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Csendben Isten előtt

Az ifjúság megbecsülése

(I. Tim. 4,12. —  Lelkészszentelésen)

1966. június 19.

Ez az ige ma korszerűtlennek tűnik. Inkább arra kellene 
figyelmeztetni némelyeket, hogy az öregeket meg ne vessék. 
Akkoriban a presbiterek, a „vének” , a legöregebbek irányí
tották az egyházat. Hitben, tapasztalatban, szeretetben, beszéd
ben, magaviseletben, tisztaságban, bölcsességben ők voltak a 
példaképek. Ma viszont minél tovább fiatal akar maradni min
denki. Mégis, ma is van értelme ennék az apostoli intelemnek, 
nevezetesen, hogy meg ne vessük az ifjúságot az egyházban, 
hanem becsüljük meg.

1. A z ifjúság a jövőt jelenti. Egyházi szempontból sok 
múlik azon a keresztyénség jövőjét illetően, hogy milyen és 
milyen lesz az ifjú lelkésznemzedék. Az, hogy tapasztalatlanok 
még és gyakorlatlanok, nem lehet akadálya annak, hogy be
csüljük őket. Idő kérdése és bölcsebbek lesznek. Olyanok ők 
is, mint a többi mai fiatal? Ezek fogják folytatni azt, amit mi 
munkáltunk ki teológiai, egyházi és egyházpolitikai szempont
ból? Mindenesetre emberileg ők lesznek erre hivatva. Úgy 
becsüljük meg őket, mint az egyház jövőjét.

A fiatalságot azért is becsülnünk kell, mert szórvány eg y 
házunk gondozása nemcsak teológiai felkészültséget és hivatás- 
tudatot, hanem erős, egészséges embereket igényel.

Teológiai szempontból természetes az, hogy az igehirdetés 
és a szentségek kiszolgáltatása, amelyet ők végeznek, éppen 
olyan érvényes, mint az idősebbek szolgálata.

Szeretjük is az ifjúságot. Ennek jele, hogy ilyen szép 
számmal veszünk részt fiatal testvéreink lelkésszé szentelésén. 
Így is érvényesül az apostoli intelem, hogy meg ne vessük 
az ifjúságot az egyházban.

2. Fontos, hogy fiatal szolgatársaink se becsüljék le ifjú 
ságukat.
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Erre a figyelmeztetésre azért van szükség, mert az ő el- 
hívatásuk és kiküldetésük fiatal korukban történik. Így volt 
ez a prófétáknál, apostoloknál, reformátoroknál is. Isten hívása 
rendszerint igen egyszerűen történik. Mindnyájunknak vannak 
olyan emlékei, hogy egyszer csak megvilágosodott előttünk: 
lelkész leszek. Ezt az ifjúkori élményünket mindig becsüljük 
meg, mint Isten hívását. Különösen akkor legyen ez így, ami
kor tapasztaljuk, hogy nem könnyű  pályát választottunk. Fia
tal testvéreink életében is lesz úgy, hogy kísértésekbe esnek. 
Az lesz az érzésük, hogy nem volt érdem es egyházi pályára 
menni. Azt fogják mondani talán, hogy tapasztalatlanok, fiata
lok voltak, nem tudták mi vár rájuk. Ilyenkor különösen jó, ha 
az apostoli intelem igazít a helyes útra: becsüljük meg ifjúkori 
elhívatásunkat, Vagy ahogyan pár verssel lejjebb hangzik az 
apostoli tanács: „Meg ne vesd a kegyelemnek benned való 
ajándékát” (I. Tim 4,14.). Isten hívása alapján végezzük mindig 
lelkészi és egyházi szolgálatunkat. Talán emberi lelkek nyomo
rúsága és szenvedése, vagy a saját gyötrelmes életünk adott 
indítást külsőleg. Lényegileg azonban Isten hívott el mindnyá
junkat.

3. Elhívatásunk és felszentelésünk fiatalkori esem énye ad
jon erőt, hűséget a kitartó szolgálatra. Hogy valóban példa 
lehessünk beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisz
taságban a hívőknek. Mindenekelőtt önmagunkhoz leszünk így 
hűségesek. Ha hivatásunkhoz hűek maradunk, biztosítva van 
lelkünk és egész valónk egysége és egészsége. Ellenkező eset
ben önmagunkkal való meghasonlás lesz a sorsunk.

Az önmagunkkal való egység óv meg két beteges szélső
ségtől. Attól, hogy túlbecsüljük magunkat. És attól is, hogy 
alacsonyabb értékűségünk tudata gyötörjön. E két hibás szél
sőség között egyensúlyban, nem meghasonlott lélekkel, belső 
békében, örömben, mindig alkalmasan szolgálni, — ez az, amire 
elhívattattunk. Így leszünk végső sorban Urunk elhívásához 
hűek. Az ő áldása, segítsége és jutalma velünk marad mindvé
gig az időben és az örökkévalóságban is.

Dr. Vető Lajos
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Munka és szabad idő a mai keresztyén 
szociáletikában*

A keresztyén ember és hétköznapi munkája, földi hivatása — 
ez ma az egyik legidőszerűbb kérdés világszerte a teológiai szociál- 
etikában. Hiszen hivatásbeli munkánk életünknek aránylag jóval na
gyobb darabját foglalja le, mint a templomlátogatás vagy a gyüle
kezetben eltöltött idő! De ugyanilyen fontos ennek a kérdésnek a 
társadalmi vonatkozása is. Hogy látja a keresztyénség a munka sze
repét a társadalom életében, és milyen etikai követelményeket állít 
fel vele kapcsolatban? Mit szól az egyház a munka jellegének radi
kális megváltozásához a kétkezi munkából az indusztrializált-tech- 
nizált munkafolyamat irányában, a munkanélküliséghez és a bér
harchoz a „szabad gazdasági verseny” világában, vagy a szabad idő 
felhasználásának világszerte egyre akutabbá váló kérdéséhez? Van-e 
ezen a téren az egyháznak az általános filozófiai etika tételein túl
menő, saját mondanivalója, és tud-e olyan etikai indításokat adni a 
munka világában, melyek lényegesen különböznek a világi munka
etika motívumoktól?

A felvetett néhány kérdés jól mutatja, hogy az „egyház és tár
sadalom”  viszonylatában is milyen fontos helye van kérdésünknek. 
A következőkben azt próbáljuk vázlatosan összefoglalni, miben lát
juk az egyház sajátos mondanivalóját és a keresztyén etika jelleg
zetes hozzájárulását ezen a területen. Azt, aminek elmondásában 
senki más nem helyettesítheti, és amit senki más nem végezhet el 
helyette a munka világában élő mai ember és társadalom számára.

A) A MUNKA TEOLÓGIÁJA

1. A munka részvétel Isten világfenntartó cselekvésében

A keresztyénség első és talán a legfontosabb megállapítása a 
munkáról az, hogy Isten akarata és életrendje, újabb teológiai ki
fejezéssel (Bonhoeffer) „Isten mandátuma” földi életünk számára. 
Olyan igék állnak itt elénk, mint Gén. 1,28: „Töltsétek be a földet,

* Az (Egyházak Világtanácsa „Egyház és társadalom” világkonferen
ciája (1966. július 12— 26.) egyik témarészletéhez készült magyar tanul
mány.
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hajtsátok uralmatok alá!” Vagy Gen. 2,15: „Vette az Üristen az 
embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze 
azt.”

A teremtéstörténetnek ezek az igéi egyúttal arra is rávilágíta
nak, hogy a munka a Szentírás szerint nem — mint tévesen gondolni 
szokták — Isten büntetése az emberen a bűneset miatt, hanem Is
tennek kezdetbeli, jó teremtési rendje. Igaz ugyan, hogy a bűn meg
rontotta. De éppen kezdeti rendeltetésénél fogva helye van a meg
váltás-megszentelés földi világában is. Aki azt kérdezi, mi Isten 
akarata velünk személy szerint itt a világban, azt a reformáció teoló
giája nem kolostorba küldi, hanem földi hivatásában és családjában, 
a társadalomban mutatja meg neki az Istentől kijelölt helyét.

A keresztyén etika tehát nemcsak hogy nem közömbös vagy ne
gatív beállítottságú a munka földi világa iránt, hanem immanens 
fontosságán túlmenően rávetíti arra Isten egyetemes, mindenkire 
kötelező, szent akaratának és rendelkezésének a fényét is.

De még mélyebbre kell itt mennünk! Jézus Sí rák könyve kife
jezetten szól arról, hogy az ember a keze munkája révén részes a 
teremtettség fenntartásában. A reformáció teológiájában — első
sorban Luthernél — ugyancsak előtérben áll ez a gondolat. A min
denható Isten nem az ember kikapcsolásával, hanem az emberi kezet 
és értelmet is felhasználva végzi világfenntartó és személyes éle
tünkről gondot viselő munkáját. A mindennapi kenyér az aszta
lunkon Isten ajándéka. Istentől kérjük, és Neki is köszönjük meg. 
Mégis olyan módon Isten ajándéka, hogy ott van mögötte egyfelől 
a saját munkánk, másfelől a földművelő és a munkás fáradsága. 
Nemcsak arról van tehát szó, hogy a keresztyén ember hittel vég
zett munkája részvétel Isten láthatatlan világfenntartó cselekvésé
ben. Azt valljuk teológiailag, hogy minden becsületesen és jól vég
zett munka — a végzője hitére vagy nemhívésére való tekintet nél
kül — „Isten álarca” (larva Dei): mögötte elrejtve, láthatatlanul az 
irgalmas Isten munkálkodik világunk, minden ember életének meg
őrzéséért.

A keresztyén teológia tehát olyan magasra értékeli a jól, szak
szerűen és közhasznúan végzett munkát, hogy ennél magasabb érté
kelést, „szentesítést” aligha lehetne adni neki: maga Isten van jelen 
benne, és cselekszik rajta keresztül földi világunk javára.

2. A munka és az ember bűnbeesése
Az ember bűnbeesése következtében nemcsak Isten és az ember 

viszonya romlott meg; az emberi élet minden más területén is ér
vényesül a bűneset hatása. A munka és a földi hivatás világa sem 
mentes tehát a bűnbeesésnek a teremtés kezdetbeli harmóniáját 
megzavaró, Isten jó és tökéletes életrendjét megrontó hatása alól. Ez 
Gen. 3. kijelentésének értelme a munka fáradságáról, verítékéről.- 
mint a bűn büntetéséről. Gen. 3,17—19. Nem önkényesen és vélet
lenül kapcsolta Isten éppen a fáradságot, az örömtelenséget a bűn
beesett ember munkájához: az önzés bűne maga teszi tönkre a mun
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ka eredeti, jó értelmét, és rontja meg annak örömét, nem engedve 
érvényesülni a munka mint szolgálat áldását a teremtettség vilá
gában.

Közelebbről két vonatkozásban jelentkezett a bűn rontó hatalma 
a munka világában. Egyfelől olyan módon, hogy a szociális igaz
ságtalanság révén milliók verejtékeztek, és kevesek sajátították ki 
maguknak azok fáradságának gyümölcsét. „Milliók egyért” (Ma
dách) —, aminek a természetes velejárója volt, hogy a milliók végül 
is felkeltek elnyomóik ellen, hogy maguk is élvezhessék munkájuk 
gyümölcseit. A keresztyén etika súlyos és Isten akarata elleni bűn 
gyanánt ítéli el a szociális igazságtalanság minden formáját, és a 
szociális igazságosság követelményei mellé áll a társadalom éle
tében.

A  másik terület, ahol a bűn rontása a munka világában nyil
vánvaló, a személyes munkaetika területe. A munka Istentől rendelt 
feladatának legnagyóbb ellensége az önző „ó-ember” , aki munka 
nélkül, különféle bűnös „munkaágakkal”  (csempészés, prostitúció, 
kábítószerek terjesztése, uzsora stb.) vagy önző felelőtlen, a közös
séget megkárosító munkavégzéssel keresi mindig csak a saját hasz
nát, s a lehető legkevesebb fáradsággal a lehető legtöbb jogtalan 
előnyt igyekszik biztosítani magának („Grenzmoral”  — éppen csak 
annyit tenni, amennyi feltétlenül szükséges az erkölcsiség látszatá
nak fenntartásához).

A keresztyén etika a munkakerülést, a hanyag felelőtlenséget 
a testi vagy szellemi munkában, a társadalomnak és a felebarátnak 
kárt okozó munkavégzést, nemcsak immanens síkban ítéli el, hanem 
Isten akarata elleni bűnnek minősíti, Isten ítélete alá állítja.

3. A munka megszentelése igében és hitben

Mint már említettük, nem szabad lebecsülnünk a nemkeresztyén 
ember munkáját, tehát a nem hitből fakadó, de a közösség javát 
szolgáló, becsületes munkavégzést. A keresztyén etika elismeri a 
társadalom javát vivő minden emberi munka értékét Isten gondvi
selésében és humánus viszonylatban. Az ilyen munka a reformáció 
hitvallási iratai szerint is (Apológia IV, 22 kk) joggal biztosít meg
élhetést és megbecsülést, becsületet (iustitia civillis) a társadalom
ban, és Isten akaratának tesz eleget.

Itt azonban nem állhat meg a teológia. Azt vallja, hogy Isten 
előtt semmilyen emberi cselekedet, még a leghűségesebb és legál
dozatosabb hivatásbetöltés sem tehet igazzá, hanem egyesegyedül 
Krisztus megváltói érdeme, s az ehhez vezető út: a bűnbánó hit. 
Viszont a kegyelemből, Krisztusért megigazult bűnös hite állandóan 
a leggazdagabb forrás és a legerősebb etikai indíték a szeretetre 
(„szeretet által munkálkodó hit” Gal. 5,6). Tehát a hálás és hűséges 
munkavégzésre is. A naponként Isten megbocsátó szeretetében ré
szesülő hivő ember Isten iránti háláját és szeretetét cselekvő módon
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hétköznapi munkájában, a felebarát és a társadalom javára való 
fáradozásában bizonyítja meg.

A  reformátori hivatás-etika azért volt igazi „etikai forradalom” 
a középkor kereszténységéhez viszonyítva, mivel ezt a hétköznapi 
munkát Istentől kapott és Istennek felelős elhívássá, „hivatássá”  
tette minden keresztyén számára. A „hivatás” (vocatio, Beruf) szó 
ugyan azóta elveszítette ezt az eredeti keresztyén, teológiai értelmét. 
Számunkra mégis szembetűnő figyelmeztetés arra, hogy a hitben új 
viszonyba kerülünk- ezzel az élet-területtel is. A Krisztus-hitben 
szürke, megszokott és sokszor terhesnek érzett munkánk valóban 
„ hivatássá”  lesz: felülről való fényt és megbízatást nyer. Isten hív 
el rajta keresztül, és Istennek engedelmeskedünk benne. Bűnbo
csánatért való hálánkat, gondviseléséért való köszönetünket tanúsít
juk rajta keresztül. S egykor majd Istennek tartozunk felőle a leg
végső számadással is. Jézus számos példázatában világít rá a munka 
ilyen értelmére (kiosztott talentumok, a két fiú stb.). Pál apostol 
pedig arra figyelmeztet a Római levélben, hogy testünk odaszáná- 
sával, hétköznapi munkánk és életfolytatásunk „okos istentisztele
tével”  szolgáljunk Istennek a régi véres és vértelen áldozatok he
lyett. Rm. 12,1 kk.

így lesz napi munkánk „szent területté”  az igében és hitben. 
Nem „profán” belemerülés többé a világi élet gondjaiba. Hanem 
olyan életterület, ahol hitünkön át állandóan Istennel és a feleba
ráttal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. így értjük meg a re
formátori hivatás-etikának azt a tételét, hogy a gondviselés- és meg- 
igazulás-hiten keresztül megszokott napi munkánk új fénybe öltö
zik: önző énünk „mindennapi halálraadásának” helyévé lesz (Lu
ther), s egyúttal igazi Isten-tiszteletté, Isten akaratának engedel
mes betöltésévé, az élet istentiszteletévé. Ha nem is tisztul le róla 
teljesen a bűn árnyéka és romlása, hivatásvégzésünket mégis meg
újítja és megszenteli az Isten igéjére építő hit.

A keresztyén élet, az egyház élete ettől kezdve nemcsak a 
templomban, a gyülekezetben folyik, hanem ott is, ahol a keresztyé
nek napi munkájukat végzik. Az ige, a keresztség, az úrvacsora 
kegyelme ott válik erőforrássá, etikai indítássá mindennapi mun
kájuk hűséges végzésében.

B) A MUNKA TEOLÓGIAI ÉRTELME

Milyen céllal végezzük tehát napi munkánkat? Milyen mélyebb 
és teljesebb értelmet lát a keresztyén etika az emberi munka és 
ezen belül a hivő ember munkája mögött? Feleletünk ezekre a 
kérdésekre csak összetett válasz lehet: egy része a nemkeresztyén 
etika számára is evidens és elfogadható, a másik része azonban a 
hit válasza.
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1. A  munka —  kenyérkereset

A bibliai őstörténet szerint a mindennapi kenyér birtoklását a 
bűnbeesett világban Isten egybekapcsolta a munka fáradságával. 
„Arcod verítékével egyed a te kenyeredet” , Gén. 3,19. Az Újszövet
ség ugyanígy aláhúzza a kenyér és a munka összetartozását. Pál 
apostol — Jézus szavai nyomán — arra figyelmeztet, „ha valaki nem 
akar dolgozni, ne is egyék” . 2 Thess 3,10.

Terjesszük ki a „kenyér” fogalmát Luther kátémagyarázata ér
telmében az élet fenntartásához szükséges egyéb javakra, és előt
tünk áll a munka közkeletű, a Szentírás által is ismert és elismert, 
első és legközvetlenebb értelme: a munka a kenyérkereset és meg
élhetés Istentől rendelt alapja az embervilágban. Munka nélkül nincs 
Istentől eredő jogunk táplálékunkra és a világ anyagi-szellemi ja
vaira. A Szentírás természetesen nem szünteti meg a gyermek, a 
munkaképtelen beteg és öreg, vagy az igazságtalan társadalmi rend 
miatt dolgozni nem tudó ember erkölcsi jogát a megélhetésre. A 
Szentírás tilalma csak azokra vonatkozik, akik — mint Pál apostol 
világosan mondja — nem akarnak dolgozni, tehát munkátlanul akar
ják élvezni az élet javait.

Hogy a munka nélkül élvezett tulajdon és megélhetés alapjá
ban miért erkölcstelen, miért kelt elítélő érzést is bennünk, ez ér
telmes módon is könnyen belátható. Földünknek van bizonyos 
mennyiségű élelme, természeti kincse. Ezek a javak csak azért nem 
merülnek ki, mivel az egymást követő generációk hangyaszorgalmú 
fizikai és szellemi munkával új meg új anyagi javakat produkálnak, 
a táplálkozásra, a megélhetésre felhasznált természeti javak ellen
értékeként. Aki nem vesz részt az emberiségnek ebben a földi éle
tet megalapozó, közös, produktív munkájában, az felhasználja má
sok fáradságának gyümölcseit anélkül, hogy a saját erőfeszítésé
vel bármit is adna helyette az emberi közösségnek. A munkátlan 
jövedelmet élvező ember kenyerét, javait másoknak kell fáradságos 
többletmunkával megkeresniük. Érezzük lelkiismeretünkben, hogy 
ez erkölcstelen dolog. Az ige szava itt egybehangzik értelmünk sza- 
vával és a világi etika követelésével, a munka nélküli jövedelem 
megszüntetésére a gazdasági életben.

2. A  munka a felebarát és a társadalom javának szolgálata

Napi munkánk közben, mialatt kenyeret keresünk magunknak 
és családunknak, minden mozdulatunkkal és gondolatunkkal vagy 
segítünk másokon, és a társadalom javára fáradunk, vagy kárt 
okozunk embertársainknak, megkárosítjuk a közösséget. A gondo
san elkészített, tartós gyermekcipő vagy a felületesen gyártott, se
lejtes darab, amelyen keresztül befolyik a hóié, a gázosán hagyott 
vagy a gondosan megmunkált földdarab a határban, a szívvel inté
zett vagy a lélektelenül félredobott akta, amely mögött talán egy
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család súlyos gondja húzódik meg —, ez mind-mind nemcsak annak 
a személyes ügye, aki foglalkozik vele, hanem mindig mások kára 
vagy java, a társadalom ügye is.

A „munka etikuma” , az erkölcsi magatartás a munkában ott 
kezdődik, amikor nemcsak arra gondolunk, hogyan lehetne abból a 
lehető legkevesebb fáradsággal a legtöbb személyes hasznot húzni; 
hanem amikor napi munkánk közben — bármilyen nehéz is sokszor 
felismerni ezeket az összefüggéseket az egyes munkafolyamatok 
rendkívüli differenciáltsága miatt — azok is ott vannak láthatatlanul 
mellettünk, akiknek majd munkánkkal anyagi, szellemi vagy lelki 
vonatkozásban javukra leszünk. Tehát amikor nemcsak a megélhe
tésért, hanem a felebarát és a társadalom javáért is tudatosan fára
dozunk. Hiszen állandóan mások munkájából — ruhadarabbá, ott
honná, géppé, könyvvé, tudássá vált élet-darabjaiból — élünk! Mél
tó és illő tehát, hogy a saját munkánkkal mi is törlesszünk valamit 
ebből az adósságunkból mások fáradságáért.

Az erkölcsiség a munkában azt jelenti, hogy nem keressük min
dig a dolgok könnyebbik végét. Szívesen odaállunk a közös erőfe
szítésben a nehezebb helyre is. Önzetlenül és szívesen segítünk má
soknak. Saját érdekünket hátrább szorítjuk, ha a közös érdekről 
van szó; tehát a társadalom, a közösség javát a magunk kényelme 
és haszna elé helyezzük. Mindezt pedig nem kényszerűségből tesz- 
szük, hanem belülről, a szívünk és lelkiismeretünk parancsára! Aki
ből ez a lelkület hiányzik, sohasem ismerheti meg a jól elvégzett 
munka egyedülálló örömét. Az emberhez egyedül méltó munka — a 
keresztyén etika itt is messzemenően egyetért a világi etika megál
lapításaival — kenyérkereset is, de elsősorban mégis szolgálat az 
emberi közösségnek, a társadalomnak. Szeretet és fáradozás mások 
javáért.

3. A  munka Isten dicsőítése

Amit eddig elmondottunk, azt mindenki elfogadhatja, akár hisz 
Istenben, akár nem. A munka értelmének eddig feltárt két vonat
kozásában a keresztyén és a világi etika sok vonatkozásban együtt 
haladhatnak. A keresztyén etikum sajátos és jellegzetes területére 
akkor lépünk, amikor a mások javára fáradozás és — ha kell — 
áldozatvállalás nem más, mint válaszunk egyik formája Istennek 
Jézus Krisztusban irántunk tanúsított, ingyenvaló kegyelmére, bűn
bocsánatára. Úgy is mondhatjuk: ha munkánk erkölcsi motivációja 
és etikai felelőssége belefoglálódik Krisztus-hitünkbe.

Régen, az Ószövetség idején, a hivő ember azzal mutatta meg 
háláját Isten iránt, hogy odaáldozta az oltáron termése zsengéjét, 
állatai legjavát. Jézus Krisztus egyetlen és minden időre szóló ke
resztáldozata óta ilyen áldozatokra nincs többé szükség. Helyükre 
a keresztyén ember „életáldozata”  lépett. A  reformáció óta külö
nösen is jól tudjuk, hogy Istent nemcsak a templomban és csendes 
imádságunkban dicsőíthetjük, hanem azzal is, hogy önmegtagadóan
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cselekesszük akaratát a családban és a hivatásban, a „szürke hét
köznapok” világában. A „m egszentelés”  a reformátori etika szerint 
nem valamilyen különleges szent cselekedetekben, hanem a munka
napoknak ezekben a megszokott feladataiban megy végbe. Munkánk 
így nyeri el legvégső „szentesítését” és legmélyebb értelmét, belső 
örömét. Isten akaratát szolgálhatjuk vele, Istent dicsőíthetjük rajta 
keresztül.

Nem kétséges, hogy az élet valóságában nem mindig könnyű 
ezeket a mély összefüggéseket felismerni. Ezért az egyház igehirdeté
sének egyik fontos, mai feladata, hogy ne csak a „ keresztyén telkek
hez”  szóljon vasárnaponként a szószéken, hanem azokhoz a hívők
höz, akik másnap reggel újra elindulnak m egszokott napi munká
jukba. Ezen — a sokszor fárasztónak és unalmasnak érzett, máskor 
pedig olyan sok örömmel megáldott — életterületen is mutassa meg 
az egyház igehirdetése az evangélium fényét, erejét! Csak így lesz 
a keresztyén hit valamiféle „ünnepi érzésből”  azzá, amivé valójában 
lennie kell: a hétköznapi élet kimeríthetetlen erkölcsi erejévé, a hi
vatáshűség és a hivatásbeli öröm állandó forrásává, a felebarát és 
a társadalom javára, és Isten szent nevének dicsőségére.

C) MUNKA ÉS TÁRSADALOM

Egészen téves dolog lenne, ha a munka személyes értelmének 
kifejtésével — bármilyen fontos feladat is ez — a teológiai etika 
pontot tenne mondanivalói végére. A munka nemcsak az egyes ke
resztyének, hanem a társadalom, az egész emberiség ügye. Fokozot
tan azzá lett az indusztrializált-technizált modem világban. Az 
egyén munkáját ma egyszerűen nem lehet kiszakítani a nagy, tár
sadalmi munkafolyamatból. Milyen kérdések kerülnek itt előtérbe? 
A következőkben csak a legfontosabbakra kívánunk itt választ adni.

1. A munka joga

Hogy a munka nemcsak Isten parancsa, hanem Isten teremtés
beli ajándéka is az embernek, ezt a munkanélküliséggel járó külső 
és belső megnyomorodás teszi világossá előttünk. Akinek hosszú be
tegség miatt meg kellett egyszer ízlelnie a munkától való megfosz- 
tottság ínségét, az jól tudja, hogy a munkanélküliség nemcsak a vele 
járó anyagi romlás miatt, hanem a vele összefüggő belső felesleges- 
ségérzet és lelki megüresedés gyötrő terhe miatt is embertelen és 
Isten akaratával súlyosan ellenkező) állapot.

Örömmel igeneljük és támogatjuk ezért a munkanélküliség fel
számolását, az általános foglalkoztatottságot és a megélhetés terhes 
gondjának, a hiányzó kenyérnek és a hiányzó cipőnek, meleg ruha
darabnak mint em bergyötrő tehernek a megszűnését a szocializmus 
társadalmi rendjében. A másik oldalon viszont a keresztyénség etikai
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felelőssége körébe tartozó feladatnak látjuk, hogy figyelmét oda
fordítsa e felé a világ egyes részeiben ma is gyötrelmes probléma 
felé, s a maga részéről erkölcsi felelősséggel támogassa a társadalom 
olyan rendjének kialakulását mindenütt a világban, amelyben fajra, 
nemre, meggyőződésre, társadalmi helyzetre és műveltségre való te
kintet nélkül minden munkaképes ember részesülhet a hasznos, ke
nyérkereső és az ember földi életének értelmet adó munka áldásai
ban. A murakátlanság embertelen dolog, és erkölcsileg is könnyen 
veszélybe sodor. A  munka viszont Isten akarata, és Isten ajándéka 
akar lenni életünkben. Ez fontos etikai üzenete ma a keresztyénség- 
nek a világban.

2. A  munka bére

A munka jogából csak akkor születhetik meg az élet földi ér
telme és a jól végzett munka öröme, ha a becsületes munka becsü
letes, emberi megélhetést is biztosít végzőjének és rábízott család
tagjainak. A keresztyén etika itt Jézus szavára hivatkozhatik: „Mél
tó a munkás a maga jutalmára” , Lk. 10,7. Ahol a munka fáradsá
gával nem jár együtt a megfelelő és az emberi élet feltételeit biz
tosító munkabér, ahol kevesek dúskálnak a javakban, sok ember pe
dig testet-lelket őrlő munka árán sem juthat hozzá a legszüksége
sebbhez, ott a társadalom tényleges rendje ellentétbe került Isten 
életrendjével. A  keresztyének erkölcsi feladata ilyen esetben min
dent elkövetni a társadalmi igazságosság érvényesítéséért.

