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1966. év i Zsinatunk
(2)

Előterjesztés az első törvényről

Egyházunk mai életét jellemzi a teológia és a gyakorlat dinamikus 
összhangja. Az idősebb nemzedék jól emlékezik azokra az időkre, ami
kor a fiatal segédlelkészeket nemegyszer azzal fogadták a tapasztaltak, 
hogy ha jó gyakorló lelkészek akarnak lenni, akkor felejtsék el minél 
előbb mindazt, amit a teológián tanultak. A teológia valóban sokszor 
távol állt az egyházi élet realitásaitól, az egyház pedig nem akarta gya- 
kolatát az ilyen teológia elvi irányítása alá rendelni. Hazánk felszaba
dulása után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Egyházunknak 
új utat kellett keresnie, és kipróbálatlan úton kellett járnia. Elvileg 
szinte magától értetődőnek látszott, hogy egyháznak kell lennünk a szo
cializmusban, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban, annak eldöntésére 
kevés volt a gyakorlati tapasztalat, az egyházvezetési rutin és a múltból 
áthozott egyházjogi formákban való jártasság. A helyzet reális felmérése 
mellett nélkülözhetetlen volt az Isten igéjén alapuló mélyreható teológiai 
eszmélkedés. Így nőtt össze mai egyházi életünkben a teológia és a gya
korlat. Meddőnek tartunk minden olyan teológiát, amely nem fordítja 
oda teljes figyelmét egyházunk, népünk és világunk mai kérdései felé, 
és viszont elképzelhetetlennek tartjuk az egyház mai szolgálatát alapos 
teológiai munka nélkül.

Híven tükrözi egyházunk mai életének ezt a jellemző vonását az a 
tény, hogy új törvényeink között első helyen áll egy törvény, amely teo
lógiai alapon fogalmazza meg egyházi törvényeink irányító elveit. A teo
lógia és az egyházjog között sokan feszültséget éreznek. De az igazi teo
lógia egyik próbaköve az, hogy alkalmazható-e az egyház valóságos éle
tére, amely nem lehet meg egyházjog nélkül. Az egyházjog próbaköve 
pedig az, hogy tudja-e magába foglalni és realizálni a helyes teológiai 
felismeréseket. Már az 1948-as egyezményben, de még inkább az 
1952/53-as törvényeinkben megnyilvánul a törekvés a teológiai megala
pozásra. Most a teológiai alapvetést összegyűjtve és teljes egésszé kiépít
ve állítjuk valamennyi törvényünk elé az első törvényben. Tartalmilag 
egyezik azzal, amit zsinatunk megnyitó aktusán az Ünnepélyes Nyilat
kozatban jelentettünk ki. De szükségesnek tartottuk tételes megfogal
mazását és törvénybefoglalását is, hogy az egyes törvények használata 
és alkalmazása közben világos útmutatásul szolgáljon.

Alapvető teológiai felismerésünk az, hogy az egyház csak mint szol
gáló egyház élhet a szocializmusban és a mai világban. Az első törvény 
lényegileg nem is más, mint ennek a kifejtése, és tételes alkalmazása 
egyházunk jogi struktúrájára. Magától értetődő tehát, hogy nem az egy
ház lényegének a meghatározására, hanem az egyház szolgálatának a le
írására teszi a hangsúlyt: „A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus 
Krisztustól kapott szolgálatának tekinti, hogy Isten igéjét tisztán és iga
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zán hirdesse, a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltassa ki, 
és a szeretetet Krisztus tanítása és példája szerint gyakorolja, azért min
den munkáját, egész szervezetét és teljes anyagi erejét erre a szolgálatra 
szánja.” (2. §.) Mivel a szolgálatnak ezt az útját azzal a jó lelkiisme
rettel és teológiai tudattal járjuk, hogy éppen így követjük az egyház 
Urának szavát, külön törvénybe foglaljuk, hogy egyházi szolgálatunk 
alapjának, forrásának és mértékének a Szentírást tekintjük, és magun
kénak valljuk az egyetemes keresztyénség és az evangélikus egyház hit
vallási iratait (3. és 4. §.).

A következő paragrafusok ezután az egyházi szolgálat rendjéről, az 
egyházi szolgálatra való felkészítésről, az egyházi szeretetszolgálatról, az 
egyházi háztartásról, és az egyházi bíráskodásról szólnak, abban a rend
ben, ahogyan ezt később az egyes törvények tovább részletezik. Itt min
denekelőtt hangsúly esik arra, hogy egyházunk a maga szolgálatát meg
határozott rendben végzi, amelynek éppen a jó szolgálat érdekében alá
veti magát minden egyházi testület és funkcionárius, minden gyülekezet 
és egyháztag (5. §.). Az egyházi szolgálatnak ezt a rendjét egyházunk 
önkormányzati joga szerint régtől fogva több tényező határozza meg. 
önkormányzatunk kereteit mindenek előtt az állami törvények és az ál
lammal kötött egyezmények biztosítják, és ehhez tartozik, hogy egyhá
zunk régi hagyományainak, valamint államunkkal való jó viszonyunk
nak megfelelően az állam előzetes hozzájárulását kéri a főbb tisztségek 
betöltésénél. Viszont az egyházi önkormányzat befelé sem enged teret 
az önkénynek. Az egyes gyülekezetek önkormányzatának már régi egy
házi alkotmányunk szerint is határt szab az a tény, hogy az egyes gyü
lekezetek szerves részei az egész egyháznak, és ezért nem járhatnak kü
lön utakon. Az a gyülekezeti independentizmus, amely néhol felütötte 
a fejét az önkormányzatra való hivatkozással, nemcsak régi egyházi tör
vényeinkkel ellenkezik, hanem az egyház helyes bibliai, teológiai értelme
zésével is. Végül az egyházi önkormányzatnak határozott irányt szab az 
a tény is, hogy abban az egyháztagok résztvesznek ugyan, de nem egy
formán, és nem mindig közvetlenül, hanem úgy, hogy az egyházi szol
gálatot választás útján önkormányzati testületekre, és személyekre ru
házzák, és mindenekelőtt az igeszolgálat folytonosságáról gondoskodnak 
(6. és 7. §.).

Különös figyelmet érdemel ebben a keretben a 8. §., amely nem az 
egyháztagság fogalmi meghatározását adja, hanem az egész egyház és az 
egyes egyháztagok szolgálatának egymáshoz való viszonyát írja le. Ez 
a paragrafus tudatosan elkerüli az egyháztagság meghatározásának azt 
a szokásos módját, amely teológiai vagy jogi mértékkel akarja eldönteni, 
ki az egyháztag, ki nem. Ez a paragrafus nem is akarja lehetővé tenni, 
hogy a lelkészek ilyen mértékkel mérjék az embereket. Világosan meg 
kell látnunk, hogy túljutottunk a népegyház és a szabad egyház alter
natíváján. A népegyház is és a szabad egyház is azt számlálgatja, hogy 
ki a tagja, ki nem, akár állami törvény szerint, akár szabad elhatározás
ból. A szolgáló egyház azt nézi, mi a feladata és a szolgálata az egyház
tagoknak együtt és egyenként. Ezért ez a paragrafus tudatosan arra teszi 
a hangsúlyt, hogy az egyház mint közösség milyen szolgálattal tartozik 
tagjainak (2. bekezdés), és hogy az egyes egyháztagok mivel tartoznak 
az egyháznak mint közösségnek (3. bekezdés). Mindkét irányú elkötele
zettség természetszerűleg fennáll mindaddig, amíg valaki az 1. bekez
désben leírt lelkiismereti és vallásszabadsággal élve egyértelműen meg 
nem szakítja kapcsolatát egyházunkkal. E szerint nemcsak a vitás ese
tekben, hanem mindenkinél tiszteletben kell tartanunk a személyes állás
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foglalást arra nézve, hogy akar-e és milyen mértékben akar résztvenni 
egyházunk életében.

A teológia jelentőségéről mondottakból következik, hogy meggyőző
désünk szerint ma az egyházi szolgálatot csak az végezheti tudatosan és 
helyesen, aki erre megfelelő felkészítést nyert. Ezért a szolgáló egyház 
fontos funkciója a szolgálatra való felkészítés, a különböző egyházi szol
gálatokhoz szükséges mértékben és színvonalon (9. §.). A szolgáló egyház 
lényegéből következik az is, hogy nemcsak hirdeti a szeretet evangéliu
mát, hanem végzi is a szeretet szolgálatát, hogy egész anyagi erejét az 
egyházi szolgálatra állítja be, és hogy az egyházi szolgálatot a visszaélé
sekkel szemben saját egyházi bíróságával is megvédi (10—12. §.). Ezek
ről a törvényekről nem szükséges részletesebben szólnom, mert az egyes 
törvények még részletezik. Ellenben külön hangsúly esik az első törvény 
két utolsó paragrafusára (13. és 14. §.). Egyházi törvényhozásunkban itt 
jut kifejezésre először világosan és konkrétül, hogy a szolgáló egyház nem 
él önmagában és önmagáért, hanem keresi más egyházakkal együtt az 
emberért és a világért való szolgálat új lehetőségeit: „A Magyarországi 
Evangélikus Egyház az Evangéliumból folyó feladatának tekinti, hogy az 
emberiség békéjének ügye mellé álljon, a maga eszközeivel munkálja a 
népek megértését és összefogását, küzdjön a faji megkülönböztetés el
len, támogassa az elmaradott népek felemelkedését és az egész emberi
ség javát szolgáló világrend kialakítását.” Azt hiszem nem vagyunk sze
rénytelenek, ha ezt új törvényhozásunk egyik csúcspontjának tekintjük.

Ezzel a Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló első törvény ter
vezetét mély tisztelettel a Főtisztelendő Zsinat elé terjesztem, és elfo
gadásra javaslom.

Dr. Prőhle Károly

Előterjesztés a második törvényről

Tisztelettel előterjesztem a II. törvény tervezetét, mely az Egyház 
szolgálatának rendjéről szól.

Úgy az Egyházi Alkotmány, mint az 1934—37. évi Egyházi Törvények 
az egyházi közigazgatást az egyesületi jog mintájára szabályozták. Ennek 
lényege az, hogy az egyesületen belül a jog forrása a tag akarata, ezen 
alapszik az egyesület és az azok által létrehívott felsőbb szerveinek élete. 
Ezen az alapkoncepción belül az 1953. évi Egyházi Törvények igyekeztek 
érvényre juttatni az egyházi közérdek nézőpontjait. Ez azonban csak fél
megoldás lehetett, hiszen az alapkoncepció változatlan maradt. Meg kell 
jegyeznem, hogy a régi jogi szabályozást nem tekinthetjük tradicionális
nak, mert ez a forma először az Egyházi Alkotmányban jelentkezik.

A most előterjesztett javaslat más alapvetésből indul el. A Biblia és 
a teológia tanítása szerint az Egyházat egy Egésznek, egységnek tekinti, 
amelynek részei nem önálló testületek, hanem az Egésznek földrajzilag 
elkülönült csoportjai, azaz a gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerüle
tek. Az egyházi életen belül éppen ezért a jogforrás nem az egyes egy
háztag akarata, hanem a jog magában az Egyházban él. Ez az alap elveti 
a korábbi egyházjognak az egyházközségek autonómiáját kijelentő, de 
meg nem valósítható elvét és helyette középpontba állítja a közegyház 
érdekét. A galátziabeliekhez írott levél is előírja nekünk: „Egymás ter
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hét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ezt az idézetet 
általában az anyagi megsegítésre szokták alkalmazni, holott a levél 6. ré
sze — melyből az idézet vétetett — lelki kérdésekről szól. Az idézet is 
alátámasztja a törvényjavaslat helyes vonalvezetését akkor, amikor a 
közegyház érdekét előtérbe helyezi a gyülekezetek úgynevezett autonó
miájával szemben. Az egyházi közérdek érvényesülése mellett megadja 
azonban úgy az egyháztagoknak, mint minden egyházi szervnek az aka
rat nyilvánításának és megvalósításának lehetőségét. A javaslat ezzel kí
vánja elérni, hogy az Egyház életében a túlzott központosítás ne érvénye
süljön. Biztosítani kívánja a gyülekezetek, egyházmegyék és egyházke
rületek önálló, korlátozásmentes életét minden területen, ha az nem sérti 
az Egyház egészének létét. A közegyház érdekét csak ott helyezi előtérbe, 
ahol azt a gyülekezetek békességes élete, lelki és anyagi nyugalma meg
követeli. De még ezekben az esetekben sem hatalmi szóval érvényesül, 
hanem a vezetők és az érdekeltek testvéri, pásztori megbeszélése után, 
közösen kialakított elgondolásokat valósít meg.

Általánosságban el kell mondanom azt is, hogy a törvényjavaslat for
májában kerettörvény, mert csak elveket mond ki és nagyobb részben 
nem ad részletes szabályozást. Ezt majd az arra illetékes egyházi szer
vek által meghozandó törvényerejű rendeletek és szabályrendeletek fog
ják kidolgozni. Egyes kérdésekben azonban már a javaslat is részletes 
szabályozást tartalmaz, mint például a lelkészválasztási eljárásnál. Eb
ben a kérdésben a fontosság indokolja a törvényi rendezést.

Az Egyházi Alkotmánynak a közgyűlések majdnem kizárólagos in
tézkedési jogkörére vonatkozó előírását már az 1934—37. évi Egyházi Tör
vények is erősen korlátozták. A közgyűlések szerepének további csökken
tését irányozza elő ez a javaslat is azért, mert a tapasztalat helyesnek és 
célravezetőnek mutatja, ha az egyházi élet minden fokozatán a presbité
rium nagyobb intézkedési jogkörrel rendelkezik. A jövőben a közgyű
lések az egyes egyházi testületek legfontosabb ügyeiben bírnak intézke
dési joggal és ezzel lehetővé vált, hogy a közgyűléseket nagyobb időkö
zökben hívják össze és ennek a ténynek anyagi vonatkozásai sem elha
nyagolhatók.

Űj vonásként jelentkezik a törvényjavaslatban az egyházi életben 
résztvevő személyek meghatározása. A már elfogadott I. törvény megha
tározza azt, hogy kit tekintünk az Egyház tagjának. Ezeknek köre azon
ban a dolgok természeténél fogva nem egyezhet azoknak körével, akik 
aktívan élik az Egyház életét. A két fogalom megkülönböztetésére ve
zeti be a javaslat a „közgyűlési tag” meghatározását. Úgy is mondhat
nám, hogy az egyháztag teológiai, a közgyűlési tag pedig kormányzati 
fogalomként jelentkezik.

A gyülekezeti lelkész megválasztására vonatkozó szabályozást részben 
az 1953. évi Egyházi Törvény rendelkezései, részben pedig a gyakorlati 
tapasztalatok alakították ki. A szövegezésnél az volt az irányadó, hogy 
elsősorban a gyülekezet nyugalma, békéje és jövője érdekében módot ad
junk a felsőbb egyházi vezetésnek a közegyházi érdek érvényesítésére. 
Hangsúlyozom, hogy a gyülekezetnek módjában áll egybehangzó akara
tát nyilvánítani és érvényesíteni, ha az érvényesülést a. közegyházi érdek 
nem gátolja.

Az előzetes hozzászólásokból kitűnően sokan úgy látták, mintha a 
püspök jogköre kiszélesült volna. Ez csak részben felel meg a tényeknek. 
Bár korábbi jogszabályaink a püspök személyére kevesebb jogot ruház
tak, mint amennyit a javaslat tartalmaz, a valóságban részben jogilag 
nem szabályozott kérdésekben, részben más szervek által átruházott jo-
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gokkal élve sokkal több kérdésben érvényesíthette akaratát, mint amire a 
tételes jog felruházta. A javaslat éppen ezt a bizonytalanságot szünteti 
meg a püspök jogkörének részletes szabályozásával. De a közegyházi ér
dek előtérbe helyezése megkívánja annak a felelős személynek megje
lölését, aki tisztségénél, képzettségénél, az Egyház helyzetének ismere
tében alkalmas annak érvényesítésére. Ez a személy csak a püspök lehet.