A keresztyén etika ugyan — a gyülekezet életrendjeként — Jé
zus szava szerint adott esetben a jogtalanság és igazságtalanság elvi
selését is megköveteli, Mt. 5,38 kk. De ez nem a világ életrendje. Itt 
a bűn és igazságtalanság ellen Isten is a törvény és a „kard hatal
mát” adta. Rm. 13,4. A keresztyén etika tehát nem helytelenítheti a 
világ részéről, ha az elnyomott és jogaiktól megfosztott társadalmi 
osztályok az összefogás, a szolidaritás eszközeivel akarnak elemi élet
jogaiknak érvényt szerezni: 'bérharcot folytatnak, vagy szervezke
désük közös erejét veszik igénybe a szociális igazságtalanság ellen. 
Ugyanakkor az állam jogának és etikai feladatának látja, hogy az 
útját állja a gazdaságilag erősek gátlástalan, kizsákmányoló hatal
maskodásának a védtelen munkavállalókkal szemben. Mélységes 
mulasztása volt a keresztyénségnek az „ipari forradalom” korszaká
ban, a múlt század második felében és századunk elején, hogy jó 
részt megértés nélkül, részvétlenül nézte az ipari és agrárproletriá- 
tus élet-halálküzdelmét, és nem követett el minden tőle telhetőt a 
nyomorúságos munkabérek, a súlyos társadalmi igazságtalanságok 
megváltoztatására. Ezen a téren mindegyik egyházban nagyon sok 
a múlttal kapcsolatban a megbánnivalónk.

Ma az egyik fontos és sürgető feladat a keresztyénség számára 
szociáletikai vonatkozásban, mindenütt a világon küzdeni a munka 
jogával együtt a munka jogos béréért is, ott ahol a munkások és 
■családjaik még embertelen körülmények között élnek. Tehát küzdeni
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a luxus és a szegénység közötti kiáltó ellentmondás m egszüntetéséért, 
a termelt javak igazságos elosztásáért, és ezzel együtt olyan átfogó 
gazdasági-társadalmi rendért a világban, amelyben m egfelelő mun
kaalkalom és kenyérkereset válik lehetővé mindenki számára.

3. A munka emberiessége

A munka Istentől egyedül az embernek adott, tudatos és értel
mes tevékenység. Tehát emberiesnek, „emberarcú munkának” is 
kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén etika felfogása sze
rint az ember sohasem veheti át egyszerűen a gép szerepét úgy, hogy 
közben elveszítse az értelemmel és erkölcsi felelősséggel végzett 
munka lehetőségét.

Másfelől kétségtelen, hogy a munka produktivitása, a terme
lékenység fokozása elkerülhetetlenné teszi a gépek egyre növekvő  
beállítását a munkafolyamatba, legújabban pedig az automatizálás 
fokozását. Ezek következményeképpen most már a gépesítés szabja 
meg a termelés ütemét, formáit, a munkaorganizáció egészét. A tech- 
nizálástól és a gyári tömegtermeléstől nem térhetünk többé vissza, 
az egyébként is hamisan idealizált, régi kézi munkához. Látnunk 
kell a munka technizálódásának, a modern technikai civilizáció ter
jedésének mérhetetlen gazdasági-társadalmi előnyét, nélkülözhetet
lenségét a hárommilliárdos embervilágban.

Mindez együtt azt jelenti, hogy a modern gépesített munkafo
lyamat produktivitásának és a munka értelmességének, em beriessé
gének egyszerre kell megőriztetniük. Olyan probléma ez, mellyel a 
kívülállók számára alig felmérhető felelősséggel küzd a modern 
gazdasági fejlődés.

Az egyháznak a maga részéről örömmel kell üdvözölnie és se
gítenie az állam és a munkaszervezetek erőfeszítéseit —  a szocializ
mus társadalmi rendjében ez nagyon is előtérben álló feladat —  a 
gépesített munkafolyamattal járó testi-szellemi, idegi veszélyezte
tettség leküzdésére, a dolgozó em ber testi pihenésének és szellemi 
igényeinek kielégítésére. A keresztyénség fontos etikai feladata a 
mai világban, hogy a gazdaságilag fejlett és a fejlődésben most fel
törő fiatal államokban is segítse a m unkafeltételek és munkakörül
m ények megjavítását, a női munka könnyebbé tételét, az anyaság 
védelm ét ilyen vonatkozásban is, és mindent tegyen meg a gyerm ek- 
munka felszámolására a világ egyes részeiben. A keresztyén szere
tetnek és felelősségnek ezen a téren abban az irányban kell hatnia, 
hogy a munka ne legyen lélekölő teher az emberen, hanem — Is
tentől adott rendeltetésének megfelelően — lényeges részévé lehes
sen a földi élet értelmének.
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D) PIHENÉS ÉS SZABAD IDŐ

Szorosan kapcsolódik az előbbiekhez két fontos etikai követelés- 
Az egyik a dolgozó, fáradó embert megillető pihenés és szabad idő 
követelménye. A másik pedig ennek a pihenési időnek az emberhez 
méltó, testi-lelki fejlődését segítő tartalommal megtöltése.

1. A munkaszünet teremtési rend

A pihenés, a munkaszünet, a „sabbáth” a Szentírás igéje sze
rint is hozzátartozik az emberi élet teremtésbeli és bűneset utáni 
rendjéhez. Gen. 2,1 kk; Exod. 20,8 kk. A munkást megillető mun
kaszünet és szabad idő a keresztyén em ber számára nemcsak fizioló
giai szükséglet vagy természeti fog, hanem Isten kinyilatkoztatott 
akarata is. A keresztyén szociáletika ebben a vonatkozásban a maga 
részéről nemcsak elismeri, hanem támogatja is a munkaidőnek — 
különösen a nehéz munkát végzők munkaidejének — megrövidíté
sére irányuló törekvéseket, s az ilyen irányban meghozott intéz
kedéseket. Ahol pedig a világ egyes részein a profit érdeke még a 
dolgozók érdeke előtt áll ilyen vonatkozásban, ott a keresztyéneknek 
etikai kötelessége az, hogy a dolgozó embert Isten rendje szerint is 
megillető pihenés és szabad idő jogának érvényesítése mellé áll
janak.

2. A pihenési idő megszentelése

Isten igéje szerint a pihenési idő alkalom arra, hogy a testi- 
szellemi munkától megpihenő ember odaforduljon az igéjében és 
szentségeiben hozzá lehajló, kegyelmes Istenhez a gyülekezet kö
zösségében, tehát „ünnepet szenteljen” . Isten igéjét és annak hirde
tését meg ne vessük” (Luther). Ez nem azt jelenti, hogy a többi na
punk ne legyen teljesen Istené, ne legyen találkozássá Istennel az 
igében, imádságban, napi munkánkban. Nem is azt jelenti, hogy va
lamilyen külsőséges, pusztán formális istentisztelet-látogatással mi 
„szenteljük meg” az ünnepnapot. Hanem inkább azt, hogy a mun
kától való megpihenés napjának legnagyobb ajándéka legyen szá
munkra a gyülekezet közösségében való találkozás Istennel. Isten 
ugyanis maga szenteli meg az ünnepnapot számunkra igéjén és a 
szentségen keresztül. Ha a munkaszünetünk és ünnepnapunk cent
ruma az ilyen ünneplés, akkor a vasárnap, az ünnep az igén és a 
szentségen keresztül, a gyülekezet közösségén keresztül valóban 
etikai erőforrássá válik egész életünk, hétköznapi munkavégzésünk 
számára.

Az ószövetségi „sabbáth” a legteljesebb munkaszünetet jelen
tette annyira, hogy a legaprólékosabb kazuisztikus előírások sza
bályozták a munkától való tartózkodást. A keresztyénség egyes 
ágaiban, így például a római katolikus kegyességben is, megmaradt
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az ünnepszentelésnek ez a törvényszerű jellege. Az ünnep, a vasár
nap arculatához valóban hozzátartozik a nyugalom, a munkától való 
megpihenés. De az evangélikus etikának itt is érvényesíteni kell a 
keresztyén em ber szabadságát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha 
a nyugalomnak és megpihenésnek tőlünk nem függő okokból aka
dálya lenne (például munkanap áthelyezése), a keresztyén ember jó 
lelkiismeretét munkavégzése ezen a napon sem zavarhatja meg. 
Hiszen gondoljunk arra, hogy egyes hivatásokban (orvos, mentő, 
közlekedési dolgozók stb.) a vasárnapi — ünnepi munkaszünet 
egyébként sem, lehet követelmény. ,,A szombat lett az emberért, és 
nem az ember a szombatért” , Mk. 2,27. Viszont az Istennel való 
találkozás alkalmának keresése a gyülekezet közösségében vagy a 
csendes igeolvasásban, imádságban ilyenkor is magától értődő tar
talma ennek a napnak a hivő ember életében.

3. Szabad időnk felhasználása

A modern világban — a szabad idő fokozatos növekedése miatt 
— egyre inkább előtérbe kerül ennek az időnek etikailag értékes, pi
hentető és az emberi életet gazdagító felhasználása problémája.

A keresztyén etika — mint említettük — azt vallja, hogy a ke
resztyén ember számára a pihenés, az ünnepnap legértékesebb és 
az élet mindennapi feladataihoz is a legtöbb erőt adó tartalma Isten 
lehajlása hozzánk igéjében és szentségeiben. Ugyanakkor azonban 
szükségesnek és etikai szempontból is értékesnek tartja a szabad idő 
minden olyan felhasználását, amely szellemi-lelki em berségünket 
gazdagítja, testi egészségünket, erőinket védelmezi.

Tehát megbecsüli a szellemi kultúra értékeit. Azt tartja, hogy 
ezek az egész emberi társadalom, nemcsak egyes kiváltságos rétegek 
számára rendeltettek. A tudomány, a művészet értékei arra valók, 
hogy gazdagítsák életünket —, de arra is irányuljanak, hogy se
gítsék, valóban segítsék a minél teljesebb és értékesebb emberség 
kibontakozását világunkban.

Megbecsüléssel tekint a keresztyén etika a testi kultúra, a 
testet-szellem et pihentető és erősítő időtöltés, szórakozás más, érté
kes formáira is. A „szórakozás” szava érdekesen utal itt arra, hogy 
az ember benne „szétszórja magát” arról a területről, ahova napi 
munkájában koncentrál, más életterületekre; odafordul az élet sok
színű gazdaságának más területei felé. A sport egészséges, nem túl
hajtott formában nagyon jó módja lehet a pihenésnek vagy az erő
gyűjtésnek. A keresztyén embernek természetesen ismernie kell a 
testkultuszban rá leselkedő kísértések veszélyét is; de őrizkednie 
kell az egészséges testben való élet ajándékának megvetésétől, meg- 
nembecsülésétől! A játék  különféle formái (társasjáték, sakk, fej
törő, játék gyermekeinkkel stb.) ugyancsak lehetnek az egészséges 
pihenés megfelelő formái. Bennük is az emberi léleknek az egy
formaságtól visszariadó, az egyoldalú lelki megmerevedéstől és el-
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komorodástól őrizkedő szükségérzete jelentkezik. A „fiatal lélek” a 
sokfelé nyitott, sokoldalú és érdeklődésű lélek, amely a késő öreg
korig biztosíthatja a lelki frisseséget, az élet feladataiban való jobb 
helytállást számunkra (E. Spranger). A keresztyén ember derűs 
hilaritása, örvendezése Isten teremtett világának érvényesül szabad 
időmik sokoldalú, lelki, sziellemi és testi valónkat egyformán gazda
gító felhasználásában. A lutheri etika itt —  a nagy reformátor élet
példáján keresztül is — különösen is nyitott az Isten teremtéséért 
való hálaadásra.

Viszont ugyanakkor az egyháznak, a keresztyéneknek fontos 
etikai feladata, hogy más emberi közösségekkel együtt (állam, tár
sadalmi szervezetek, család, nevelés) ugyancsak őrködjenek min
denütt azon, hogy az erkölcsiséget, a szellemi kibontakozást és a 
testi egészséget veszélyeztető „szórakozások” , szenvedélyek ne mér
gezhessék az ember igazi emberségét. Az evangélikus etika itt sem 
adhat aprólékos, kazuisztikus előírásokat. Azt vallja, hogy a Krisz
tus-hit itt is konkrét eligazítást nyújt. Közelebbről két fontos dologra 
mégis figyelmeztet. 1. Ha a másnak talán etikai veszélyt nem je
lentő szórakozás valakinek nyilvánvalóan kísértéssé, a bűn útjává 
lenne, erősnek kell lennie a lemondani tudásban. Valaki találóan 
mondotta,i hogy nem jó a benzines hordó közelében gyufát gyújtani, 
— és ez etikai vonatkozásban is érvényes! 2. Ha számunkra valami
lyen szórakozás talán nem jelentene kísértést, de más vagy mások 
számára hitükben akadályt, megbotránkozást okozna, a keresztyén 
embernek ilyen esetben is tudnia kell lemondani arról, a másik 
iránti kötelező szeretetből. Pál apostol szava álljon itt is előttünk: 
„Vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránko- 
zásukra ne legyen az erőtleneknek . . .  ha az eledel megbotránkoz
tatja az én atyámfiát, inkább sohasem eszem húst, csak atyámfiát 
meg ne botránkoztassam” , 1 Kor. 8,9,13.

A keresztyén ember pihenése, szórakozása, szabad idejének fel- 
használása közben is „Isten gyermeke” . Gyermek is, aki tud örülni 
az élet, a felfrissülés, a teremtés javaival élés ajándékának. De Isten 
gyermeke is, aki a pihenésben és a szórakozásban Isten szeretetéből 
és Isten szeretetében él.

4. Isten országa fényében

A munkaszünet, a pihenés a keresztyén hit számára túl is mu
tat önmagán. Jele annak, hogy a földi munka és a hivatás világa 
nem legvégső célunk. A végső cél a hűséges szolgák bemenetele 
Isten örök nyugodalmába. Ahogyan a hivő ember részes a mennyei 
Atya gondviselő munkájában a saját munkáján keresztül, ugyan
úgy részesül Isten örök nyugodalmából és békességéből is. „Mert mi 
hívők bemegyünk a nyugodalomba” , Zsid. 4,3.

Földi hivatásunk hűséges végzése közben a hit reménységével 
nézünk Isten országa nyugalma felé, és ez naponként megújítja
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erőinket a hiten keresztül, földi feladataink betöltésére. Idői cél
jaink és örök célunk azért tudnak a legteljesebb harmóniában össze
találkozni egymással, mert Isten országa olyan végső cél, amelynek 
tartalma azonos a keresztyén földi élet tartalmával: Isten szeretető. 
Isten szeretete egyszerre köt hozzá bennünket az örök jövőhöz és 
földi életünk céljaihoz. Kitárja előttünk Isten országa horizontját, 
és odaköt a felebarát, a gyülekezet, a világ közvetlen földi sorsá
hoz, földi hivatásunk mindennapi feladataihoz.

Végül: földi feladataink, munkánk és pihenésünk, és Isten orszá
ga végső nyugodalma között ott van Isten végső ítélete. Ez arra fi
gyelmeztet: úgy kell élnünk itt a  földi munka és megpihenés világá
ban, hogy egyszer majd minden gondolatunkkal, szavunkkal és cse
lekedetünkkel oda kell állnunk Krisztus bírói ítélőszéke elé. A végső 
ítélet felé haladás hatalmas etikai impulzus munkánkban és sza
bad időnk helyes felhasználásában.

Munkánk és pihenésünk csak Isten országának ezekben az esz- 
hatologikus távlataiban nyeri el végső és teljes keresztyén értelmét.

Dr. Nagy Gyula
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Dékáni jelentés az 1965— 66. tanévről
Közhelyként hangzik a megállapítás, hogy egyházunk nem elszige

telt fellegvár valamilyen szigeten, ahol minden külső hatás nélkül él
hetné a maga életét, hanem része annak a világkeresztyénségnek, amely
nek ma különösen is megvannak a maga azonos problémái és felada
tai, és amelyeknek a megoldásában nekünk is meg kell tennünk a ma
gunkét, ha szolidárisak vagyunk a világ különböző országaiban élő 
keresztyénekkel. Ez a szolidaritás azonban csak akkor kötelez bennün
ket, ha a Szentírás és a józan ész alapján olyan úton halad a világ- 
keresztyénség, amely úton mi is járni tudunk. Vagyis, ha a keresztyének 
— akár evangélikusok, akár katolikusok — az emberiség nagy problé
máival olyan értelemben foglalkoznak, hogy az a világbékét munkálja, 
vagy szűkebb értelemben a magyar népünk emelkedését célozza minden 
szinten, akkor szolidárisak vagyunk velük felekezeti különbség nélkül. 
De ha a nyugatnémet és lengyel katolikusok nyilatkozatai, vagy a dél
vietnami katolikusok akciói veszélyeztetik Európa biztonságát és béké
jét, vagy nem tartják szem előtt a vietnami nép szabadságjogát, akkor 
megszakad a szolidaritás fonala, és kénytelenek vagyunk saját keresz
tyén testvéreinkkel szembehelyezkedve végső fokig harcolni a helyesebb 
felismerésért. Ebben a keresztyén disztingválásban — véleményem sze
rint — a teológiai tanintézeteknek kellene elöl járniuk. Hiszen éppen 
a hittudományi egyházi intézetek felelősek azért, hogy valamilyen nem
zeti egyház hogyan „alkalmazza” a gyakorlati keresztyén életben a szent- 
írástudomány eredményeit.

A második világháború után elöntött bennünket annak az iroda
lomnak az áradata, amely arról írt, hogy „mássá lett a világ” , megvál
tozott a világ, és benne az emberek életstílusa és életérzéke, mert meg
változott az életről és a világról alkotott képzete. Ennek az egész iro
dalomnak volt egy alapgondolata: A bennünket körülvevő világnak a 
tájképe más lett, és az egyháznak alkalmazkodnia kell a megváltozott 
körülményekhez, hiszen semmi érdeke sem fűződik ahhoz, hogy a teg
nap egyháza legyen. A világháború után mutatkozó jelek arra biztattak 
bennünket, hogy a régi ballasztok nem kísérnek bennünket, és egészen 
új dolgok bontakoznak ki. De ha ma — húsz évvel. az első kísérletek 
után körülnézünk, csak arról beszélhetünk, hogy a reményteljes kezde
tet a restauráció évei követték — elsősorban a nyugati keresztyénség- 
ben. Sok példát hozhatnánk föl ennek az illusztrálására. Csak egy pél
dát: Jól ismerték föl sokan, hogy a régi parochiális gyülekezeti szerve
zet elavult, és a gyülekezeti munkának sokféle formát kell öltenie. En
nek ellenére megmaradt a keresztyénség a parochiális forma mellett 
mindenütt, ami pedig elkerülhetetlenül a vallásos gettóba vezet.

Az egyház életét ugyanis két históriai folyamat határozza meg. Az 
egyiket haladó környezetváltozásnak nevezzük, a másikat az egyházi 
élet belső kitörésének. Az első folyamatot akkor értjük helyesen, ha úgy 
értjük, hogy nem az egyház környezete változott meg, hanem az egyház 
idegenedett el saját miliőjétől. Az egyház nem tudott idejében kapcsolni, 
amikor a különböző társadalmi rétegek — és nem egyének — új pozí
cióba kerültek a társadalomban. Ezért nem a környezetnek, hanem az 
egyháznak kell formáiban és módszereiben mássá lennie, nem pedig a 
környezetének, az egyháznak kell minden embernek mindenné lenni.

A második folyamat csak néhány évtizedes múltra tekinthet vissza, 
de nem kevésbé fontos. Az egyházi életben földcsuszamlás következik
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be, ami azt jelenti, hogy aknákon fekszik az egész eddigi stílusunk, és 
a régi formák elhasználódnak. Nagyon is korrekt mindaz, amit teszünk, 
de nem eredményes. Csak akkor, ha vég nélküli magyarázatokat fűzünk 
azokhoz. Különben csak a beavatottak előtt érthető, amit mondunk és 
cselekszünk, pedig az egyházi életnek éppen a hitet kellene példáznia 
és magyaráznia. (Az egyházi élet a hit kommentárja.)

Mi a teendő ebben a helyzetben? Néhány napja hallgatóink nagyob
bik része volt nálam, és a velük való beszélgetésben ezek a problémák 
is napirenden voltak. Úgy gondolom, akkor érkeztünk el beszélgetésünk 
pozitív irányvonalára, amikor két szempontot hangsúlyoztunk:

1. Az a fontos mindenekelőtt, hogy amikor az egyház kérdéseiről 
van szó, akkor tisztában legyünk azzal, hogy mit akar velünk az Isten 
elérni. És akkor nem így alakul teológiai alapfogalmainknak a sorrendje, 
hogy Isten — egyház — világ, hanem így: Isten — világ — egyház! Az 
a történet, amelyet a Bibliából ismerünk, egy kertben kezdődik el, és 
egy városban végződik. A kertben nincsen oltár és a városban nincsen 
„templom”. Az egyház közbevetett tag a világi kezdet és a világi be
teljesedés között. A dolgoknak ez a rangsorolása talán megszabadít ben
nünket a „világtól” való félelemtől.

2. A másik szempont, hogy nemcsak az a társadalom van állandó 
mozgásban, amelyben benne él az egyház, hanem mi magunk is mások 
lettünk. Egész tudatunkban és életérzésünkben lettünk mások, semmi
féle válaszban nem tudjuk fölfedezni a végső választ, hanem tovább 
kérdezünk az élet végső értelme után. És mi keresztyének — teológusok 
és laikusok — éppen arra a kérdésre keresünk választ, hogy lehet-e az 
ember keresztyén és egyúttal korának egész embere? Hogyan történik 
ez, hogyan érhető el ez? És akkor közösen elindulunk megkeresni a 
tórát, az „élethez vezető utat” olyan konkrétan, ahogyan csak lehet
séges!

Ezek a gondolatok foglalkoztattak, mielőtt dékáni jelentésemet el
készítettem, és ezeknek a gondolatoknak a fényében kérem értékelni 
mindazt, amit akadémiánk elmúlt tanévi munkájáról, eredményeiről és 
eredménytelenségéről elmondok.

1. ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK

Igen tisztelt hallgatóim!
a) Eseményekben gazdag tanévet zárunk le ezen az ünnepi ülésen. 

Ezek között első helyen kell megemlítenem a Keresztyén Békekonferen
cia tanácsadó bizottságának ülését 1965 októberében Budapesten. Mint
hogy a magyar protestáns egyházaknak jutott a nagyobb feladat ennek 
a konferenciának az előkészítésében, magától értetődő, hogy akadémiánk 
professzorai teljes számban bekapcsolódtak elsősorban a tanulmányi 
anyag előkészítő munkálataiba. D. Káldy Zoltán püspök vezetésével aka
démiánk professzorai több előkészítő referátumot is készítettek a kon
ferencia fő témájához, és az egyes vitacsoportokban is hasznos munkát 
végeztek. A Keresztyén Békekonferencia rendkívül fontos nemzetközi te
vékenységében egyébként is érdekelt akadémiánk több professzora. Így 
Pálfy Miklós tagja a tanácsadó bizottságnak, a tanulmányi osztálynak 
és a nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságnak a titkára. Mint ilyen, 
ez év márciusában a nyugat-németországi Georgsmarienhüttében részt
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vett a fenti bizottság ülésén, és azt követően Dortmundban az igehir
dető szolgálatát végezte egy ökumenikus istentiszteleten.

b) Az Egyházak Világtanácsának és egyéb nemzetközi keresztyén 
szervezeteknek a tevékenységével azon a réven is közelebbi kapcsolatba 
kerültünk, hogy dr. Ottlyk Ernő kollégánk a Magyarországi Evangéli
kus Egyházak Ökumenikus Tanácsának a főtitkáraként az elmúlt tan
évben minden jelentősebb külföldi konferencián részt vett.

A Lutheránus Világszövetséggel akadémiánk kapcsolatai összhang
ban magyarországi evangélikus egyházunk tervékenységével az elmúlt 
tanévben is megnyugtató volt. Ottlyk Ernő részt vett a Lutheránus Vi
lágszövetség Strassburgi ökumenikus Kutatóintézetének februárban tar
tott több napos tanulmányi konferenciáján, augusztus hónapban pedig 
Pálfy és Prőhle professzorok a Luther-kutatók tanulmányi konferenciá
ján vesznek részt Finnországban.

c) Több éves előkészület után a jövő hónapban rendezik meg Genf
ben az Egyház és Társadalom Világkonferenciát. Csak természetes, hogy 
a Magyarországi Ökumenikus Tanács Tanulmányi Bizottsága szintén 
részt kér magának az előkészítő tanulmányi munkában, és ennek kere
tében akadémiánk tanárai mindnyájan készítettek tanulmányokat, Ottlyk 
Ernő kollégánk pedig személyesen is részt vesz a Világkonferencián. 
A különböző országok evangélikus egyházai és keresztyén szervezetei 
szintén lázasan készülnek a fenti, minden bizonnyal nagyjelentőségű 
világkonferenciára. A jövő héten Berlinben lesz egy ilyen előkonferen- 
cia, amelyen egyházunkat Pálfy Miklós képviseli.

d) Az elmúlt esztendő eredményes külügyi munkájának egyik gyü
mölcse volt, hogy Groó Gyula vendégelőadásokat tartott a Helsinki-i 
Egyetem Teológiai Fakultásán, és reménységünk szerint a jövőben finn
országi teológiai vendégprofesszort köszönthetünk akadémiánkon. Az 
már biztosnak tekinthető, hogy a jövő tanévben két fiatal finn teológus 
ösztöndíjasa lesz akadémiánknak, és magyar részről is küldünk ösztön
díjast Helsinkibe. Az osztrák evangélikus egyházzal kialakult jó kapcso
latok eredményeként Prőhle Károly kollégánk tartott előadásokat a 
Bécsi Egyetem Teológiai Fakultásán. Innen is várjuk az osztrák evan
gélikus vendégprofesszort.

e) A finnországi evangélikus egyházzal ápolt baráti és testvéri jó- 
kapcsolátaink elmélyítését szolgálta az az ünnepélyes aktus ez év feb
ruárjában, amelyen Ahti Auranen helsinkii esperes urat a teológia tisz
teletbeli doktorává avattuk. Ez a kitüntetés reménységünk szerint még 
szorosabb baráti és hittestvéri közösségbe hoz bennünket a finnországi 
evangélikus egyházzal és ottani barátainkkal.

f) Vámos József intézeti tanár a bajorországi evangélikus egyház 
ifjúsági osztályának a tanulmányi konferenciáján vett részt Joseph- 
stalban, és alig néhány hét múlva ennek az osztálynak a vezetőit és 
munkatársait köszönthettük akadémiánkon.

Evangélikus egyházunk és a testvéregyházak külföldi vendégei szin
tén fölkeresték akadémiánkat. Dr. Dietzfelbinger müncheni evangélikus 
püspök és felesége, a Loccumi Predigerseminarium 13 tagú küldöttsége, 
Lindquist dán újságíró és felesége, Kastlund svédországi lelkész és fe
lesége, dr. Krüger frankfurti egyházfőtanácsos és felesége, és a Marburgi 
Collegium Philippinum Diákotthonának 42 tagú csoportját üdvözölhet
tük az elmúlt tanévben kedves vendégként akadémiánkon.
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2. HAZAI SZOLGÁLATAINK

Külföldi szolgálataink és ökumenikus kapcsolataink csak akkor te
kinthetők hitelesnek, ha itthon a mindennapi életben, tehát saját ha
zánkban is híven és őszintén kivesszük részünket a munkából. így egé
szen magától értetődő, hogy egyrészt a magyar Béketanács, másrészt a 
Magyar Hazafias Népfront által kezdeményezett mozgalmakban is aktí
van részt vettek az akadémia tanárai. A Hazafias Népfront rendezésében 
megtartott tájékoztató papi békegyűléseken az akadémia tanárai és hall
gatói lehetőleg teljes létszámban részt vettek. A Béketanács 'munkájában 
Rédey Pál intézeti tanár mint tanácstag működik, a Magyar Hazafias 
Népfront rendezésében tartott budapesti és vidéki protestáns papi gyű
léseken pedig Groó Gyula, Pálfy Miklós, Prőhle Károly, Rédey Pál és 
Vámos József tartottak tájékoztató beszámolókat.

3. EGYHÁZI SZOLGÁLATAINK

Az elmúlt tanévben alakult meg egyházunk külügyi bizottsága, 
amelynek az a célja, hogy elvileg kidolgozza egyházunk külügyi mun
kájának az irányvonalait, és annak munkáját koordinálja. Akadémiánk 
tanárai közül Rédey Pált, Pálfy Miklóst és Ottlyk Ernőt hívták be ebbe 
a nagyon fontos munkát végző testületbe.

Ebben a tanévben is folytatjuk azoknak a teológiai konferenciáknak 
a sorozatát, amelyet az Országos Lelkészi Munkaközösséggel karöltve 
tartottunk meg eddig. Az elmúlt tanévben Miskolcon került sor egy 
ilyen konferenciára.