A magam részéről örömmel köszöntöm az országos egyházi presbité
rium törvényerejű rendelet-alkotási jogának szabályozását. A mai tem
pójú élet megkívánja azt, hogy a jogalkotás szorosan nyomon kövesse 
a mindennapi élet új megnyilvánulásait. Ez nem lehetséges akkor, ha 
a jogalkotás nagylétszámú, nehezen összehívható testület feladata. Az 
állami jogrendszer ugyancsak ezt a jogelvet érvényesíti akkor, amikor 
az Országgyűlés mellett a törvényi jogalkotás lehetőségét megadja az 
Elnöki Tanácsnak is. A javaslat ezt az életdiktálta követelményt — mint 
teljesen új szabályozást — tartalmazza.

Végül megemlítem, hogy a törvényjavaslat fogalmazásában is újsze
rűnek hat. Ennek oka az, hogy a szövegezésben igyekeztünk teogóliai 
alapokon nyugvó terminológiával fogalmazni és eltértünk az eddigi tör
vényeink jogászi fogalmazásától. Ennek helyességét, úgy érzem, nem 
kell indokolnom.

Tisztelettel javasolom, hogy az előterjesztett törvénytervezetet álta
lános és részletes tárgyalás során szíveskedjenek elfogadni.

Dr. Mihály Dezső

Előterjesztés a harmadik törvényről

Az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottság részéről előterjesztem 
a Főtisztelendő Zsinatnak a III. Törvényt, amelynek tárgya „Felkészí
tés az egyházi szolgálatra” .

E törvénnyel kapcsolatban két általános megjegyzést óhajtok előrebo
csátani :

1. Ennek a törvénynek az egyes paragrafusai tartalmazzák mindazt, 
ami evangélikus egyházunknak szinte legfontosabb munkaterülete. A lel
készképzés, a szolgálatban levő lelkészek teológiai és egyházkormányzati 
továbbképzése, a vallástanítás és konfirmációi oktatás a gyülekezetek
ben, a megfelelő szintű kántorképzés, tudományos és építő jellegű saj
tótermékek kiadása, lelkészi szakfolyóirat és gyülekezeti hetilap fenntar
tása, a lelkészi továbbképzés tudományos és nemzetközi szinten tartása 
érdekében Országos Evangélikus Könyvtár és Levéltár fenntartása, mind 
olyan munkaterülete magyarországi evangélikus egyházunknak, amely
ről gondoskodnunk és működtetésüket a mindenkori követelményeknek 
megfelelően szabályoznunk, egyházunknak szent kötelessége.

2. Mindezt előrebocsátva és hangsúlyozva talán feltűnt a Főtisztelen
dő Zsinatnak, hogy ez a III. törvény alig három oldalt tesz ki az egész 
törvénytervezetben. Ügy gondolom, hogy ennek magyarázatát kell ad
nom. Mint ennek a III. törvénynek a kidolgozója az alkotmány- és jog
ügyi bizottsággal teljes összhangban azon a véleményen voltam, hogy 
egyházunknak ebben a III. törvényben felsorolt munkaköreinek mindig 
alkalmazkodniuk kell az élet adta körülményekhez, egyházunk anyagi és
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szellemi lehetőségeihez. Sem kevesebbet, sem többet nem postulálha- 
tunk sem a mára, sem a holnapra vonatkozólag, mint amennyire az ép
pen adott helyzetben képesek vagyunk. Ezért választottuk ennél a III. 
törvénynél azt a megoldást, hogy az egyes munkaterületeknek csak a 
mindenkor érvényes keretét rögzítettük, egyébként pedig a törvény szel
lemének megfelelően kialakítandó szabályrendeletek részletezik majd a 
munkakörök működési rendjét és életét. Abban a biztos reményben tet
tük ezt, hogy a Főtisztelendő Zsinat fenntartás nélkül helyeselni tudja 
álláspontunkat.

E két elvi megállapítás után legyen szabad néhány megjegyzést 
tennem a törvény egyes pontjairól.

a) Az Evangélikus Teológiai Akadémia és a Teológus Otthon felada
tára és működésére vonatkozó pontok azoknak a tapasztalatoknak a le
szűréséből fakadnak, amikre az elmúlt 16 esztendőben — amióta tehát a 
Teológiai Akadémia egyházunk intézménye — szert tettünk. Az eddi
giekhez képest új csupán az, hogy az akadémia tanszékvezető tanárait 
nem az országos egyházi közgyűlés, hanem az országos egyházi presbi
térium választja.

b) A lelkészi munkaközösségeknél annak az elvi szempontnak kell 
érvényesülnie, hogy a tudományos és gyakorlati teológiai továbbképzéssel 
párhuzamosan megtörténjék a munkaközösség tagjainak a kulturális, 
egyházkormányzati és társadalmi továbbképzése is. A  külön megalko
tandó szabályrendeletnek ezt az elvi szempontot mindenképpen érvénye
sítenie kell és az utat és módot is meg kell jelölnie és adnia a gyakorlati 
megvalósításhoz.

c) A vallástanítás, a konfirmációi oktatás és a kántorképzés gyüle
kezeti és lelkészi feladat, ahogyan ezt az elmúlt esztendőkben kialakí
totta egyházunk.

d) Egyházunk sajtószolgálata elsősorban a lelkészek képzését és to
vábbképzését van hivatva végezni. Lelkészi szakfolyóiratunk és különö
sen az elmúlt esztendőkben megjelent tudományos és építő tartalmú ki
adványaink arról tanúskodnak, hogy egyházunk számarányát meghala
dóan rendelkezik megfelelő szellemi és anyagi erőforrásokkal.

e) Ugyancsak az egyházi szolgálatra felkészítés és a lelkészi tovább
képzés tudományos és nemzetközi szinten tartása érdekében tart fenn 
egyházunk Országos Evangélikus Könyvtárt és Levéltárt. Az erre a két 
intézményünkre fordított anyagi befektetésnek azonban sokkal jobban 
kell a jövőben kamatoznia, mint ahogyan az eddig történt.

Főtisztelendő Zsinat! Ezekben óhajtottam megtenni előterjesztése
met a III. Törvénnyel kapcsolatban. Tisztelettel kérem a Főtisztelendő 
Zsinatot, szíveskedjék előterjesztésemet tudomásul venni és a III. Tör
vényt a javasolt formában elfogadni.

Dr. Pálfy Miklós

Előterjesztés a negyedik törvényről

Az egyház életébe, szolgálatába nemcsak a teremtő Istennel, a meg
váltó Úr Jézus Krisztussal, a megszentelő és ujjáteremtő Szentlélekkel 
való hitbeli kapcsolat tartozik bele, hanem a másik ember segítő, cselek
vő szolgálata, a szeretetszolgálat is. Ezt a szolgálatot azért kaptuk Is
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tentől, hogy hitünk ebben teljesedjék ki. Ezért tette egyházunk a szere
tetszolgálatról szóló törvényjavaslatot a megtisztelő negyedik helyre.

A Zsinat tagjai hónapokkal ezelőtt kézhezkapták a törvénykönyvter
vezetet. Bizonyára jól áttanulmányozták a IV. törvényt is. Ezért csak rö
viden ismertetem a törvényjavaslatot.

A törvény felosztása a következő: Az első szakasz a gyülekezeti ta
gok érdekében végzett szeretetmunkával foglalkozik. Ennek a szakasz
nak az első része a gyülekezetben folyó szeretetmunkát rögzíti le feladat
ként. A szakasz második része a szeretetotthonokban folyó szeretet
munkát foglalja össze. Egyházunk 1953-as zsinata megalkotta a Diakóniai 
Osztályt. A Diakóniai Osztály fogja össze az egyház összes szeretetin- 
tézményeinek működését. Egyházunk ezen a téren a több mint tíz éve 
jól működő Diakóniai Osztály munkáját az eddigi gyakorlatnak megfe
lelően kívánja folytatni. Aki összehasonlítja a mostani törvényjavaslatot 
az 1953-as törvénnyel, azt veheti észre, hogy az akkor jól lerakott alapo
kon építünk tovább. Ahol szükséges, ott egyszerűsítünk, ahol a szükség 
úgy kívánja, ott kiszélesítjük a munkát.

A törvényjavaslat második szakasza a gyülekezetek érdekében vég
zett munkával, a Gyülekezeti Segéllyel és a Központi Alappal foglalko
zik. A Gyülekezeti Segély munkáját már az 1953-as törvény megszabta. 
A  Központi Alapnak törvényszerű lerögzítése azonban mindeddig nem 
történt meg. Miután a Központi Alap 1958 óta igen jó munkát végez a 
kisebb, erőtlenebb gyülekezetek érdekében az erősebb gyülekezetek se
gítőkészsége és felelősséghordozása útján, szükségesnek láttuk azt, hogy a 
Központi Alap munkáját törvénybe foglaljuk.

A törvényjavaslat harmadik szakasza az egyházi alkalmazottak évi 
rendes szabadságát, illetve az üdültetés kérdését rögzíti. Miután az egy
házi alkalmazottak évi rendes szabadságát eddig csak helyi szokások 
vagy megállapodások szabályozták, igen helyesnek látszott az, hogy tör
vény rendezze a kérdést egységesen.

A törvényjavaslat befejező, negyedik szakasza a Nyugdíj osztály mű
ködését és a nyugdíj kérdést szabályozza. Ez a kérdés egyházunk legége
tőbb, rendezésre váró kérdése. A törvényjavaslat nagy vonalakban rajzol
ja meg a nyugdíjak ügyét, s ez azért van, mert a kérdés végleges rende
zése a jövő feladata lesz. Nem szeretnénk, ha a kérdés rendezését merev 
törvénnyel túlságosan megkötnénk. Ezért mondja ki a törvényjavaslat 
azt, hogy „a nyugdíjak megállapításánál, ha annak anyagi feltétele biz
tosítva van, nyomon kell kísérni az állami nyugdíjtörvényt, illetve nyug
díjügyi rendeletek irányvonalát. Ha az anyagi feltétel nem áll rendelke
zésre, a nyugdíjak összegét az országos egyház presbitériuma határozza 
meg.” (IV. törvény 18. §.)

Előterjesztésemnek ezzel végére is értem. Ügy érzem, hogy a tör
vényjavaslat jól foglalja össze az egyház szeretetszolgálatát, amelyet az 
egyháznak az Űr Jézus Krisztus parancsa értelmében el kell végeznie 
ezen a földön az emberek között.

Kérem, hogy a Főtisztelendő Zsinat előterjesztésemet fogadja el, s 
az előterjesztett törvényjavaslatot emelje törvényerőre.

Harkányi László
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Előterjesztés az ötödik törvényről
Tisztelettel beterjesztem az Egyház Háztartásáról szóló V. Törvény 

tervezetét.
A törvényalkotás tulajdonképpen állandó folyamat, alkalmazkodik 

az élet mozgásához, szüntelen változásához. Az egyházban is a jelentkező 
új jelenségeket már nem lehet megítélni a régi törvények segítségével, 
ezért újat kell alkotni.

Az egyház lelki, hitbeli dolgokkal foglalkozik. Mivel itt a földön szer
vezetben él, nem mentes anyagi összefüggésektől sem. Az egyháznak is 
megvan a maga sajátos gazdasági élete.

Ezért a gazdálkodás módját, és formáit, az ellenőrzés körülményeit 
és a kötelességek maradéktalan teljesítését világosan és érthető módon 
szabályozza a most benyújtott törvényjavaslat.

Kiemelkedő az V. Törvény tervezet jó  összhangja az egész törvény 
szerkezetével. Különösen látszik ez az egyháztagság teológiai meghatáro
zásában, közgyűlési tagság és az egyház ányagi terhei hordozásának az 
összefüggésében.

A törvény fő jellemvonása, mely kimondja, hogy valamennyi önkor
mányzati testületének önálló háztartása van, a maga terhét hordozza, de 
hozzájárul a közegyházi szükségletek fedezéséhez is. És jellemzője az is, 
hogy csak az a gyülekezet részesülhet majd támogatásban, amely maga 
is kiveszi részét a közterhek hordozásából.

Persze nem új mindez, megtaláljuk már az Üjszövetségi levelekben 
a saját és egymás terhének a hordozását.

Gondoskodik a törvény az egyház ingatlanainak, épületeinek felelős 
gondozásáról, annak ellenőrzéséről, sőt esetleges eladatása fölötti köz
egyházi döntés lehetőségéről is. Ezek az összefüggésekben gondolkozó 
és élő egyház képét mutatják.

Nem újak ezek a jellemző vonások a mi számunkra sem, mert meg
találhatók áz 1953-as zsinat alkotta háztartási törvényben, mely az elmúlt 
13 esztendő alatt sok vonatkozásban jónak bizonyult.

Az V. Törvény alapjában véve prózai dolgokkal foglalkozik, költség- 
vetés, zárszámadás, vagyonmérleg, könyvelési szabályok, az ellenőrzés 
módjának a megállapítása, stb.

Kérem a Főtisztelendő Zsinatot, hogy az Egyház Háztartásáról szóló 
V. Törvényt elfogadni és törvényerőre emelni szíveskedjék.

Péter Lajos

Előterjesztés a hatodik törvényről
Az egyházi bíróságok, mint intézmények, önkormányzati bíróságok. 

A bíráskodás rendszerét, hogy az egyházi bíróságok egyrészt fegyelmi, 
egyházigazgatási, másrészt egyházi polgári jogi bíróságok, az új törvény- 
javaslat nem érintette. Az egyházi önkormányzati bíráskodás jellegének 
érintése nélkül azonban a törvénytervezet az
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egyszerűsítés,
a világosság,
a könnyen érthetőség

elvét igyekezett törvényszövegbe foglalni úgy, hogy előretekintően a mo
dern jogfejlődés irányába helyezte az érintett törvényhelyek szabályozá
sát és ezért a törvénytervezet rövid és áttekinthető is; tehát ebből a szem
pontból korszerű.

Ha az egyház életében a jövőben bírói funkcióra szükség lesz, az, aki 
a bírói székbe ül, nem jogászkodni kényszerül, hanem egyszerűen bíró 
lehet, mert nem jogi útvesztők határozzák meg, hogy mit kell tennie, 
hanem világos, rövid szabályok.

Az új törvénytervezet módot nyújt a fegyelmit megelőző preventív 
intézkedésre, de ugyanakkor megkötést is tartalmaz a pásztori figyelmez
tetés jogát illetően. A prevenciónak ezt a törekvését humánus szabályo
zásnak kell tekinteni.

A tervezetben a modern szabályozás szellemét az egyszerűsítésre 
való törekvés jellemzi. t

A törvényjavaslat kétfokú bírói szervezetet, ehhez' képest első- és 
másodfokú bíróságot létesít. Az első fokon hozott érdemi határozat ellen 
egyfokú jogorvoslatot ismer el.

Az egyszerűsítés és a modern jogfejlődés irányát elfogadva, szabá
lyozza az egyházi fegyelmi vétségeket. E helyütt küszöböli ki a törvény- 
tervezet a paragrafusok között hányódó szempontokat, világosan és köz
érthetően szabályozza, mi a rosszallást érdemlő tett, amely egyházi fe
gyelmi vétséggé minősül.

Az egyházi fegyelmi vétségek egyszerű meghatározásának következ
ményeképpen azt remélhetjük, hogy ezentúl nem a tényállást kell bele
illesztenie a bíróságnak a számtalan fegyelmi pontozatokba és jogot szol
gáltatni —, hanem a tettet kell minősítenie és a tett súlyához mérten 
kell megtalálnia a megfelelő intézkedés alkalmazását. Az ezzel össze
függő szabályozásúk is a törvényjavaslat humánus felfogását fejezik ki.

Modern és világos a fegyelmi eljárás megindítása körüli szabályozás. 
A javaslat megszünteti a vizsgálóbírói intézményt, amely a világon a 
jogfejlődés maradványaiban csupán főbenjáró bűnesetek vonatkozásá
ban van még meg néhány állam jogrendszerében.

A tervezet megszünteti a közvádlói intézményt és helyébe a fegyelmi 
indítvány képviseleti elvét helyezi. A fegyelmi indítvány-képviselet kö
tetlen, mert a tárgyaláson a fegyelmi indítványt a fegyelmi megbízott 
maga is képviselheti, de természetesen a fegyelmi indítvány képvisele
tét az egyház elnöksége a megbízott egyházi jogtanácsosra is átruházhat
ja, mint szakemberre.

A javaslat az áttekinthetőség rovására jelentkező eljárási szabályo
zást az Országos Egyházi Bíróság teljes ülésére bízza. Ez olyan jogfejlő
dési forma, amely ismeretes az állam által elismert egyéb különleges 
bíróságok szabályozásánál is. (Lásd választott bíróságok.)