Csak magától értetődő, hogy a teológiai tanárok nemcsak előadáso
kat tartanak az akadémián, hanem igehirdetésekkel, előadásokkal, teo
lógusnapok rendezésével is szoros kapcsolatban maradnak a budapesti 
és vidéki gyülekezetekkel, illetve lelkész'ekkel. Ügy gondolom azonban, 
hogy ezen a téren még tovább kellene lépnünk. Vajon nem volna-e cél
szerű legalább minden félévben tíznapos fórumszerű tanulmányi kon
ferenciát tartani kis létszámú fiatal lelkésznek és segédlelkésznek, ame
lyen tájékoztatást nyújthatnánk nemcsak a különböző tudományszakok 
jelenlegi állásáról, hanem a világkeresztyénségben jelentkező külön
böző egyházi és egyházpolitikai irányzatokról, de a világpolitikai hely
zetről is.

Az ősszel megtartandó zsinatelőkészítő munkában — ahogyan azt 
dékánelődeim- jelentésükben ismételten megállapították — tanáraink 
tetemes munkát végeztek és végeznek ezután is.

4. TEOLÓGIAI MUNKÁNK

Bár a dolog természeténél fogva az eddig felsorolt munkaterülete
ket sohasem hanyagolhatjuk el, ha komolyan akarjuk venni egyházunk 
mai küldetését a világban és hazánkban, a kimondottan teológiai tudo
mányos kutatómunkát kell elsőrendű feladatunknak tekinteni. Talán 
nem tekinthető dicsekvésnek, ha arra utalok, hogy az elmúlt eszten
dőkben ennek a feladatuknak az akadémia tanárai sikeresen megfelel
tek. Hiszen az elmúlt tanévben megjelent Pálfy Miklós: Jeremiás kom
mentárjának az első kötete, a Somvirág című elbeszélés-kötetbe Rédey 
Pál dolgozott, ebben az évben várható Prőhle Károly: Lukács kommen-

467



tárjanak a megjelenése, előkészületben van Nagy Gyula: Szociáletikai 
tanulmányok kötete és Pálfy Miklós: Jeremiás kommentár második 
kötete.

Fontos eseménye volt akadémiánknak az elmúlt tanévben, hogy Ké- 
dey Pál és Vámos József intézeti tanárok teológiai doktori vizsgát tet
tek, és akadémiai ünnepi ülésen teológiai doktorokká avattattak 1965 
decemberében. Doktori vizsgára mások is jelentkeztek, és az a remény
ségünk, hogy elsősorban a fiatalabb nemzedék köréből egyre többen 
vállalkoznak a teológiai tudomány művelésére.

Változatlanul egyik lényeges munkaterülete volt akadémiánk két 
professzorának a bibliafordítás munkája. Prőhle Károly az újszövetségi, 
Pálfy Miklós az ószövetségi fordító szakbizottságnak a tagja.

5. AZ AKADÉMIA BELSŐ ÉLETE

Amikor 1953-ban utoljára rendeztük akadémiánk tanulmányi rend
jét, azaz megállapítottuk, hogy milyen tárgyak kerüljenek előadásra az 
egyes tanszékeken, akkor az volt az elgondolásunk, hogy minden tan
széken, minden tárgynak megvan a maga vonatkozása nemcsak a múltra, 
hanem a jelenre, nemcsak az egyház múltjára, hanem az egyház jele
nére is. Nem tartjuk tehát egyedül üdvözítőnek azt a megoldást, hogy 
a mai aktuális kérdésekkel foglalkozó tárgyak kimerítsék a modern elő
adás fogalmát. Erre annál inkább is szükség van, hiszen az akadémia 
padjaiban ülő hallgatók csak akkor érthetik helyesen egyházunk mai 
küldetésének a tartalmát és formáit, ha tisztában vannak azzal a húsz 
esztendővel is, ami a második világháború óta telt el egyházunkban. 
A tanulmányi színvonalnak a szintje tehát nemcsak attól függ, hogy va
laki megtanulta-e a perzsa vallást, hanem attól is, hogy hogyan tudja 
annak hatásait az ótestámentumon keresztül, egészen napjainkig meg
érteni.

Mivel különösen a bibliaismeret vonalán egyre kevesebb tájékozott
sággal és tudással érkeznek hozzánk az elsőéves hallgatók, ismét külön
választottuk az ótestámentomi és újtestámentomi bibliaismeretet, és 
mindegyiknek heti óraszámát kettőben állapítottuk meg. 'További refor
mokra van szükség az akadémia tanrendjében, és elsősorban az előadott 
tárgyakat kell összhangba hoznunk egymással, hogy különösen egyház
történeti, egyházismereti és egyéb történeti vonalon fölösleges ismétlé
sekbe ne essünk.

Az elért színvonallal csak ilyen értelemben elégedhetünk meg. Bár 
a kollokviumok és egyéb vizsgák terén komoly mulasztások nem for
dultak elő, a vizsgák színvonalát, illetve a követelményeket fokoznunk 
kell, hogy teológiailag és egyéb szempontból még képzettebb lelkésze
ket nevelhessünk.

Szigorla tot tett ebben a tanévben hat hallgató: 1 jeles, 2 jó és 3 
elégséges eredménnyel, a lapvizsgát tett 7 hallgató: ebből 2 jeles, 4 jó és 
1 elégséges eredménnyel.

A szupplikáció és teológus-napok megrendezésével ebben a tanév
ben is szoros kapcsolatot tartottunk az egyes gyülekezetekkel, amelyek
nek az áldozatkészsége az elmúlt tanévben talán még fokozódott is a 
Teológus Otthon javára. Ez a tény arra intsen bennünket, hogy még szo
rosabbra fűzzük kapcsolatainkat elsősorban a vidéki gyülekezetekkel.

A kötelező tárgyak hallgatásán kívül az idejüket ésszerűbben be
osztó hallgatóknak módjuk nyílt arra is, hogy modern nyelveket tanul-
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janak, illetve részt vegyenek azokon a harmónium-oktatási gyakorlato
kon, amelyeket Kiss János a fóti kántorképző intézet vezetője időt és 
fáradságot nem kímélve tartott az önként jelentkező hallgatóknak. A  
tanításon 12 hallgató vett részt.

6, A  KÖSZÖNET SZAVA 

Dékáni jelentésemet a köszönet és hálaadás szavával szeretném be
fejezni. Köszönetét mondok egyházunk vezetőségének, elsősorban dr. 
Vető Lajos püspök úrnak, aki ebben az esztendőben akadémiánk soros 
püspöke volt, és problémáink iránt nemcsak megértést tanúsított, hanem 
készségesen támogatott is bennünket azok megoldásában. Köszönetét 
mondok az Állatni Egyházügyi Hivatal elnökének és munkatársainak, 
akik mindig megértést tanúsítottak felelős munkánk iránt, és így meg
erősítették bennünk a szolgálatunk értelmébe vetett hitet, és a hiány
talanul folyósított államsegéllyel anyagilag tették lehetővé munkánk gond
talan és zavartalan elvégzését. Köszönetét mondok tanártársaimnak és 
az akadémia dolgozóinak, hogy munkájukkal nemcsak támogatták, ha
nem sokszor ki is egészítették az én munkámat.

Most pedig azoktól szeretnék búcsút venni, akik befejezték akadé
miai tanulmányaikat, és kilépnek az Alma Máter kapuján. Arra kérem 
őket, hogy a nálunk kapott és szerzett tudásanyagot úgy kamatoztas
sák, hogy egyeztessék azokat azokkal a feladatokkal, amelyek reájuk 
várnak a gyakorlati szolgálatban. Hiszem és remélem, hogy most vég
zett hallgatóink meg tudják találni az utat és módot a helyes lelkészi 
munkában.

A hálaadás szava pedig legyen Istené, hogy akadémiánk tanárai 
egymással és egyházunk vezetőségével egyetértésben végezhették munká
jukat. És hálát adok Istennek azért, hogy hallgatóink — ha nem is min
den zökkenő és zavaró mozzanat nélkül — egyre tisztábban látják, hogy 
Isten a ma és jövő egyházában, a ma és jövő magyar népének olyan 
fiatal papokat akar, akik hittel és bizalommal tekintenek a jövőbe, akik 
hűséggel az egyház iránt igazi hazafiakként végzik egyre felelősségtel
jesebb munkájukat.

Dr. Pálfy Miklós
dékán
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Az egyház útja Ázsiában
(Folytatás)

IV. A NESTORIANUS EGYHÁZ

Az ősi világrész, a népek állítólagos szülőhazája, Ázsia bonyolult törté
nelmi folyamaton ment keresztül, amíg mai képét elnyerte. Az európai 
népvándorlás, amely hosszú évszázadokat ölelt fel, innen Ázsiából sugár
zott ki, és ezáltal nemcsak földrajzilag, hanem történelmileg, ill. szárma- 
zástanilag is egynek vehető a két világrész. Hosszú időn át a történelem 
során nem is lehetett elválasztani a ikét világrészt, mert még a középkor 
derekán is állandó „vendégjárás” , beözönlés történt Ázsiából Európába. 
Nem mondhatjuk azt, hogy amikor elcsendesedtek a népvándorlás támasz
totta hullámverések itt Európában és a népek elhelyezkedtek Európa 
térképén, Ázsia is megszűnt „mozgásban lenni” . Vagyis nem szólhatunk 
arról, hogy amikor túladott „emberfeleslegén” és a megindított lavina 
eljutott La-Manche-ig , a robajt síri csend és nyugalom váltotta fel. Vajon 
mi idézte elő a népvándorlást, a népeknek az ókorból a középkor dere
káig húzódó haza-keresését? Azok a válaszok, amelyek birtokunkban 
vannak, nem minden esetben kielégítőek. Már csak azért sem, mert ez a 
folyamat nem szakadt meg Ázsiában, sőt a 9. sz.-tól kezdve hosszú időn 
keresztül még szakadatlan a mozgás. Hétegszerűen kerülnek egymás fölé 
a nagy történelmi birodalmak s a népek keverednek fajtájukban és kul
túrájukban és ma bonyolult feladat előtt áll az, aki az eredeti elemeket 
szét akarja egymástól választani. Sokáig európai értelemben vett hatá
rokról sem szólhatunk, mert a nomád társadalmú és kultúrájú népek nem 
ismerték a határ fogalmát. Az egész kontinens hosszú évszázadokon ke
resztül „átjáróház” volt aszerint, hogy hol képződött erősebb hadsereg, 
vagy monarchia, amely azután képes volt fél-kontinensnyi birodalmat 
létrehívni. S ezek a birodalmak ideig-óráig való fennállásuk után újra, 
meg újra átadták helyüket egy frissebb kezdeményezésnek.

Mind ez ideig a keleti egyházakkal kapcsolatban nem kellett messzire 
mennünk. Tulajdonképpen a „Közép-Kelet” volt érdeklődésünk színtere. 
Bizánc és a két egymást váltó halálos vetélytárs történetét ismertük meg 
vázlatosan, vagyis a perzsa és az arab történetet. Természetesen nem 
mélyedhettünk bele a két közelkeleti birodalom bonyolult történetének 
részletezésébe és erre nem vállalkozunk a következőkben sem. De azok a 
fonalak, amelyek felgöngyölítésre várnak, sokkal mélyebben vezetnek el 
bennünket Ázsia ismeretlen belsejébe. S ezáltal még nehezebb feladatra 
vállalkozunk, mert miközben nyomon kísérjük az egyik legérdekesebb 
keresztyén egyház történetét, reánk szakad ennek a világrésznek minden 
homálya és sötétsége. Sok milliós népek, magas, ősi, kultúrák, érthetetlen 
és kibogozhatatlan politikai áramlatok, roppant birodalmak, diktátorok, 
félvilág urai kerülnek utunkba, s e birodalmak romjain megjelennek a 
16. sz.-tól az európai hódítók. Talán mindezekből kapunk valami ízelítőt 
e vázlatos történeten keresztül. S e rövid történet a nestorianus egyházzal 
foglalkozik.

Sajátságos és feltűnő, hogy a nestorianus egyház, amely ma mintegy 
180 ezer lelket számlál, (mily keveset!) szinte kizárólag ázsiai egyház. 
Mert az a 30 ezer nestorianus, amely az Egyesült Államokban él, tk. a 
múlt század végén és századunk elején Szíriából és Mezopotámiából,
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(tehát török területekről) az üldözések elől menekült el. így ennek 
az egyháznak a története szorosan öszefügg a kontinens történetével és 
kevés olyan keresztyén egyház van, amely ilyen hallatlan megpróbáltatá
sokon ment keresztül, de még kevesebb azoknak az egyházaknak a száma, 
amelyek azzal dicsekedhetnek, hogy a világ legnagyobb, legnépesebb kon
tinensére, az üldöztetések és egyéb megpróbáltatások ellenére, futotta 
az erejéből. Mert ez az egyház juttatta el az evangéliumot Perzsiába, In- 
diába, Tibetbe, Mongóliába, Kínába és minden valószínűség szerint Hátsó- 
Indiába is akkor, amikor az európai népek nagy része még nem találko
zott a keresztyénséggel. Egykorú síremlékek, lerombolt templomok és 
kolostorok tanúskodnak arról, hogy milyen buzgalommal, meggyőződéssel 
vitték szerte Ázsia világába a missziói parancsnak engedelmeskedve 
az evangéliumot. Róma többször is megjelent, hogy „ott is arasson, 
ahol nem vetett”. Különösképpen akkor volt serény, amikor megjelen
tek az európai kolonialisták. Ezeknek árnyékában azután elsősorban az 
az „eretnek” nestorianusokra vetette magát és szerényen kifejezve, 
legalább annyit szenvedtek a nestorianusok Rómától, mint a mohame
dánoktól, buddhistáktól, vagy éppenséggel a konfuciánusoktól. Mert a 
római erőszak hatására szakadt ketté pl. az indiai Tamás-keresztyének 
egyháza is 1653-ban, s a szakadárok a szír jakobita egyházhoz csatla
koztak. Az viszont vitathatatlan tény, hogy a pionír munkát az egész 
kontinensen a névtelen nestorianusok, kolostoraik anonim szerzetesei, 
a keresztyénségben hűséges kereskedők végezték,- akikről nem írtak 
Európában látványos egyháztörténelmet, akiknek nincsenek szentjeik, 
vagy mártírjaik, noha volt idő, hogy alig akadt említésre méltó város 
Ázsiában, amelyben ne építettek volna templomot és ne hirdette volna 
a kereszt Jézus Krisztust. Nem tudjuk ma már meghatározni, hogy 
egyházuk virágzása idejében mennyien lehettek, de feltevések szerint 
sok-sok millióra rúgott a hívek száma és olyan „ellen-vallások” között 
tudtak hódítani, mint a perzsa, a hindu, a kínai, vagy a legagresszívabb 
mohamedán vallások között. Ütjutoat, másszóval az evangélium útját 
tehát ma már csupán síremlékek, romok őrzik. Mindez arra vár, hogy 
valaki egyszer feltárja a több, mint másfélezer esztendő rejtelmeit. De 
amit eddig feltártak -már, az is rendkívül tanulságos.

Kelet-szír egyháznak nevezik magukat a nestorianusok és ezzel 
több vonatkozásban tesznek különbséget a -nyugat-szír jiakobdtáktól. 
Teológiailag a nyugat-szírek monofiziták (történetüket ismerjük már), 
a kelet-szírek nestorianusok. De talán lényegesebb az, hogy a szír nyelv 
keleti ága kifejezésben és írásmódban (magánhangzós írás!), valamint 
a nép tradíciójában és kultúrájában is különbözik a nyugatitól. A 15. 
századtól, mint „káld” nyelvet emlegetik, önmagát „szu-rayesz”-eknek 
mondják, vagyis szíreknek, másszóval asszír-káldeusoknak, miután a 
régi asszíriaiak leszármazottainak vallják magukat. A teológia, a nyel
vezet, a -tradíciók és a rítus az, amely 484-től jellemzi a kelet-szír egy
házat.

A 325-ös niceai zsinat Arius tanai ellen védte meg az egyetemes 
keresztyénséget, a 451-es kalcedoni (IV. egyetemes) zsinat, egyházsza
kadást eredményezett. Ez utóbbi zsinattól számítjuk a monofizita egy
házakat. A két nevezetes zsinat között azonban még valami történt, 
amely a következőkben rányomta bélyegét az egyház történetére. Már 
360 körül Antiochiában (az öt patriarchátus egyikében) és környékén 
sok szó esett Mária, mint „theotokos” (isten-anya) ellen, és inkább al
kalmazták a „christotokos” (Krisztus-anya) kifejezést. Valóságos teoló
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giai iskola alakult ki e probléma körül, amelynek íő képviselője az 
antiochiai iskola volt és a fellángoló nézeteltéréseik arra indították a 
nevesebb patriarchákat, hogy állást foglaljanak. Cyiill, az alexandriai 
patriarcha Antioehia ellen (vagyis a christotokos ellen) foglalt állást 
és a tekintélyes római patriarchát (a pápát) is segítségül kérte a dön
téshez, míg Nestorius, a konstantinápolyi patriarcha, az antiochiai 
iskola pártján állt. Róma (Cölestin pápával az élen) Cyrill mellett 
döntött (a 430-as római zsinat). Az inkarnáció körüli civódás eredmé
nyeképpen 431-ben II. Theodosius császár Efezusba zsinatot hívott 
egybe, ahol Nestoriust tanaival együtt eretneknek bélyegezték. Nestorius 
(aki 428—431-ig volt konstantinápolyi patriarcha) sorsa száműzetés lett, 
hívei azonban továbbra is vallották: „Mária nem Isten szülője, hanem 
Krisztus, vagyis ember szülője, így tehát Krisztusban, két személy, 
isteni és emberi van”.

Ez a bonyolultnak látszó teológiai következtetés alapjaiban az első 
„protestáns” hang az egyház története során. Máriának és kultuszának 
a kialakítása és fejlődése igen korán kezdődött és rendkívül gyors volt. 
Cyrill és Cölestin végeredményben ennek a rohamosan fejlődő tiszte
letnek és már-már imádatnak a képviselői. Az antiochiai iskola és 
maga Nestorius patriarcha ebben a teológiai állásfoglalásban fejezték 
ki_ nemtetszésüket a Mária kultusszal szemben. Persze az ókor teológiai 
vitái és harcai (pl. a filioque) közben messze kieveztek a tévedések 
vizeire. De ma már érdemes felvetnünk a „Mária mennybemenetele 
dogmája” korában, hogy Nestoriusnak nem volt-e egészséges a protes- 
tálása a „theotokos” ellen és mi húzódott meg a „christotokos” , illetve 
az „antropotokos” kifejezések vallásában.

A látszólag jelentéktelen véleménykülönbségek és a 431-es efezusi 
zsinat új egyházat hívott életre, a nestorianus egyházat. Ennél az egy
házi képződésnél meg kell ismételnünk korábbi állításainkat, hogy ti. 
az új hitvallásnak a képviselői is egy merőben más véralkatú, nyel
vezetű, tradíciójú és társadalmai nép lesz, mint a bizánci, vagy a római. 
A kelet-szírek, vagyis az asszíriaiak leszármazottai vállalják Nestorius 
tanait, szellemi hagyatékát és ez már első lépésükben is kihívás volt 
az elnyomó bizánci birodalommal szemben.

De ott, ahol a kelet-szírek éltek, illetve ameddig eljutottak, akár 
mint foglyok, akár mint telepesek, tehát Mezopotámiába és a parthus 
birodalom tartományaiba, már ősrégi a keresztyénség. Éusebius Orige- 
nesre hivatkozva említi, hogy Tamás apostol térített ezen a vidéken. 
Valóban a 3. sz.-ban több apokrif irat forog közkézen, amelyről nem 
lehet megállapítani, hogy parthus, vagy indiai eredetű-e. Egy másik 
hagyomány szerint a hetven tanítvány közül akadt olyan, aki az evan
géliumot Perzsiába vitte. Korán képződtek tehát keresztyén közösségek 
itt. Az viszont biztosnak látszik, hogy Edessából sugárzott ki a parthus 
birodalomba a kenesztyénség, ahol a Szasszanidák uralma 226-ban kez
dődött. Hárnack úgy állítja be, hogy a 3. sz.-ban történik a szétválás és 
két határozott helyről sugárzik szét a keresztyénség, mégpedig „An- 
tiochiából a hellén-keresztyén, Edessából pedig szír-keresztyén propa
ganda árad”. (I. m. 671. o.) A kelet szír keresztyénség úgy is nevez
hető, hogy „edessai-szír” keresztyénség. A niceai zsinaton erről a vi
dékről ugyan csupán két püspök volt jelen, (viszont 22 nyugat-szír 
püspök), bár ebben az időben már számos keresztyén élt itt. Templo
mok és kolostorok építéséről tudunk, sőt számtalan pap végzi a szol
gálatot, amelyről egykorú nevek tanúskodnak. Mi lehetett az oka, hogy 
ilyen kevesen képviselték ezt a nagykiterjedésű és számokban már
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jelentős keresztyénséget? Minden valószínűség szerint az a tartós nézet- 
eltérés, amely a bizánci és a Szasszanida uralkodóház között fennállt. 
Viszont az a tény, hogy Niceában kevesen képviselték a panthus ke
resztyéneket, annak az lett a következménye, hogy Árius tanainak 
tilalmát; nem lehetett foganatosítani. Így rendkívül korán megkezdő
dött a független egyházi életük és a későbbi egyetemes zsinatok hit
vallásai sem bírtak döntő kihatással teológiájuk alakulására.

Lényegében a perzsa belső egyházi életről hitelesen csak a Seleu- 
kia—Ktesdfon-i zsinat idejétől tudunk, amely 410-ban volt. (I. m. 697. o.) 
Nem sokkal később a seleukiai patriarcha teljesen függetleníti magát 
és önálló egyházi életet indít el. Lehetséges, hogy már Konstantin ide
jében északra és délre előretört a keresztyénség és határa a Kaspi- 
tenger és az Arai-tóba ömlő Oxus volt. De biztosat erről az időről még 
nem tudunk. Sokkal kevesebb a konkrét adatunk arról, hogy a 16. sz.- 
’oan Indiában talált „Tamás-keresztyének” , akikre Marco Polo is utal, 
már léteznének. Az egész Tamás-legenda minden alapot nélkülöz.

A Szasszanidák négyszázéves uralma alatt a keresztyéneknek vál
tozatosan nehéz helyzetük volt. I. Ardesir, az első Szasszanida uralkodó 
hallatlan szívóssággal szerez tekintélyt Zoroaster tanainak és ez azzal 
járt, hogy a keresztyénekre baljós napok jöttek. Egy emberöltőnyi idő 
után új szekta jelentkezik itt Keleten, a manicheizmus, amely szink- 
retikus tanaival (perzsa, zsidó, keresztyén itanok összekeverésével) 
ugyancsak sokat ártott a keresztyénségnek. Mani, a szekta megala
pítója bejárta egész Keletet, eljutott Kínáig is. Mani szünferetiikus 
tanaival, valamint hatásával nem foglalkozunk, éppen csak megemlí
teni kívántuk, miután keresztyén vonatkozása is volt.

A kelet-szír egyháznak függetlenségi törekvése változatlan. A si
keres 410-es seleukiai zsinat (Seleukia a Tigris jobb partján, Ktésifon 
a bal parton fekszik, így a két várost együtt emlegetik a Szasszanidák 
fővárosául) után a perzsa király elismeri a patriarchátust, maga a 
patriarcha pedig tekintélyes közéleti személyiség lesz és így az egyházi 
élet virágzásnak indul. A rövid ideig tartó virágzás annak tudható be, 
hogy a patriarcha függetlenítette magát Bizánctól, ezzel lemosta ma
gáról és híveiről a politikai megbízhatatlanság bélyegét. A perzsák úgy 
tekintettek a keresztyén alattvalókra, mint hűséges állampolgárokra és 
nem úgy mint Bizánc ügynökeire annak ellenére, hogy a keresztyén 
Bizánccal szakadatlan volt a vetélkedésük, küzdelmük és háborújuk.

Két évtizeddel a seleukiai zsinat után volt a nevezetes efézusi 
zsinat (431), amelynek eredményeképpen Nestorius tanait eretnekség
nek bélyegezték. Viharos gyorsasággal terjedt a kelet-szír egyházban 
Nestorius tanítása. Tanítása, azonban kétségkívül elveszett volna az 
ókor eretnek szektái között, ha nem áll mögötte egy intézmény, amely 
a szellemi utánpótlást biztosította. Az intézmény a Nisibis-i teológiai 
iskola volt, amelynek hírneve messze vidékekről vonzotta a hallgatókat.

Nisibis Perzsiában, a római határ mentén volt és már 300-ban 
püspöki székhely. Amikor II. Szapor elfoglalta a várost, Ephrem Syrus 
püspök (36?-ban) elhagyta hazáját, nyugatra menekült, de fejlett iskolát 
hagyott maga mögött. Az emlékezetes 431-es efezusi zsinat után Nes
torius követői perzsa területre menekültek (vérrokonaik is itt élnek) 
Zeno császár üldögése elől, Edessából és egyéb helyekről pedig még a 
tanárok is áttelepülnek a szomszédos Perzsiába. így azután lassan újra 
benépesítik az elhagyott iskolát. Igazi jelentőségre azonban akkor 
emelkedik, amikor 489-ben csapatostól lepik el a nestoriamusok, akiket 
véglegesen kitiltanak a bizánci területekről s elsősorban Edessát kény
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telenek elhagyni. Ettől kezdve évszázadokon keresztül Nisibls a nes- 
torianus egyház szellemi középpontja. A klasszikus krisztologiai és exe- 
gefikai műveket szorgos munkával fordítják itt szír nyelvre, de nem 
mellőzik Aristoteles műveinek és orvostudományi műveknek a beve
tését. A tanulók létszáma a szorgalmi idő alatt meghaladta a 800-at is.

Ha meggondoljuk, hogy abban az időben, a „sötét középkor” kez
detén, amikor a barbárok elözönlése következtében a Nyugat-római 
birodalomban rombadőlt az anyagi, szellemi élet (476), és hogy fél 
évszázad múlva Justinianus császár bezáratta a világhírű athéni isko
lát (529) és tanárait szétkergette, és hogy Észaik-Afri'ka virágzó tudo
mányos központjaiban: Alexandriában, Karthágóban részint a szünte
len háborúk, részint az eretnekség körül támadt viszályok miatt der
medt pangásban volt a tudományos élet, addig itt Keleten, Nisibis-ben 
a „tudományok anyjánál” neves egyházi vezetők és tudományira szom
jas kutatók mind megfordulnak. Fordításokban megmaradt idézetek 
szólnak arról, milyen módszereket alkalmaztak a képzésben. A diákok, 
a nyári szünidő kivételével konvilktusban laktak, a szünetben pedig 
kétkezi munkával keresték kenyerüket és egyúttal megismerkedtek a 
fizikai munkával. Hallatlan „modern” volt a nisibis-i egyetem, A szír 
nyelvet tanították, tanultak liturgiát, bibliia-exegézist, filozófiát, orvos- 
tudományt. Híre oly nagy volt, hogy példája nyomán egész sor hasonló 
intézményt alapítottak. A híres iskola fennállt a 13. századig, amikor is 
a mongolok elpusztították.

De ezalatt a hosszú idő alatt számtalan embert képeztek ki és való
jában azt a célt szolgálta, amelyet a későbbi nagy szellemi forradalmak 
idején szolgáltak az egyetemek. (V. ö. Wiclef és az oxfordi, Húsz és a 
prágai, Luther és a wittenbergi egyetemeket.) A nestorianus egyháznak 
tehát megvolt a szellemi utánpótlást biztosító intézménye. A másik 
pillér, amelyen a nestorianus egyház nyugodott az volt, hogy szeren
csésen leválasztotta magát nyugati rokonaitól, vagyis mint kelet-szír 
nép, a népiség kérdését helyezte előtérbe. Az írásmódjuk, nyelvezetük, 
kultúrájuk, fajtájukkal együtt így egészséges 'nemzetiségbe ágyazódott 
s ezek a tényezőik mind kifejezésre jutottak a „nemzeti vallásban” . 
Szakítva a hódítókkal, kultúrájukkal és nyelvezetükkel, évszázadokra 
tudták biztosítani sajátos beresztyénségük erejét és intenzitását. Az az 
év pedig, amelytől a nestorianus egyház függetlenségét számítjuk, 484.