A jogfejlődés irányvonalába helyezkedik a törvénytervezet annál a 
pontnál is, midőn a legfelsőbb egyházi bíróságnak jogot biztosít, hogy 
bármely fellebbezés elintézését — bármely oknál fogva — magához 
vonhatja, és a törvényesség érdekében bármely ügyet felülbírálhat.

Az új törvénytervezet azonban nemcsak a modern és előretekintő és 
a törvénykezés egyszerűsítését szolgáló szellemet akarja kifejezni, de a 
gyors elintézés és világos közérthetőség szabályozása mellett egyszerű 
szavakkal veszi át az egyházi bíráskodás régebbi elveit, midőn a tör
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vénytervezet leszögezi, hogy „az egyházi bíróságok döntéseiben elsősor
ban az egyházi jog szabályait kell alkalmazni, amennyiben az egyházi 
jog nem rendelkezik, a polgári jog szabályait kell irányadóul venni” .

Kérem, hogy a Főtisztelendő Zsinat az Egyházi Bíráskodásról szóló 
VI. törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben is magáévá tenni 
és törvényerőre emelni szíveskedjék.

Dr. Bothár Vilmos

D. Dr. Vető Lajos püspök

Zsinati elnöki zárószó

Mielőtt zsinatunk befejeződnék, engedjék meg, hogy legalább 
röviden visszapillantást tegyek mostani valóban törvényalkotó zsi
natunk munkájára. Ehhez történeti idői perspektívával még nem ren
delkezünk ugyan, de mégis lehet, szükséges és érdemes is átgondolni 
tegnapi és mai zsinati munkánk lefolyását, annak kiemelkedő moz
zanatait és eredményeit.

Az első mozzanat, mely nyilván mindnyájunk számára nagyon 
emlékezetes marad, zsinatunk ünnepélyes alakuló ülése. Erről két 
részben lehet szólni. Első helyre tenném azokat a nagyon tartalmas 
és értékes beszédeket, melyeket országos felügyelőnk zsinati elnöki 
minőségében, Prantner József miniszter úr és Dr. Bartha Tibor püs
pök úr pedig üdvözlésképpen mondottak el. Mindegyik beszéd meg
érdemli, hogy külön-külön részletesen foglalkozzon velük egyházi saj
tónk s közvéleményünk. Mindhárom beszédből nagyon szívesen tud
nék sokat idézni, annyira tanulságosak s jelentősek. Hálásak va
gyunk Mihályfi Ernő felügyelő úrnak azért, hogy olyan behatóan 
méltatta a Magyar Szocialista Munkáspárt IX. Kongresszusán az egy
házakkal kapcsolatban elhangzott nagyon fontos nyilatkozatokat, s 
mindnyájunk nevében és egyetértésével kijelentette, hogy Kádár Já
nos és Kállai Gyula állásfoglalásaival nemcsak egyetértünk, hanem a 
nemzeti egység részeiként valamennyien együtt dolgozunk közös 
nagy céljaink megvalósításán. Prófétai látásra emelkedő megállapí
tásnak tekinthetjük beszédének azt a mondatát, hogy egyházunk 
harmonikus élete a szocializmust építő magyar társadalomban világ- 
történelmi példának is számít, melynek nemzetközi jelentősége és ha
tása is van, mivel történelmi példa vagyunk arra, hogy hogyan élhet 
az egyház szabadon a szocializmusban. — Prantner József elnök úr
nak nagyon köszönjük bölcs elismerő szavait mindazért, amit egyházi 
vezető emberek és egyszerű hívek nemzetközi fórumokon és ide
haza nem hivő emberekkel együtt tesznek a békés egymás mellett 
élésért, a világ békéjéért s az agresszív imperializmus ellen. Jólesett 
hallanunk Prantner elnök úrnak a IX. Pártkongresszusnak az egy
házzal és a vallásos hívekkel kapcsolatos kijelentéseit is, nevezetesen,
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hogy „ kormányunk a kongresszus határozata szerint tovább folytatja 
kipróbált egyházpolitikáját s továbbra is biztosítja a lelkiismereti és 
vallásszabadságot és az egyházak szabad működését, ami lehetősé
gét ad a még szilárdabb szocialista nemzeti egység építésére, ahol 
nem hívők és hívők alkotó hazaszeretettel együtt munkálkodnak né
pünk javára, az emberiség nagy családjának hasznára.”  — Elnök Ür, 
ha eddig így és ilyen szellemben munkálkodtunk, ígérjük, hogy ez új 
törvényeink birtokában még inkább így lesz, s ezzel az ígérettel kö
szönjük meg államunknak, közelebbről az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnökének s többi dolgozójának mindazt, amivel állami részről 
lehetővé tették zsinatunk megtartását s első új és egységes törvény- 
könyvünk megalkotását.

Dr. Bartha Tibor püspök úrnak a testvér református egyház és 
a többi ökumenikus tagegyház nevében elmondott köszöntő szavait 
méltán jutalmazta lelkes tapssal zsinatunk. Nemcsak tanulságos volt 
mindaz, amit közös erőfeszítéseinkről s azok jó eredményéről mon
dott, hanem egyben hatásos kifejezése volt annak is, hogy lényeges 
egyházakközi kérdésekről, így a rosszhírű reverzálisokról testvéri 
módon egyformán gondolkodunk.

Magát szoros értelemben vett zsinati munkánkat méltatva, meg 
kell köszönnünk D. Káldy Zoltán püspök istentiszteleti igehirdetését, 
mely ragyogó világossággal mutatott rá arra a bibliai alapra, melyen 
egész törvénykönyvünk teológiailag nyugszik. Nem is csoda, ha mind 
az ünnepélyes nyilatkozatban, mind a vietnami béke érdekében ho
zott határozatunkban, s szintúgy az egyes törvényekben kristálytiszta 
teológia érvényesül, hiszen Káldy Zoltán különösen is őrködött zsi
natelőkészítő munkánk teológiai kifogástalanságán, amiben nagy se
gítségünkre voltak teológiai akadémiánk professzorai is, mindenek
előtt Dr. Prőhle Károly. — A jogtudomány egyes kritikai megjegy
zések ellenére sem volt mellőzött munkánk során, hanem nagyon is 
nagy és nélkülözhetetlen segítségünk, s nagyon hálásaknak kell len
nünk Dr. Ottlyk Ernő professzornak, aki a zsinati előkészítő munka 
jogi részét állandóan a kezében tartotta s mindenekelőtt Dr. Bothár 
Vilmossal és Dr. Mihály Dezsővel együtt nagyon lelkesen s valódi 
szakértelemmel törekedtek arra, hogy törvényeink jogászilag is kor
szerűek és jók legyenek. — Az előadói előterjesztések s a felszólalá
sok is igen magas színvonalúak voltak, egyházunk szeretete, mély 
felelősségtudat hatotta át őkét, s megérdemlik, hogy jegyzőköny
vünkben részletesen megörökíttessenek s később is tanulmányoztas- 
sanak. A zsinati atyáknak hálásak vagyunk azért, hogy hűségesen 
és odaadással vettek részt a zsinat munkájában. De gondolnunk kell 
mindazokra is, akik nincsenek köztünk, s mégis jó munkát végeztek 
zsinatunk munkájának, törvényalkotásunknak az előkészítésében. 
Köszönjük a lelkészi munkaközösségeknek, a munkaközösségeket ve
zető espereseknek, s egyáltalán a lelkészeknek, de a felügyelőknek is 
a sokszor aprólékos de mindig egyházunk s népünk szeretetéről ta
núskodó észrevételeit és javaslatait. Gondolom, a mai egyházi nem
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zedéknek mindig örömet fog szerezni, ha legalább egy-két olyan szót 
is talál törvényünkben, mely az ő javaslata alapján került oda. Kö
szönjük mindazok munkáját is, aki zsinatunk külső, adminisztratív 
lebonyolítását végezték és végzik, a zsinati gazdának, a jegyzőknek, 
a gyorsíróknak és magnósoknak, valamint a karszalagos teológus diá
koknak rendezői jó és ügyes szolgálatukat. Ez tette lehetővé zsina
tunk épületes és zavartalan lefolyását és menetét.

Zsinatunk legvégén az egyház Ura előtt állunk meg csöndben 
s hálás szeretettel. Köszönjük, hogy felbuzdított s alkalmasakká tett 
minket erre a fontos szolgálatra is, s hogy megáldotta zsinatunkat 
jó eredményekkel, testvéri és baráti lelkülettel, munkakészséggel, s 
főleg MAGÁVAL AZ ÚJ TÖRVÉNYKÖNYVVEL! Testvéreim, egy
házunk népe, lelkészek, presbiterek, felügyelők: az ö  nevében s 
iránta érzett mélységes hálával vegyük kezünkbe majd az új törvény- 
könyvet s folytassuk szolgálatunkat még nagyobb odaadással, szere
tettel és bizalommal, a ránk bízottak s egész népünk s minden nép 
javára-békéjére s a béke Istenének dicsőségére.
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Ta n u lm á n y o k

A magyar evangélikus egyház 
teológiai felismerései

I.
TEOLÓGIATÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Bevezetés

1. A  teológiatörténeti összefüggések elemzése és föltárása azért 
rendkívül fontos minden egyház, így a mi magyar evangélikus 
egyházunk mai élete, munkája és célkitűzései szempontjából is, mert 
a teológiai fölismerések nem szakíthatok ki abból a korból és kor
szakból, amelyben keletkeztek. Luther Márton és vele együtt a refor
máció teológiai felismerései nem választhatók el mindenestül a kö
zépkortól, amelyből kinőttek. A  későbbi korok evangélikus teológiai 
felismerései pedig egyrészt mindig vissza-visszatértek a Szentírás
hoz magához, másrészt pedig a reformátori teológiai felismerésekhez 
nyúltak vissza, akár jól, akár rosszul. A teológiai múlt tehát egyetlen 
egyházban sem múlik el nyomtalanul és így csak természetes, hogy 
mai teológiai felismeréseinknek is megvannak az előzményei abban 
a múltban, illetve teológiatörténeti korszakban, amelynek részben 
utódai, részben közvetlen átélői vagyunk.

2. Sem evangélikus egyházunk mai teológiai irányzatait, sem 
pedig az azok alapján vagy azok nélkül hozott teológiai, hitbeli és 
egyházkormányzati döntéseket nem tudjuk megérteni a két vi
lágháború között érvényes, illetve jelentkező teológiai irányzatok és 
teológiai-egyházi érdeklődés ismerete nélkül. Az az egyházpolitikai 
magatartás pedig, amely az első világháború óta jellemezte közegy
házunkat, megtalálja a maga negatív vagy pozitív vetületét mai egy
házi életünkben is.

3. A mai lelkésznemzedékek a két világháború között eltelt húsz 
esztendő minden politikai, gazdasági és kulturális-szellemi krízisét 
átélték és fölvették magukba. Életérzésükben és teológiájukban ma 
is kísérti ez őket jó l vagy rosszul. Tudatosan és szándékosan mon
dom —  negatívan és pozitívan egyaránt! Egyoldalú és ezért rövidzár
latos szemlélet ugyanis az az álláspont és nézet teológiai szempontból
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is, hogy az ember csak akarat és értelem és így egy új egyházpoli
tikai helyzetben, illetve történelmi szituációban csak az eszét kell elő
vennie és egyszerre más tud lenni, mint ami! Az ilyen vélekedés mö
gött legtöbbször opportunista teológiai és egyházkormányzati maga
tartás rejlik. Az ember nem gép, hanem rendkívül komplex élőlény 
és a benne felgyülemlett élmények és életérzések igen nagy mérték
ben határozzák meg döntéseit még igen kritikus egyháztörténeti szi
tuációkban is.

Mindezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy az átélt események, 
történések és reális élethelyzetek igen nagy mértékben határozzák 
meg ma tudatosan vagy nem tudatosan lelkészeink teológiai, egyház
kormányzati és evilági magatartását. Ez a körülmény nem tipikus 
és nem is rossz, ha bizonyos negatív tapasztalatokból és életérzések
ből egyértelműen tud átlendülni a tisztultabb, igazibb, emberibb és 
keresztyénibb irányba. Mert akkor mai teológiai és egyházpolitikai 
érdeklődése is abban az irányban mozdul meg, hogy a mai nemzet
közi és hazai teológiai irányzatok sokféleségében a maga munkája, 
igehirdetése, küldetése érdekében odaálljon, ahol a pozitívum van.

4. Számolnunk kell viszont azzal a ténnyel is, hogy lelkészi tár
sadalmunk egyik része, ha nem is a nagyobbik fele, nem ment át az 
említett egyházi és teológiai, társadalmi és gazdasági, szellemi és 
politikai kríziseken. Ez a körülmény arra figyelmeztessen bennünket, 
hogy náluk elmosódnak sokszor a kritikus határvonalak és a ben
nünk még ma is feszülő kontrollkérdések. Számukra szűkebb és sok 
esetben nincs is meg az összehasonlítási alap a múlt és a jelen, a volt, 
de azért a jelenben is ható teológiai irányzatok között. Egyszóval 
nem élték át karcolva azt a korszakot, amely a miénk volt és amely
ben mindenki szerezhetett volna bőséges tapasztalatot és tanulságot 
a jelenre és a maga jelenlegi álláspontjának a kialakítására vonat
kozólag.

A fentiek arra intsenek bennünket „öregeket” , hogy ezeknek a 
fiataloknak nagyon nehéz megérteniük bennünket, a mi álláspon
tunkat, a mi teológiai döntéseinket, hiszen mi vagyunk a komplex 
élmények és tapasztalatok hordozói, akik — a múltunkat illetően — 
„menthetetlenek” vagyunk. Ne csináljunk végre titkot abból, hogy a 
fiatal nemzedék nem ért és nem is érthet meg bennünket maradékta
lanul. Nem képes erre azért sem többek között, mert éppen azoknak 
a teológiai összefüggéseknek a tisztázása maradt el eddig munkánk
ból, amiből tanulhat és tapasztalatokat szerezhet magának a legif
jabb teológus nemzedék is és érvényesen megérthet bennünket teo
lógiánkkal, munkánkkal és egyházi magatartásunkkal együtt!

5. Négy vonatkozásban szeretném itt véleményemet, illetve gon
dolataimat csoportosítani.

a) Vegyük elsőnek, ami a továbbiak megértése szempontjá
ból a legfontosabb. Az a lelkészi és laikus egyházi nemzedék, amely 
ma vezető szerepet tölt be evangélikus egyházunkban olyan időkben 
abszolválta elemi, középiskolai és egyetemi tanulmányait, amikor ma
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gyar népünk a feudál-kapitalista társadalom minden ismérvét magán 
hordozta. Ezeket is a legelavultabb, legmeghaladottabb és legkonzer
vatívabb formában. Azok a tankönyvek, amelyekből ismereteinket 
merítettük, az akkori szellemi-kulturális-politikai miliőben születtek 
meg — és csak úgy íródhattak meg! Szinte minden mondatukkal le
helték a keresztyén magyar társadalom „gőzét” felénk és belénk. 
Az irredenta-nacionalizmus és sovinizmus jelszavaival takarták el 
népünk valódi sebeit és gyógyítgatták krónikus betegségeit. Sajnos, 
egyházunk vezetői és tanítói sem voltak többségükben mások, mint 
amilyen képet az akkori ún. középosztályról meg lehet rajzolni. 
Életérzései ugyan lefelé, a parasztok és munkások felé vonták, de 
társadalmi ambíciói fölfelé, a nagypolgári vagy dzsentri színvonalra 
ösztönözték és csalogatták. Érdekes képet vagy statisztikát is lehetne 
összeállítani arról, hogy mely lelkészek „húztak” teológiájukban és 
egyházi „közérzetükben” lefelé, és kik és mennyi fölfelé!

Lelkészek, egyházi tanítók, presbiterek, felügyelők és gondno
kok koruk gyermekei voltak. Nagyon helytelen volna ma féltéglával 
vernünk a mellünket és azt mondanunk, hogy a politikai és szellemi 
élet akkori és olyan megmozdulásai bennünket nem ejtették rabul, 
nem kísértették meg, nem határoztak meg, mi már akkor mindent 
világosan láttunk és egész magatartásunkat, tevékenységünket és lé
péseinket a jövőbe látó prófétai megérzés határozta meg. Bizony nem 
így volt! Sokkal inkább és legtöbbször úgy volt, hogy a többség olyan 
eszmék után futott, amelyek csődöt mondtak a második világháború 
kataklizmájában, egyházunk vezetői alig tudtak a harmincas évek
ben és a második világháború éveiben helyes és érvényes szót mon
dani az egyház népének abban a rendkívül bonyolult történelmi hely
zetben. A főrendiház evangélikus tagjai megszavaztak mindent, amit 
a kormány eléjük terjesztett, az esperesek nem gondolkodtak önál
lóan. Csak egészen lent, valahol a proletárpapok soraiban és egyes 
presbiterek kijelentéseiben tudjuk ma fölfedezni azt a hangot, amire 
igent tudunk jó lelkiismerettel mondani. De ez a hang is legtöbbször 
zavaros és bizonytalan volt.

Viszont akkor is voltak vitathatatlan értékeink teológiai és egyéb 
szempontból, amiknek az átmentése a jelenbe, a mi mai életünkbe és 
munkánkba, egyik legszentebb kötelességünk! Hiszen azok mellett, 
akiket sodort magával az ár a nagy magyar gondolattól egészen a 
keresztesháború ideológiájáig, voltak olyanok is, akik kritikával néz
ték az eseményeket és sokszor csak egyházfegyelmi megkötöttségek 
akadályozták őket abban, hogy kiálljanak és nemet kiáltsanak a ka
tasztrófa felé menetelő egyháznak és nemzetnek.

b) A két világháború között élt nemzedék nagy részében tehát 
csődöt mondott. Világhírű társadalomtudósok beszélnek és írnak ma 
arról, hogy a második világháború után felnőtt nemzedék a szkepti
kus generáció. Bizalmatlan elsősorban azok iránt, akik a két világ
háború között vezető szerepet töltöttek be. Lehetnek ezek szülők, es
peresek, püspökök vagy politikusok, egyértelműen szkeptikus mind
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azzal szemben, amit „ezek az öregek” most akarnak és terveznek. 
Hiszen ez az „öreg” nemzedék egész eszmetárával csődöt mondott a 
hitleri Németországban, a fasizált Magyarországon, stb. Igen nagy 
mértékben hitelét veszítette a mi nemzedékünk ezeknek a fiatalok
nak a szemében. Ezért nekünk „öregeknek” is föl kell tennünk ma
gunknak a kérdést: Lehet-e és szabad-e az utánunk következő nemze
déknek reánk hallgatnia? Tudunk-e egyszer majd megint hitelképe
sek lenni ezeknek a „fiataloknak” a szemében?

Az idősebb vagy velem egyidős nemzedéknek hadd mondjam 
meg, hogy múltunknak a tudatosítása, őszinte megbírálása és fölszá
molása nélkül aligha tudjuk ma és holnap helyesen végezni egyházi 
munkánkat ebben a hazában! Szembe kell néznünk végre a saját 
múltunkkal! Jeremiási olvasztó tégelybe kell tennünk mindazt, amit 
mondtunk, írtunk és cselekedtünk, hogy napvilágra kerüljön a ne
mesfém és kitűnjék a salak. Ezt a műveletet egyikünk sem spórolhat
ja meg magának, különben nem lesz emberileg őszinte és keresztyén 
szempontból hitből élő ember. Múltunk „megmérése” nélkül farizeu
sok maradunk az egyházban és opportunisták a világban.

c) Viszont joggal hangzik el elég sokszor az a másik kérdés is, 
hogy mi lesz utánunk, ha egyszer mi a vezetést továbbadjuk azoknak 
a fiataloknak, akik a mi megítélésünk szerint nem eléggé tapasztal
tak? Túl a nemzedékek problémáján van tárgyi alapja is ennek az 
aggodalomnak! Hiszen ezek a fiatalok nem egyszer hangsúlyozzák, 
hogy valami olyasmiket fedünk föl előttük, amiről sokkal jobb volna 
6emmit sem tudni. Hiszen ők nem élték át a mi évtizedeinket. Ők 
ú. n. „tiszta lappal” indultak el 1945 után vagy még később a lelkészi 
szolgálatba. Ők a „múlt nélkül” tudnak és akarnak dolgozni az evan
gélikus egyházban!

Hadd mondjam el ezeknek a „fiataloknak” , hogy hitem és meg
győződésem szerint az evangélikus egyház múltja, illetve annak isme-  
rete nélkül sem evangéliumi öntudat, sem az evangélikus lelkészi 
szolgálat értelmébe vetett hit, tehát evangélikus lelkészi öntudat és 
hivatástudat nem képzelhető el! A fiatal magyar evangélikus lelkész
nemzedékeknek óvakodnia kell attól, hogy „történetietlen” legyen, 
mert egy ilyen gyökértelen felfogásnak az lesz majd a vége, hogy 
„gyökértelenek” leszünk a teológiánkban, az egyházban és a ha
zánkban is!

Bár tiltakozom az ellen az unos-untalan hangoztatott jelszó ellen, 
hogy értsük meg az ifjúságot, mégis azt mondom most, hogy bizo
nyos értelemben igaza van, amikor önállóan akarja kimunkálni a jö
vőjét és egyházának a jövendő arculatát. Neki új eszmék kellenek, 
mert a holnapjára „is” gondol. Csak azt nem szabad elfelejtenie, hogy 
az „új eszméknek” is megvan a maguk történeti összefüggése, eredő
je, a „honnan érkezése” , tehát lényegében a történeti múltja. A mai 
fiatal lelkészi nemzedéknek az a feladata, hogy a múlt helyes meg
értése és értékelése után feszüljön neki a holnapnak. Mert ha ezt a 
munkát nem végzi el, akkor sem múltja nem lesz, sem hite a holnap
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ban és elhatalmasodik rajta az „utánam az özönvíz” amorális ideoló
giája.

d) Az utóbbi két pontban elmondottak arra köteleznek bennün
ket, hogy sok türelemmel, de kellő keménységgel is akarjuk fölne
velni magunkhoz a fiatalabbakat. Nekik viszont az a feladatuk, hogy 
megismerjék egyházuk múltját, ami a mi múltunk. Nemcsak a refor
máció korának a problémáit, hanem elsősorban azokat, amelyekből 
a mai kérdések kinőttek és döntések elé állítanak bennünket. Ebben 
az esetben a nemzedékek is közelebb kerülnek egymáshoz és egész
séges szövetségben dolgoznak együtt a holnapért.

1

EGYHÁZUNK TEOLÓGIATÖRTÉNETE AZ ELSŐ
v i l á g h á b o r ú t ó l  a  m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú  v é g é ig

a) Ál t a l á n o s  m e g jeg yzé se k

Mindenki jól tudja, hogy a magyar evangélikus teológiai irány
zatok erősen függvényei a külföldi teológiai iskoláknak és irányza
toknak, elsősorban a német és svéd teológiának és a finn kegyesség
nek. Amikor tehát magyar evangélikus egyházunk teológiatörténe
tét, illetve teológiatörténeti összefüggéseit akarjuk vizsgálni, auto
matikusan épülünk bele az ismert külföldi teológiai iskolák sémáiba, 
sőt azokat is segítségül hívjuk, hogy még jobban értsük mindazt, ami 
nálunk történt és volt.

Töretlen az az út, amelyen járunk. A külföldi egyháztörténeti 
könyveket lapozgatva szinte mindegyikben találunk ú. n. teológia
történeti áttekintést is az egyes korokról. Nálunk ezt a munkát még 
nem végeztük el eddig. Azok a sémák tehát, amiket választottam, 
sokszor szubjektívaknak fognak látszani. Ez minden bizonnyal vitát 
vált ki hallgatóimból és olvasóimból. De ez így van jól! Így tisztul 
a látásunk és értékelésünk elsősorban abban a vonatkozásban, ami 
ennek az úttörő előadásnak, illetve tanulmánynak a célja és értelme: 
Jobban ismerni és még jobban érteni múltunkat, hogy jobban ért
sük és még jobban végezzük küldetésünket egyházunkban, hazánk
ban és a világban!

b) Az evangélikus teológia 20. százada kétségtelenül az első vi
lágháború végével kezdődött el. Két fontos teológiai próbálkozás 
félmjelzi ennek a századnak a kezdetét: A történet-kritikai és vallás- 
történeti iskola a formatörténeti iskolában vitte tovább az előző kor
szak történeti érdeklődését, és az ú. n. dialektikus teológia szorosan 
kapcsolódva a reformációhoz rávetette magát a bibliai szövegek he
lyes értelmezésére és kifejtésére. A formatörténet mint exegézis és
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a dialektikus teológia mint dogmatika olyan szoros kapcsolatban 
vannak egymással, hogy szinte nem is tudjuk eldönteni, melyik 
irányzattal, illetve teológiai iskolával kezdődött el a modern teológia 
korszaka. A rendszeres teológus Barth Károly ugyanis egy írásma
gyarázati munkában, az 1919-ben megjelent Római levélben foglalja 
össze rendszeres teológiáját, annak a kornak legjelentősebb exegétái 
pedig: Martin Dibelius és Rudolph Bultmann dogmatikai alapállásuk 
téziseit fejtik ki a Szentírásból kritikai műveikben.

Magának az első világháborúnak a szerepét és jelentőségét a 
teológiai új korszak megindulásában nehéz volna közelebbről meg
határozni. Csak annyi biztos, hogy az első világháború véget vetett 
az előző kor optimizmusának, összetörte annak a jövőbe vetett ra
jongó hitét.

c) Magyar evangélikus vonatkozásban szellemi és társadalmi té
ren egyaránt restaurációs érzelmek és szándékok hatották át egyhá
zunkat és annak teológiai gondolkodását az első világháborút követő 
esztendőkben. A  Horthy-korszak keresztyén nemzeti kurzusa moti
válta és módosította ugyan a külföldi teológiai irányzatok magyar- 
országi lecsapódását, de önálló teológiai irányzat nem alakult ki, 
amely azután utat tudott volna mutatni a rendkívül szövevényes vi
lági dolgokban is. A teológia hivatott művelőire várt volna elsősor
ban ennek az irányt mutató teológiának a kimunkálása. Ők azon
ban egyrészt nem álltak benne mindkét lábukkal az egyházi élet vér
keringésében, másrészt társadalmi elhelyezkedésük és honnanvaló- 
ságuk is gátolta őket ennek a munkának az elvégzésében. Többen 
szlovákiai területről vagy Erdélyből jöttek és eleve soviniszták vol
tak. Ismét mások igen sokra vitték az életben és ezért ferdült el a 
helyes látásuk a magyar élet „sorskérdéseiben” !

Arra mindnyájan emlékezünk, hogy többféle teológiai iskolát, 
illetve irányzatot (típust) képviseltek a harmincas évek lelkészei és 
tudósai. A magyar szellemi, társadalmi és politikai élet megítélése 
szempontjából azonban árnyalati különbséget is alig lehetne köztük 
megállapítani, ha csak azt nem, hogy a belső társadalmi és politikai 
harcok élesedésekor, illetve a háború és a fasizmus veszélyeztette 
esztendőkben, némileg szembe kerültek egymással az „existentia” 
megmentésének a módozatai szempontjából! De a kommunista-elle- 
nességben, a munkásellenességben, a háború igenlésében, stb. csak 
az emberi temperamentum színezte magatartásukat. Annyira retteg
tek annak idején a hivatalos egyház és annak vezetői a munkások
tól, hogy hisztériás félelmükben a pécsi bányászsztrájkkal és az if
júság március 15-i országos tüntetésével kapcsolatban ilyen mondat 
láthatott napvilágot 1937-ben: ......az államhatalomnak valóban kö
telessége a közrend biztosítása, — még csendőrgolyókkal is.” (Ker. 
lg.).
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b) TEOLÓGIAI IRÁNYZATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

1) Az újreformátori teológia

1908-ban fedezte föl J. Ficker Luther Márton rómailevél-előadá- 
sait, amiről addig úgy tudták, hogy eltűnt. Luthert újra fölfedezték 
és elkezdődött a „Luther-renaissance” kora. E. Tröltsch annak idején 
középkori maradványoknak minősítette Luther dogmatikai felisme
réseit. Most újból az érdeklődés középpontjába került Luther taní
tása a megigazűlásról.

Nincs helyünk a részletezésre. Utalok csupán K. Holl Luther- 
cikkeire, de elsősorban a nemrég elhunyt bonni professzornak, H. 
lwandnak a munkájára: Luthers Lehre von dér Glaubensgerechtig- 
keit, amelyben kesztyűt dobott az újprotestanizmus arcába és rá
mutatott, hogy a hit nem azért van, hogy erősítse a jóra irányuló 
emberi akaratot. A 19. század embere ugyanis egyedül érezte magát 
saját magával és fáradozásaival. Az újra fölfedezett Luther arra 
tanított meg bennünket, hogy Isten cselekszik. Így nyúltak azután 
vissza a hitvallási iratokhoz, mint ezt E. Schlink tette és rámutattak 
arra, hogy Isten törvénye azért leplezi le az ember gonosz akaratát 
és azért üresíti meg, hogy elfogadja Isten igazságát a Jézus Krisztus 
által.

Magyarországi vonatkozásban ennek a teológiai irányzatnak 
volt és van ma is a legtöbb képviselője vagy híve. Egyre-másra for
dították le a hitvallási iratokat és az Ágostai Hitvallás 400 éves jubi
leumán, 1930-ban és utána mindinkább Luther felé fordult a teoló
giai érdeklődés (Wiczián és Sólyom munkái, a magyar reformátorok 
fölkutatása, Bornemissza, stb.), a teológiai professzorok pedig emlék
könyvet adnak ki Hitvallás és tudomány címen.

Ez az irányzat nálunk abban a vonatkozásban izmosodott meg, 
hogy a lutheri reformáció tanítását az adott történelmi helyzetben 
kell megértenünk, vagyis a ma élő embernek a nyelvére kell lefordí
tanunk (v. ö. Viszkok-Vető: A hit által való megigazulás elve egy
szerű evangélikus hívek lelki világában, 1935). És mivel a lutheri 
reformáció éppen a társadalometika, az egyes társadalmi osztályok 
helyes értékelése szempontjából lemaradt a teológiai gondolkodás
ban, meg kellett találni a megfelelő hangot ezeknek az osztályoknak 
az eléréséhez. Az újrefomnátori teológia célkitűzése tehát az adott 
történelmi és társadalmi helyzetben jó volt. Képviselői viszont nem 
tudtak egy nevezőre jutni a célhoz vezető út szempontjából és így 
több irányban ágazott el. Csak a két legfontosabbikat ismertetem.

a) Egyik szárnya a középosztály és az értelmiség felé fordult, 
azokban igyekezett a hangját és küldetését megtalálni. „ . . .  mint a 
magyar nemzeti értelmiség tagjai a lutheri keresztyénség értelmé
ben vagyunk és akarunk lenni a tiszta evangéliom hívei és határo
zottan mint ilyenek érzünk, gondolkodunk, aggódunk, dolgozunk, 
küzdünk és imádkozunk nemzetünk igaz javáért.” (Kér. lg. 1938).
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Vagy: „Evangélikus értelmiségünk egyaránt benne él a keresztyén- 
ségben és műveltségben. Éppen reá vár az a feladat, hogy élje a 
keresztyénség és műveltség lutheri értelmű viszonyát, hogy keresz- 
tyénsége kovász legyen a kultúrában, s megkelessze azt a betegség 
állapotából a Krisztusban való új életre!” (Kér. lg. 1943).