Nem tudhatjuk, mi történt volna akkor, ha az Arab-félszigeten 
nem támad egy új vallás és ennek az új hitnek nem lett volna szü
letése pillanatától kezdve erőteljes kihatása a nemzeti, társadalmi és 
állami életre. De Mohamed vallása azonnal „karddal és koronával” 
jelentkezett. A 7. századnak ez a „prófétája” megtalálta a nomád arab 
törzsek szívéhez a kulcsot, és noha a kezdeti szakaszban a lángoló 
hiten kívül csak dárdája és kardja volt a harcosaknak, később mégis 
egy „fél világra kiterjedő” birodalom megszervezésére elegendőnek 
mutatkozott Mohamed tanítása. Lényegében a történelem szerencsés 
véletlenjei játszattak közre, hogy sikere olyan fergeteges lehetett. 
Hosszú évszázadokon keresztül őrölte egymás erejét a két nagy rivális: 
Bizánc és Perzsia, A perzsa Szasszanida-család megrögzött politikai 
hagyományai közé tartozott az ős ellenség, Bizánc kiszorítása Ázsiából. 
Ha voltak is szakaszok, amikor elnémultak a fegyverek, az., csak arra 
szolgált, hogy utána még erőteljesebben rontsanak egymásnak az ellen
felek. Az utolsó nagy perzsa roham 619-ben volt és II. Khozrau nevé
hez fűződik, aki meghódította Egyiptomot, a mindenkori hódítók e 
könnyű zsákmányát és seregei , háromszor érték el Kalcedont, Kons
tantinápoly citadelláját.
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A hosszú Szasszanida uralom alatt mégis kivirágzóit a nestorianus 
egyház. Nem nevezhetjük minden problémától mentesnek a nestoria- 
nus egyház életét. A Szasszanida család épp úgy, mint Nagy Konstan
tin a keresztyén vallást, Zoroaster hitét tette az állam vallásává. A per
zsa vallás valóságos reneszánszát élte a négyszáz év alatt. A keresz- 
tyénségnek főként azokban az időkben volt elviselhetetlen a sorsa Per
zsiában, amikor az egyházi kapcsolatok fennálltak Bizánccal. Némi
képpen változott a helyzet — sőt a toleránsabb uralkodók alatt tekin
télyes egyházzá növekedett —, amikor a szakadás beállt. Nehéz ma már 
kimutatni, de feltétlenül közrejátszott a szakadásban a politikai hely
zet. A nestorianus egyház csakis a függetlensége árán menthette meg 
életét a perzsa birodalomban. Népi, nemzeti vallássá lett, Mezopotámia 
ősi lakosságának hitévé, ahol a magasabbrendű kultúrát képviselte a 
Zoroaster hitű tömegekkel szemben. Óvatos becslések szerint is több 
millióra tehető számuk e korban. A szellemi utánpótlást Nisibis nyúj
totta, s később (8. sz.) Túr Abdin, „Isten szolgáinak hegye" — egy 
valóságos kolostor város —, amelynek ugyanaz a szerep jutott, mint az 
ortodox egyházban Athos-nak, a „kolostor-országnak” , vagy a bolgár 
Rila-nak. Túr Abdin a Tigris középső szakaszán volt és romjai még 
ma is megvannak. Egykor innen árasztották el a térítő szerzetesek 
Keletet, de innét sugárzott ki a nestorianus művészet, irodalom és teo
lógia is.

Az egyházi élet szervezett formában és általában a városokban 
zajlott. 27 metropoliájuk volt és 230 püspökségükről tudunk ebben a 
korban. Nestorianusokkal találkozunk Perzsián kívül Szíriában, Palesz
tinában, Cipruson, Egyiptomban, Arábiában, sőt Indiában, Ceylon szi
getén, Kínában, Turkesztánban és a Tatár-birodalomban. Bár a moha
medánizmus megjelenése előtti két évszázadról aránylag keveset tu
dunk, az a történelmi jelenség, hogy a nestorianusok örömmel üdvö
zölték az arabokat, arra enged következtetni, hogy a perzsák az utolsó 
évtizedek zűrzavaros politikai harcai közepette üldözték a nestoria- 
nusokat.

De vajon az arab éra a nestorianusok számára valóban felszaba
dulást jelentett? Erre a kérdésre sem adhatunk egyöntetű feleletet. Az 
első ötven esztendő toleráns szakasznak bizonyult. Sőt, rendkívül szo
ros kölcsönhatást fedezhetünk fel a két vallás között. Mondják pl. hogy 
Mohamedet magát is egy nestorianus szerzetes nevelte. (J. Gründler: 
Lexikon dér christlichen Kirchen und Sekten. Wien, 1961.) Hogy ennek 
a hipotézisnek mennyire hihetünk, nem tudjuk. Az viszont tény, hogy 
Mohamed vallásában nagyon sok keresztyén elem van. Teológiájának 
alaptétele, „az egy igaz Isten, Allah imádata” a középkor nestorianusai 
között erősen hódított.

A mohamedán impérium alapjainak lerakása után az iszlám is 
megtorpant. A világ túl nagynak bizonyult ahhoz, hogy az arabok 
térdre kényszerítsék Allah előtt. Mohamed üzenete, amely eljutott 
ugyan Herakliushoz, s ugyanabban az évben (628) II. Khozrauhoz a 
perzsa udvarba, arab hajósok elvitték Kínába is. Viszont Mohamednek 
csak egyetlen egy ízig-vérig hivő katona-embere volt, Abu Bekr. Nem 
volt annyi érő tehát a néhány ezer fanatikus arab lovas harcosban, 
hogy az egész világot meghódítsa. A kalifák pédig inkább a keleti pom
pának és kényelemnek adták át magukat, mint hogy kockázatos ka
landokkal veszélyeztessék az „örökségét”. Az iszlám súlypontja is las
san áttolódott Damaskusból Mezopotámiába, ahol a második uralkodó 
család, az Abbaszida család, az egykori Szasszanida főváros Ktezifon
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romjai közelében új fővárost építtet: Bagdadot. Mekka és Medina már 
csak, mint zarándokhelyek jöhetnek számításba. Egy Abbaszida kalifa 
nevét érdemes megjegyeznünk, az „Ezeregyéjszaka” Hariin al Rasid-ja 
nevét (786—809). Az Abbaszida-birodalom már elszakadt mindentől, 
ami eredeti és életerős volt az iszlámban és nem volt egyéb, mint össze
foglalása azoknak az államszilánkoknak, amelyeket az iszlám egykor 
darabokra zúzott.

Az arabok hódításaik során közeli érintkezésbe kerültek a görög 
hagyományokkal. Az érintkezés nem volt közvetlen. A közvetítés, amely 
szír fordításban került kezük elé, a nestorianus keresztyénség érdeme. 
A Nisibdts-i egyetem, amely messze megelőzi a nyugati egyetemek ala
kulását és szellemi erejét, a műveltségnek magas színvonalát közvetíti 
és sugározza az arabok felé. A késői Szasszanidák is megtűrték tevé
kenységét, az Omajádok és Abbaszidák alatt pedig valóságos rene
szánszát élte a „tudományok anyja” . A hellén orvostudománynak sok 
tanítását megőrizték, sőt gyarapították is. A ikalifátus legtöbb orvosa 
nestorianus volt. Aristoteles műveinek fordítása szír nyelvre, gazda
gította az arab filozófiát. A sivatag arabjai szomjas lélekkel itták a 
nestorianus mesterek tudományát. Állami hivatalokban nemcsak meg
tűrt személyek voltak, hanem megbecsült állásokat töltöttek be. A pat- 
riarcha maga is állami notabilitás. Az arab uralkodók a patriarcha 
vezetése alá rendelik nemcsak a nestorianusokait, hanem a monofizita 
jakobitákat és az ortodox melkitákat. Ez az előnyös helyzet mindaddig 
tart, amíg a szeldzsukok Tunkesztánból kitörve, el nem özönlöttek a 
déli síkságot és nem csupán a bagdadi birodalmat hódították meg, ha
nem Kisázsiát is. A szeldzsukok rohama a nestorianus virágzásnak, de 
az arab kulturális életnek is a haldoklását jelentette nagyjából.

Harun al Rasid alatt érte el az arab világ ragyogásának delelőjét. 
809-ben halt meg. A halála után keletkezett zűrzavar és eseményte- 
lenség több, mint kétszáz évig tartott. A korábbi és az említett év
szakok alatt hallatlan nagy utat tett meg a nestorianus keresztyénség.

Hogy Ázsiának különböző vidékére mikor jutott el a inestorianus 
misszió, pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre. De az való igaz, 
hogy a „csendesebb” évszázadok alatt igen élénk kereskedelem folyt 
Nyugat- és Kelet-Ázsia között. Ebből a kereskedelemből akkor kapunk 
ízelítőt, ha Róma vagy Bizánc, vagy később Velence áruforgalmából 
alkotunk képet magunknak. Kelet értékeiért, az aranyért, a drágaköve
kért, az igazgyöngyökért és selymekért minden áldozatot meghoznak a ke
reskedők és tengeri-, valamint karaván-utak kockázatos vállalkozások
ról mesélnek. A kereskedelemben igen érdekeltek a perzsák, ákik je
lentős számukban nestorianusok. (A Kínával folytatott kereskedelemre 
jellemző, hogy Justinianus császár 570 körül két kereskedő szerzetest 
küld ki, hogy azok a selyem titkát megszerezzék. A szerzetesek meg is 
szerzik a selyemhernyó petéit, amelyeket kifúrt botjaikban hozzák ma
gukkal és így Bizáncban is felvirágzik az új iparág.) A perzsa keres
kedőkre pedig jellemző, hogy a keresztyén hit üzenetét Ázsia legtá
volabbi helyeire is eljuttatják. Közép-Ázsiában már az 5. században 
több város teljesen keresztyén. Sok városban nestorianus püspökség 
van. A laterani múzeumban őriznek egy szír-kínai -feliratú oszlopot, 
amely 630-ból ered. Egy ősrégi kolostor maradványa, amely keresztyén 
kereskedő-szerzetesek leírását tartalmazza, és amelyből kitűnik, hogy 
a 7. században nagy kínai tartományok voltak keresztyének. Szamar- 
kand akkor lesz püspöki székhely, amikor mi magyarok találkoztunk 
a keresztyénséggel. A 11. században Karakorumban, a nagy mongol
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birodalom fővárosában virágzó keresztyén élet van. A keleti törökök, 
a mongolok, a kínaiak közül számtalan vette fel a keresztyén séget. 
Régi sírfeliratok szolgálnak igazolásul ahhoz, hogy milyen eredménye
sen térítettek a névtelen szerzetesek és kereskedők.

Indiában szintén milliós tömegeikkel számol a nestorianus egyház. 
Hogy Indiába miikor került a keresztyén hit, arról semmi hiteles ada
tunk nincs. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy a 3. században. Az 5. 
században viszont egészen szorosak a kapcsolatok a nestorianusokkal. 
Ebben a században már volt metropoliájuk India nyugati partvidékén, 
a Perzsa-öböl felé eső részen. Az viszont rendkívül érdekes és elgon
dolkoztató jelenség, amely Tibetben zajlott le. A 7. században Tibetben 
állt egy nestorianus kolostor. E keresztyén kolostornak ünnepélyes li
turgiája minden kétséget kizáróan hatott a lamaizmusra. A lamaiz- 
must 640-ben vezetik be, s valóban sok hasonlóságot találunk a nes
torianus szerzetesi élet és a lamaista hierarchikus szervezetben. De a 
külső formákban is sok párhuzamos vonást találunk. Hogy a lamaizmus 
egyik oldalága a buddhizmusnak, és hogy Buddha Krisztus előitt élt, 
a hatást fordítva szokták magyarázni. (Akad olyan hipotézis is, hogy 
Jézus buddhista szerzetesektől tanult volna.) De az a szituáció, hogy 
a lamaizmust a már meglevő nestorianus kolostor után vezették be, 
azt a feltevésünket igazolja, hogy a nestorianus szerzetesi élet hatott 
a tibeti vallásra. Az pedig, hogy a lamaista szerzetesek használják a 
szentelt vizet, a tömjént, a szentelt omátusokat (amelyek különös
képpen sok hasonlóságot mutatnak), azt jelenti, hogy szinte lekopíroz- 
ták a nestorianus egyház szokásait. (A szerzetesi élet Keleten igen 
korán honosodott meg. A 3. századtól tudunk már róla. A nestorianus 
keresztyénség terjesztésében pedig különösen nagy érdeme van a szer
zeteseknek.)

2. Ázsia középkorának utolsó századai

Ázsia történetének súlypontja a 10—13. század között három he
lyen van. Továbbra is Közel-Keleten van az egyik. A másik igen távol, 
a Hoang Ho vidékén, tehát Kínában. A harmadik Ázsia északi füves 
pusztaságán képződik. S ez utóbbi kihatása döntő jelentőséggel bír nem
csak Ázsia, de Európa számára is. A mongol birodalom kialakulása és 
katonai sikere következtében majdnem egyetlen birodalommá válik 
Ázsia. S ha a sors határt nem szab tragikus véletlenek sorában, a mon
gol áradatnak. Európa is a birodalom részévé válik. Az viszont sike
rült a mongol katonai erőknek, hogy a Sárga-tengertől a Földközi
tengerig a Távol-Kelettől Közép-Keletig egyetlen hatalmas összefüggő 
imperiumot hívjanak létre. Hallatlan nagy birodalom ez! Sem előtte, 
sem utána a történelem nem ismert ekkora hódítást.

A mongolok a történelem sötétjéből a 12. sz. végén meglepő hir
telenséggel lépnek a világ színpadára. Dzsingisz (kán uralkodása alatt 
már lényegében egy egyesült néppel áll szembe a sorsára váró konti
nens. A 12. században a mongolok még a „kin”-nép alattvalói voltak, 
amely nép Kína Észak-Kelet-i részén élt. Nomád lovasok hordája, éle
tük nyájait legeltetésével és vadászattal telt el, amelyet a megismét
lődő harcok tettek változatossá. A harc módszerében sokat tanultak 
a kínaiaktól. Dzsingisz öntudatos uralkodó volt. Tökéletesítette népe 
katonai szervezetét, hatalmát nyugati irányba terjesztette ki. A Bajkál 
és Balkas tavak közötti területen alakította ki a birodalom középpont
ját. Itt volt a fővárosuk, Karakorum is. 1214-ben bevette Pekinget s a
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kin-ek csatlakozása révén jelentősen megnövekedett katonai ereje. 
A kirgizeket és ujgurukat, amelyek rokon népek voltak, egybeková
csolta a sajátjával. 1218-ban a megszámlálhatatlan mongol lovas sereg, 
amelyet Dzsingisz kán teremtett meg, Pamiron keresztül Turkesztánba 
zúdult. Egyetlen lendülettel törték át a gyengén védett arab országok 
határait, s a birodalom ekkor délen az Industól a Taurusig, Kilikia 
hegyéig ért. Ez a hadsereg kitűnően fel volt szerelve. A városok ost
romára valószínűleg ágyút és lőport is vitt magával, mert a kínaiak 
ekkor már ismerték a lőport és a mongolók eltanulták tőlük a lőpor 
használatának tudományát. Nyugat felé csak a Kaspi-tengerig nyo
multak, mert a Kaspi-tengertől északra feltartóztatta őket egy orosz 
sereg. Sorozatos csatában megverték a kievi nagyherceg seregeit, s így 
előretörtek azonnal a Fekete-tengerig. (Konstantinápolyban nagy volt 
a riadalom, s sürgősen rendbeszedték a város erődítményeit.) Közben 
más mongol seregek a kínai Hszia-birodalmat igázták le. Mindezt a 
döbbenetes eredményt nem egészen másfél évtized alatt érte el Dzsin
gisz. Mert akkor, amikor birodalma a Csendes-óceántól már a Dnyep-e 
rig ért, váratlanul meghalt (1227). Halálakor még mindig a Mongóliá
ban levő nagy barbár város, Karakorum volt a székhely.

Utóda Ogdaj kán lett. Ogdaj legalább olyan fergeteges sikereket 
könyvelhet el, mint apja, Dzsingisz. A mongol seregek végigsöpörték 
Ázsiát egész Oroszországig. Kiev 1240-ben pusztult el, majd Lengyel- 
országra került sor. Sziléziában megverték II. Frigyes seregét és 1241- 
ben Magyarország esett áldozatul. Döbbenetes katonai teljesítmény! 
Általában a véletlenre és a katonai túlsúlyra magyarázzák a mongol 
győzelmeket. De ha meggondoljuk, hogy a Csendes-óceántól Európa 
közepéig (s itt a legjelentősebb közép-európai államok felett arattak 
győzelmet!), óramű pontossággal végrehajtott katonai műveletekről 
volt szó, akkor minden kétséget kizáróan hatalmas katonai lángészt kell 
felismernünk a győzelmek mögött.

Ogdaj ugyancsak váratlanul és hirtelen halt meg 1242-ben. Európa 
megkönnyebbülésére most heves trónvillogások kezdődtek. A birodalom 
a testvérharc eredményeképpen darabokra hullott. 1251-ben Mangu kán 
nagykán lett és fivérét, Kublaj kánt ő nevezte ki Kína főkormányzó- 
jává. A mongolok lassan itt ez utóbbi helyen elkínaisodtak, Mangu kán 
pedig még egyszer meg akarta alázni Perzsiát és Szíriát. Mangu halála 
után (1260) a Karakorumba gyűlt mongol seregek Kublajt választották 
meg nagykánná. Kublaj 1294-ben halt meg. A mongol dinasztia ame
lyet Kublaj Kínában alapított, a Juan dinasztia (1280—1368). Később 
Nyugat-Ázsiában új életre ébredt a mongol szellem s Indiában egy 
hosszabb életű monarchiát alapítottak

Talán érdemes ebben az összefüggésben és történeti háttérben el
mondanunk a világirodalom egyik sokat vitatott útleírásának, „Marco 
Polo utazásaidnak rövid tartalmát. A könyvet Marco Polo elbeszélése 
nyomán egy Rusticiano nevezetű ember írta, aki az 1298-as Genova 
és Velence között végbement tengeri csata után együtt esett fogságba 
a nagy utazóval. A fogság unalma elűzésének köszönheti a történelem 
és a kultúra az egyik legizgalmasabb okiratát. Az útleírás számtalan 
egyháztörténeti vonatkozást is tartalmaz, főként ezért ismertetem rö
viden. 1269-ben Kublaj kán követeket küld Rómába, hogy a nyugati 
keresztyónséggel valamilyen kapcsolatot keressen. Kérte a pápát, hogy 
küldjön száz tudóst és tehetséges férfit birodalmába. De a követek 
nem találtak pápát Rómában, mert itt azon dúlt a viszály közel három 
évig, hogy ki legyen az utód. (IV. Kelemen 1268. november 29-én halt
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meg, s csak 1271. szeptember 1-én sikerült X. Gergelyt beiktatni. H. 
Kühner: Lexikon dér Pápste 74 kk.) X. Gergely két dominikánus szer
zetest indított útnak a mongol birodalomba, hogy elismertessék Kublaj 
kánnal a pápa fennhatóságát. De ezek megriadva az út fáradtságaitól 
és veszélyeitől, még Kisázsiából visszatértek hazájukba.

Ebben a küldöttségben vett részt egy fiatal ember, Marco Polo, 
atyja Maffio Polo és nagybátyja, velencei kalmárok társaságában. 
A fiatal Polo elbeszélése szerint Lajasz—Bagdad—Hormuz volt a szá
razföldi útjuk (a szerzetesek már Lajasz városától visszafordultak a 
pápa ajándékával.) Hormustól hajóval kívánták folytatni útjukat. De 
megváltoztatva tervüket, a Pamíron keresztülvágva, Kasgar—KJiotan— 
Kamcsou városok érintésével érték el a mongol fővárost, Kambalukot. 
Polo Kínát „Kathajnak”, Pekinget „Kambaluknak” nevezi. (Kublaj kán 
ugyanis birodalma székhelyét Pekingbe helyezte át.) Peikinben a kán
nak megtetszik a fiatal velencei és több, mint másfél évtizedre állítja 
szolgálatába. Amikor a honvágy gyötörni kezdte, egy romantikus kaland 
főszereplőjévé válik Polo. A bizalmatlan Kublaj egy hercegkisasszony 
kíséretével bízza meg, akit egy perzsiai rokonához küld házasságba. 
Ezáltal tud megszabadulni Polo a már terhessé vált megbízatástól és 
tengeri úton Hátsó-India megkerülésével, Szumatra—Ceylon érintésével 
érkezik a Perzsa-öbölbe, ahonnan gyalog, lovon és tevén folytatja útját.

Az odafelé és visszafelé vezető úton a kán „aranytáblája” volt az 
útlevelük, amely teljes biztonságot és tekintélyt kölcsönzött a velen
ceieknek. A leírás, amely ösztönzője volt Kolumbus Kristófnak, hal
latlan érdekes dolgokat tárt fel a rejtelmes Keletről. Először is meg
kapó az a csodálatos rend és fegyelem, amely a kán birodalmában ural
kodott. A monarchia hírszolgálata, közbiztonsága még európai mérték
kel mérve is lenyűgöző. A nomád városokban rendkívülien virágzó 
kereskedelmi élet folyt. A hosszú és veszélyes karavánutakon idegen- 
vezetők kalauzolták a kereskedőket. Kublaj birodalmában már dívott 
a papírpénz. Fel kell tételeznünk, hogy nyomda is állt rendelkezésükre. 
(Hol van Nyugatnak ekkor még papírpénze, és ismeri-e Nyugat a „hi
tel” fogalmát, amely a papírpénz forgalmában alapul szolgálhat?) 
A posta rendszeresített intézmény. És megcsillan valami a leírásban 
a kínai fényűzésből.

Számunkra különösen az bír jelentőséggel, hogy Marco Polo majd
nem valamennyi városban, ahol megfordult, vagy amelyen keresztül 
utazott, talált keresztyén templomot és sók helyen kolostort is. Ezek 
a keresztyén intézmények minden bizonnyal a nestorianus missziók 
eredményei (ugyanis Rómának Ázsia felé nem volt missziója, Bizánc 
missziós törekvése pedig elakadt a Kelettel folytatott harcok során). 
Polo hazafelé vezető útján Indiában is találkozik keresztyénekkel. Ezek 
az ún. Tamás-keresztyének szintén nestorianusok. Templom tornyokról 
és keresztekről szól, kolostorokról és harangzúgásról számol be a közép
kor eme kalandos utazója. (Vö. W. Meinok, Marco Polo kalandos uta
zásai c. könyvét.)

A pápák hittérítő igyekezete kudarcot vallott Mongóliában, több
szörös kísérlet ellenére. Mongólia rettenthetetlen ura, a kán, nem volt 
hajlandó birodalmát hűbéri tartományává tenni Rómának. A balsikerű 
kiküldetést még néhányszor megkísérelte Róma, de a mongol udvarral 
tartás összeköttetést nem sikerült teremtenie. 1346-ban járt Pekingben 
egy pápai legátus, de semmi eredményről nem tudnunk. Sőt a mongol 
Juan-dinasztda bukásával (1368) a nestorianus keresztyének is felszí
vódtak a kínai birodalomban. Háromszáz esztendőn keresztül (a Ming
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uralkodók alatt) nem hall az ember Kínában keresztyénekről. A jezsui
ták próbálkoznak ezután, de a hittérítésnek ez a második hulláma már 
a tenger felől jön és új korszak kezdetét jelenti.

A nestorianus egyház a fentiekből következtetve azért tudott élet
képes lenni, mert „Ázsia egyházává” lett. „A  Kelet sohase akart Európa 
kolóniája lenni, még szellemileg sem, s ezért sajátosan alakult a ke
resztyén közösség élete Ázsiában” — írja Strothmann. (Zeitschrift für 
Kirchengeschichte LV. kötet, 25. o.) A mohamedánizmus jelentkezése
kor még erőteljesebbé válik nacionalizmusa s ezáltal tudta hosszú időn 
keresztül kontrakarirozni az ugyancsak nacionalista köntösben jelent
kező iszlámot. Feltűnő jelenség ez, hiszen Európában csak az újkor 
elején, a reformációban találkozunk hasonló törekvésekkel. Hogy a nes
torianus egyház több, mint ezer évig fennállt, sőt jelentős tényező volt 
Ázsiában, vagy hogy egyáltalán át tudta vészelni az idők viharait, lé
nyegében ennek köszönhette. Pedig meg kell jegyeznünk, és ez sem 
mellékes körülmény, hogy ennek az egyháznak soha nem volt „Kons- 
tantinusza” . Annál csodálatosabb és bámulatra méltóbb az a belső erő, 
amely a századok során éltetni volt képes ezt az egyházat. Ázsiában 
tehát ez az egyház sehol és soha nem volt államegyház, sehol és soha 
nem volt a lakosság többsége keresztyén, sehol és soha sem volt abban 
a helyzetben, mint Európában és mindezeken túl olyan történelmi val
lásokkal mint a buddhizmus, iszlám vagy a perzsa vallás kellett meg
küzdenie, mégis a 13. századig több mint 25 metropolitájuk és sok száz 
püspökségük volt

3. A  nestorianus egyház hanyatlása

Az ázsiai egyházak, közöttük a nestorianus egyház virágzásáig is 
csupán homályos adatok állnak rendelkezésünkre. A legtöbb okmány 
és adat az ókorból maradt ránk. A Harnack felsorolja a patriarchák 
neveit és uralkodási idejüket, amelyek még fellelhetők. Szír fordítások
ban ránk maradtak az ősi himnuszok, imádságok, liturgiák. A fel-fel- 
buikkanó síremlékek, templom- és kolostorromok viszont egy ősi ka
tasztrófáról tanúskodnak. A teljes hanyatlás minden valószínűség sze
rint a 14. században kezdődött. Ázsia nyugtalan ideje ez. S a zűrzavar 
épp azon a vidéken tombolt, ahol a nestorianus egyház szíve dobogott. 
Elpusztult a szellemi utánpótlást biztosító intézmény, a nisibisi egye
tem a Tur Abdin-i kolostorral együtt. A patriarchák a belső megha- 
sonlás eszközeivé váltak. A hanyatlás lépésről-lépésre következik be és 
oly észrevétlen, hogy mire felfigyelünk rá, alig lehet számolni a nes
torianus egyházzal.

A nestorianus egyház a keresztes hadjáratok ideje alatt két ma
lomkő közé került. Az egyik kétségkívül a római egyház agresszivitása 
volt. Az agresszív fellépés következtében az a rendkívüli eset követ
kezett be, hogy a patriarcha Antiochiából keresztyén területről, moha
medán területre, Damaszkuszba költözött. Itt viszont mohamedán fenn
hatóság és befolyás alá került. A 14. századtól már többször megsza
kadt a szukcesszivitás is a politikai beavatkozások miatt. Az iszlám 
viszont, mint államvallás, épp a külpolitikai bonyodalmak miatt egyre 
több türelmetlenséget tanúsított a nestorianus egyház iránt. Megismét
lődött sorsukban tehát a Szasszanidák gyanakvása és üldöztetése, mivel 
a szeldzsuk török nép, amely az iszlámot felvette, szüntelen harcban 
állt a keresztyén Nyugattal. A beavatkozás a törökök részéről addig
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ment, hogy a patriarchának a helye is a porta mellett volt és a porta 
kegyeitől függött a megválasztása is. Az egyház elvesztve szabadságát, 
szüntelen pártvillongások színterévé vált.

A mongoloktól realatíve keveset szenvedett az egyház. A kapcso
latok Karakorumimal, majd később Pekinggel megvoltak. Sőt minden 
valószínűség szerint a mongol politikába is „belefért” a nestorianusok 
pártfogolása, mivel ezzel az iszlám által fűtött fellángolásokat sakkban 
tudták tartani. Valószínűleg egészen másképp alakultak volna a dol
gok, ha a római egyház nem nyúl két balkézzel — a középkor hűbéri 
koncepciójával — a mongol tömegekhez és uralkodókhoz. Így viszont 
a mongol birodalom bukásával megerősödött az iszlám, a törökség pe
dig koránt sem tanúsított olyan toleranciát, mint az arab kalifátusok. 
Igaz viszont, hogy Mohamed örvendett volna egykor legjobban, ha 
ilyen fanatikus és harcra kész tömegei lettek volna életében, mint a 
szeldzsukok fél évezreddel később. A második mongol invázió azután 
(Timurlenk, 1369—1405) végképp halálra zúzta a nestorianus egyházat.

Itt azonban röviden meg kell ismerkednünk a mongolok mezopo
támiai viselt dolgairól. Perzsia még Dzsingisz alatt szenvedte el a mon
golok első nagy rohamát. Amikor pedig Ogotaj kán után szétesett a 
birodalom, Hulagu kán vezetésével itt az Eufrates környékén önálló 
birodalom képződött. A mongolok nomád taktikájához tartozott, hogy 
minden várost, erődítményt felégettek, illetve elpusztítottak és lakóit 
kardélre hányták. Hulagu szenvedélyes pusztítása és haragja azonban 
lassan lelohadt, és már-már ismét visszatért az élet Mezopotámia öntö
zött területére, de ekkor a 14. század végén, illetve a 15. század elején, 
Dzsingisz egyik leszármazottja, a sánta és kegyetlen Timur, aki Sza- 
markandban székelt, újra fel akarta támasztani Dzsingisz birodalmát. 
Vad, kegyetlen nomád volt Timur, aki legnagyobb gyönyörét a kopo
nyák piramisaiban lelte. És hovatovább megismétlődött a kétszáz évvel 
korábbi történelem. Timur Turkesztánt, Dél-Oroszországot igázta le, 
majd India, Perzsia, Szíria és Kisázsia irányaiba tört előre, nyomában 
pedig mérhetetlen pusztulás járt. (Delhi lakosait 1398-ban mind egy 
szálig lemészároltatta, pedig a város megnyitotta kapuit serege előtt.)

Ez a második mongol roham kegyetlenebb volt az elsőnél. Nemcsak 
a civilizációt pusztította el, nemcsak a városokat s a kialakult kultú
rákat tette tönkre, de szörnyű vérengzésében az itt lakó népeket is 
felmorzsolta, kiirtotta. Ezt a csapást a nestorianus egyház isem tudta 
kiheverni. Timur támadásáig lényegében „közjogi” morzsolódás és a 
belső ellentét növekedése volt az eredménye, de nem szűnt meg léte
zése. Ekkor azonban alapjaiban ment tönkre. Tökéletesen elpusztultak 
az egyház intézményei, kolostorai, templomai, iskolái és kipusztultak 
a hívek. Nem volt tehát már elegendő erő ahhoz, hogy Timur inváziója 
után mégegyszer elindítsa egyházi életét. A puszta lét kérdése került 
elő és csak az erősebbeknek jutott osztályrészül az, hogy menekülés 
árán mentsék meg életüket. A diaszpórába szóródott egyház csendes 
vegetálása és haldoklása kezdődött.

Érintettük már a kínai nestorianusok életét, ahol némiképpen 
azonossá vált a sorsuk és a véletlen alakulása következtében szinte 
egyidőben. És bár India északnyugati részén Timur hordái sok nes- 
torianust is elpusztítottak, a Malabar-partokon viszont érintetlenül 
maradtak a mongoloktól. Ázsiának egyetlen helye ez, ahol az európai 
kolonializációig zavartalan a nestorianus egyház élete. A 15—16. szá

zadban azonban itt is keveset hallat magáról az egyház.
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Perzsia keresztyénéi, akik elkerülték a mongolok halálcsapásait, 
felhúzódtak a hegyek közé. (Érdekes, hogy a mongolok mennyire ke
rülték a hegyes, erdős vidékeket. Valószínűleg harcmodoruknak nem 
kedvezett.) Felhúzódtak tehát a Tigris folyó forrásvidékére, ahol a 
puszta egzisztenciájuk megmentése volt az elsőrangú feladat. (Stroth- 
mann im. 37 kk.) Itt a hegyek között sem kerülhették el azonban a nes- 
torianusok végzetüket. Igaz ugyan, hogy a diaszpórában még sokáig 
látjuk haldokolni őket, sőt a legújabb időkig is találkozunk üldözteté
sük adataival, amely egyfelől a törökök megismétlődő vérengzéseiben, 
másfelől a harcias kurdok életre-törésükben volt tapasztalható. Európa 
keresztyén hatalmai nem egyszer vetették latba tekintélyüket megmen
tésükért. Ugyanennek az üldöztetésnek volt az eredménye az, hogy a 
múlt században és századunk elején, mintegy 30 ezer -nestorianus ván
dorolt ki Amerikába. (Ma is szervezett egyházi életet élnek az USA- 
ban.) Ázsiában pedig, az egykor milliós tömegeket számláló nestorianus 
egyházból, ma már csupán mintegy 150 ezer lelket tudunk számon 
tartani: Ezek a számok keserves sorsról beszélnek. De mégis jele annak, 
hogy több, mint másfélezer éven keresztül őrizni tudták megpróbálta
tásaik ellenére is hitüket.

(Folytatása következik.)
Dr. Rédey Pál
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Az egyén és a társadalom viszonya
(A közösségi élet új formái)

Mivel az egyház népe is szerves része a társadalomnak és az is 
egyének közössége, kézeníekvő módon most a keresztyén egyénre esik 
tekintetünk, és annak a társadalom egészéhez és kisebb-nagyobb kö
zösségeihez való viszonyulását tartjuk szem előtt. Bár az egyháznak, mint 
sajátos emberi közösségnek is van kapcsolata a társadalommal, az érint
kezési pontok és kapcsolatok, a viszonyulás részletei döntő módon mégis 
az egyéneken keresztül alakulnak, formálódnak, egészségesen vagy tor
zultan. Az individuum-gyökerű, vagy individuális gyökerű viszonynak 
pedig — éppen az egyének különbözősége miatt — még számos egyén 
közös sajátosságának valósága esetén is maradnak egyéni eredetű és a 
közösségek kapcsolatától elütő jellegzetességei. Éppen az egyháznak, 
szolgálata gyümölcsöző érvényesülése céljából, fontos szemmel tartania 
egyedeinek magatartását, sajátos közösségi veretéből, alapállásából és 
feladatából következő helyes befolyásolását. Mégpedig a társadalom 
nagyközössége érdekében. Mert itt is helyénvaló utalnunk arra, hogy 
akkor sem a maga malmára kívánhatja hajtani a vizet, amikor indi
viduumainak nagyközösségi helyretalálását vizsgálja, vagy azt kívánja 
formálni. A keresztyén egyén számára is csak két lehetőség kínálkozik 
a társadalomban: Vagy elkülönül közömbösen, sértődötten, esetleg el
lenségesen, vagy helyesen, keresztyén módon segít, azaz diakóniai indu
lattal és érzülettel él együtt mindenekkel.

1. AZ EGYÉN ÉS A TÁRSADALOM

Az egyén más-más adottságokkal és tulajdonságokkal rendelkező 
legkisebb sejtje a mindenkori és minden típusú társadalomnak. Még 
mindig és talán mindig is, jelent valamit számára, hogy honnan indul
hatott el az élete útjára. Sorsszerű hatások között kezdhette, folytat
hatta csak arra való felkészülését, vagy tudatosan irányított behatások 
és ráhatások formálták azokat a magával hozott sajátságokat, amelyek
ből valami mindig előbukkan később is, pozitív vagy negatív értelem
ben. A  család összetétele, nagysága, terhes vagy ígéretes öröksége, a tár
sadalmi viszonyok, a munkalehetőségek és kulturális viszonyok, az egész
ségügyi körülmények, mind-mind jelentenek valamit az egyén kilété
nek, akarásának és viszonyulásának alakulásában. A hatások és behatá
sok csak módosítják testi-lelki-szellemi adottságát, anélkül, hogy az 
egyéniség kiteljesedésekor azok már megszűnnének előtörni. Magától 
értetődő, hogy keresztyén egyén esetében nem maradnak jelentéktelenek 
azok a hitbeli, kegyességbeli körülmények sem, amelyek különösen erő
sebb egyéniségek részéről tudatos vagy nem tudatos ráhatásként érvé
nyesültek, hosszabb vagy rövidebb ideig. A tehetség kibontakozása, 
továbbá a finomság vagy durvaság, a közönyre vagy önzésre hajlás, a 
meglapulni vagy feltűnni akarás, a teherbírás és a mások felé fordulás 
mértéke és készsége nagy mértékben függ attól, hogy mikor és meny
nyire pillantja meg az egyén tudatosan saját rendeltetését. Ez a pilla
nat újra meg újra akkor következik, amikor személyes teremtettségére 
döbbenti az ige, továbbá személyre címzetten veszi tudomásul az evan
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géliumból a Jézus Krisztus által szerzett váltságot. Az egyén születik, 
az egyén hallja meg a megváltás evangéliumát és születik újjá, az egyén 
kerül új lelkiismeret ajándékával új viszonyba emberekkel.

A társadalom önmagában véve más-más veretű együttese sok egyén
nek. Ez a veret számos tényezőtől befolyásolt. Történelmi hagyományok, 
a gazdasági rend, nemzetiségi örökségek, a munkalehetőség, kulturált
ság és technizálódás, a nemzetközi légkör és kapcsolatok mind befolyá
soló momentumok egy társadalom számára. Ezek a tényezők önmaguk
ban is hatnak, és bizonyos változások kontinuitásának képezik hátterét. 
Némelykor azonban megcsontosodva, olyan sztatikus társadalom ténye
zői vagy pillérei, amelyekben a tagok egy részének érdeke és nagyré
szének megrövidülése és hátránya szándékosan tartósított képletbe rög
zíti a társadalmat. A forradalmi változások korában azonban éppen a 
sztatikus társadalom legdöntőbb pillérei mozdulnak meg és kerülnek 
előtérbe úgy, hogy velük együtt a többi is a változások sodrába kerül, 
vagy jelentőségéből veszítve háttérbe szorul. A társadalmi tényezők kö
zül a gazdasági rend az elsősorban, amelynek gyökeres változása ma
gával hozza a kulturális viszonyok, a munkaviszonyok és a nemzetközi 
kapcsolatok igen nagymérvű változását. A gondolkodásban és kulturális 
téren végbement változások a tagok egymás közti, tehát az egyén és 
közösségek viszonylatában is változást hoznak, vagy azok megváltozása 
elkerülhetetlen és szükségszerű feladattá válik. A szocialista társadalomra 
az utóbbi eset jellemző. Ez a társadalomtípus a minőségi és mennyiségi 
változásoknak egész sorát éli át viszonylag rövid idő alatt. A befelé ér
vényesülő és a kifelé irányuló kapcsolatai ütemesebb változásokat szülnek 
— dinamikusabb jellegénél fogva —, mint a sztatikus társadalmaké. 
Benne új érték és tekintélyszemlélet alakul ki. A változások közben több 
olyan tényezőt kapcsol ki, amelyeknek letűnése kizárja végzetes megráz
kódtatását, a nemzetközi változások és események felől éppen úgy, mint 
a gazdasági életben jelentkező és előre ki nem számítható zökkenők felől. 
A személyi, szellemi és anyagi erők kollektív mozdulatai újra meg újra 
olyan eredményeket bukkantanak fel a gazdasági életben, amelyek szét
eső mozdulatok esetén lehetetlenek. Miközben az osztálynélküliség felé 
halad társadalma, a kiegyenlítődés nem is átlagos, hanem annál maga
sabb szinten van folyamatban. Benne a faji, gazdasági, vallási és ideoló
giai ellentétek elválasztó hatását a nemzeti erők összefogása váltja fel. 
Ezzel ajtót nyit a különböző jellegű egyéneknek a társadalom egészébe 
való beilleszkedésére, így a keresztyén egyénekére is.

Az egyénről, mint azt már eddig is láthattuk, alig lehet szólni a kö
zösség érintése nélkül. Isten már a teremtettségünknél fogva közösségbe 
helyezett minket. A bűn valósága ellenére is tény ez mindenki számára 
Tudatossá mégis akkor válik különösen, ha az evangéliummal megszólí
tott és hitre juttatott embereket a keresztyén gyülekezet közösségébe he
lyezi. A keresztyén egyén esetében a gyülekezethez kötöttsége lesz az az 
alapközösség, amelyen kérészül a nagyobb családba tartozását is megéli. 
E nélkül az összegyűjtés nélkül, annak folytonos eseménye nélkül, a ke
resztyén egyének számára nem válhatik tudatossá az az állandó küldetés, 
amelyikkel a hivatás vonalán sónak és gyertyának ajándékozza oda őket 
Isten a nagyobb közösség, a népi társadalom és az emberi társadalom szá
mára. A gyülekezet ilyen értelemben mindig hidat és sohasem végállo
mást jelent az egyén számára. Olyan hidat, amelyiken át a másoknak 
való egyén érkezik a társadalomba. Az elhívás magában foglalja az el
küldést is, tehát az utóbbi nem szekundér esemény, hanem az első ismer
tető jele. Az elhívás akciójának szankciója. Nem ezzel válik a keresztyén
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egyén a társadalom tagjává, részévé, hiszen beleszületett abba. De ilyen
formán talál abban helyre a gyülekezet felől. Ezzel a következtetéssel 
természetesen nem válik a társadalomban való helyretalálás keresztyén 
specialitássá. Más indítékú felelősséggel is megtörténhetik és megtörténik 
az. Keresztyének esetében azonban ez az út.

2. AZ EGYÉN JELENLÉTE A  TÁRSADALOMBAN  
A  TÁRSADALOMÉRT

Az egyén születése pillanatától a koporsóig ott van a társadalomban. 
Társadalma mindig a fokozatosan egymást váltó generációknak van. 
Mivel a benne élő személyek változnak, a társadalom maga is változik. 
A személyek változásából nagyjából a következő problémák adódnak: 
a generációk viszonya, a férfiak és nők, a vezetők és beosztottak viszonya. 
Ezek nem tartoznak egyszerűen csak a koegzisztencia körébe, mert lénye
gesen összetettebb ügyek és problémák. A fiatalok és idősebbek vagy 
öregek nem pusztán a békés egymás mellett élés viszonyáig tartoznak 
össze a társadalomban, hanem a nevelés és tanítás, példaadás és tanulás, 
a tisztelet és engedelmesség kapcsolata is mindig újra megoldandó. To
vább módosítja ezt tapasztalati szintjük különbsége, vagy az életszemlé
letük differenciája még akkor is, ha politikailag egyetértenek. A férfiak 
és nők viszonya a kulturális, gazdasági, társadalmi és világnézeti válto
zásokkal együtt szintén változásnak van kitéve. A nők emancipációja, 
egyenjogúsága megvalósulása esetén sem problémamentes ez az ügy. 
A házasfelek, tehát mind a férfi, mind az asszony sokkal inkább kerül 
kapcsolatba a tömegtársadalomban más nőkkel, illetőleg férfiakkal. Ez 
bizonyos edzettséget és védettséget is hozhat magával, de a kisértések 
növekedése, a hűtlenség bekövetkezésével is könnyebben együttjárhat. 
Munkájuk ugyan egyenértékű, de nem minden téren egyenlő.

A beosztások és a munkahelyek betöltése a fejlődő társadalmakban 
egyre inkább igazodnak a hozzáértés és a rátermettség feltételeihez. 
A szocialista társadalmak nyitóttabbak és ellenőrzőttebbek — éppen kol
lektív struktúrájuknál fogva — a tekintetben, hogy az igazságosabb ér
dekében a mögöttes tapasztalatok felhasználásával praktikusabban cse
lekedjenek. A forradalmi változások csak a fundamentomot vetik meg 
erre, de nem oldanak meg mindent egycsapásra. Teológiailag tehát ezt 
a szituációt sem lehet idealizálni. Még a fejlett és korszerű társadalmak 
tagjai is bűnös emberek, röviden: csak emberek és azok is maradnak. 
A posztok, teendők és felelősség alapján, a keresetek különbözőségéből, 
az önkritika és méltányosság hiányából, vagy a tényleges megoldatlansá
gok figyelmen kívül hagyásából, tárgyi nehézségek miatt időlegesen el
háríthatatlan akadályokból bizony adódnak feszültségek. Talán a vezető 
és beosztott közvetlen munkaposztján és együttesében nem okoznak tö
rést, de a belső feloldatlanság továbbhordozása valahol mégis kiütközik. 
Néha csak adandó alkalomra érlelődik, máskor meg az otthon levegőjét 
mérgezi.

Ezek a problémák olyan természetűek, amelyek a társadalom jelene 
és holnapja szempontjából igen lényegesek. Intézményesen, társadalmi 
módon is sok orvoslás lehetséges. De itt az egyéni és egyénenkénti gyó
gyulás különösen számottevő. Az egyén józan belátása sok nehézségtől 
kímélheti meg eleve a társadalmat, és sok közcélú energiát szabadíthat 
fel hasznosabbra. Ez a negatívnak tűnő szempont is pozitívvá teheti az 
egyén jelenlétét a társadalomban. A személyileg megoldott körülmények
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kel, azaz tehermentesen jelentkező tagok, felszabadultan vehetnek részt 
a vezetésben, az engedelmességben, az önkéntes vállalásban, a többlet- 
munkában és a segítés szívélyessége dolgában egyaránt. Tüzetesebben itt 
nem kerülhet elő a születések, a népszaporulat kérdése, azért pusztán 
csak érintjük azt. Noha egy pillanatra sem tagadható ennek a kérdésnek 
igen széles társadalmi oldala, ez az ügy mégsem jut nyugvópontra csak 
intézményesen, társadalmilag, hanem annak igen erős az egyéni oldala is. 
A körülményeknek, a felelős vállalásnak vagy a felelősnek látszó nem 
vállalásnak, az önzésnek és önigazolásnak olyan labirintusa bukkan 
elénk a házasság és a gyermekek dolgában, ahol az egyén közösségi be
állítottságának döntő szerepe van. Sok tekintetben éppen a fenti ügyben 
tanúsított egyéni magatartás felől gazdagodhatik az egyén társadalmi 
magatartása.

Már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy az egyén a társadalomért 
van ott a társadalomban. Mégis tovább kell lépnünk az indokolásban a 
fentiek szemmeltartásával és annak megfelelően. Hiszen nem a jelenléte 
a probléma, hanem az olyan természetű viszonyulása, amelyik érzelmét, 
értelmét, akaratát és fizikumát egyaránt a közérdekbe illeszti.

Az egyén a társadalomba fiatalként vagy öregként, férfiként vagy 
nőként, vezetőként vagy beosztottként van ott. Ott van tagadhatatlanul 
önmaga miatt is és ha van ilyen, a családja miatt is, mert nem lehet a 
társadalmon kívül élni és megélni. A munkához, a kenyérhez, a társa
dalom nyit ajtót, és nem pusztán maga az egyén verekszi ki azt. Kapta. 
Ilyen szempontból az egyén „beköltözik” a társadalomba. Lehetősége van 
erre és él vele. A viszonyulás problémás oldala azután kezdődik az egyén 
részéről. Megkapta már az élet és megélhetés lehetőségével azt a feltételt 
is, hogy valamiért, valamilyen célból legyen ott. A keresztyén egyénnek 
itt kell igazán tágra nyitnia a szemét és a szívét, mert neki okvetlen 
tudnia kell, hogy nemcsak ott lehet ajándékképpen a társadalomban, 
hanem hivatása van ott, azaz mindenkiért van ott. Természetszerűen 
viszi magával hivatásába adottságát, fiatalságát vagy tapasztaltságát, 
férfi vagy nő voltát, tudását és ezeknek az adottságoknak éppen azt a 
pozitívumát fekteti bele hivatásába, amiben más valaki nem pótolhatja. 
A keresztyén egyénnek különösen nem előjoga az, hogy több egy létszám
nál, numerusznál, többféle, sok máséval egyenlő emberi adottságánál 
fogva. Mindez csak módosítja, befolyásolja, bővíti és mederbe szorítja 
hivatását. Lesznek alkalmak, amelyekben azért nyújthat többet a közért, 
mert férfi, vannak és lesznek társadalmi viszonylatok, amelyekben azért 
jelenthet többet a köznek, mert nő. Ugyanez áll a fiatalságra, a tapasz- 
taltságra, a vezetői posztra, vagy éppen a beosztottság szürkének látszó 
feladatkörére. Ha ugyanis ezek az adottságok nem gazdagítják a szolgá
latot, hanem a numerusz érvényesül csak, tehát a fiatal öregesen, az öreg 
tapasztalatok és megfontoltság mellőzésével vagy hiányával van ott a tár
sadalomban, kárát vallja bármilyen együttes. Ha az egyén azáltal, hogy 
férfi vagy nő, többet enged meg magának és a szexuális differenciának 
éppen a hivatásban szekundér oldalai kerülnek primér magaslatra a 
hordozója részéről, a hivatásra nézve fontos strukturális különbségek 
visszájára fordulnak. Amikor azonban a strukturális plusz eredménye
sebbé, igazabbá, emberibbé, melegebbé, szívesebbé teszi a közösséget, az 
egyén helyretalált hivatása területén. A keresztyén egyénnel a szívnek, 
a becsületnek, a megoldásnak, a minden téren való megbízhatóságnak 
minőségi és mennyiségi többlete kell hogy érkezzék a társadalomba. 
Hivatás szavunkban benne van az elhívás, a hűség egymástól elválaszt
hatatlan mozzanata, ami egyenes vonalban utal vissza arra a viszonyra,
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amelyikben megszületett beirányítottsága a Krisztus által. Isten előtt 
tudja magát a keresztyén egyén a társadalomban, de nem a ráleselkedés 
érzésének kínjával teszi a másokért valót, a hűségeset, hanem az aján
dékozó iránti hála melegével, Mint semmivel sem bíró és mégis minde
neket gazdagító. Ebben a vonatkozásban csakugyan nem kell cégér a jó 
bornak. A közösségben jelentkező hézag betöltésénél viszonylag kicsi 
probléma vagy egyáltalán nem probléma a hitelretalálás, inkább a célba- 
találás, a hatékonyság. A közösség produktivitásának, tartalmi és formai 
gazdagodásának megtörténte kezeskedik önmagáért. A keresztyén egyén 
így nő túl, az alázat és szerénység őszintesége mellett is, a koegziszten- 
cián, a proegzisztenciába. Nem hátrafelé, hanem előre halad. Krisztus 
felől, a gyülekezet felől, de még az otthona felől is.

3. A TÁRSADALOM AZ EGYÉNÉRT

A társadalom együttese is felel az egyénért. Azért az egzisztenciális 
feltételért, amelynek bázisán az egyén minél teljesebben kibontakozhatik 
társadalmi szolgálatára. Ebben az összefüggésben arról a néhány szem
pontról időszerű beszélni, amellyel a társadalom az egyén érdekében, 
persze közvetve mindig a társadalom érdekében is, cselekszik. A helyesen 
formálódó egyéniség közösségi beállítású és amit a maga számára kívá
natosnak, elérendőnek tarthat, azt éppen a társadalom egészének előre
lépése útján látja a maga számára elérhetőnek. A társadalom egészétől 
független igények útján való előretöréseket ugyanis inkább megsínyli, 
mint hasznosítja a társadalom. Az egyén társadalomba érkezését azért 
olyan módon lehetségesíti maga a társadalom, hogy az egyéniség kibon
takozásának elég nagy medre legyen. A fej, a szív, a fizikum helyén le
hessen, a gondolat eredetisége és őszintesége kizárja a sablonos nyáj- 
lelkűséget éppen úgy, mint a felelőtlen és medrét vesztett életélvezés 
szándékát. A jól beirányított egyéni szabadságban nagy lehetőségek rej
lenek, de óriási kísértések is leselkednek a kapujában. Vagy az „Über- 
mensch” irányában ferdíti el az egyént és akkor azért téveszt célt, mert 
ez a típus nem a társadalomban van otthon, hanem fölötte akar tetsze
legni és sokkal inkább uralkodni akar, mint szolgálni. Vágy a2 alkalmaz
kodás teljes hiányára nyújt alkalmat és így az önző egyénieskedés útjá- 
val inkább kifelé segíti a társadalomból a belevalót is. A kibontakozás 
szűk medre viszont olyan mérvű alkalmazkodásra kényszerítheti az 
egyént, hogy nem is alkalmas másra, mint erősen körülhatárolt funk
cióra, a fogaskerék szerepére, hiszen a jóértelmű önállóság és kezdemé
nyezés már nem kenyere.

A helyesen méretezett szabadság nem zárja ki a partot jelentő fegyel
met, hanem igényli azt és így segíti kanyargás helyett, áradás helyett 
mindannak a kibontakozását, ami közös életre való.

Az egész népi és nemzeti társadalom azért tagolódik többféle célzatú 
csoportra, hogy a felelősség gyakorlása megosztottabb, az akciója sikere
sebb legyen. Sokszor ugyanis a személyes ismeretség és kapcsolatfelvétel 
csak így lehetséges egy-egy családfővel, édesanyával, vagy gyermekkel, 
akinek a munkához, a családhoz, a társadalmi tulajdonhoz, a közösségi 
erkölcshöz való viszonya megromlott. Máskor éppen az egyén magára- 
maradottsága, tehetetlensége oldódik meg a társadalmi közösség nagyobb 
lehetősége révén. A társadalom felől nézve az egyént, benne mindig az 
egész test lényeges tagját, tartozékát kell látnia. Részben azzal a remény
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séggel, hogy egyénisége csorbulását kiköszörülve a társadalom egésze 
gyarapodjék új feladatokra.

Van-e az egyháznak ebben az ügyben még valami mondanivalója és 
szerepe? Igen. Jelenléte, szeretete és féltése, az ebből táplálkozó huma
nizmusa hídverés az egyén felől a sok felé, a sok felől az egyén felé és 
diakóniai beállítottsága minőségi és mennyiségi lemérés nélkül is haté
kony. A helyes viszonyalakulásban nem okvetlen fontos, vagy egyáltalán 
nem fontos az eredők kirakatba kerülése. A sónak és kovásznak nem rep
rezentatív, de igen lényeges és életreszánt feladat jutott. Persze, azt 
mondhatná erre valaki: — nem jogtalan a kérdés! — hol van alkalma 
az egyháznak a sok felől az egyén felé hidat verni? Ez a lehetőség abban 
a jól értett prófétai és jól gyakorolt diakóniai készségében van, amellyel 
az egyénen keresztül is hozzájárul a jobb társadalom kialakulásához.

4. A KÖZÖSSÉGI ÉLET ÚJ FORM ÁI ÉS AZ EGYÉN

A közösségi élet ma erősen kiszélesedett, kiterebélyesedett. Ebben 
a legnagyobb tényezőnek a politikai és gazdasági viszonyok nagymérvű 
megváltozása bizonyult. A mi viszonyaink között — de ez világméretben 
is egyre jellemzőbb — igen kevés embernek maradt a munka és megélhe
tési lehetősége a családi fészekhez kötött. A nagy többségét hivatása, 
kenyérkeresete is hosszabb időre kiemeli a családi együttesből és új, na
gyobb közösségbe vezérli. A magánvállalkozás, a házi és kisipari terme
lés, a kisgazdaság, a magánkereskedelem részben korszerűtlenné, rész
ben elégtelenné vált és azt jórészt felváltotta a kollektivizált termelés 
és kereskedelem. Ezt több körülmény sürgette: a megélhetés és létbizony
talanság kiküszöbölésének vágya, a többtermelésnek, a javak igazságo
sabb elosztásának szüksége, az emberek gondolkodásában és igényességé
ben végbement változások, a népszaporodás, a közlekedés és hírközlés 
révén kicsivé lett világ figyelmen kívül nem hagyható összefüggései. 
A kollektivizálódást nyilván segítette a benne rejlő nagyobb lehetőség, 
továbbá a technika fejlődése és egyre gyorsabb fejlesztése. Amit az egyéni 
vágy és vállalkozás az egyének különböző adottságai, korlátái vagy ki
szolgáltatottsága miatt nem tett lehetővé, az a közösségben lehetővé vált. 
Ez a változás nem mehetett végbe kiváltságok megnyirbálása nélkül, 
vagy józan belátásból eredő lemondások nélkül.

A politikai, gazdasági változások igen erősen megváltoztatták a tár
sadalom közösségi életét, az emberek egymáshoz való viszonyulását is. 
A jobb viszonyulásnak sok akadálya hárult el és az új viszonyulásnak 
több feltétele bukkant fel. Vagy egészen új közösségi formák születtek, 
vagy régiek öltöztek új köntösbe és telítődhettek meg új tartalommal. 
Az emberek nagy része éppen a legmindennapibb dolguk, a munka és 
a munkahely közössége révén éli ezt át közvetlenül. A tulajdonviszonyok 
megváltozásával természetszerűen változott a tulajdonhoz való viszony. 
A magántulajdon helyére lépő köztulajdon a dolgozók szemszögéből nem 
egyszerű gazdacserét jelentett, hanem lehetőség- és célváltozást. A hang
súly a tulajdonostól való függésről a munkatársi közösségre, a lét- és 
állásbizonytalanságról a hozzáértésre, a több és jobb termelésre tolódott. 
A közérdek anélkül vált szemponttá, hogy az egyén jól értett érdeke csor
bát szenvedett volna. Nemzeti értelemben is nagy változás történt. Vilá
gos, hogy társadalmi ellentétek és óriási érdekellentétek esetén igazi 
hazafiságról alig lehet szó, inkább csak szólamozásról, közömbösségről, 
vagy sovinizmusról. A társadalom rétegeződésének közös érdeke és lehető

488



sége esetén azonban a nemzeti összefogás szüksége világos és eélos, a 
hazafiság pedig a haza fiainak indokolt és érthető otthonszeretete és nép- 
szeretete.