Miközben hangoztatja ez a szárnya az újreformátori teológiá
nak az „eredeti reformátori életforrásaiból való megújhodást” és he
lyenként szembe fordul a német fasizmussal is, annyira kispolgári 
és nagypolgári maradt szellemiségében és társadalmi tudatában, hogy 
lassanként éppen ez a szárny lett a „keresztyén Magyarország” pro
pagálója (v. ö. Keresztyén Magyarság, K. I. 1939). Ezen az úton egyre 
jobban átcsúszott a parasztellenesség, a munkásellenesség s vele 
együtt az antikommunizmus vonalára. Csák néhány példát ennek a 
dokumentálására: A Keresztyén Igazság így ismerteti Darvas József
nek az Egy parasztcsalád élete című munkáját: „Darvas munkája 
a lassan ódivatúvá váló és ma már csak a kiadók jóvoltából élő tár
sadalmi romanticizmus jellegzetes terméke . . .  a következtetések is 
nem annyira a tárgyalt dologra, hanem inkább az íróra (!) jellem
zőek . . .  ásatag materialista szocializmussal. . .  és egyoldalú osztály
szemlélettel még az evilági összefüggéseket sem lehet megragad
ni . . . ” (1939). ,,A puszta fajszeretetre alapított szocializmus nem ke
vésbé hamisítja meg az igazi szociális gondolatot, mint a gazdasági 
materializmuson alapuló kommunizmus vagy bolsevizmus,.. . mely 
előbb vagy utóbb csak kudarccal végződhetik.” (K. I. 1938),\Egy egé- 
szen a jobbszárnyon elhelyezkedő hitoktató tagja »ennek" a. vonalnál? 
habzó szájjal írja: „Aki visszaemlékszik 1919-re, az nem vonpTket- 
ségbe, hogy a magyar ,proletárdiktatúra’ kazánfűtői és pribékjei nem 
voltak normál-tudatában annak, hogy mit tettek, mert oszlásnak in
dult ember-mivoltukban a fogalmak értelme is oszlásnak indult” 
(K. I. 1937).

b) A másik szárny inkább a parasztproblémát és a földkérdést 
látta időszerűnek. Volt is képviselőinek bátorsága nyíltan írni és 
szólni erről a kérdésről. Különösen az első időkben sok jó szándék 
és elgondolás látott napvilágot különösen konferenciákon, amelyek
nek az anyaga azonban nem láthatott napvilágot. Ez az irányzat 
ugyanis nem tudott megfelelő fórumot.kapni az evangélikus egyházi 
sajtóban. És ha kapott, az már nem képviselte az eredeti radikaliz
must. De nem is tudott az újreformátori teológiának ez az ága teoló
giailag megbirkózni az agyonromantizált paraszti életforma és tár
sadalmi valóság fölvetette kérdésekkel és a földreform dolgában is 
megtorpant az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes világi 
felügyelők és gazdag parasztok építette fal előtt,

A maga szabta vagy a miliő irányította légkörben végül is pa
rasztromantikába fulladt a „polgári származású és polgári módra 
gondolkodó” lelkészek vagy teológusok kezében és ajkán. „Egy ki
csit” divatos lett „népinek” lenni. Egyetlen idézet is világosan bizo
nyít: „Ma már határozott körvonalakban áll előttünk az, hogy az új 
magyar életforma nem lehet más, mint amelyik a magyar népi, pa
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raszti életből nő ki. Az új magyar művelődésnek is a népi hagyomá
nyok és ősi parasztkultúránk alapjára kell felépülnie.” (K. I. 1939).

Az eddigiek is érzékeltetik, hogy ez az irányzat, illetve ennek 
egyes tagjai erősen tájékozódtak a népi írókon és mivel ez akkor 
baloldalinak és forradalminak számított, nem jó szemmel nézték 
mozgolódásukat a hivatalosak. Néhányan még jól emlékszünk a Teo
lógiáról azokra a megjegyzésekre, amikkel Ady Endrét, Móricz Zsig- 
mondot és a későbbi népi írókat professzoraink többsége illette.

Később azzal is színeződött ez az irányzat, hogy a Finnországot 
járt magyar evangélikus lelkészek — akik akár szívből, akár szín
ből, akár érvényesülésből azután az evangélizációs mozgalom mun
katársai és hívei lettek — átvitték ezt a vonalat a népfőiskola vona
lára. Az evangélikus népfőiskola felállításához indítást az 1937 tava
szán hazánkban járt finn lelkészek adtak. A Misszió-Egyesület és a 
Baráti Mozgalom tagjai karolták föl ezt az eszmét és 1938 őszén meg
nyílt 12 parasztlegénnyel a nagytarcsai népfőiskola s ettől fogva az 
ifjúsági evangélizáció és a népfőiskolái mozgalom az evangélikus 
egyházban csakúgy, mint a református és a katolikus egyházban egy 
vonalban haladt. Az alábbiakban még szólni fogunk erről a pietista 
és az evangélizációs mozgalommal összefüggésben.

Értékelés

Az újreformátori teológiai irányzat a leghaladóbb irányzatnak 
indult evangélikus egyházunkban. A külföldi példák és a sok refor
mációi jubileum is arra ösztönözték egyházunkat és annak teológu
sait, hogy Szűz Mária országában, — ahogyan akkor szinte hivatalo
san kezelték a Vatikánban és a világon hazánkat! — csak hitvallá
sos, lutheri teológiával tud kilábalni egyházunk az ekléziológiailag 
és más szempontból is eléggé kísértő csendes katolizálódás zsákutcá
jából. Sok olyan szempontot érvényesített — persze az akkori egy
háztörténeti helyzetnek megfelelően — egyházunk és teológiánk, 
amelyek a felszabadulás után is érvényesültek egyházunkban és jó 
volt, hogy ezek a kezdeményezések már megvoltak a harmincas 
években is!

Helyes volt annak a szempontnak a hangoztatása, hogy a sajáto
san lutheri teológia legnemesebb eredményeit fölhasználva kell tá
jékozódnia a magyar evangélikus egyháznak nemcsak az egyházi, 
hanem a világi dolgokban is. Ebben a vonatkozásban szeretném 
hang súlyózni, hogy nemcsak negatív, hanem nagyon örvendetes po
zitív ,,jelentkezői”  voltak az újreformátori teológiának és ezeknek a 
munkássága ma is töretlenül hat egyházunkban. Még olyanoknál is, 
akik annak idején messze voltak ettől az irányzattól, de ma elérkez
tek már ide! Amikor Lutherból sokan új pápát, a Szentírásból betűt 
akartak csinálni, voltak néhányan — már a Teológiai Fakultáson 
is a hallgatók között a harmincas évek közepén —, akik cikkeikben 
és később tanulmányaikban így vallottak az újreformátori teológiá
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ról: Nem vissza Lutherhez, hanem előre Lutherrel! Nem vissza Luther 
középkori eredményeihez (pl. magángyónás, stb.), hanem előre a sa
játosan evangélikus és korszerű evangélikus istentisztelet és igehir
detés kialakításáért!

Az újreformátori teológia sok képviselőjét a származása vagy 
egyházpolitikai helyzete vagy társadalmi megkötöttsége a megalku
vás, sőt árulás vonalára vitte. Példákat lehetne felsorolni. Ehelyett 
szeretnék inkább arra utalni, hogy még ezt az irányzatot is szovjet
ellenes vonalra, keresztesháborús frontra nyomorította az a jelszó, 
hogy „Keresztyén Magyarország!”

2) Az ortodox-konzervatív irányzat 
(Introvertív ecclesiologia)

Kialakult az evangélikus egyházban, részben az újreformátori 
teológiával összefüggésben, de egyre merevebb konfesszionalizmus- 
ba hátrálva, egy ortodox-konzervatív, a liberális teológiára nézve 
„pozitív” teológiának is nevezhető irányzat.

Eléggé nagytekintélyű, de nem mindig nagytudású teológusok 
voltak nálunk ennek az irányzatnak a hívei és művelői. Hatásai 
azonban napjainkig megvannak elsősorban a hitvallások helytelen 
értelmezésében. Ez az iskola ragaszkodott az írás formális tekinté
lyéhez mint Isten kinyilatkoztatásához és a hitvallásokhoz, mint az 
írás egyetlen és kizárólagos interpretálásához, amelyeknek a kije
lentéseit és megállapításait egyszerűen alkalmazni kell a jelenre.

Nagyon erősen tájékozódott ez az irányzat az ekléziológiai kér
désekben. Irodalmi termékei sokat foglalkoznak az egyház lényegé
vel, az úrvacsora és keresztség kérdéseivel. Elsősorban a skandináv 
teológia hatására magas egyházi, illetve liturgikus irányzattá bővült. 
Merev konfesszionalizmusa azonban szinte rekatolizálásnak tűnik a 
szemünkben és elszigetelt önigazságában kezdettől fogva polari
zálta az ellentmondásokat és ellentéteket a társadalmi kérdések és 
a keresztyén hit között. Egészen hamis semlegességet vallott a világi 
dolgokban. „Az igehirdetői tiszt nem azért van ezen a világon, hogy 
az emberiséget szolgálja, az emberség, a humánum eszményének hó
doljon. Az emberiség szolgálata éppen úgy politikai szolgálat lenne, 
mint ahogy az volna a „nép” szolgálata. Az emberiség érdekében 
dolgozni annyi lenne, mint nemzetközi, pacifista politikát űzni” — 
írta 1939-ben az egyik teológiai professzor a Keresztyén Igazságban.

Ez a semlegesség azonban csak látszatsemlegesség volt, mert 
minden hitvallásosságuk mellett az „aranyhidat” akarták megépíteni 
a protestantizmus és a katolicizmus között, hogy létrejöhessen a 
kommunistaellenes egységfront. „Meg kell találnunk és mindjob
ban kidolgoznunk annak a módját, hogy a saját egyházunkhoz való 
őszinte, hűséges, lelkes ragaszkodást egyetemes keresztyén érzület
tel, tettekben is nyilatkozó testvériességgel párosítsuk. Ezt kívánja,
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parancsolóan követeli nemzetünk létérdeke . . .  azzal az antikrisztusi 
nagy hatalommal szemben, mely a bolsevista szovjetben és a kom
munista internacionáléban formálta ki az egész világon tervszerűen 
működő harci szervezetét.” (K. I. 1938).

A kommunizmustól való félelmük vitte őket egyre közelebb a 
politikai katolicizmushoz is: „Mikor látjuk meg már egyszer, hogy a 
keresztyének egymásközti torzsalkodása csak úgy mint az új pogány
ság, ugyancsak ennek az antikrisztusi hatalomnak a malmára hajtja 
a vizet?”

Értékelés

A harmincas évek legvisszahúzóbb teológiai irányzata volt ez az 
ortodox, konzervatív, magasegyházi irány. Az állítólagos semleges
ség és hitvallásosság leple alatt tudatosan készítették föl az egyházi 
közvéleményt a „bolsevizmus”  veszélyének az elhárítására. Ennek 
érdekében szótlanul elmentek az antiszemitizmus mellett. Elhallgat
ták a társadalmi rendszer minden bűnét. A német veszélyt csak a 
periférián kezelték. Csak egy idézetet hozok fel a fentiek igazolá
sára: „Ami a zsidótörvény és a nagybirtok körüli véleményezéseket 
illeti, bölcsebb dolog a hallgatás . . .  mint az önzésből és feltűnésvágy
ból való „döntés” . (K. 1.1939.)

Ez az iskola teológiailag (dogmatikailag és etikailag!) már a 
maga korában elavult volt és míg az első világháború után a múlt 
restaurálása volt a főcélja — megrettenve az 1919-es proletárforra
dalomtól és a földmunkások szocialista megmozdulásaitól, a harmin
cas és negyvenes években minden főrendiházi, dzsentri és nagy
polgári módon gondolkodó egyházi embert egyesített magában. 
Nem véletlen tehát, hogy 1945 után is ez az irányzat került egy 
időre vezetéshez a magyar evangélikus egyházban.

3) Pietizmus és evangélizáció

A magyarországi pietizmusnak és evangélizációs mozgalomnak 
nem volt soha egyirányú és egyértelmű teológiai irányvonala. Aligha 
lehetne azt mondanunk, hogy csak az angolszász keresztyén ébredési 
mozgalmakból nőtt ki, bár módszereiben és kegyességi perfekcioniz- 
musában sokat átvett azokból. A református pietizmusban és evan- 
gélizációban sokkal inkább érvényesült az angolszász hatás, mint 
evangélikus egyházunkban. De az egyházon kívül folyó ifjúsági moz
galmak és szektás irányzatok sok angolszász hatást átvettek, sőt 
egyesek (pl. az ágostonizmus) az angol fundamentalista teológiát is 
átvették szőröstől-bőröstől, bár egyébként harcban álltak az ébre
dési mozgalmak egynémelyikével.

Ügy kell tekintenünk erre a mozgalomra, hogy nem sajátosan 
teológiai, hanem kegyességi mozgalom volt, amelynek emberei a lég-
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különbözőbb teológiai irányzatokból toborzódtak. Evangélikus vo
natkozásban sokat örököltek az erlangeni biblicistáktól, azok írás
értelmezéséből, vagy a württembergi pietizmustól és nem utolsósor
ban a finn pietizmuson és ébredési mozgalmakon tájékozódtak. Az 
ottani irányzatoknak megfelelően nálunk is többféle típusai alakul
tak ki, amelyeknek az ismertetésére itt most nem térhetek ki.

Annak ellenére, hogy nem teológiai irányzat volt ez, hangsúlyoz
nunk kell, hogy a Biblia igéjére való kegyes odahallgatásra megta
nította, illetve elvezette az embereket. Az egyéni felelősség és a le
szűkített hivatásetika kereteit azonban nem tudta átlépni. Kezdet
ben eléggé társadalom- és politikamentes is volt nálunk ez a mozga
lom. A belső lelki élet és az üdvösség kérdései foglalkoztatták (Gáncs 
Aladár). Ha valami ellen irányult a lelki megújhodáson, a megtért 
életen kívül, akkor az inkább az egyházellenes beállítottsága volt, 
mert mozgalmi jellegének megfelelően úgy érezte (és sokszor jog
gal!), hogy az intézményes egyház útjában áll elgondolásainak. Ami 
etikai és ekléziológiai szempontból pozitívumként jelentkezett benne, 
az is ebből a kontra-álláspontjából kapta indításait. „Az önhitt nép
egyházi mentalitás konok falát már döngette az evangélizáció, s a 
legkülönbözőbb társadalmi, evangéliomi mozgalmak serege. Mindez 
püspöki és egyházkormányzati elnyomás alatt, de a negyvenes évek 
elejére világos lett, hogy legjobb erőinket elfogta a Szentlélek meg
újító ereje, s úgyszólván az egyház belső életének, missziójának 
minden döntő területén ez az újító szellem vette magára a szolgálat 
felelősségét. A legmerevebb püspököknek is csatlakoznia kellett, 
vagy legalábbis legalizálnia kellett a népegyházat forradalmasító 
belső missziót és evangélizációt.” (Dezséry, Nyílt levél. 1948. 8).

Egyik legkomolyabb munkája az ifjúsági munka volt az ébredési 
mozgalomnak. Egy olyan korszakban, amikor a vallásos fásultság 
elterpeszkedett az egyházban és a kultúrprotestantizmus módszerei
vel és alkalmaival (színdarabok, táncesték, stb.) próbálták közelebb 
vinni az ifjúságot az egyházhoz, illetve Krisztushoz, igen komoly ne
velő munkát végzett az evangélizáció. A Szentírást ez a mozgalom 
adta igazában a fiatalok kezébe és feminin jellege ellenére is komoly 
eredményeket tudott elérni a fiúk között is.

Egyes képviselőin keresztül azonban egyre hangosabb lett ben
ne a magyar irredentizmus hangja, amely irányzat a finn—orosz há
ború kitörése után az egész mozgalmat politikailag is aktivizálta és 
a totális keresztesháború ideológiájának a végletébe taszította. Tár
sadalmi értékelésében a polgári idealizmus szellemét terjesztette: 
„A  társadalmi tagozódás nem embertelenség, mert a keresztyén tár
sadalmi életformákban tehetséggel és szorgalommal, ha nehéz har
cok árán is, de felküzdheti magát mindenki. . .  A társadalmi tagozó
dás nem istentelenség, mert Isten nem ezt az életet szánta nekünk 
atyai kegyelméből örökségképpen, hanem a kereszt áldozatával meg
váltott életet. Senki sem érezheti magát Isten kitagadott mostoha- 
gyermekének, mivel nem grófi kastélyban látta meg a napvilágot,
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mert Isten a keresztség szentségében minden gyermeket egyenlővé: 
sajátjává pecsétel. Babtisatus sum . . .  meg vagyok keresztelve. . .  ez 
a legdrágább nemesi kiváltságlevelem: erre nagyon sokszor kell 
visszhangzania a mi szívünknek.” (Útmutató, 1943—44).

1943—44-ben már egy táborban az ortodoxokkal és az újrefor- 
mátori teológia polgári vonalával menetelnek a munkás ellenesség, 
a kommunistaellenesség, a kereszteshadjárat ideológiájának a fa
siszta útján. „Morog a mélység. Tudunk szektás izgatásról, kommu
nista mozgolódásról. Igen-igen kell figyelnünk, vigyáznunk, imádkoz
nunk, éberkednünk, készülődnünk és fegyverkeznünk.” (Lelkp. 1943). 
Ebben az időben jellemző az evangélizációs igehirdetésekre ez az 
idézet: „Jeruzsálem számára két út van, ha Bábel kapui előtt áll. 
Az egyik: felvenni a harcot és nem behódolni, hanem megmaradni 
Isten küldetésének útján, a másik a gyalázat útja: összeházasodni 
Bábellal, de ezt mindig paráznaságnak nevezi az írás.”  (Élő víz 
1944).

Teológiailag is igyekeznek igazolni magatartásukat, amikor töb
bek között ilyeneket olvashatunk: „Meg kell látnunk és tudnunk, 
hogy a háború, bár a bűnnek a következménye, Isten tudtával és en- 
gedelmével történik s hogy Istennek meg van vele a célja minden 
nemzet számára” . (Útmutató 1943—44).

Értékelés

Bár a magyar evangélikus pietisták és ébredők mindig hangsú
lyozták, hogy őket csak a belső, a lelki dolgok érdeklik és foglalkoz
tatják, és a világgal nem sokat törődnek, mert az az ördög világa — 
lényegében politikailag egyik legharcosabb és legnagyobb hatásfokú 
mozgalommá lett végül is a keresztyén Magyarország fegyvertárá
ban.

Viszont éppen mert a legkülönbözőbb teológiai irányzatokból ke- 
i ültek ki vezetői és hívei, politikai, társadalmi és egyházpolitikai 
szempontból nem voltak egyformák és már 1945 előtt voltak tábo
rukban olyanok, akik igyekeztek a helyes úton járni.

4) A biblicista iskola

Csak egészen röviden szólok erről az iskoláról, amelynek leg
főbb képviselői Martin Kahler, A. Schlatter és J. Schniewind vol
tak Németországban, akiknek viszont az erlangeni Hoffmann volt a 
szellemi atyjuk.

Ennek az iskolának a hatása Magyarországon hermetikusan teo
lógiai volt. A hitbizonyosság és ennek a bizonyosságnak az erősítése 
volt legfőbb problémája. Kommentárjaik révén széleskörű volt (és 
az ma is) a hatásuk és ez a hatás nem rossz, hiszen elsősorban
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Schlatter a világban Isten világát ismerte föl és igenelte nagy belső 
szabadsággal. Eléggé sajnálatos, hogy Schlatter teológiájának éppen 
ezt az oldalát nem tudatosították magukban magyarországi olvasói.

Ez az irányzat azután a Luther-kutatást is szorgalmazta (Stange) 
és észrevétlenül érvényesült az újreformátori teológiai iskolában.

5) A barthi teológiai irányzat

A második világháború utáni evangélikus teológiában a for
dulópontot Barth Károly Római levelének a 2. kiadása jelentette 
1942-ben. Harnacknak a Wesen des Ghristentums c. könyve megje
lenése óta egyetlen teológiai könyv sem izgatta föl ennyire a kedé
lyeket. Mindenki úgy érezte, hogy most valami új kezdődik és indul 
2l. Rövidesen baráti kör alakult ki a volt svájci lelkész és később 
németországi teológiai professzor körül, amelynek tagjai Thurney- 
sen, Merz, Brunner, Gogarten és Bultmann voltak.

Mi a lényege ennek a teológiai forradalmi fordulatnak? A 
Barth előtti teológiát ezek a kérdések foglalkoztatták: Hogyan lehet 
egyesíteni a keresztyénséget a modern világszemlélettel? Hogyan 
egyeztethető össze a hit a történelemmel? Hogyan viszonylik a ke- 
resztyénség az egyetemes vallástörténethez? Barth teológiája magát 
az „ügyet” helyezi a teológiai vizsgálódás centrumába, az Isten igé
jének, hogy t. i. a „kijelentés” mindig transcendens irányban mozog 
(„senkrecht von oben”). Kapcsolata az embernek Istennel csak úgy 
lehetséges, hogy Isten igéje „eléri” , a hatalmába veszi és szolgálatá
ba állítja. Ahogyan Muraközy Gyula írta: „Vissza a transcendens, 
az örökkévaló Isten felé. A teológia tárgya nem szubjektív vallásos 
hangulat többé, hanem maga a »kijelentés«. Az ember eltörpül mel
lette, maga az igehirdetés az Isten beszéde, amelyben nem is az em
ber hallgatja már az igét, hanem a Szentlélek Isten beszél az ember 
lelkében lakozó Szentlélek Istennel. A hittannak csak az a feladata, 
hogy amit Isten kijelentett, megértse és mondja utána. A kijelentés 
annyira tőlünk függetlenül villan felénk, mint a felhőből a villám
lás. A szuverén, feltétlen uralkodó Isten mellett csak árnyék és nyo
morult tükörcserép az ember, amelyikre rávillan valami az Ő dicső
ségéből” (Prot. Szemle 1943).

Barth tehát elkülöníti az evangéliomot minden emberi véle
ménytől, ideológiától, programtól, vallástól. Az „egyházi ideológiá- 
tói” is! A „vallásban” is önmagát keresi ugyanis az ember, nem Is
tent — mondja. Az evangéliom azonban fölfedi az ember titkolt és 
nyilvánvaló menekülését az Isten elől. Mint Isten kijelentése egyút
tal az emberi bűn leleplezése. A bűn felismerése pedig arra kény
szerít bennünket, hogy Istent az „egészen másnak” tartsuk, mert Ő 
a kijelentésében is az elrejtett Isten marad.

Dialektikusnak mondják ezt a teológiát, mert az igazságot csak 
tézis és antitézis viszonylatban lehet körülírni, egyetlen emberi szó
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ban nem. Isten az Űr és Atya, igaz és könyörülő, Ő a közeli és tá
voli, Ő az elrejtett és kijelentett Isten. Az ellenpárokat mindig együtt 
kell mondanunk, ha Istenről és nem emberi istenfogalomról akarunk 
beszélni. Isten miatt kell a teológiának dialektikusnak lennie. Hit
ben és nem látásban járunk. Minden igazi teológiának ezzel az esz- 
katologikus előjellel kell rendelkeznie. A teológia a „vándorok teo
lógiája” (theologia viatorum) és nem a tökéletesek teológiája. Az 
utolsó pontról csak az utolsóelőtti pontban tud beszélni a teológia.

Barth teológiáját a krízis teológiájának is mondják. Az általa 
értett krízis azonban nem időhöz kötött. Az a krízis ez, amelybe az 
ember kerül, ha Isten előtt áll. Csak Isten tudja ezt a krízist meg
szüntetni, az ember csak hallhatja a megbocsátás igéjét — félelem
mel és rettegéssel!

Ez a teológia tehát az ige teológiája. Isten szólt. Csak azért be
szélhetünk Istenről De ezért szólnunk is kell!

A barthi teológiának azokról a vonatkozásairól, amelyek elég 
nagy mértékben meghatározták a fölszabadulás utáni református és 
azon keresztül evangélikus teológiát is, majd később még lesz szó. 
Most még csak annyit szeretnék elmondani, hogy bár Barth Károly 
legalább annyit tánult Luthertól mint Kálvintól, a maga egészében 
teológiája mégis veretesen református egyházi teológia. Az a tétele, 
hogy az ember csak hinni tudja, hogy Isten kijelentése elérte és 
ezért elhivatottságának a bizonyságaként tevékeny keresztyén éle
tet él, sajátosan a történeti kálvinizmus tanítása az isteni praedesti- 
nációról. Mivel ennyire Isten kiválasztó kegyelmére kell hagyatkoz
nia az embernek, két szárnya alakult ki nálunk ennek a teológiai és 
„kegyességi” irányzatnak.

1. Az egyik azt mondja, hogy mert ki vagyok választva, Isten 
igéje az evangéliomban elért, a szolgálatába állított, fölszabadított 
a bűn elleni harcra üdvösségem érdekében, azért ugyanaz az evan- 
géliom fölszabadított arra is, hogy a jót cselekedjem ebben a vi
lágban, tehát az emberek javát, hiszen az egyház és a keresztyén 
új ember Isten világfenntartó kegyelmét, szeretetét példázza meg 
ebben a világban a világnak.

2. A másik szárny nemcsak Barth teológiáján tájékozódott, ha
nem ugyanakkor az oxfordi csoportmozgalmakból is táplálkozott. 
Ezek a református pietisták, akik még az evangélikus pietistáknál 
is sokkal aktívabbak voltak. Bethania néven ismert ez a mozgalom, 
amely igen nagy hatással volt az evangélikus pietistákra, illetve az 
evangélizátorokra.

Értékelés

Barth Károly teológiája a maga korában és abban a történelmi 
szituációban rendkívül haladó volt és olyan erőteljes egyházkritiká
nak indult, amelytől joggal várhattuk, hogy pótolni fogja a mulasz
tásokat elsősorban a keresztyén szociáletika terén. Hiszen Barth Ká-
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roly egyre jobban levetkőzte teológiájában az axiomatikus kijelen
téseket és megállapításokat. Szoros kapcsolatban volt Barth a hala
dó társadalmi erőkkel is és ezért volt teológiája a liberalizmust bí- 
rálóan is friss egyházkritika az első időkben.

Később azonban egyre jobban mozdulatlanná vált saját maga 
vetette ágyában és a magyar evangélikus egyházban megrekedt ez 
a teológia bizonyos barthi sémákban. És amikor ez az irányzat ná
lunk találta szemben magát a forrongó problémákkal, megtorpant 
képviselőiben és sokkal inkább tudott szövetkezni az iín. belmisz- 
sziós vonallal, vagy az ébredési mozgalmakkal, mint pl. az újrefor- 
mátori teológia haladó szárnyával, amelyre pedig a barthi teológia 
reformátori lépései elvezethették volna!

c) TEOLÓGIAI IRÁNYZATOK A FELSZABADULÁS UTÁN 

1) A nagy koalíció

A felszabadulás után nemcsak társadalmunkban, hanem a ma
gyarországi evangélikus egyházban is nagy átrendeződéseknek kel
lett volna bekövetkezniük. Ehelyett mindegyik teológiai irányzat 
hozta magával a maga szellemi örökségét, azt több-kevesebb nyílt
sággal képviselte, hangoztatta és nem vette észre, hogy a második 
világháborút követő lelki-szellemi helyezet ezeknek az irányzatok
nak egész teológiai nemzedékét maga mögött hagyta. Nem nehéz ki
találnunk, hogy azok az egyházi és teológiai erők, amelyeket fölso
roltunk és amelyek a két világháború között sem tudták a nyitott 
kérdéseket megoldani minden sok jó kísérlet ellenére sem, az új tár
sadalmi és történelmi helyzetben tanácstalanokká váltak, vagy pe
dig folytatták ott, ahol 1945-ben abbahagyták egy időre. A legtragi
kusabb azután az volt, hogy a vezetés azoknak az irányzatoknak a 
kezébe került, amelyek vagy a legkonzervatívabbak, vagy egyházpo- 
litikailag a legrövidlátóbbak voltak.

   Közvetlenül 1945 után a különböző teológiai és egyházi irány
zathoz tartozó emberek közül azok fogtak össze, akiket kommunista- 
ellenességük már a háború utolsó éveiben egy táborba vitt. És mi
után már a háború éveiben kitűnt, hogy a pietisták, az ortodoxok, 
evangélizátorok és az új reformátori teológia polgári szárnya politi
kailag egy frontot alkottak, ezek szövetkeztek egymással és létrehoz- 

. ták a nagy koalíciót a restauráció jegyében. Abban a biztos remény
ben jött létre ez az egyházi népfront, hogy vagy nem lesz soha népi 
demokrácia Magyarországon, vagy ha lesz is, nem tarthat sokáig!

Teológiailag az állam és egyház viszonya vált akuttá ebben az 
új egyháztörténeti szituációban és a probléma megoldásához elővet
ték Luther tanítását Isten kettős kormányzásáról és azt a következő
képpen értelmezték: Isten nem hagyja ugyan cserben egyházát, de 
próbára teszi azzal, hogy a világot, vagy a világnak egy részét a Sá
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tán kezébe adja. Az így démonizált világgal az egyháznak jó viszo
nya nem lehet, mert az paráznaság volna. Az egyháznak Krisztus 
keresztjét kell vállalnia és közben semmit sem szabad föladnia a 
történelmi népegyház jogaiból és autonómiájából.

Elsősorban a fakultatív hitoktatás problémájával kapcsolatban 
kultúrharcot provokált katolikus példa nyomán egy olyan időszak
ban, amikor maga a „népegyház” népe már megegyezett az új állam
mal. Idézet: ,,A vallástanítás (kötelező) kötelezettsége az egyház ka- 
techetikai feladatából (Mt 28 : 16— 18) folyik s elidegeníthetetlen is
teni parancs” (Lelkp. 1948).

Ennek a teológiai nagykoalíciónak jól jött az evangélikus egy
ház világi vezetőinek a politikai reakciója, amely lehetetlenné tette 
az alkotmányos személycseréket és azt hangoztatta, hogy most az 
egyháznak éppen abban kell kialakítania és megbizonyítania „hit
valló” magatartását, hogy ügyet sem vet a társadalmi átalakulásra. 
Az egyház egyetemes felügyelője pedig kijelentette: „Egyházunknak 
nincs oka arra, hogy a zsidókérdéssel kapcsolatosan bűnbánatot tart
son, mint ahogy annak sincs értelme, hogy mások bűnéért vezekel
jünk” (Egyet, közgy. jkv. 1947. 20. 1.) Ezzel bizony méltatlanná is 
tette magát arra, hogy a magyarországi evangélikus egyház első 
képviselője legyen!

Igaztalanok lennénk azonban a háborút követő három eszten
dőnek a megítélésében, ha nem jeleznénk azt is, hogy ebből a „teo
lógiai és egyházpolitikai nagykoalícióból” sokan már akkor kitörtek 
vagy legalább is kísérletet tettek arra, hogy új teológiai és egyház
kormányzati tájékozódást adjanak másoknak is. Nemcsak a Lelki- 
pásztor folyóirat néhány cikke tanúskodik ennek a megállapításnak 
az igazáról a fenti évekből, hanem elsősorban a soproni Teológiai 
Fakultáson a hallgatók körében indult öneszmélés. Püspöki bekö
szöntő beszéd is tartalmaz 1948-ból olyan megállapításokat, amelyek 
már az „új utak” felé mutatnak: „Az egyház világbaágyazottságának 
tényéből adódik a mindenkori államhatalommal való kapcsolat. A 
magyar evangélikus egyház a magyar köztársaságban végzi szolgá
latát. Hálás készséggel ismerjük el mindazt, amit a demokratikus 
magyar köztársaság az egyház javára tett és tesz. A magyar állam 
mai rendszere (nemcsak) megtartotta a szubvenció örökölt mértékét, 
és jelentős mértékben támogatja az egyházat, hanem növelte is az 
anyagi támogatást. A magyar állam mai rendszere egyáltalán nem 
gátolja az egyházat lényegszerű szolgálata teljesítésében. Szabadon 
végezhetjük az igehirdetést és híveink pásztori gondozását. Hite 
megvallásáért és gyakorlásáért senkinek sem lett még az új rend
szerben bántódása. Aki Magyarországon ma egyházüldözésről be
szélne, az vagy tévedne, vagy téveszteni akarna.

Az állam elsődleges szolgálata immanens síkban mozog és földi 
célra tör. Az egyház szolgálata viszont tanscendens síkban mozog és 
örökkévaló égi célra tör. Ha az állam az ember testi jólétét szolgálja, 
akkor az egyház az ember lelki üdvösségét szolgálja. Az egyház eb
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bői a szolgálatból nem engedhet és semmit le nem alkudhat. Nem 
fogadhatna el az egyház az államtól pl. olyan tanácsot vagy követe
lést, hogy szolgálata lényegét, mondjuk dolgos honpolgárok nevelé
sében lássa. De az egyház transcendens, metafizikai szolgálatának 
meg van az értékes földi vetüléte is. Aminthogy az evangéliomnak 
meg van az evilági ígérete is. Az egyház üdvösség-szolgálata nyo
mán úgy melléktermékként megjelennek a jó honpolgárok is. Senki 
se szeretheti jobban földi hazáját, mint aki nagyon szereti égi hazá
ját. A jó keresztyén és a jó hazafi egyenes arányban viszonylanak 
egymáshoz.” (Lelkp. 1948. Április, 9. 1.).