A közösségi élet új formái tehát elsőrenden a gazdasági élet gyökeres 
változásához kapcsoltak, illetőleg annak következményeiként alakultak 
ki. Éppen a gyáripar, a nagyüzemi iparcikk-termelés alakította ki a mun
kásságnak és az értelmiségnek azt a tömegbázisát, amelyikben a puszta 
fizikai erőkifejtés súlya a szakértelem irányába tolódott el és ma a tech- 
nizált és automatizált termelési viszonyok között egyre inkább az utób
bira tolódik a hangsúly. A műveltségi és kereseti viszonyok kiegyenlítő
dése pedig, noha hosszabb folyamat, de ténylegesen folyamatban van.

A mezőgazdaságban ugyancsak gyökeres változások estek és a pa
rasztság közös gazdálkodása új közösségi formát eredményezett, bár nem 
befejezett ügy ez sem, hanem folyamat. A szövetkezeti életforma fel
színre hozta azt, ami a magángazdálkodás idején sok tekintetben rejtve 
maradt. A munkához, az egész közösséghez való új viszonyulást tudato
san kell megfontolni az újban. Az egyéni érdek a közösségi érdek függvé
nye lett, illetőleg csak azon keresztül érvényesíthető. Ez új erkölcsiség 
kikristályosodását tette nélkülözhetetlenné.

Természetesen a nagyüzemi termelés két óriási ága nem egymástól 
független életterület és közösségi forma. A kettő termelési és közösségi 
összefüggésének tudatossá tételével újabb közösségi életforma kialakulása 
kezdődött el. A mindkét téren szükséges szakosítás és szakismeret érvé
nyesülése egyre zsugorítja az értelmiség, a munkásság és parasztság osz
tálykülönbségét és az egységes társadalom jelei akkor is felbukkantak, 
ha befejeződése még hosszú idő gyümölcseként érhetik csak be.

A vezetés fokozatosan társadalmasodik. Annak közérdekűsége, vala
mint az eredmények, célok közérdekűsége, magával hozza a vezetés és 
a termelési folyamatok társadalmi befolyásoltságát, segítését és ellenőr
zését. Ezért az egyén kapcsolata a termelés mindkét nagy területén át
lépi a munkahelyi viszony határát és a különböző politikai, társadalmi 
szerveken keresztül vagy kulturális szerveken keresztül közvetlen társa
dalmi kapcsolattá bővül. A hazafiság új és jó értelmű ténye országhatá
rokon kívüli viszonyulássá, azaz nemzetközi vetületűvé tágul. Ezeknek 
a röviden vázolt folyamatoknak és tényeknek szem elől tévesztésével 
csak fiktív kép állana előttünk. Viszont felmérésével az egyén és társa
dalom viszonyában egészséges irányvétel következhet, bonyolultsága el
lenére is.

Bár a társadalom korlátot is jelent az egyén számára, számtalan ügye, 
dolga, igénye, szüksége mégis rajta keresztül nyerhet kielégítést és oldód- 
hatik meg. A puszta megélhetésen túli művelődési, egészségügyi, szóra
kozási igényei, szükségletei, annak társadalmasítottan funkcionáló intéz
ményei nélkül megfeneklenének és hiányt szenvednének. Ebben az ösz- 
függésben nyilvánvalóan igaz, hogy a kulturális, egészségügyi, szórako
zási igények kielégítése is — társadalmasított formájukból adódóan — 
új közösségi formákban történik, illetőleg ilyeneket eredményez az is. 
Mindezek mór külön részletezés nélkül elárulják, hogy az egyén a régi 
— jórészt csak családi, valamivel tágabban munkahelyi és gyülekezeti — 
kapcsolatait messze túllépő összefüggésekbe került a modern társadalom
ban.
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a) Az egyén nagyüzemek dolgozójaként

A  modem társadalom gazdasági rendjében az egyének élete és 
munkája jelentős részben nagyüzemekhez kötött. A gyáripari és szövet
kezeti dolgozók helyzetének is, meg viszonyulásának is itt a főere. Ez a 
két réteg kétségtelenül a társadalom zöme egyúttal. Életükkel, együt
tesükkel a közvetlenül közéjük nem tartozók élete is a legszorosabb kap
csolatban van. Helyzetük és viszonyulásuk jelentős mértékben változott, 
komplikálódott is még egyszerűsödött is. Munkájuk, keresetük, magatar
tásuk az egész nagyüzem összefüggésébe és azon keresztül népgazdasági, 
sőt, világgazdasági összefüggésbe illesztett. Ez a tény okvetlenül tudat
változást követel az egyéntől mind a munkája, mind az igénye, mind 
pedig a magatartása szemszögéből. Az egyénnek legfeljebb a pótolhatat- 
lansága változott a tömegesedett termelési folyamatban, de a jelentősége 
és fontossága nem. A munka ritmusa és a hozzáértés szüksége az egész 
termelési folyamatnak megfelelően szabott és nem az egyéni termelés 
egyénileg változó ambícióihoz és lehetőségeihez igazodó. Ezek a szem
pontok komplikálják az egyén helyzetét a nagyüzemben. Ugyanakkor a 
termelésnek sokféle gondja lekerült az egyénről. A feléje irányuló köve
telmény persze az összefüggés szemmel tartását, a pontosabbat, a jobbat 
igényli és sürgeti tőle. Hiszen éppen azzal menekül meg leginkább az el- 
gépiesedéstől. A rész-szerep mindig javíthatja vagy ronthatja az össz
termelést minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt. Bár nem egyfor
mák a munkaposztok és az egész termelést érintő hatósugarak esetei, 
az egész munkaközösségnek tagjaiban egyéni és együttes felelőssége mégis 
nélkülözhetetlen erkölcsi követelmény. A hűség, a lelkiismeretesség, a 
becsület legalább annyira fontos a kisebb lélegzetű beosztásban, mint 
a legnagyobbakban. A herdálás, a látszateredmény, az „így is elcsúszik'’ 
elve az egyén kényelmének, a munkaközösség rontásának, az összered- 
mény csorbításának sokszor nem feltűnő, de becstelen megnyilatkozása. 
Keresztyén szemszögből: lopás. Azaz a hetedik parancsolat lábbaltiprása, 
amely magában hordozza megítéltetését és büntetését. Viszont a hivatás
szerűen, az alkotás örömével végzett munka olyan szeretet és diakóniai 
lelkűiét cselekedete, amelyik messze túlmutat a megélhetés jogosultságán 
és istentiszteletté válik emberek javára és Isten dicsőségére.

Az egyénnek a nagyüzemi munkához és munkaközösséghez való jó
viszonya tulajdonképpen a társadalomhoz való helyes viszony alap
pillére. Keresztyének számára ez feltétel nélküli mozdulat és az egyház
nak ilyen irányba is mozdító igehirdetése jó bizonysága életrevalóságá
nak. A keresztyén ember is bérért dolgozik és ez számára sem meg
vetendő, hanem természetes és szükséges. Ha azonban nem válik mun
kája az egész társadalmat is szemmeltartó diakóniává, a keresztyénsége 
felől nem több a munkája a farizeus ügyködésénél. Mit gondol meg, ha 
ezt nem gondolja meg?' Ezt meg kell gondolnia, de azt sohasem gondol
hatja, hogy más eredetű jó munkaetika nem létezik. A jó tervezés és 
végrehajtás, a jó munkadarab, a jól kezelt gép és föld, a „szép” termény 
és állat nem keresztyén munka spealitása csupán. De „coram Deo” , a 
keresztyén embernek még inkább feladata a közösség érdekét szolgáló, 
hozzáértő hivatásbetöltés. Nem tetszeni akarásból, hanem belátásból, meg
értésből és szeretetből. A jó munkatársi, a jó vezetői és beosztotti viszony 
legkézenfekvőbb alkalma a közösségnek keresztyének és nemkeresztyének 
között.
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A „földiek” , „hazafiak”, „honfitársak” kifejezések kissé megszürkül
tek a hozzájuk ragasztott szentimentalizmustól, frázisoktól, vagy soviniz
mustól, de kiszabadulva és kiszabadítva fogságukból, új tartalommal 
telítődhetnek. Minden egyén való valahová, azaz falusi vagy városi, de 
egy szűkebb pátriával is megajándékozott ember. Lakóhelyének előnyeivel 
és hátrányaival együtt részese annak a helyi közösségnek, amelyik a 
modem társadalomban szintén új típusú lett. A rokonság, ismeretség, 
barátság, munkatársi viszony, a földiség emberi adottsága sajátos jelleget 
is kölcsönöz egy-egy helység lakói együttesének. Különösen szembetűnő 
ez a falvakban, ahol a személyes ismeretség, az egy szövetkezetbe tar
tozás feloldhat még olyan idegenséget is, amilyent a falu gazdasági és 
társadalmi megoszlása jelentett. Tulajdonképpen a társadalmi, vagyoni 
rétegeződés miniatűr példáit szolgáltatták sokszor, a koldusnak nevezett 
nincstelentől az úgynevezett leggazdagabbakig terjedő széles skálával. Az 
ilyen feloldódás nem fejeződött ugyan be, de folyik. A közös érdek, a 
közös teendő, a közös létesítmények, a sors és feladat összetartozás, nem 
is szólva a közös örömről vagy sikerről, új típusú faluközösséget és 
együttélést eredményeztek.

Nagyobb méretben ilyesmi ment és megy végbe a városokban is. 
A közelkerülés éppen a város sokadalma, állandó növekedése, többrétű- 
sége, feltöltődése .miatt nem annyira szembeötlő. Bizonyos tekintetben 
azonban éppen a társadalom egy-egv csoportjának akciómozdulata a 
közérdekű létesítmények során, a termelés befolyásolása, segítése és el
lenőrzése során ígéri új típusú közösség kibontakozását. A  kiváltságok 
minimalizálása, a nyomorkaszárnyák eltüntetése, a vallási, faji, társa
dalmi érdekellentétek és a sovinizmus leszállítása a magas lóról, sokakat 
felszabadított arra, hogy új szemmel és indulattal, új szándékkal nézze
nek körül a társadalomban. így oldódik meg sok-sok olyan helyi prob
léma, amelyik központilag nehezebben volna megoldható és ez egyúttal 
tovább formálja a helyi közösséget, annak gazdagodását és megbecsü
lését.

Ezek a helyi közösségek természetesen nem szigetek, hanem népi, 
nemzeti összetartozás sejtjei. A nemzet együttese, a haza fogalma, a 
mindenki érdeke, jótakarása és tette ad új értelmet a hazafiságnak. A 
szóvirágok megkoptak és elkoptak. De nemzet ma is van nemzetiségek
kel együtt is. Tagjainak összefogása nem elnyomó, nagyzoló, hanem tu
datos út tagjainak a megélhetésre. Azon túl a nemzeti művelődés, kul
turáltság, gazdagodás, egészségesebb testi-szellemi élet munkálása más 
népek sérelme nélkül.

Ezek a közösségek minden egyén, és így a keresztyén egyén számára 
is adottak. Nyilván nem angyalokkal, hanem bűnös emberek számára 
bűnös emberekkel. A társadalom részleteiben és egészében így konkré
tum, gyógyulásával, rengeteg sebével és megoldásra váró megoldatlan
ságaival. Hiszen, ha minden rendben volna, miért kellene beszélni róla? 
Éppen azért szólunk az egyén és társadalom viszonyáról szűkebb és tá- 
gabb értelemben, hogy lássuk, mit tehet a világba rendelt egyház ezen 
a téren?

A keresztyén egyén szereti szűkebb és tágabb hazáját. Hálás érte. 
és felelős érte, nem szólamokkal, hanem áldozattal, tettekkel, tűréssel és 
reménységgel. Nem csinál bálványt belőle, tehát nem soviniszta. Nem 
veti meg, mint felelőtlen nyárspolgár. Nem közömbös, mint aki elfelej
tette a hálát és az adósságát. Azt is, hogy hol él, hol élhet és hol kell

b) Az egyén a hazafiság újértelmű frontján
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élnie. A munkához való viszonyának is erre kell kisugárzódnia, értelme
sen, hasznosan, építően. Az egyén és társadalom viszonyában ez az a 
lépcső, ahol nemcsak az emberség, a jó munkatársi és vezetői, valamint 
beosztotti viszony megélésére nyílik lehetőség, hanem a nemzeti össze
tartozásra is gyümölcsöző alkalom. A keresztyén egyén sohasem nadály 
a nemzet testén úgy, hogy ha egyszer-egyszer nem fenékig tejfel, akkor 
az „ubi bene, ibi patria” önzése és felelőtlensége következzék. Az ő szá
mára az az igazság: ubi patria, ibi vita et studium. A jól értett hazafi- 
ság, nem soviniszta indulat és mozdulat, hanem lehetőség és még több 
feladat, hálából és szeretetből.

c) Az egyén internacionális összefüggésben

A  technikai és társadalmi fejlődés során nyilvánvalóvá lett az egész 
emberiség sorsösszetartozása. A közlekedés és hírközlés óriási előrelépé
sével lehetővé vált távoli népek megismerése és ez önmagában is arra 
kötelez, hogy világperspektívában gondolkozzunk és sok tudatlanságból, 
vagy hamis beállításból származó nézetet — ki-ki a magáét — revideál
junk ezzel kapcsolatban. A különböző népsorsok, kultúrák, hagyományok 
felületes és előítéletes szemléletét fel kell váltania annak a látásnak, 
amely szerint az emberiség sorsa, kenyere, holnapja minden különbözőség 
ellenére összefügg. Távoli népek baja sem sorsösszefüggés miatt, sem a 
felelősség miatt nem taszítható a jelentéktelen dolgok közé. Az emberi 
lét közös veszedelme pedig napnál világosabban vált népek, fajok, világ
részek közös problémájává és az bizony egyetemes cselekvésre sürget. 
Az ebbe kapcsolódó felelősség elhárítása ma gyilkosság és öngyilkosság
számba is mehet, A különböző társadalmi rendszerek, államstruktúrák 
és a nagyon különböző fejlettség, gazdagság vagy szegénység ellenére, a 
sokféle fajta, világnézet vagy vallás létezése közepette is egy igen nagy 
ügyről van szó ma, a mi korunkban: az emberéletről. Annak megmen
tése csak az emberiség összefüggésében juthat megoldásra. Részben a 
puszta élet megmentése nagy, közös emberi ügy, részben a megmentett 
emberéletnek valóban emberivé tétele. A nincsnek, a nyomornak, az 
indokolatlan halálnak, az elnyomásnak, a faji megkülönböztetésnek, az 
imperializmusnak olyan megnyilatkozásai feszülnek még az emberi tár
sadalomban, hogy azt, akár egy pillanatra is, csak könnyelműséggel fe
lejtheti bárki.

Annak a szűkkeblűségnek és szűk látókörnek lejárt az ideje, amelyik 
a humanizmust is igen szűkre szabta és azt már a családnál, a felekezet
űéi, a faji, nemzeti vagy nemzetiségi határoknál lesorompózta. Kérdés 
azonban, hogy van-e az egyénnek valami súlya a súlyos problémákat ci
pelő emberi társadalomban? Okvetlen van. Nem arról van szó, hogy egy 
egyén a döntő akkor, amikor a nagy óceánon keressük a bárkát. De arról 
szó van, hogy minél több egyénnek, egyszerre vagy egymás után, olyan 
felelősséggel kell beszállni a megoldás szorgalmazásába, amelyik túlnő 
a megoldatlanságokon. A legnagyobb társadalmi összetartozásban ma ez 
az egyén és társadalom helyes viszonya és a legnagyobb emberi közösség 
új típusának hajnalhasadása.

A keresztyénség felelőssége és akciója azért kiemelt ezen a téren, 
mert eredetének megfelelően előbb tudott az emberiség összetartozásáról, 
közös eredetéről, a megváltás egyetemes irányáról, a világ bajainak gyö
keréről és a szeretet gyógyító hatalmáról, mint sok más emberi közössége 
a nagyvilágnak. Jobban kell azért neki sietnie, hogy le ne maradjon és
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végleg el ne késsen. Minél egészségesebb az egyén viszonya a közvetlen 
társadalomhoz, annál hathatósabb világtársadalmi összefüggésben nem
csak a szava, hanem következetes magatartása is.

d) A felkészülés, művelődés és szórakozás 
tömegalkalmai és az egyén

A  tudomány, a megfelelő életpályákhoz szükséges tudás, ismeret 
és gyakorlat megszerzésének egyéni célja a teljesebb emberi élet és 
a megélhetés. Társadalmi célja azonban az, hogy sokak számára hozzá
férhetővé váljék, célba jusson Istennek a teremtésbe rejtett és életre 
szánt minden ajándéka. — A szórakozás pedig az emberi struktúrából 
következő egészséges életritmus őrzése és frissítése. Az egyén egyéni
sége ilyen viszonylatban legalább annyira kiütköző, mint az egyéb 
közösségi kapcsolataiban. Egyfelől azért, mert a felkészülés, a művelő
dés és a szórakozás alkalmain formálódik és már viszonyul. Másfelől 
azért, mert jobban lelepleződik és őszintébben megbizonyul olyannak, 
amilyen. Eldől, hogy mit akar, milyen indulat és szándék tölti be 
életét. A tömegtársadalomban ezek az alkalmak is közösségiek. Az 
önzés és bravúroskodás, a dolgok könnyenvétele, hátsó lépcsők kere
sése, az áldozat nélküli előrelépés .szándéka, a másik jogának, tehet
ségének és örömének semmibevétele, már ebben a viszonylatban levizs
gáztathatja és megbuktathatja az egyént. Viszont a segítőkészség, a 
szerénység, az áldozatos eredmény, a mások jogának, örömének mél
tánylása, nemcsak tisztelése, hanem támogatása, jó ígéret a tágabb 
közösségi életre. Valaminek tehát eleve jelen kell lennie és formálódnia 
Kell a felkészülés és szórakozás tömegalkalmain. Annak a meggyőző
désnek, hogy egyik sem önmagáért való csupán. Van ugyan öncélú 
vonása mindkét életfunkciónak magára az egyénre nézve. A művelődés 
és szórakozás alkalmai, a kulturális és szórakoztató rendezvények és 
sportalkalmak mégis olyan formálódását, alkalmasságát és olyan 
egyensúlyát hivatottak munkálni és biztosítani, hogy az a közösségi 
élet minden viszonylatában kamatozzék. Férfiak és nők, munkatársak, 
vezetők és beosztottak együttesében, helyi, nemzeti és nemzetközi 
viszonylatban egyaránt kiütközik, hogy ikinek-kinek mit jelentettek a 
művelődés és szórakozás közösségi alkalmai. A teherbírás, az udvarias 
és előzékeny mozdulatok, a bánásmód, a finomság és a valódi hozzá
értés a közösségi élet új formáiban sem magától értetődő dolgok, ha
nem kívánalom, mert emberek jobb együttélése,' jobb társadalom a 
célja.

A keresztyén egyén az öncélúság és közcélúság egyensúlyát abban 
találja meg, hogy „minden szabad, de nem minden használ” . Igéhez 
kötött lelkiismerete szerint az szabad, ami használ, mert annak van 
értelme és célja. Ha nem nyelheti is el a közösség az egyén jogát 
és igényét, mégis arról van szó az egyén felől nézve, hogy inkább az 
egyén van a sokért, mint fordítva. Krisztus felől meg különösen így 
van. Ez a szemszög akkor is időszerű és érvényben levő, amikor az 
értelmes megfontolás ideje érkezik el.
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5. AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATA A KÖZÖSSÉGI EMBERÉRT
Az egyén és társadalom viszonyát a közösségi élet új, vagy leg

alábbis újuló formáival kapcsolatban próbáltuk megvizsgálni. Termé
szetesen a valóságos helyzet szemmeltartása itt most csak egyik szem
pont lehet, mégpedig a másik, a fő szempont érdekében. A másik és 
fő szempont az, hogy a valóságnak, szükségnek és célnak megfelelően 
mit tegyen az egyház az egyén és társadalom egészséges viszonyulása 
érdekében. Noha az egyes pontok során történt utalás az egyház teen
dőjére, indokolt külön és összefoglalóan is megvillantani, hogy milyen 
feladatot kíván tőle az egyén és társadalom jó viszonyalakulása, vagy 
inkább az egyén olyan közösségi magatartása, amelyik áldást jelent a 
társadalomra nézve. A közösségi vagy a közösség javára való egyén 
nem születik, hanem „lesz” , hacsak nem vesszük már most igénybe az 
újjászületés kifejezést. Megtehetnénk, mert elsősorban most nem ta
pasztalati szempontok, hanem közvetlen teológiai megfontolások kell, 
hogy következzenek. Félreértés elkerülése végett utalnunk kell arra, 
hogy közösségi ember nem teológiai, igei vagy egyházi eredetű indíték 
alapján is létezik, van, még hozzá nem is ritkán. Mégsem járt le így 
sem az ideje annak, hogy az egyház is küszködjék ezzel a kérdéssel. 
Teológiai, igei meggondolás alapján az előbbi esetben sem másról van 
szó, mint Isten szívbe, lelkiismeretbe írt törvényéről, vagy olyan köz
életi gondviseléséről, amikor nem tudatosan bár, de helyesen Isten 
akaratát cselekszik emberek és magatartásuk belesimul gondviselő aka
ratába és szeretteiébe.

Ha ilyesmi nem tudatosan is létezik, mennyivel inkább kell célba 
venni, tudatossá tenni annak a közösségi magatartását, akit az egyház 
elérhet az igével. Természetesen a protestantizmus legnagyobb része 
nem rendelkezik se régi, se újonnan kialakult olyan regulákkal, ame
lyek legalább nagyjából megbízható eszközként jöhetnének számításba 
azért, hogy közösségi egyénekkel ajándékozza meg a társadalmat. A cél, 
a feladat mégis fennáll. Ura testeként és a „fej” megbízásából, a vilá
gért van a világon. Az egyénért és a társadalomért, mindenkiért. Esz
köze nincs más, mint a hamisítatlan ige. De nyilván ez elég.

Miről lehet szó tehát, amikor a közösségi ember érdekében mun
kálkodik, vagy az egyénnek a társadalom közösségeihez és egészéhez 
való jó viszonyulását célozza? Mindenek előtt „befelé” van tennivalója. 
Meg kell tanulnia, hogy a hívek közössége, a gyülekezet és a gyüleke
zetek nem zsákmány és öncélú tulajdon, hanem ajándék volta mellett 
is inkább alkalom és feladat. Még kevésbé olyan „búvóhely” , ahol 
fatális és önző, az evangéliumtól idegen beállítottság átmentésével 
egyidejűleg a feladatok előli menekülés „megszentelt” formában történ
hetik. A gyülekezet magának az egyháznak is alkalom és feladat arra, 
hogy az evangélium nyújtása révén maga a fej, Jézus Krisztus szolgál
hasson. Szabadíthassa meg, válthassa meg az egyes tagokat megújult 
életre és formálja az egyeseket testvéri közösséggé. El kell gondolkoz
nunk azon, hogy mind ökumenikus vonatkozásban, mind a társadalom 
szemszögéből nem ott kezdődik-e az egyház felől érkezők közösségi 
gyümölcstelensége, hogy alapjában véve nem részesedtek a gyülekezet 
testvéri közösségében sem? Ilyen szempontból fontos tudatosan meg
gondolnunk — lehetőleg törvényeskedés nélkül —, hogy a gyülekezeti 
tag nem jégcsapok közül tér-e az életének lényegesen hosszabb léleg
zetű posztjára, a társadalomba? Hogyan lesz felebarát a felebarátok 
között, ha a hittestvérek között sem lehetett az? Ezt valószínűleg 
semmilyen kifelé feltarisznyázni akaró biblicizmus nem pótolja.
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Az egyén és a gyülekezet közösségének helyén való viszonya nem 
pusztán analógiai célt szolgál a kifelé való közösségi magatartás szá
mára, hanem beállítottságára. Éppen olyan veretűnek kell lennie ennek 
a kapcsolatnak, hogy még a csírája is hiányozzék belőle az öncélúság- 
nak, az önmagában való elégség hiedelmének. Ez az utóbbi visszaélés 
volna vele. Zsákmánnyá tenné azt, ami ajándék, parlaggá azt, ami 
gyümölcstermelésre rendelt, és maga az egyház rajzolná magára létjogo
sultsága kérdőjelét.

A jól értett és érett gyülekezeti közösség felől érkező egyén soha
sem tekinti magát sem a világ, sem a társadalom megváltójának, sem 
a világ csalhatatlan tanítómesterének, vagy példaképének. Erre sem 
oka, sem joga nincs. Sok hitele sem volna. Azon azonban érdemes 
elgondolkoznunk, amit az idősebb Blumhardt mondott: Minden keresz
tyénnek kétszer kell megtérnie, először Krisztushoz, azután a világhoz. 
Természetesen nekünk ezt az „azután” -t az előszörrel egyszerre kell 
értenünk. Ebben az összefüggésben a világ nem idegen terület, hanem 
ugyanaz, amelyben az egyház él és amelyik Isten felségterülete és 
munkaterülete. Isten szerette és szereti a világot és érte adta Jézust. 
Ennek az evangéliumnak mindig van szociális, társadalmi vonatkozása, 
és hatalma is arra, hogy az egyént és a közösséget szolgálatra felszaba
dítsa, és elhívja a szeretet cselekedeteire. Ennek az utóbbinak a gyüle
kezetben kell elkezdődnie, de ott nem érhet határához, mert ezzel maga 
verné bilincsbe szabadságát és gátolná Isten gondviselését a társada
lomra nézve is.

Isten ugyanis őrzi, védi a társadalmat a bűn mindenfajta rontá
sával, pusztításával szemben. Azt akarja, hogy megmaradjon, földi 
hazája otthonává váljék, tagjai békében, megelégedettségben, barátság
ban, szeretetben éljenek. Ezért nem a csalhatatlanság vagy elzárkózás 
fölényével, hanem a szeretet felelősségével és áldozatra készségével 
küldi vissza tagjait a társadalomba, Ur,a megbízása és akarata szerint. 
Oda, ahol több humanitás, tisztultabb közerkölcsiség, több helytállás 
és becsület kell. Ha hív és vár az egyház embereket az igére, akkor 
egyúttal küld is. Akik tagjaiként érkeznek, a társadalomból jönnek, 
anélkül, hogy abból kiszakadnának. Tehát oda vissza is térnek.

Kétszeresen is ván tehát az egyháznak találkozása a társadalommal. 
Vagy talán még jobb kifejezésként: kétszeresen is van felelős és tartós 
kapcsolata vele. Egyrészt úgy, hogy tagjai a társadalomé, másrészt úgy, 
hogy tagjaiban viszi és küldi a társadalomba azt, ami életrevaló. Itt 
van az értelme a ma sókat emlegetett világi vagy világias szolgálatnak. 
Ez nem felületes, vagy 'külsőséges kapcsodat, hanem szinte szerves, 
anélkül, hogy sajátos adottságáról, jellegéről és küldetéséről megfeled
kezve hűtlenné válnék és beleolvadna a társadalomba. Ilyen módon 
van felelős szolgálatra alkalma az egyén és társadalom, az egyén és 
az újjá formálódó társadalmi közösségek viszonyában. A társadalom 
ebben legkisebb sejtjei egyenként és együttesen teszik a társadalmat 
olyanná, amilyen.

Az evangélium felől, a tőle elválaszthatatlan kettős parancsolat 
felől, éppen abban bizonyulhat az egyén a közösség számára legértéke
sebbnek, ami hivatásával is összefügg és amit a társadalom legjobban 
hiányol és azután megkap és hasznosít. Az egyház azért sohasem 
határvonalat húz, hanem hidat ver a társadalom tagjai között. Nem 
esik kétségbe annak láttán, hogy a szociális változások megdöntik 
a hagyományos életformákat és újakat léptetnek helyükre. Nem is
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isteníti, hanem elfogadja és akarja az újat. Egy dologgal nem barát
kozik meg csupán: sem a maga, sem a mások bűnével.

A tudományos gondolkozás korszakában nemcsak mer a tudomány 
előtt ajtót nyitni, hanem minél többel akar tagjaiban a tásradalom 
javára lenni. A tudomány és technika mai evolúciója nem ejti kétségbe 
vagy bálványimádásba, hanem inkább felelősségre és hálára készteti 
az iránt, akit a társadalomban is Urának hisz a szavak és a tettek 
mezején. Amikor meg van győződve a tudomány jótétemény voltáról, 
egyúttal tudatosan gyakorolja a felelősséget azért, hogy azt jól és jóra 
használják, mert attól függ a tudomány erkölcsi értéke és méltósága. 
Ennek meglátásával és megláttatásával is adós a világnak az egyén 
és a társadalom viszonylatában is.