Ma sem vonhatja kétségbe senki, hogy a fenti fejtegetésben az 
egyházkormányzatnak és vezető teológiai köröknek az akkori gon
dolkodásához képest szinte forradalmi megállapítások vannak. Olya
nok, amelyek ma is és holnap is lényeges tartozékai lesznek az evan
gélikus egyház lényegéről és feladatáról vallott álláspontunknak. És 
egy olyan korszakban, amikor egyfelől az állam és egyház viszonyá
nak már ismertetett ortodox reakciós értelmezése uralkodott el az 
egyház közvéleményében, másfelől pedig kísértett az a teológiátlan 
opportunizmus, amely az evangélizátorból haladót, a pietistából li
berálist, az ébredő magyarból kozmopolitát és ökumenikus egyéni
séget, a volsbundistából szélső baloldali egyházi embert tudott for
málni egyik napról a másikra, jól esett hallani és olvasni az újrefor- 
mátori teológiának akkor még „népi” szárnyához tartozó papok üde 
hangját és világos fogalmazását. Mert ez az volt, átmentve a har
mincas évek újreformátori teológiájából azt az alapállást, amelyen 
elindítva sokkal korábban lábaltunk volna ki „az egyházi teológiai 
kátyúból” . De nem így történt!

Mert egy hónappal később az egyetemes presbitériumnak egy
házpolitikai kérdésekkel foglalkozó ülésén már legalább is „kétfe- 
nekűvé” lesz ugyanaz a hang. Az egyház és állam viszonyáról készí
tett tételekben ugyanis vannak nagyon előrevivő megállapítások, 
mint pl. ez a mondat: „Az egyház és állam akkori viszonyának kor- 
és időszerűségében tagadja meg (Luther) az evangéliom idevágó üze
netét.” „A z erőszakos ellenállás vagy lázadás joga a keresztyéneket 
nem illeti meg . . .  Az egyház lázadását semmiféle jószándék vagy 
igazi cél sem szentesítheti.”

Viszont a tételek között megjelennek olyan tételek, amelyek — 
mint látni fogjuk — ma is alaptételei azoknak, akik nem ellenállók 
ugyan, de akik „sokkal jobban” tudnák egyházunkat vezetni a mai 
időkben, mint akik vezetik. Ilyen tételek a következők: „Hogy Isten 
maga büntesse meg a rossz felsőbbséget, annak szükséges feltétele 
az alattvalók szenvedő engedelmessége.”  (Erre a mondatra még visz- 
szatérünk!). „Akkor (Luther korában) az egyház volt totális és az 
államot kellett a tiszta egyházi szolgálat érdekében az egyház zsar
nokságából megszabadítani. Akkor a pápa volt cézár.

Ma éppen fordított a helyzet. Ma a cézár akar pápa lenni. Az 
állam a totális. ,A mindenható állam egyházi ismérveket ölt magára,
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hitet követel, üdvösséget hirdet, excommunikál’ ” (Lelkip. 1948. má
jus, 189 kk).

Nem tudunk szabadulni attól az „egyháztörténeti” gyanútól, 
hogy a bátor püspöki beköszöntő 1948. március 18-án visszatetszést 
szült a „társvezetők” körében és saját magának az igazolására kel
lett az illetőnek (megkérdezve a felsorolt barátokat!) másokra is tá
maszkodva nem egyértelmű választ, illetve téziseket fogalmaznia 
Luther „állam és egyház” tanításáról. A későbbiek legalább is ezt 
igazolják (v. o. Lelkip. 1948. 316).

De nemcsak az evangélikus egyháznak akkor gondolkodni tudó 
és az egyház holnapjában a hit rizikójával élni tudó lelkészek ítélik 
meg így annak a három esztendőnek (1945—48) a helytelen teológiai 
és egyházkormányzati magatartását. Ugyanígy vélekedett Stewart 
W. Hermán amerikai lelkész is, aki 1947 tavaszán járt Magyaror
szágon és hazatérve így nyilatkozott a „The Lutheran” című ameri
kai egyházi lapban magyarországi tapasztalatairól: „Reakció aknáz
za alá a magyar egyházat. . .  A lutheránus egyíiáz nem áll ilyen kí
méletlen harcban önmagával (t. i. mint a református egyház!), na- 
gyobbára hagyományos politikai semlegessége miatt. . .  De a vezető 
laikusok legnagyobbrészt exkluzívan hajthatatlanok s a régi szép 
idők visszatérésének reményében élnek . . .  szerencsétlen dolog vol
na, ha folytatnák a kibújást az alól, hogy keresztyén módra vállal
ják a politikai felelősség reájuk eső részét az új Magyarország ki
formálásában.”

A további eseményeket ismerjük. Megkötöttük az Egyezményt 
az állammal 1948-ban. A „hivatalos” ellenállás korszaka ezzel le is 
zárult. Az egyházi reakció csatát vesztett és visszavonult fedezékei
be, 'hogy 1952-ben az egyetemes felügyelő, egyetemes főtitkár és két 
püspök személyében újból jelentkezzék. De a „palotaforradalom” 
szintjét nem tudták elérni, mert akkor már nemcsak a felső vezetés
ben, hanem elsősorban az „alsó papság” soraiban és néhány teoló
giai tanár személyében olyan erők álltak az egyház belső megújulá
sa szolgálatában, amelyekkel szemben nem vehették fel a siker 
reményében a harcot. Újból í956-ban jelentkeztek a „nagykoalíció”  
személyei, miután — úgymond — saját bevallásuk szerint ők is elő
készítették az ellenforradalmat nemcsak az egyházban, hanem a ma
gyar társadalomban is (V. ö. Ev. Élet 1956. okt. 31. sz.). Teológiailag 
azonban semmi újat sem tudtak hozni, hiszen ekkor már a nyugati 
keresztyénség is túl volt a restaurációs időszak konzervatív korsza
kán!

Az 1956—57-es egyházi ellenforradalmi korszak egész tevékeny
sége kimerült a „személyi restaurációban” . Hiteles dokumentumok 
alapján részletesen elemeztem már azokat az esztendőket a Theoló- 
giai Szemle 1958. májusi számában ezen a címen: „Merre tart a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház?”  — s ezért itt nem térek ki a rész
letekre. Egyébként is ez inkább egyháztörténeti, sőt politikai törté
neti stúdium keretébe tartozik, hiszen teológiailag semmi újat nem
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mondott, egyházilag a vegetálás, egyházpolitikailag pedig az 1945— 
—48-as esztendők megismétlését élte át akkor evangélikus egyhá
zunk.

A „nagy koalíció” elszenvedte második vereségét is az 1957-es 
állam és egyház-közi tárgyalásokon, majd 1958-ban a vezetők vissza
vonulásával. Tévedés volna azonban azt hinnünk, hogy annak a teo
lógiai és egyházkormányzati irányzatnak a maradványai nem kísér
tenek. A régi mártírteológiát és szenvedés-teológiát ma szinte egy
értelműen fogalmazza meg az evangélikus, református és római ka
tolikus ellenzék-töredék ilyenképpen: Az evangélikus, általában ke
resztyén ember ma és itt ebben a társadalmi és politikai helyzetben 
szenvedve szeret. Szereti ugyan a magyar nép egészét, a nem keresz
tyén embert és a kommunistát is, de ez a szeretetet szenvedő szere
tet. Nem nehéz egyébként ennek a teológiának és egyházpolitikai ál
láspontnak a hasonmását fölfedeznünk abban az existencialista fi
lozófiában, amelynek egyik vezéralakja, Albert Camus, a Nobel-díj 
átvétele alkalmával ezt nyilatkozta: „Hivatása következtében az író 
ma nem állhat azoknak a szolgálatában, akik csinálják, hanem csakis 
azokéba, akik elszenvedik a történelmet.”  így kerülnek eszmeileg 
egy vonalba az a püspöki nyilatkozat, amely 1948 áprilisában hang
zott el (Lelk. 1948. V. 168 kk), az existencialista filozófia camus-i 
ágának vallomása az író mai feladatáról és a napjainkban itt-ott je
lentkező szenvedésteológia!

2) Teológiatörténeti áttekintés 1949— 1966-ig

Már említettem, hogy 1948 jelentette a fordulatot evangélikus 
egyházunkban először csak személyekben, de később a tartalomban 
is. Sokkal nehezebb történelmi szakaszban mint a mostani, az egy
ház új vezetői és munkatársaik fölismerték: az evangélikus egyház
nak nemcsak egész szervezeti felépítésében, hanem elsősorban a teo
lógiájában reorganizációra van szüksége, hogy alkalmas eszközévé 
válhassék Istennek a mai emberi nemzedékek és élet kérdéseinek a 
megközelítésére és megszólítására.

A teológiatörténeti eredmények felsorolása, illetve összegezése 
az utánam következő előadás keretébe tartozik s ezért csak főbb 
mozzanatait vázolom fel a teológia-történeti folyamatnak:

a) Az első időben igen erősen érvényesült a református teoló
giának az a hazai barthi megfogalmazása, hogy a magyar protestáns 
egyházak „hitből döntöttek”  az új társadalom mellett és ez a döntés, 
amelyet színez az egyház bűnbánata, arra aktivizál bennünket, hogy 
a szolgálat egyházává legyünk. Ennek a megfogalmazásnak a „pie- 
tista—barthi” vonatkozásairól már akkor sokat vitáztunk. De ho
gyan is fest a „döntés” teológiai kategóriája Barth Károlynál?

Isten döntése az emberre vonatkozólag Jézus Krisztusban, az 
Igében történt meg. Isten igéje pedig, mint isteni döntés az ember
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döntésén és abban válik hatékonnyá, érvényessé. Az embernek csak 
egy döntésben van része, amelyért ugyan ő is felelős, de mert ő csu
pán „válaszol” az isteni döntésre, ezért az ő döntése csak az isteni 
döntésnek benne végbemenő igazsága, valósulása. Az isteni és em
beri döntésnek a következményes viszonyát azonban nem szabad 
szerinte idői egymásutánban gondolnunk. Egyúttal a hit döntését az 
Isten igéje emberi megfelelőjének minősíti. Barth szerint tehát csak 
akkor lehet és érdemes beszélnünk döntésről, ha ez a döntés való
ban az isteni döntés analógiája és abból kifolyólag valóban megteszi 
az ember. — Persze azt kellett tapasztalnunk, hogy 1956-ban ez a 
hitből döntés egyszerre más isteni analógiára bukkant, mint 1956 
előtt és másfajta döntést eredményezett egyes protestáns lelkészek 
teológiájában!

b) Sok viaskodás, sok tévedés és sok nemtudatos kísérletezés 
után alakult ki már 1956 előtt az a teológiai irányzat, amely leg
inkább az újreformátori teológián tájékozódott és lépésről lépésre 
lerakta alapjait annak a teológiának, amely nem időfölötti meg
szólítása az embernek, hanem amely megteremti a kapcsolatot Isten 
igéje és a kortörténetileg kötött hallgató között. Tehát nem az ige 
lesz kortörténetileg kötött és a teológia történet-teológia, illetve tör
ténetfilozófia, hanem az ember tekintetik a saját korához kötöttnek, 
a saját társadalmában élő embernek. „Csak az a teológia nem hagyja 
cserben ezt a mai emberiséget, amely a hite alapján tájékozódik az 
élet és a világ kérdéseiben és a mai emberiséget a saját problémái
val együtt érti és érteti meg.” (Leik. 1965. 681—2).

Az a vád, hogy nálunk különösen 1956 előtt német-keresztyén- 
teológiát űztek volna, hogy tehát az 1945 utáni korszakot és a kifor
málódó szocialista társadalmat mi isteni kinyilatkoztatásként fogad
tuk volna el és ezért „döntöttünk” volna mellette, igaztalan és rossz
indulatú vádaskodás. Bár egyes embereknél fordultak elő ilyen kí
sértések, de az sohasem volt súlyt adó teológiánkban. Viszont éppen 
Istennek a Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatása arra szólított 
föl bennünket, hogy komolyan vegyük a történelmet is, amelyben 
benne élünk és ne futamodjunk meg, vagy ne húzódjunk vissza az 
individuális kegyesség bástyái mögé, magára hagyva a világot, 
amelybe Isten egyetlen Fiát és tanítványait elküldte. A magyar re
formáció kora óta soha hivatalos magyar evangélikus egyházi teo
lógia nem helyezte annyira a középpontba Jézus Krisztust és a 
Szentírást, mint éppen az 1948 utáni teológiánk.

Ez a teológiai irányzat kapott hangot D. Káldy Zoltán püspöki 
beköszöntő beszédében 1958-ban: „A  előttünk álló szolgálatok vég
zése közben, igehirdetéseinkben és minden szolgálatunkban a Szent
íráshoz, mint zsinórmértékhez akarok igazodni, a politikai és társa
dalmi kérdésekben pedig a józan észre fogok hallgatni, ,a hitnek sza
bályai szerint. . . ’ Luther hangsúlyozza, hogy a természeti törvény, 
amely mindenkinek a szívébe van írva, megtanítja az embert arra, 
amit neki a közéletben cselekednie kel l . . .  A Barmeni Hitvallás 5.
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tétele szerint is az ilyen dolgokban ,az emberi belátás és emberi ké
pesség szerint’ kell határoznunk . . .  Viszont a józan észre való hi
vatkozással nem engedhet meg magának a keresztyén ember valami 
elvtelen taktikázást, gerinctelenséget a politikai kérdésekben sem.” 
(Ev. Élet, 1958. nov. 9).

c) Az egyház és a teológiai tudomány kapcsolatát megtalálva 
bennünket is az igehirdetés nyomorúsága indított el abban az irány
ban, hogy Isten igéjének a kérdését, tehát a Szentírás tanulmányo
zását tegyük vizsgálódásaink centrumába. Menekülés volt ez az igé
hez, de nem azzal a szándékkal, hogy elzárkózzunk „a bűnös világ
tól” és azt démonizálva csak a magunk üdvösségével törődjünk, ha
nem hogy az Isten igéjén tájékozódva coram Deo felelősségében él
jünk és cselekedjünk. „ . .. legfontosabb feladatunk ma, hogy az 
írástudomány döntő felismeréseket dolgozzon ki a teológia és az egy
ház számára. Keresztyén hitünk új meghirdetésének az épületkövei 
ott keresendők egyrészt abban a páli és jánosi univerzális, sőt koz
mikus látásban, amelyben egy egységet alkot az ember és a világ 
teremtésének, megváltásában és beteljesedésének (nem végének — 
hamis eszkatológia lenne!) a nagy története . . . ” (Leik. 1960. x. 15 1.).

Már 1956 előtt elsősorban az írás tanulmányozására esett a 
hangsúly könyvekben, cikkekben és a konferenciákon egyaránt. 
(Pálfy, Istenfélelem az Ótestámentomban; Karner, A  testté lett ige; 
Káldy, Bevezetés az Üjszövetségbe; Karner, Isten, világ, felebarát; 
Groó, Jakab levele; Páljy, Zsoltárok könyve; Páljy, Jeremiás köny
ve I; Prőhle, Lukács evangélioma).

Az Írás helyes értelmezésének a kérdése kényszerített rá ben
nünket a bibliajordítás nagy munkájának az elkezdésére is, amely 
már 18 esztendeje folyik. Ennek első gyümölcseként jelent meg az 
Ótestámentom minden egyes könyvének új magyar fordítása pró
bafüzetekben, majd az Újtestámentom próbakiadása.

d) A másik nagy problémakör az egyház lényegének és küldeté
sének a helyes megértése, a földi biztosítékok értéke, illetve érték
telensége volt. Itt nem hallgathatom el azt a véleményemet, hogy 
1945-ig az egyház lényegének, felelősségének és küldetésének a kér
désében egészen felszínes és felelőtlen látás jellemezte a legtöbb teo
lógiai és kegyességi irányzatot Magyarországon. Most a fenti kér
dések egészen élesen vetődtek fel az egyház bűnbánata és diakóniai 
szolgálatával kapcsolatban is.