Ha az egyház felől ilyen beirányítottsággal lép az egyén a társa
dalomba, nem lesz kirívó egyén, hanem barát, társ, embertárs lesz, 
akin keresztül gyógyulhat, gazdagodhat a társadalom és valóban sokak 
második otthona lehet. Visszahatásként pedig a társadalom jó gazdája 
lesz nemcsak az örvendezőnek, hanem az elesettnek, megfáradtnak, 
megszomorodottnak és az egyedülvalónak. Amikor az egyház az örökélet 
igéjére invitál, vagy arra fogadja az érkezőket, ugyanazzal a mozdu
lattal, amellyel azt nyújtja, a társadalomba valóra is tudatosan gondol 
és azzal küld vissza mindenkit, ami ott sem hiábavaló az Űrban.

Szabó Gyula

496



K önyvszemle

Két új könyv
Az olvasó embernek mindig öröm az, ha új könyvet vehet a kezébe, 

s külön örömöt jelent az, ha a kézbe vett könyv közel áll az érdeklődé
séhez. Ilyen különös örömöt szerzett mindannyionknak Sajtóosztályunk 
akkor, amikor az elmúlt év utolsó negyedében kiadta dr. Ottlyk Ernő 
„Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk történelmében” és dr. Pálfy 
Miklós „Jeremiás könyve I.” c. művét.

A két könyv címében hordozza tárgyát: az első a magyar egyháztör
ténet, a második az ótestámentomi egzegézis köréből való, tehát két 
különböző területről. Ennek ellenére, egyben mégis megegyeznek egy
mással. Megegyeznek abban, hogy valamit újat — így is mondhatjuk — 
mait akarnak adni az érdeklődő olvasónak, elsősorban a lelkészeknek. 
Üjat abban az értelemben, hogy új szempontok szerint, a legújabb felis
merések, eredmények fegyverzetében közelednek tárgyukhoz, és úgy, 
hogy az egyszer elmúlottakat, elhangzottakat vizsgálva, a mának tanít
sanak.

Ottlyk Ernő így vall erről a szándékáról:
„Az érdekel minket különösen az egyháztörténetből, amiből a jelenre 

nézve, teológiánkra és konkrét magatartásunkra nézve, tanulhatunk. Ezért 
az egyháztörténetet nem elég historikusan történészkedve művelni, ada
tokat szorgalmasan összegyűjteni és azután rendszerbe foglalni, hanem 
fel kell tárni azokat a tanulságokat, amelyek akár tévedésekre, hibákra 
mutatnak rá, akár helyes teológiai állásfoglalásra és gyakorlati magatar
tásra. Sok tévedést lehet megtakarítani, ha a korábbi hibákból tanulunk. 
Sok döntés könnyebb, ha a helyesen cselekvő elődök útmutatása segít 
benne. Sok igeértelmezés válik világossá, ha áttekintjük egyes korok ige
magyarázatát és igehirdetésének a mikéntjét. Elvonulhat szemünk előtt, 
hogy egy konkrét történelmi helyzetben hogyan találta meg helyét az 
egyház, hogyan értette Isten igén keresztül szóló útmutatását. Milyen 
igékre irányította a Szentlélek az egyház figyelmét és hogyan élte meg 
a keresztyénséget ezek alapján az egyház?

Itt válik az egyháztörténelem az élet tanítómesterévé, az egyház 
tanácsadójává és az útkeresésben segítőjévé.” (5. I.)

Pálfy Miklós a követendő módszerekről ezeket írja:
„A  kijelentés történetisége miatt nem mondhat le az írásmagyarázat 

a történeti és kritikai tudományos munkáról, mert a helyesen alkalma
zott történetkritikai kutatómunka vezethet el az Ótestámentom mondani
valójának a helyes megismeréséhez, összképéhez. Csak így lesz számunk
ra az Ótestámentom szerves egész, élő testhez hasonló egység, amelynek 
minden egyes tagja úgy illeszkedik a másikba, mint élő testben a rész
tagok és lesz minden mozdulata ,harmonikus’. Ezek a részek és mozdu
latok az egészből kapják értelmüket, de a legkisebbnek is van szerepe és 
jelentősége az egészen belül. Az organizmusnak, Isten üdvössége tervé
nek a figyelembevétele igazít el a részek között.”  (19. I.)

Ottlyk Ernő kitűzött célját, „a mában való tanítást” tehát elsősorban 
a dokumentálás eszközeivel éri el. Eléri úgy, hogy szakít a közelmúltbeli
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egyháztörténetírás kellékeivel, a hol száraz, hol meg csevegőbb kommen
tálás módszerével. Azzal a felfogással, hogy a történetírás egyedüli fel
adata a tények, dátumok pontos rögzítése és azok esetenkénti magyará
zata. Ezért találunk könyvében olyan sok eredeti szemelvényt és ezért 
találkozunk lépten-nyomon az egyháztörténet szereplőinek saját gondo
lataival.

Erről a módszerről ma már nemigen lehet vitatkozni, jogosultságát, 
helyességét elvitatni. Nem lehet mégpedig akkor, ha a lezajlott esemé
nyek, a történések bemutatása olyan sokoldalúan történik, mint Ottlyk 
professzor könyvében.

A sokoldalúság ezen a helyen azt jelenti, hogy a szerző ismertnek 
tételezve fel az „általános” történelmi anyagot, dokumentumok segítségé
vel mutatja be a kor teológiai, szellemi és nem utolsósorban társadalmi 
viszonyait, hogy így jusson el a lehető legteljesebb képhez, amit az év
századok elmúltával magunk elé állíthatunk.

Ez a módszer így lesz nemcsak újjá, hanem új felismerések hordozó
jává is. Olyan felismerések bemutatójává, amit az előző történetírási 
iskolák képtelenek voltak az olvasó elé tárni. Hogy mennyire igaz ez az 
állítás, arra az egyik legjobb példa annak a kornak a bemutatása, amely 
megelőzte az 1848-as szabadságharcot, és amely kor erényeivel és hibái
val együtt, nagyban meghatározta az elmúlt évszázad, sőt jelen száza
dunk egyháztörténeti folyamatait. S itt nemcsak a reformkorban egy há
zilag is kiteljesedő nemzeti megújulásról, hanem annak visszásságairól is 
szó van. Azokról a visszásságokról, amelyekről nem sok szó esett a múlt
ban, és amelyek mégis lehetetlenné tették a Magyarországon élő evangé- 
likusság egészséges egységét.

Persze az a tény, hogy az idézett példa csak egy a sok közül és nem 
is biztos, hogy a legjellegzetesebb. Nem, mert számtalan hasonlót hozhat
nék a reformáció korai történeti szakaszából csakúgy, mint a múlt szá
zad közepétől kezdődő újabb egyháztörténeti fejezet eseményeinek, szel
lemi, teológiai áramlatainak leírásából. Mégis, ezek a példák is az előző
ket illusztrálnák. Azt, hogy megfér egymás mellett az illő precizitás és a 
valóság színes, sokszínű bemutatása.

Mindezeken túl még valami többlet az, ami Ottlyk professzor köny
vében fellelhető. Valami, amit más, hasonló művekben nem szoktunk 
megtalálni. S ez, hogy a szerző nem zárja le az események, jelenségek 
leírását a „történelmi távlat” kedvéért. Ez azt jelenti, hogy bátran hozzá
nyúl a két világháború közötti — meglehetősen ellentmondásos — egy
házi viszonyok tárgyalásához, és — ami még több az előbbinél —, meg
rajzolja azt az utat is, amelyet a protestantizmus (benne elsősorban egy
házunk) megtett a felszabadulás óta. Így, és ezért válik teljessé az a kép 
(amelynek végső követelményként mindig is teljesnek kell lenni), amely
nek első színeit a magyar reformátorok, az ezermester és „mindentudó” 
prédikátorok, ia továbbiakat, a Bocskayak és a reformkor egyházi képvi
selői, és az utolsókat pedig a saját korunk neves és egyszerű tagjai rak
tak fel erre a képzelt vászonra. Az a kép, amely akkor ragyog megraga 
dóan, ha az egyház tagjainak Isten- és ember szer etetéről tesz tanúbizony
ságot.

Pálfy Miklós Jeremiás-kommentárja — természetszerűen — másképp 
valósítja meg azt, amit a szerző maga elé célként kitűzött. Másként, mert 
ezt a tárgy így követeli meg. S valljuk be: ez a követelmény sokszor 
nagyon megnehezíti a kutató, az író munkáját. Megnehezíti, mert ebben 
a vonatkozásban is igaz az, hogy sem az író, sem pedig az olvasó nem 
elégedhetik meg csak azzal, hogy szakszerűen regisztrál, és hogy csak
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szakszerű magyarázatot kap. Nem elégedhetik meg, hogy ez a múltban 
adatok, dátumok, jelenségek bemutatását jelentette és legfeljebb száraz 
filologizálást.

A ma emberét a nagy összefüggések érdeklik, és a nagy összefüggé
sekben rejlő, azokban meghúzódó mindennapi, egyszerű valóságok. Te
hát az: hogyan és miképpen hatnak egymásra a mindennapok apró 
történései és a világméretű események? S — végső fokon — hogyan hat 
mindez a mában, mit hasznosíthatunk mindebből, többet, vagy keveseb
bet, mi magunk?

Pálfy professzor pedig jól ismeri azokat a jelenségeket, amelyek az 
ószövetség világának történéseit mozgatták. A teológiaiakat csakúgy, mint 
a más jellegűeket. Ugyanakkor azonban jól ismeri azokat a kérdéseket 
is, amelyeket egy-egy adott kor „kisembere” tett fel magának, a világnak 
— és nem egy esetben — Istennek. Jól ismeri ezeknek az embereknek 
a hitét, balhiedelmét, apró örömeit és bánatát, nehéz életsorsát és szép, 
hasznos törekvéseit. Szóval mindazt, aminek ismerete nélkül semmire se 
megy az ember — az író sem, az olvasó sem.

Ezért és így tud a szerző fölényesen megbirkózni azokkal a problé
mákkal, amelyek világméretekben jelentkeztek Jeremiás korában és 
azokkal, amelyek sajátságosán az izraeli nép vallási, gazdasági és társa
dalmi problémái voltak. S ezért, és így tudja mindezt a nagy összefüg
gésekben és a kis részletekben egyaránt érdekesen bemutatni, hogy a be
mutatás sohasem lesz szárazzá, oktatgatóan tudóskodóvá.

De nem feledkezett meg a szerző arról sem, hogy a bibliai könyvek 
kommentálása (különösen az olyan jellegű kiadványok, amelyek most 
sorozatosan jelennek meg Sajtóosztályunk kiadásában) is, igehirdetés, 
illetve az igehirdetés egyik speciális válfaja. Az, amely elsősorban az 
értelmet akarja megmozgatni, hogy ezáltal keltsen hitet az eseményeket 
mozgató teremtő Istenben. Pálfy Miklós ebben a vonatkozásban is helye
sen látta és oldotta meg feladatát. Olyan könyvet adott a kezünkbe, 
amelyet egyformán forgathat a szakmai kérdésekben járatos lelkész és 
az ezekben járatlan hivő keresztyén ember.

S végül nem feledkezhetünk meg arról sem, ami az első pillanatra 
nem tűnik az ember szemébe. Arról, hogy Pálfy professzor ízes és ma
gyaros fordítása nagyban emeli a könyv értékeit és maga is „igehirdetés”. 
Olyan igehirdetés, amely közelebb hozza a régi szavakat a ma emberé
hez, hogy így töltse be a minden kor igehirdetőjének feladatát.

Dicséret illeti meg a két könyvért — mindekelőtt — a szerzőket és 
dicséret Sajtóosztályunkat, amely egyre gyarapodóbb számú kiadványai
val szerez örömet mindannyiunk számára.

Dr. Vámos József
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S z e m l e

Egy középk ori tipologikus „ ír á sm a g y a r á z a t” képekben
A budapesti Szépművészeti Múzeumban nemrég rendezett kódex 

kiállításon két Biblia pauperumot is láthattunk.1 Mindkettő érdekes 
darab. Az egyik egy 'kézzel színezett fametszetekkel illusztrált ősnyom
tatvány, mely Albrecht Pfister baumbergi műhelyéből 1460—62-ben 
került ki.2 Pfister rendszerezte a Biblia pauperumok szövegét utoljára.* 
A második egy sokkal korábbi kéziratos munka.4 A világszerte őrzött 
60—70 Biblia pauperum között az itt bemutatott kódex számottevő 
jelentőségű nemcsak művészileg, de teológiailag is. Ezt a kéziratot — 
bár több kiállításon bemutatták,5 sőt művészettörténeti helyét és jelen
tőségét Hoffmann Edit nyomán többen is meghatározták6 —, tudomá
som szerint teológusaink nem méltatták figyelemre. Ügy gondolom, 
hogy úgy egyháztörténeti, katechéziis-történeti, mint egyházművészeti, 
ikonográfiái szempontból is tanulságos ez a könyvecske, mely a közép
kori tipologikus exegézis jellemző példája.

A katechetikai szakkönyvek szentírásai történetek illusztrálásáról 
szóló részeiben, vagy a katechézis történeti áttekintésénél gyakran 
megemlítik a Biblia pauperumot. Első pillanatra Bibliáról van szó. De 
távolról sem ez a helyzet. A Biblia pauperumok a későközépkori tipo
logikus írásmagyarázat jellegzetes termékei. Módszerében az a sajátos, 
hogy a képek veszik át a vezető szerepet. Az üdvtörténetet dolgozzák 
fel az angyali üdvözlettől Mária haláláig, illetve megkoronázásáig össze
függő sorrendben az ószövetségi előképekkel párhuzamosan. A lap kö
zepét az újszövetségi történet ábrázolása foglalja el. E mellé kerül két 
ószövetségi jelenet, mely az újszövetségi történet előképe, antityposa. 
Az egyik kép általában törvény előtti (ante legem), a másik törvény 
alatti (sub lege) jelenetet ábrázol. Például Jézus sírbatétele mellé József 
kútbaeresztése és Jónás tengerbedobása kerül. A lapot rövid magya
rázószöveg és 4 prófétakép keretezi. A tipologikus írásmagyarázat hát
tere bonyolult, a késői skolasztika tipikus terméke. A spekuláció és a 
naiv költőiség ötvöződik benne.

Honnan származik ez a különleges képsorozat? A kutatók megálla
pítása szerint valamelyik bajor—osztrák bencés kolostorban kell keresni 
a bölcsőt. A legközvetlenebb előzménye a középkori falfestmény soro
zatokban keresendő. Érdekes adalék ehhez az, hogy a budapesti kéz
iratos Biblia pauperummal zöld pergamen kötésben egybekötve egy 
25 (eredetileg 26) képből álló sorozat is ránkmaradt. 24 kép ebből 
Mária és Jézus életének döntő eseményeit ábrázolja, míg a 25. Szt. 
Katalint és Szt. Margitot ábrázolja a Madonnával. Ez a XIII. század 
végén készült rajzsorozat stiláris kapcsolatban van a Biblia pauperum
mal. Valószínűleg egy osztrák festőműhely mintakönyve volt, mely
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után valamelyik templom falfestményei készültek. Ez magyarázza a 
Szt. Katalint és Szt. Margitot ábrázoló kép közbeiktatását is, kik való
színűleg a templom védőszentjei voltak.

A Szépművészeti Múzeum Biblia pauperuma 1901-ben a sokáig 
Bécsben élő és dolgozó Delhaes István (1845—1901) hagyatékaként ke
rült a múzeum tulajdonába.8 A 18 lapú 36 képet tartalmazó, 230X175 
mm nagyságú kézirat a Biblia pauperumoik osztrák kéziratcsaládjába 
tartozik. Latin nyelvű munka. A kutatók megállapítása szerint a Biblia 
pauperumók egyik legrégibb példánya. A XIV. század elejéről, talán 
az 1310—20. évek elejéről származik. Legközelebbi rokonai a st. floriani 
ágostonrendi könyvtárban,9 a bécsi Nemzeti Könyvtárban,10 és a salz
burgi St. Péter bencés rendházban11 őrzött kéziratok.

Próbáljuk mégismerni teológiailag és ikonográfiáikig is a könyvet. 
Már a Biblia pauperumot megelőző mintakönyv is tartalmaz több ér
dekes ábrázolást. Például a mintakönyv első képe, az angyali üdvözlet 
is egészen különlegesen fogalmazott kép. Nemcsak Máriáit és az an
gyalt látjuk a képen, hanem egész sajátos módon a Szentháromságot is. 
A fellegeken trónoló Atyából kisugárzik a Szentlélek és fénycsóvája 
Mária keblére vetődik, ahonnan előtűnik a gyermek Jézus. Ez az áb
rázolás a Logos földreszállását jeleníti meg. Azt mondja el, hogy itt 
nem Mária testi létének egy eseményéről van szó, hanem a Szenthá
romság titkáról. Jézus, mint gyermek, szinte behatol a Madonna keb
lébe. A Biblia pauperum képeit is ez a sokszor bonyolult gondolati 
hátterű misztikus skolasztika jellemzi. A magyarázó szöveg ismerete 
nélkül szinte alig lehet megérteni a tipologikus párhuzamokat. Egy-két 
példát: A Jézus születését ábrázoló kép mellé Mózes égő csipkebökra 
és Áron kivirágzott vesszeje kerül. Mivel indokolható a párhuzam? 
Ahogyan a bokor lángolt anélkül, hogy meggyulladt volna, úgy marad 
Mária is szeplőtlen miután megszülte gyermekét. Áron kivirágzott 
vesszeje pedig a termékeny szüzesség szimbóluma. Talán még bonyo
lultabb párhuzam van Jézus keresztségének antityposainál. Az egyik ószö
vetségi előkép — aránylag könnyen érthető — átkelés a Vörös-tengeren. 
Indoklása: ahogyan az ellenségtől a Vörös-tengeren át megszabadult Iz
rael, úgy szabadul meg a keresztségben az eredendő bűntől az ember. 
A másik előkép: a kémek által Kánaánból hozott szőlőfürt. Itt már- bo
nyolultabb a párhuzam. Míg a zsidó nép a szőlőfürt után a Jordánon át 
jut az ígéret földjére, úgy mi a kereszten függő Krisztus után a kereszt- 
ségen át jutunk Isten országába. A rúdon függő szőlőfürt Krisztust szim
bolizálja, kinek vérét a bor jelképezi; sőt a rudat —- ami a kereszt —, 
vivő két férfi is szimbólum: az Ó és Újszövetséget jelenti.

Nagyon érdekes egy, a sorozat végére illesztett kép úgy teológiai 
mint ikonográfiái szempontból. A  kereszt lábánál tetramorphon-on 
(négy fejű, a négy evangéliumot szimbolizáló állat) ülő Ekklézisiát és a 
szamár háton ülő, összecsukódó, bekötött szemű Zsinagógát ábrázolja 
a kép. Az Ekklézsia szimbolikus alakja kelyhet tart egyik kezében, 
melybe nagy sugárban ömlik Jézus vére, a másik kezében magasra tar
tott zászló, míg a Zsinagóga kezében a zászló összetört. Megdöbbentő 
művészi erővel fejezi ki ez a kép az Újszövetség győzelmét az Ószö
vetség felett. Szinte összefoglalja az egész sorozatot teológiailag ez a 
kép. Ez az ábra a Biblia pauperumökban csaknem egyedül álló, de a 
francia, a rajnavidéki és az alsónémet gótikus templomok falfestmé
nyein és üvegablakain gyakran megjelenik ez a kép. Legszebb példája 
talán a kölni St. Maria Lyskirche mennyezetfestménye.
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Ez a könyv távoli korok hitéről és teológiai látásmódjáról tanús
kodik. A tipológikus írásmagyarázat — ma már tudjuk —, elavult 
régen, de a szándék ma is becsületre méltó. Az üdvösségtörténetnek 
egy központja van, az ószövetségi ígéreteket beteljesítő Jézus Krisztus. 
Erről prédikál az egész kinyilatkoztatott Szentírás.
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Az igehirdető m ű h e lye

SZENTHÁROMSÁG U. 16. VASÁRNAP

Ef 3,13— 21.

Ez a perikápa imádság. Pál apostol gyülekezetéért térden állva 
könyörög Istenhez. Leveleiben nemegyszer találkozunk ilyen imádság
gal. Gyülekezeteivel fennálló kapcsolatát az imádság teszi reálissá. 
Hivatkozik ugyan a gyülekezeteket irányító, kormányzó levélszaka
szokban szabályokra, törvényekre, apostoli tekintélyre, de az egymáshoz 
tartozás, az egység és erő közöttük az imádság fő érrendszerén árad. 
Az imádságban és az imádság által nyilvánul meg a gyülekezet lét
alapja, s az imádság biztosítja a gyülekezet életét, fejlődését, a változó 
körülményekhez alkalmazkodásának képességét.

Szoktak-e, tudnak-e lelkészek gyülekezetükért ma is imádkozni ? 
Ha elfeledkeztek volna róla, el kell sürgősen ismét kezdeniük. Nem 
egyszerűen régi kegyes szokást elevenítünk fel, hanem az egészséges 
egyházi élet fontos funkcióját gyakoroljuk. Tegyük fel a kérdést saját 
gyülekezetünkkel kapcsolatban: nem azért lett-e maradi, „korszerűtlen'' 
a gyülekezeti élet, vagy nem azért torpantak vagy álltak meg sokan 
a gyülekezetben az új történelmi korszak kezdetén, mert nem volt meg 
az imádság eleven, lüktető kapcsolata közöttünk és Isten között? A sta
tikussá vált, vagy megmerevedett gyülekezeti élet a kedvetlenség, duz- 
zogás, vagy céltalanság érzése az egymásért szóló imádság hiányára 
mutat.

Pál elsősorban azért könyörög, hogy a gyülekezet tagjaiban meg
erősödjék a belső ember. „Seriptura maxime spectat res internas” — 
írja Bengel Gnomon-jában. Arra céloz, hogy a Szentírás, Isten Igéje 
a munkát az emberen mindig a legbensejében, az élet és egzisztencia 
alapjainál kezdi el. Ebben a mélységben a hit által Jézus Krisztus 
valóságos, ható erő. Csak Ő az, Aki Szentleikével segíthet rajtunk. 
Ha Ő ott van az élet forrásánál, az ember erőt (kap ahhoz, hogy Isten 
dolgaiban helyesen cselekedjék.

Könyörgésének további részében az apostol a szeretetről szól. Azt 
kívánja gyülekezetének, hogy a szeretetet ne csak távolról ismerjék, 
hanem egész életük abból táplálkozzék. Ahogyan a fák gyökerei szét
terjednek, s belemélyednek az életadó talajba, úgy mélyedjenek ők is 
el a szeretetben. Csak így lehet bennük a szeretet erős és tiszta, így 
uralkodhatik csak gondolkodásukon és cselekedeteiken. Másik képpel 
is él az apostol, amikor arról szól, hogy a szeretet legyen a keresztyén 
ember életének alapja. A biztos fundámentom, amelyen sohasem ren
dülhet meg az, ami ráépült.

Az egyház életének dinamizmusát jelenti, hogy ez a szeretet újra 
meg újra az imádság révén érhető el és valósítható meg. A szeretetet 
nem lehet intézményesíteni, érte mindig imádkozni kell. Az ilyen imád
ságok elmulasztásából származhat az egyházban a szeretet nélküli,
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avult, rideg formákba merevedés. A szeretet nélkül nem látja és nem 
is ismerheti fel az egyház feladatait a mi nemzedékünkben sem.

Imádságában végül „ismeretért” könyörög az apostol. Pál nem 
úgy képzeli el a gyülekezet, a keresztyén ember életét, mint amelyik 
magaslatra jutott, ahonnan fölényesen és biztonsággal tekingethet széjjel. 
Ahonnan már mindent jól lát és tökéletesen ismer. A keresztyén tudo
mány és ismeret nem ilyen gőgös és magabiztos. Mindig hibáz az 
egyház, ha magát képzeli mindentudónak és csak saját elgondolását 
tekinti irányadónak. Figyeljük meg, hogy mennyi finomsággal rajzolja 
meg az apostol a keresztyén ismeretnek, a Krisztus tudományának útját. 
A hit és szeretet alapján nyert ismeretek teszik csak képessé a gyüle
kezetei a tájékozódásra, annak fölfogására, hogy hol is áll tulajdon
képpen. Mint a tengerész szokta meghatározni nyílt tengeren hajója 
földrajzi helyzetét, a szélesség és hosszúság, magasság és mélység koor
dinátáiban, úgy kell a gyülekezetnek is saját állapotát szellemi, vagy 
szociális helyzetét meghatároznia a Krisztus ismeretében. Így juthat 
bepillantáshoz az Isten szeretetének teljességébe és ezzel az ismerettel 
nyerheti el azt. Isten szeretete azonban nagyobb a mi ismeretünknél, 
s ez végtelen szelídségre és alázatra tanít. A gyülekezetnek ebben az 
állapotban kell maradnia addig a  napig, amíg Isten nem teszi teljessé 
az ismeretet, ami most csak rész szerint való.

Pál imádsága a doxológia magasságában végződik. A dicsőség
mondás nem egyszerűen Pál gondolatainak végső következtetése, hanem 
Isten megtapasztalt kegyelmére adott visszhang. A gyülekezet minde
nestül erre a kegyelemre szorul. Nélküle életképtelen és tengődő
szegény. Isten dicsérete a teljes bizalom és a jó reménység őszinte 
hangja.

Muncz Frigyes



SZENTHÁROMSÁG U. 17. VASÁRNAP

Ef 4,1—6.

KRISZTUSKÉP

Komoly kockajátékot kapott a kisfiú. Szép, színes fakockákat nagy 
dobozban. Amikor leült vele játszani, akkor látta, hogy minden egyes 
kockán mintha egy eltépett kép lenne odafestve. Kérdésére azt mondta 
az édesapja, hogy ezeket a kockákat úgy kell összerakni, hogy az össze
rakott kockák egy szép arcképet mutassanak. A fiú egy darabig próbál
kozott, de nem ment. Akkor odaült mellé az édesapja. Elővett a doboz 
aljából egy fényképet és aszerint most már a gyermek is gyorsan 
kirakta a képet. Hogy örült, amikor a kockákról felé mosolygott a 
kialakult kép.

Isten igéje ugyanezt teszi velünk. Felmutatja nekünk Jézus Krisz
tusnak az arcát és azt mondja, hogy nekünk embereknek úgy kell 
egymás mellé kerülni, úgy kell egymás mellett élni, hogy önmagában 
értelmetlen életünk másokkal együtt szeretetben és békességben mutassa 
mindenkinek Jézus Krisztus arcát. Ügy kell élnünk a családunkban, 
a munkahelyünkön, a gyülekezetben, hogy amikor közöttük vagyunk, 
amikor a kockák egymás mellé kerülnek, mutassuk együtt Krisztus 
arcának megáldott szépségét, tisztaságát és igaz örömét.

Hogy ez megtörténhessék, azért mondja az ige, hogy el kell szen
vedni egymást szeretetben.

Ez először is annyit jelent, hogy el kell szenvednünk azokat, akiket 
szeretünk. Akármilyen furcsán hangzik is, nem könnyű dolog szeretni. 
Még azokat sem, akik minket szeretnek. Sokáig azt hittem, hogy én 
milyen jó gyermeke vagyok az édesanyámnak. És amikor ma vissza
nézek Reá, a sokszor kisírt szemére, ma már tudom, hogy neki milyen 
sokat kellett szenvednie, milyen sókat kellett elviselnie, megbocsátani, 
betakarni, hogy engem mégis szeressen.

Sokáig azt hittem, hogy én jó gyermeke vagyok az Istennek. Ma 
már látom, hogy Istennek is csak a szomorúságára voltam. Istennek 
ma is mennyi mindent kell az életemben elnéznie, mennyi mindent 
kell megbocsátani, hogy engem még nagy hosszútűrésével is szeretni 
tudjon.

Így vagyunk egymással is, akiket szeretünk. Sokat kell elviselni, 
megérteni, megbocsátani, szelíden betakarni, hogy szerethessük egy
mást. — Valaki egyszer eljött hozzám és síró arccal mondta, hogy mi 
történt vele. Hogy a szíve és a szeretete szent tűzhelyét kegyetlen 
kézzel szétszórta odahaza a párja. És most olyan hideg van otthon 
náluk! Kialudt tűzhely hideg hamujába hullanak a könnyei. Megkér
deztem tőle: — De maga ugye mégis lehajolt és sokszor megpróbálta, 
hogy csendesen és alázatosan összeszedje a széthullott parazsat. — Nem! 
— felelte ő dacosan — én is szétszórtam azt, ami még ott maradt!

El kell szenvedni egymást azoknak, akik egymást szeretik. Szelíd
séggel és hosszútűréssel. Hiszen szeretni annyit jelent, mint megbocsá
tani, várni és imádkozni. A kockáknak egymás mellé kell kerülni! 
Ügy kell egymáshoz simulni, hogy megférjünk egymás mellett. Hogy 
segítsük és kiegészítsük egymást Isten teremtő képe számára.

Elszenvedni egymást szeretetben, ez másodszor annyit jelent, hogy 
szeretnünk kell azokat is, akiket -el kell szenvednünk. Isten nemcsak
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azt várja tőlünk, hogy otthon hordozzuk egymást szeretetben, hanem 
azt is elvárja tőlünk, a gyermekeitől, hogy az Ő népe, az Ő gyülekezete 
legyünk a templomban és a világban egyaránt.

Senki sem maga választja a helyét. Mindenki Isten tudtával és 
Isten rendező akarata szerint kerül ebbe a világba. Hitünk szerint 
azzal a küldetéssel, hogy engedelmesen és Öreá hallgatva, békésen 
és szeretettel illeszkedjék bele Isten teremtett világába. Ha valaki 
rossz helyen van, ha valaki a harag helyén marad, ha valaki a gyű
lölet helyéhez tapad, ha valaki képmutató keménységgel külön, helyet 
kíván magának, ha nem akar beleilleszkedni Isten teremtő tervének 
örök képébe, akkor valahol elromlik vele a kép. Akkor valahol ő 
hiányozni fog ebből a képből. Nagy üresség tátong majd a helyén és 
Isten ítélő szava feléje zúdul: — hol maradt az, akinek itt jelöltem 
ki a helyét, hogy az ő munkájától, az ő békéjétől is szebb legyen a 
világ. Ha valaki nem szeretettel és Istennek való engedelmességgel 
áll oda egy másik emberkocka mellé, akkor is elromlik a kép. És 
Isten felkiált: — miért nem engedelmeskedel nekem?!

Értsük meg, hogy mindnyájan együtt egy kép vagyunk Isten sze
mében és ha valahol bűn és háború, vagy szenvedés szakad a világra, 
Ö azonnal észreveszi, hogy valaki elrontotta Isten teremtésének a képét. 
A Krisztus arcképét. Aki azt akarja, hogy mindnyájan Öt ábrázoljuk, 
Öt éljük, Öt mutassuk meg mindennapi életünkben. Az Ö arcvonása 
legyünk. Az Ö békéje, gyógyítása, szeretete legyünk mindenki számára.

Az életünk sokféle képet mutathat. Sokszor nem is értjük. Nem 
is csoda, hiszen legtöbbször a képnek csak egy-egy részletét hordozzák 
a kockák. Mireánk mégis csak annyi tartozik, hogy a kockák engedel
mesen és szeretettel simuljanak egymáshoz. Az Ö akarata és az Ö 
terve szerint. Az Ö képe szerint. Hogy „kijöjjön” a kép és legyen boldog 
mindenki, aki erre a képre ránéz.

Mert nemcsak Isten néz miniket mindennap, hanem mondanivaló 
vagyunk mások számára is. Megjelenésünk és viselkedésünk, munkánk 
és magatartásunk örökké pergő film valaki számára, aki egészen közel
ről néz minket. Vajon mit mutáltunk, vajon mit látnak rajtunk?!

Elszenvedni egymást szeretetben, ehhez nekünk megvan a mintánk 
és a példaképünk — Jézus Krisztus! — Mennyit kellett Neki elviselni, 
hogy szerethessen. És ne gondoljuk, hogy csak akkor, ott a Getsemáné 
kertben, vagy a golgotai kereszten. Jézusnak ma is milyen sokat kell 
tűrni, várni — miattunk is! Mi már rég felborítottuk volna és szét
szórtuk volna a szeretet tűzhelyét. Jézus ma is szeret minket. Tud 
szólni hozzánk. Tud várni reánk. Tud békében élni velünk. Amit az 
Ö szeretetéből a mi bűneink sokszor széjjelszórnak, Ö mindennap 
összeszedi a parazsat és az utunkra teszi hívogató oltári lángnak. 
Hátha egyszer megfordulunk, hátha egyszer a hálánk hűséggel hazatér 
Hozzá.

Találjuk meg a helyünket és éljünk úgy, hogy ne legyünk üres. 
vagy fekete kocka a Krisztus arcképében.

Elszenvedni egymást szeretetben, ehhez nekünk nemcsak mintánk 
van, de van erőnk is! Az ige azt mondja, hogy mindnyájunkban Isten 
munkálkodik. A Szentlélek minket is visszafordíthat és beleilleszthet 
a Krisztus képébe.

A gyermek magában sokszor nem boldogul. Csak akkor, amikor 
fölébe hajol szeretettel az édesapja. Engedjük, hogy Isten atyai szíve 
fölébe hajoljon az életünknek.
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Hogy fogunk majd örülni, ha mi magunk is látjuk, hogy így 
szépen egymás mellett „kijön” a kép. A szép, a gyönyörű kép: — egy 
új, megáldott Istenarc!

Friedrich Lajos

SZENTHÁROMSÁG U. 18, v a s á r n a p

I. Kor 1,4— 9.

A ikorintusi levelekről templomos gyülekezeti tagjaink annyit min
denesetre tudnak, hogy e levelek nagy őszinteséggel tárják fel az egyik 
első keresztyén gyülekezet rejtett hibáit, elvi tévedéseit és gyakorlati 
tévelygéseit.

Persze, jól tudjuk, hogy nemcsak figyelmeztetés, intés, dorgálás és 
feddés olvasható a két korintusi levélben, s harmadik, csak utalásokból 
sejtett, elveszettben, hanem legalább egyenlő mértékben, s bizonnyal 
magasabb értékben Krisztus túláradó szeretetének hírüladása is.

Mégis elgondolkoztató, hogy az első levél elején — textusunkban 
— mennyi jót ír Pál a ikorintusi gyülekezetről.

Talán, a retorikailag kétségtelen, hogy jól iskolázott Saulus szólal 
itt meg, a'ki ezekben a sorokban, vagy a híres athéni beszéd első ré
szében a legősibb, s talán soha el nem avuló szónoki fogást, a captatio 
benevolentiae-t alkalmazza, hogy hallgatói tetszését megnyerve, őket 
szándéka szerint befolyásolhassa?

A megtévesztő formai hasonlóság ellenére távolról sem erről van 
itt szó. Pál nem hallgatóit, illetve olvasóit, nem a gyülekezetei dicséri 
lelki értékeiért, hanem azt az Istent, aki a korintusiak minden hibája 
ellenére áldássá tudta tenni annak a gyülekezetnek életét és szol
gálatát is.

Mert jó talajban, jó időben könnyen terem szép termés, de sovány 
talajon, aszályos időben eredményt elérni dicsőség.

Mai vasárnap textusát úgy tudjuk hitelesen megszólaltatni, ha, 
mint Pál tette, fel tudjuk mutatni mai gyülekezeteink életében, hitében 
és szeretetében Isten áldásait, úgy azonban, hogy ez ne kísértse a 
gyülekezetét gőgös elbizakodottságra.

Isten kétségtelen áldásainak elhallgatása bűnös hálátlanság. A gyü
lekezet „érdemeinek” emlegetése azonban nem lehet keresztyén ige
hirdetés tartalma-

S e két veszedelem között jól megszólaltatni az igét, bizony, em
beri erőnket meghaladó feladat. De ki állítaná, hogy másként van ez 
akármelyik igehirdetés esetében is?

Témánk ez lehetne: Isten hűsége gyülekezetté épít bennünket 
Krisztus által.

*

 Textusunk első versében a „gyülekezetépítő” apostol Istennek ad 
„hálát” — a magyarban visszaadhatatlan két egytövű szóval — azért 
a „kegyelemért” , hogy van gyülekezet Korintusban.

Elgondolkoztató az, hogy a levél tulajdonképpeni mondanivalója 
hálaadással kezdődik. Mennyi romboló aggodalmaskodástól, jövőt nem 
remélő csüggedéstől szabadíthat meg bennünket a hálaadás! És ha az 
apostolnak, aki mögött nem állt még a már mögénk sorakozott év
századok ezernyi tapasztalata, volt, mert volt oka a hálaadásra, meny
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nyivel inkább nekünk. Valóban kegyelem az, hogy az egyházat belülről 
romboló tengernyi tévelygés és bűn ellenére van egyház és vannak 
gyülekezetek ebben a hazában is. Állnak és szépülnek templomaink 
és megújuló formákban hangzik közöttünk az örök evangélium.

Mert az evangélium az egyháznak egyetlen igazi gazdagsága, kincse, 
úgy is, mint „logos” és úgy is, mint „gnózis” (5. v.), vagyis — talán 
igy is megkísérelhető e kettősség visszaadása: mint a körülményekig 
életrendező isteni rend, és mint a gyülekezeteket belülről formáló erő.

Pedig hányféle más módon szeretett volna „meggazdagodni” az 
egyház a kézzelfogható anyagi gazdagságtól a hatalomig, vagy a társa
dalmi és kulturális életben jó néhányszor szerencsétlenül ható befo
lyásig. És amikor ezek az „értékek” idővel elkerülhetetlenül valamilyen 
formában devalválódtak, akadályok voltak a jövő felé vezető úton.

Mert az egyház és benne a gyülekezetek a jövőt keresik. S a múló 
jövő útját egyházunk is a múlhatatlannak fényében igyekszik meg
találni.

Ez a múlhatatlan jövő: Jézus Krisztus megjelenése. De ezt a 
„megjelenést” , amely lényegében ítélet, nem tétlen szemlélődéssel, ha
nem a kegyelmi ajándékokkal való feddhetetlen sáfárkodással várja 
Krisztus gyülekezete. A kegyelmi ajándékokkal való élés, azok „fel- 
használása”, „kamatoztatása” a gyülekezet egész életét, hétköznapjait 
szolgálattá, diakóniává teszi. Mert a diakónia az egyház igazi életfor
mája. Útjaival — világot átfogó felelősséggel — korunkban újra ismer
kedik az egyház.

Textusunk lehetőséget ad arra is, hogy bemutassuk az eszkatológia 
és az etika előrelendítő, áldásos feszültségét. Eszkatológia nélkül a 
keresztyén etika elveszti nagyvonalúságát, kicsinyessé vagy céltalanul 
túlbuzgóvá válik, néha a „social gospel” jó  szándékú, de alig-alig ered
ményes útjain. Az etika nélküli eszkatológia pedig rajongás; élet- és 
világidegen álkegyesség.

Hitben vallott, félreérthető és megfordíthatatlan, de fontos tétel ez: 
a gyülekezet úgy épül igazán, ha tudja azt, hogy minél közelebb kerül 
Krisztushoz, annál közelebb jut a világhoz a szeretet, szolgálat és 
megbocsátás útjain.

S hogy ezek az utak valóban járhatók, arra Isten hűsége a bi
zonyság.

Schreiner Vilmos

SZENTHÁROMSÁG U. 19. VASÁRNAP

Ef 4,22—28.

EGZEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

A 22. vers fordítása: . . .  „régi élet szerint va ló . . . ” kissé erőtelen. 
Az „anasztrofé” magatartást, életfolytatást, életformát jelent. „In Hin- 
sicht auf den frühern Wandel ablegen sollt. . . ” (Zürcher Bibéi); „leaving 
your forrner way of life, you must lay aside that old humán natúré” . . .  
(New english bibié). Tehát arról van szó, hogy gyökeresen meg kell 
változni az ember életformájának, magatartásának, szemléletének.
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A vers második felének fordítása sem szerencsés. „Tón ftheiromenon 
kata tész epthümiasz tész apatész” — „aki a csalárd, gonosz kíván
ságok miatt megromlott” . Talán jobb volna félrevezető, csalóka vá
gyakról beszélni. Végeredményben arról van szó, hogy az ember illú
zióknak esik áldozatul s ezek végromlásba taszítják.

A 23. versben a „noosz” az ember egész gondolkodásmódját, szel
lemi világát jelenti, nem pusztán értelmi funkcióját.

A 24. versben a „tész alétheiasz” mindkét fogalomra vonatkozik: 
a „diakojoszyné” -re éppúgy, mint a ,,hosziotéti” -re. A hangsúly azon 
van, hogy mind a kettő: az Isten előtt bekövetkezett igaz-ság (meg- 
igazulás) és az ebből következő helyes életfolytatás („hosziotész” ; be
csületesség, kegyesség, intenfélelem stb. vö. Lk. 1,75), valóság, realitás 
az új ember számára.

Az a kép — az ó ember levetkőzése és az új ember felöltözése 
— amit a levélíró használ, valószínűleg kapcsolatban volt az őskeresz
tyén keresztelési rítussal, ill. ahhoz fűződött. A teljes alámerítéssel 
megkeresztelt katechumén levetette a ruháit és új, keresztelési, ünnepi 
köntöst kapott (Nils A. Dahl). Erre a kapcsolatra utalnak a megelőző 
20—21. versek is. Ott ti. tanulásról, oktatásról van szó; valószínűleg 
a keresztelést — persze felnőtt keresztelésről van szó — megelőző 
tanításról van szó, amelyben a katechumének a hit alapigazságaiban 
nyertek oktatást.

Ez az új ember mindenestül Isten alkotása, nem emberi erőfeszítés 
eredménye, hanem új teremtés. Gén. 1,26 János 1,12—13-nak korres- 
pondál. Az új ember valósága Krisztus. Ö az Isten megvalósult képe 
(II. Kor. 4,4; Kol. 1,15—20). Ezért az új embert felöltözni, annyi mint 
Krisztust felöltözni (II. Kor. 3,18; Róma 13,14; Gál. 2,20; 3,27). Tehát 
a 23. v.-ben említett megújulás nem valami általános szellemi meg
változást jelent moralisztikus értelemben, hanem a Krisztus-közössé
get. S ez ismét nem valamely misztikus élmény,, vagy azok sorozata, 
hanem Krisztus konkrét követése, az ő parancsolatainak megtartása. 
Nem általános erkölcsi elvekhez való igazodás, hanem az élő Kyrioszra 
figyelés, neki való szótfogadás.

A „levetkőzés” a 22. és 25. versekben ugyanazzal az igével van 
kifejezve, tehát azonos folyamatról van szó, illetve a 25. és köv. versek 
konkretizálják azt, hogy mit jelent az ó ember levetkőzése. Az itt 
közölt véteklista persze nem teljes. Jellemző azonban mindenesetre 
és figyelemre méltó, hogy az említett vétkek a felebaráthoz való 
viszonyra vonatkoznak, illetőleg ennek a viszonynak a megrontását 
jelentik. A hazugság, a másik félrevezetése — a hirtelen felgerjedő 
és esetleg jogos haragból visszamaradó gyűlölködés — a másik ember 
anyagi megrövidítése. Az is jellemző, hogy mindenütt rámutat a levélíró 
a vétkek ellentétére, a pozitívumra is. „Szóljatok igazat” , — a haragnak 
vessetek véget —, egymás megkárosítása helyett segítsetek egymáson. 
Luther Kis Kátéjának tízparancsolat-magyarázatainál is a pozitívumo
kon s nem a tilalmakon van a hangsúly. A keresztyén etika nem tilal
makkal dolgozik, hanem indításokkal!

Az etikai követelés háttere és feltétele: a Krisztusvalóság (20—21. 
v.). Az „Ürban” (17. v.) lehetséges az egyébként emberileg lehetetlen 
követelés, az ó ember levetése és az újnak felöltése. Teremtés, Isten 
aktusa, — aki a Krisztusban van, az új teremtés.
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Mindez a gyülekezetben valósul meg. „Egymás tagjai vagyunk” 
(25. v.). Nem izoláltan áll az egyes keresztyén ember, magában és 
magára utáltán, hanem a Krisztus teste közösségében (Ef. 2,11—21;  
4,15—16).

MEDITÁCIÓ

„Újuljatok meg” — ez a felhívás a prédikáció legtöbb hallgató
jában valószínűleg visszhangot ver. Megújulni, új életet .kezdeni sokan 
szeretnének. Csak persze, mindenki mást ért rajta. Aszerint, hogy hol 
szorít a cipő. Van aki pályatévesztett, van aki rosszul sikerült házas
ságából szeretne menekülni, más kínzó betegségétől szabadulni, káros 
szenvedélyét, rossz szokását elhagyni. A legtöbb esetben kiderül, hogy 
főként a külső körülményeket szeretné az ember megváltoztatni. Ked
vezőbb kereteket akarna magának biztosítani, ő maga azonban ma
radna aki volt s csak attól válnék meg szívesen, ami neki is terhére 
van.

Az apostoli parainézisben nem erről van szó. Sokkal többről és 
egészen másról. E felhívás ajánlata és perspektívája lenyűgöző. Ezt 
mutatja a meghökkentő kép: a ruhacsere képe. Hogyan, hát csak 
ennyiről lenne szó? Mint amikor valaki avítt, viseltes, divatjamúlt, 
kinőtt, megunt ruháját leveti s belebújik az újba, finomba, jól szabottba, 
elegánsba? — Igen és nem. Igen, mert az, aiki most vagyok, ahogyan 
magamat ismerem — igazában ^nem én vagyok. Aki teremtett nem 
ilyennek szánt. Valahol őriznek rólam egy képet — mint ahogy talán 
az édesanyám is őrizgeti egy „fehérgalléros kisfiú” képét —, aki voltam, 
s aki persze már nem vagyok. De ez a helyzet, bár keserű valóság, 
mégsem a végzetem. Nem megváltozhatatlan fátum, balsors az ó em
berem. Megszabadulhatok tőle, levethetem — mint a ruhát. Persze, nem 
olyan egyszerűen. Ez a ruha azért hozzám nőtt, ezt a megújulást nem lehet 
ép bőrrel megúszni. De — lehetséges egyáltalában. S ez a nagy öröm
üzenet, az újság. Vessétek le — mert levethetitek!

Persze, kérdés, hogy a prédikációhallgatók egy része — ki tudja, 
talán jó része — nagyon meg van elégedve magával és esze ágában 
sincsen megújulni. Kilátástalan vállalkozás volna őket meggyőzni akarni 
ennek ellenkezőjéről. Aki nem éhes, nem kell rábeszélni az evésre. 
A meghívás, az ajánlat azonban mindenkinek szól. Nyilván, aki ezt 
üzeni: vessétek le — öltsétek fel —, okkal teszi ezt s tudja, hogy szük
ségünk van rá. S e szívélyes, de nyomatékos felszólítás és meghívás 
talán elgondolkoztatja a magabiztosakat is. S ezt bízvást rábízhatjuk 
a Szentiélekre, aki (23. v.) a megújulás munkálója bennünk — ubi et 
quando visum est Deo!

A fentiek vonatkoznak — mutatis mutandis — az új ember fel
öltözésére is. A kép itt is beszédes: egy ruha van elkészítve a szá
munkra, mint a tékozló fiú, vagy a királyi menyegző példázatában. 
(Ezekre azonban csak akkor hivatkozzunk, ha feltételezhetjük, hogy 
hallgatóinknak ismertek! Egyébként nem elősegítik, hanem inkább 
megnehezítik a megértést.) S ez a ruha — nem vasárnapi kimenő, 
hanem munkaruha, arra való, hogy nyűjük, viseljük, egészséggel.

Persze, amint a régi sem volt, úgy ez sem lesz azonos velünk. 
Az új ember nem válik természetünkké a római habitus-tan értelmében. 
Mindig újra le kell vetni a régit s fel kell ölteni az újat (naponként, 
mondja a Kátéban — keresztségről szóló rész — Luther!). Minden
esetre azonban lehet viselni immár az újat, járni és élni lehet benne.
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— azért kaptuk használatra, sáfárságra. Ajándékba kaptuk, éppen ezért 
nem kérkedhetünk vele, mint sajátunkkal (iustitia alienum!), — erre 
mindig emlékeznünk kell! Amint hordjuk az új ruhát — rájövünk, 
hogy inkább hordoztatunk.

A keresztyén gyülekezet nem valamely exkluzív formaruhát, vagy 
jelvényt viselők klubja, hanem munkaközösség, akik tudják, hogy „fel
szerelésüket” feladatokra kapták. E konkrét feladatokban a felebarát 
javát munkálják.

Dr. Groó Gyula

SZENTHÁROMSÁG U. 20. v a s á r n a p

Ef 5,15— 21.

i g e m a g y a r A z a t

15: Gondosan vigyázzatok, jól ügyeljetek arra, miképpen jártokr 
Mint bölcsek: ez teljesen egybecsendül a vonatkozó zsidó intelmekkel, 
a bölcsességet sürgető sokféle felhívással. Ugyancsak megvan az ótesta- 
mentumi gyökere a balgasággal és részegséggel kapcsolatos intelmek
nek is (17a +  18a).

16: Áron is megvegyétek az alkalmat, m ert... Nem kell feltét
lenül a vég közelségére gondolni, mivel az intelmek mindegyike megáll 
a végre történő utalás nélkül is. Nem volt még olyan nemzedék, mely 
napjait nem minősítette igen gonosznak és saját kora visszásságait és 
bajait ne látta volna igen rossznak. Nem erről van szó, hanem földi 
életünk napjai, a mennybemenetel és paruzia közti napok általában 
és egyetemlegesen gonoszok, amiért is helyénvaló az intelem, hogy a 
ker. ember e napokban valóban bölcsen járjon. Nemcsak a magát 
minden nehézségen átverekedő okossággal, hanem azzal a bölcsességgel, 
melynek egyik legerősebb gyökérszála az Istennel való „egyetértés” . 
(17. v.)

17: Ez a vers, mely a 15. pontos párhuzamosa, kifejtése a bölcses
ségre vonatkozó felhívásnak és balgaságra vonatkozó intelemnek. Abban 
van Jézus Kr. gyülekezetének bölcsessége, hogy ügyel Ura akaratára. 
Ez az akarat nem nyilvánvaló olyan értelemben, hogy azt meglevő 
törvényekből, előírásokból és szabályokból simán leolvashatnánk. Az 
Isten akaratával való egyetértés szándéka a gyülekezetét és az egyes 
kér. embert sokkal inkább új éberségre hívja. Tehát arra kell figyelni, 
hogy az új órában, a megváltozott viszonyokban, a nem várt fordula
tokban micsoda az Úr akarata?!

18: Az aggasztó részegség ellenpólusa nem egy nyárspolgári becsü
letesség fantázia nélküli józansága, hanem egy másik, mintegy maga
sabb jellegű részegség: a Lélekkel való megtelítődés! A lelki térségben 
való megtöltekezés. A pneumával való telítettség. A megtöltekezés azzal 
az erővel, melynél megfoghatatlan a honnan? és a hová? A Lélek az 
égi menyegző tüzes bora; az Istentől jövő és éppen ezért csodálatosan 
ható erő.

19—21: Ettől az erőtől másképpen beszélünk egymással és másként 
viszonyulunk egymáshoz. Nem könnyű és egyértelmű 19a kifejtése: 
zsoltárok, dicséretek és lelki énekek. Nyilván sokkal többről van szó, 
mint egyszerű buzdításról az éneklésre gyülekezeti összejövetelek alkal
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mával. Arra is lehetne gondolni, hogy köznapi beszédünkben Isten 
magasztalásának jusson jelentősebb szerep. Alig dönthető el ez a kér
dés. Talán nem túl merész az a feltevés, hogy a 2. és 3. kér. nemze
déknek olyan fejlett énekkultúrája lehetett, melyről mi maiak már 
mit sem tudunk.

A 20. versben foglalt felhívás Rám 8,32 felől értelmezendő. Lehe
tetlen betű szerinti értelmezése, mivel pl. nem adhatunk hálát Istennek 
azért, hogy káromoltatik szent neve. A keresztyének imádkozása nem 
merül ki csupán a hálaadásban. A római levél idézett helye felől jön 
a világosság: Fiában valóban mindent megadott nekünk az Isten. Ennek 
az ajándéknak nincsen határa, még a halál sem az.

21: Krisztus értünk hozott áldozatának alázatos elfogadása meg
határozza viszonyunkat egymáshoz. Kölcsönösen tisztelhetjük egymást, 
mivel tiszteljük közös Urunkat. Nincs már szükségünk ranglétrára, 
mivel Tőle egyforma távolságban és közelségben tudjuk egymást.

IGEHIRDETÉSÜNK

Mivel egymással csupán lazán összefüggő intelmekről van szó, 
melyek sem az előzőkkel, sem a soron következőkkel nincsenek szerves 
kapcsolatban, fennáll az a veszély, hogy a sok fától végül is nem látjuk 
az erdőt.

Claus Westermann kiemeli az út és az idő gondolatát. Utat is, időt 
is kaptunk. A gyülekezet előtt, amíg Krisztus vissza nem jön, elterül 
egy út, amely előfeltétele egy bizonyos járásra, életfolytatásra vonatkozó 
intelemnek. És az idő kihasználására vonatkozó intelemnek —- „az 
alkalmat áron is megvegyétek” — meg az a feltétele, hogy van időnk, 
hogy idő bízatott ránk szent lehetőségként. Ez a kettő jó kiindulóponttá 
lehet! Itt tények hirdethetők: az útban, melyet a gyülekezet jár, az 
Idővel, mely a miénk, ránk bízatott valami. Abban van a feladatunk, 
hogy ezeket az ajándékokat naggyá tegyük a gyülekezet előtt. Ezek 
az ajándékok az egyes embernek és a gyülekezetnek széles lehetősé
geket nyitogatnak. E lehetőségekbe hangzik bele alapigénk minden 
egyes intelme.

Az imperatívuszok mögötti indikatívuszokból kell kiindulni, azzal, 
amit Krisztus elvégzett, ráállíttattunk egy útra. Előttünk az út, időt 
is kaptunk hozzá. A mi esetünkben a XX. század egyik útszakaszáról 
van szó, melyen felettébb nagyok és rendkívüliek a velünk együtt 
menetelő mai emberiség kérdései. Az időt ki kell használnunk egy 
olyan világban, melyben a legnagyobb és a legkisebb dolgokban is a 
mozgás gyorsasága, a szédítő sebesség, az életstílus egyik legfőbb jel
lemzője. És itt exponáljuk az intelmet: az idő határos. Megvan a 
lehetőségünk, hogy csináljunk vele valamit, de el is vesztegethetjük. 
Ezért hát gondosan vigyázzunk, hogyan is járjuk az utat! A kér. szá
mára a gyülekezeten belül is megvan az esztelen, balgatag és felelőtlen 
út lehetősége. Megemésztjük a mi esztendeinket mint a beszédet! De 
hogyan történjék a kapott kegyelmi idő kihasználása?! Hogyan járunk 
bölcsen?! Felelet: 17b. Tehát éber engedelmesség Urunk akarata iránt. 
Igénk szerint abban van a ker. ember életútjának bölcsessége, hogy 
lépésről lépésre egyre csak arra figyel gondosan: mit akar tőle az Úr 
itt és most?! Ebben egészen közel kerül egymáshoz a teológia tudo
mánya és a gyakorlati egyházi élet. És itt valóban naggyá tehetjük 
a gyülekezet előtt azt a szép feladatot, hogy igehallgatásban, az ige
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megélésében és kipróbálásában köznapok során, imádkozásában és esz- 
mélődésében mindig csak egyre vigyázzon: mi az Űr akarata? Utunk 
és időnk végén vár az Űr. Akkor majd kiderül, hogy utunk minden 
egyes szakaszán valóban csak ez volt a lényeg: mi az Űr akarata?!

MÉG NÉHÁNY GONDOLAT APRÓPÉNZBEN

Egészen jó csengésű és ráadásul nem is a harmadik szomszédból 
összehordott, inkább alapigénk kellős közepéből vett témának tarta
nám ezt: Bölcsen az úton! Csak úgy hemzseg e témához kívánkozó gon
dolatoktól ez a széles skálájú textus.

Lehetne egyszer, különös tekintettel 1. Kor 2-re, a bibliai bölcsesség 
fogalmáról is prédikálni. Megvizsgálni a bölcsesség és okosság össze
függéseit. A kettő ugyan nem azonos, de nem is jelentenek egymást 
kizáró ellentétet. Aki pl. a kér. jellemszilárdság különös jelének tartja 
azt, hogy hajlíthatatlan elvhűségéért figyelmen kívül hagy mindenfajta 
bölcs mérlegelést és óvatosságot, éppenséggel nem cselekszik bölcsen. 
Az okosság nem bűn és annak hiánya nem erény. Egyáltalán nem bölcs 
dolog megvetni és elmulasztani az okosságot. Aki elbukik és csődbe 
kerül éppen az okosság, elővigyázatosság és megfontoltság hiányában, 
önmagát vádolja, ne a világot!

Gyakran hallani mostanában: nincs rá időm! Nem érek rá! Sokszor 
üres kifogás, kényelmesség csupán. De egyféle értelemben helyénvaló 
ez a mondat. Valóban nincs időnk, mégpedig vesztegetni való időnk. 
Áron is meg kell venni az alkalmat.

Az jár bölcsen az úton: 1. Aki keresi és cselekszi az Űr akaratát. 
2. Aki bölcsen gazdálkodik lejáró idejével és 3. Aki a Lélek vezetése 
alatt menetel.

Weltler Rezső
«