Még élesen emlékezetünkben vannak azok a viták, amelyeket a 
fenti kérdésekben folytattunk kisebb csoportokban. A hitvallási ira
tok nagyon komoly tanulmányozása folyt abban az időben és a sajá
tosan evangélikus hangnak a megtalálásáért vívódtunk. Nem vélet
len, hogy az evangélikus Hitvallási Iratok lefordításához magyar 
nyelvre és kiadásához éppen az ötvenes években fogtunk hozzá és a 
tervezett három kötetből kettő meg is jelent. D. Káldy Zoltán fent 
idézett püspöki beköszöntőjében kitért erre a problémára is, amikor
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ezt mondta: „A hitvallási iratokat az atyáktól vett drága örökségnek 
tekintem, amelyek a különböző történeti helyzetekben aktualizálják 
az igét. Ezek sem a betűhöz, hanem Jézus Krisztushoz kötnek ben
nünket. Az evangélikus hitvallások a reformáció korában ismeretes 
vitás kérdésekre adnak feleletet és ezeknek a feleleteknek ma is 
kétségtelenül nagy jelentőségük és kötelező erejük van, amennyiben 
a Szentírással megegyeznek. Viszont az egyház mai kérdései 
nem mindenestül ugyanazok, mint voltak a reformáció korában élő 
egyháznak. Ezért nem nézhetünk valami merev konfesszionalizmus- 
sal hitvallásainkra, mint amelyek minden kérdésünkre végleges fe
leletet adnak, hanem készségeseknek kell lennünk annak elfogadá
sára és megvallására, amit a Szentlélek az igén keresztül a mi mai 
helyzetünkre, vitás kérdéseinkre nézve mond . . .  Esetleg szükség le
het legalább a magunk számára a régi hitvallások kiegészítésére.”

Hasonló értelemben hangzik megállapításom „Az egyház útja a 
szocializmusig” c. tanulmányomban: , , . . .  amit a 16. század hitvallá
sai az egyházról tanítanak, semmiképpen sem tartalmazzák az 
egyháznak azt a meghatározását, ahogyan mi azt Páltól és Jánostól 
már megtanultuk. Ez az egyház lényege szerint az ŰR teste, eleven, 
élő organizmus, ahogyan azt a szőlőtő és a szőlővesszők képe elénk 
tárja. Ez az egyház pneumatikus, dinamikus és szociológiai képlet. 
Látható és láthatatlan, jelenvaló és eljövendő, földi és örök egyszer
r e . . .  Az egyház egyetlen időpontban sem tekinthető kész valaminek. 
Nincsen megváltozhatatlan alakja, amelyet magabiztosan kiépíthetne 
és megvédhetne. Szüntelenül eredetéhez kell visszamennie” (Lelkip. 
1960, 4 kk).

Csak természetes, hogy a sorait teológiailag így rendező Ma
gyarországi Evangélikus Egyház rendezte istentiszteleti életét is egy 
új Agendában, az új énekeskönyv és konfirmációs káté sorozatos ki
adásaival, prédikációs kötet (Örömhír) megjelentetésével, áhítatos 
könyv és különböző traktátusok kiadásával (Groó, Az élet kenyere, 
Prőhle, Ökumenikus imádságok, Pálfy, Krisztus tanúja (Luther), sőt 
vallásos tartalmú elbeszélés és verses kötetet jelentet meg (Somvi
rág).

e) Egyházunknak ezt a lényegéből fakadó megújulását azonban 
az ecclesia semper reformandi értelmében soha sem tekintettük ön
célúnak. Az egyház nemcsak az, ami, hanem van is valamiért. Nem
csak eredete van, hanem valamire irányítottsága is. Nemcsak cím
zője van, hanem címzettjei is. Nemcsak azt a feladatot kapta Urától, 
hogy az embereket, a világot.naponként invitálja a mennyegzőre, 
hanem az is tény, hogy a világ is invitálja az egyházat. Szolgálatra 
küldi az" Űr, és szolgálatra invitálja a világ. „Az egyház a szolgáló, 
segítő, tűrő, minden követelményről és erőszakról lemondó szeretet
nek a bizonyságtételével lép az ember és a világ e lé .. . Nemcsak az 
istentiszteletében, hanem az egész társadalom életében bizonyságot 
tesz arról, hogy megtalálta küldetésének az egyedül helyes formáját 
és tartalmát: Ez a forma a „morphé doulou” és tartalma az irgalmas
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szeretet meghirdetése és megbizonyítása, amely a Jézus Krisztusban 
jelent meg a világban és követésre hív.” (Lelkip. 1959. 455 kk).

Így érett meg bennünk az a meggyőződés, hogy egész teológiai 
tudásunkkal csak akkor felelünk meg egyházunk és gyülekezeteink 
mai feladatainak, ha munkánk kitágul az egyház és a világ, a béke 
és az azzal kapcsolatos kérdések egész területére. Az igazság azt is 
diktálja itt, hogy rámutassak egy rendkívül fontos tényre. Már 1946- 
ban megszerveztük Teológiánkon (akkor még állami volt!) a társa
dalomtudományi intézeti tanárságot éppen ezeknek a kérdéseknek 
a tanulmányozására, amivel nemcsak az összes Teológiát előztük 
meg legalább egy évtizeddel, hanem még a világi felsőoktatást fi
gyelembe véve is úttörő lépésre szántuk el magunkat.

A fenti felismerések határozzák meg ma is munkánkat és szol
gálatunkat a különböző ökumenikus és egyéb nemzetközi világszer
vezetekben és ennek a felismerésnek a gyümölcseiként jelentek meg 
ilyen kiadványaink, mint Ottlyk, Istenszeretet — emberszeretet és 
ezt a szellemet tükrözi egyházunk lelkészi szakfolyóirata, a Lelki
pásztor és egyházi hetilapunk, az Evangélikus Élet.

f) Teológia — egyházunk és annak különböző munkaterületei. 
Teológia — világ és annak különböző problémái. Mindez nemcsak 
belefért egyházunk egész teológia-történeti korszakába az elmúlt 20 
esztendőben, de igen nagy mértékben termékenyítette meg igehirde
tő és professzori munkánkat, a lelkészek munkaközösségi üléseit és 
nemzetközi fórumokon végzett szolgálatunkat. Ennek a munkának a 
gyümölcseit nem is tudom itt felsorolni, azt végezzék el majd az 
egyháztörténészek. Csak annyit szeretnék még itt megjegyezni, hogy 
az egyházi és emberi együttélés nagyon tanulságos iskolájába járat 
bennünket napjainkban az Isten és nagyon sokat kell még tanulnunk, 
hogy jelesre felelhessünk.

g) Nem zárhatom le ezt a szakaszt anélkül, hogy meg ne emlé
keznék arról az ökumenikus teológiai munkáról, amely nemcsak a 
mi teológiai munkánkat termékenyítette meg az elmúlt majdnem 20 
esztendőben, hanem a mi evangélikus egyházunk is kivette részét 
— sokszor számarányához képest talán nagyobb mértékben is a várt
nál — az ökumenikus fórumok talnulmányi munkájából. Az Amster- 
dami Világgyűléstől kezdve napjainkig ott vannak püspökeink, pro
fesszoraink és lelkészeink a hazai tanulmányi bizottságokban és csak 
magyar nyelvünk elszigeteltsége miatt nem kerülhetett munkánk 
minden eredménye írásban is a nemzetközi fórumok elé.

Összefoglalás

Talán érzékeltetni tudja egy ilyen rövid áttekintés is, hogy mi
lyen fontos a teológiai öneszmélés, a végzett munka fölmérése, a 
megtett út útjelzőinek a megszámlálása és rögzítése. Hadd mutassak 
rá még egyszer arra, hogy néhol talán „szubjektív”  voltam — de ki
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nem az? Ez magától értetődik egy ilyen munkánál, amely első föl
mérése annak, ami teológiailag egyházunkban az elmúlt 50 eszten
dőben történt.

Talán sikerült azt is érzékeltetnem, hogy egyrészt nem ám- min
den rosszytími volt, másrészt hogy rendkívül nehéz volt megtanulni 
járni a mai úton és sok teológiai vívódás árán jutottunk el oda, ahol 
ma vagyunk. De azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy na
gyon fontos és lényeges összefüggések vannak a 30-as évek teológiai 
vonalai és a fölszabadulást követő időszak téológiai fölismerései és 
megfogalmazásai között.

Meggyőződésem, hogy teológiailag megtaláltuk a magunk hang
ját. Ne vigyünk bele a jövőben se hamis hangokat és ne is színtele- 
nítsük el! Képviseljük öntudatosan és következetesen a magunk 
hangját teológiai tudományos munkánkban, igehirdetésünkben, lel
kipásztori munkánkban, a sajtóban és a nemzetközi fórumokon!

De azt is szeretném nagyon kérni — magamtól is! —, meg a je
lenlevőktől is, hogy szeretettel és türelemmel oktatgassák minderre 
a fiatalokat is. Mi a Teológiai Akadémián ezt tesszük. Folytassátok 
Ti a mi munkánkat a lelkészi szolgálatban a segédlelkészekkel és 
egymással! Anélkül azonban, hogy megalkuvók lennétek! Abból, ami 
a mi fölismeréseink és teológia-történeti tapasztalatunk, ne engedje
tek! És ne legyetek megalkuvók a fiatalokkal kapcsolatban sem.

Nekünk sokat kellett dolgoznunk, vívódnunk, harcolnunk, tűr
nünk, várnunk és imádkoznunk, amíg eljutottunk a mai napig és a 
mai eredményekig. Az élet megy tovább. A teológia viatorum mű
velőire holnap is új és még nagyobb feladatok várnak!

Dr. Pálfy Miklós
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Ismeretlen egyháztörténeti dokumentumaink:

Bél Mátyás ifjúkori levelei

A reformáció 450 éves jubileuma arra is kötelez bennünket, evan
gélikus lelkészeket, hogy feltárjuk egyházunk múltjának eddig isme
retlen kincseit. Szellemi és lelki gazdagodásunkat szolgálja minden 
olyan adalék, amely fényt vet az előttünk járó keresztyének életútjá- 
ra, külső és belső küzdelmeire.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára hazai evangélikus 
egyházunk egyik legnagyobb egyéniségének, Bél Mátyásnak (1684— 
1749) három autográf levelét őrzi. Az ocsovai születésű — apai ágon 
szlovák,1 anyai ágon magyar2 — ifjú az ország különböző részein 
töltött diákévei után3 húsz éves korában beiratkozott a hallei egye
tem teológiai karára. Az indítást erre a lépésre valószínűleg tanára, 
Burius János, valamint lelkipásztora, Pilárik István adta.4 Francke 
vonzó egyénisége, kitűnő pedagógiai módszere és a híres egyetem 
szelleme döntő hatással volt Bél további fejlődésére és egész életmű
vére.5

A 18. század európai viszonylatban is kiemelkedő hazai tudósa 
nagy hatású szolgálatával és hatalmas életművével egyenesen köte
lez arra, hogy életének eddig ismeretlen részleteit ne csak az iroda
lom- és tudománytörténet tárja fel, hanem hazai evangélikusságunk, 
különösen pedig lelkészi karunk is behatóan tanulmányozza.6

A szóban forgó három levelet a húszéves Bél Mátyás írta pártfo
gójának, Klement Márton Zólyom megyei főjegyzőnek. Ez, mint 
utóbb Rákóczi poroszországi ágense, egyfelől mint patrónus támo
gatta Bél törekvéseit, másfelől egyik legerősebb támasza volt a ha
ladónak számító pietista eszmék Besztercebányára való. átültetésé
nek.7

Az élő hitű és nagy tudású hallei teológus-diák saját kézírású sorai 
értékes és érdekes kor- és teológiatörténeti dokumentumok.8 Szol
gálja publikálásuk Bél nagy vonzerejű életművének alaposabb meg
ismerését.

Első levél: kelt Körmöczbányán, 1704. szeptember 12-én.

„Tekintetes és Nemzetes Klement Márton Uramnak, nékem Nagy 
Jó Akaró Bizodalmas Pátronus Uramnak, Besztercze.

Szolgálatom ajánlása után áldgya és boldogítsa az Űr Isten ke
gyelmedet mint Nagy Jó-Akaró Uramat minden lelki testi jókkal kí
vánom.

Kötelességem eszembe jutván, nem akarám ezen alkalmatosságot 
el mulatnom, hogy kegyelmedet és az kegyelmed Kedves Háza Né
pét nem köszönteném és állapotom felül nem tudósítanám. Az mi
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egészségemnek Constitutioját illeti, hála légyen a’ Nagy Istennek 
olly jó  és friss, hogy bizonyára magam is csudálhatom, mivel 
Beszterczérül ki indulván nagy egéségtelen nyuzár voltam, az mely- 
lyet tovább is folytassa az Űr Isten kívánom. Az út felől hogy ke
gyelmed tudósítsam, holnapi napon az az 13. cur. fogunk 
el indulni két üres szekérrel Selmetzi Kapit. Uramal, az melly szeke
rekkel, deo danti 16. hujus Bilnitzre érünk, honnan kegyelmedet, 
Nagy jó Uramat, Utamnak folymattyárul bővebben- fogom informál
ni. Az édes Asszonyomat Eö Kegyelmét, Katicza Asszonyt, Mihály 
Deákot és mint Nagy és mint Kis Cselédét köszöntse kegyelmed szó
mal alázatossan kívánom. Legfőképen pedig méltóztassék kegyelmed 
Uram köszönteni Weissné Asszonyomat, mert ha eö kegyelme Isten 
után nem lett volna, talán még most is rajtam lenne a’ hideg lölés, de 
mivel hogy eö kegyelme szorgalmatoskodott körülöttem, ezért méltó 
dologh hogy azon Jó Akaratot in praesentia köszöntem volna meg, 
de az ide és amoda való futás azt végben vinni nem engedte. Meg 
tért bizonyára imár az apetitus,9, tsak volna a’ Szegény tarsolyban 
valami, úgy annyira, hogy még az Száraz kenyérrel sem győzöm el 
magamat, el halgatván imár az Siros levét. Mind ezeknek utánna 
áldgya és boldogítsa Isten kegyelmedet kedves Házas társával és 
magzatival egyetemben.

Maradván kegyelmednek holtig való Szolgája 
Körmötzön, 12. Sept. 1704.

Bél Mátyás.”

Második levél: kelt Halléban, 1704. október 20-án.

„Salutem et Pacem a Fonté Salutis at Principe Pacis Dno no Jesu 
Christo! Ámen.

Nemzetes Nagy Jó Akaró. Bizodalmas Patronus Uram!
Harmadik levél ez immáron,10 az mellyet kegyelmednek Utazá- 

sombul küldöttem, az mellyekbül, a mint tudom, hogy dolgaimnak 
álapottyát megértette Uraságod, úgy nem kétlem, hogy azok kedves
sek valának kegyelmednek. Most pedigh Isten vezérlése által a Sok 
veszélyekkel tellyes utazást el végezvén és helyemre békességessen 
és szerentséssen érvén, kötelességemnek tartottam kegyelmedet ez 
egynéhány szóval meg látogatnom, és mint magam s’mind az mi Hí
res és Nevezetes Academiánk állapottya felől tudósítanom. Érkez
tem ide die 12. Octóber,11 jó és friss egéségben az mellyet ditsirtes- 
sék az Urnák neve; Mert megh halgatta az Űr az én könyörgései
met, és az Űr bé vette az én esedezésemet. Ps. 6, 10. Sokan valának 
bizonyára, az ki ezen igyekezetemet nevették és tsufnak tartottak, 
de íme Izraelnek Istene minden veszedelmekbül ki segíte, mind azok
nak bosszújukra, úgy hogy énekelhetek említett Soltárbul az királyi 
Prófétával: Pirullyanak meg és igen háborodgyanak meg minden én 
ellenségeim. Nem tulajdoníthatom ugyan is mind ezeket magamnak, 
hanem az Menyei Urnák az ki minden idegenyek Pártfogója. Óh
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melly nagyok Istennek Jó Téteményei fölöttem! Mert melyhelt ide 
érkeztem, azonnal vezérlett az TJr Isten oly Hazám Fiához, az melv- 
lyel alkalmas lakásom és maradásom lehet, mivel edgy költségre fo
gattunk Szobát és Ágyat, az mellyre egész Esztendő által 6. tallérnál 
többet költenem nem kell, a fára és egyébre való költségét ki vévén. 
Az mi pedigh Élésemet illeti, közönséges legótsobb asztalhoz járok 
az mellytül 8 Saxoniai garast, az az 10. Császár garast kelletik fizet
nem, de napjában csak egyszer ülök az asztalhoz, az egész hét által. 
Lőttem pedigh ezen mi híres Academiánknak tagjává 18. Octóber, az 
holott leviori persoluto honorario Jus Civil Academici aquiráltam a’ 
Magnifico Rectore Sperlette. Post hac autem in Matriculam Facul- 
tatis SS. Theologiae insertus sum Occano existente Excelentissimo 
ac Domino Vno Joachimo Justo Brejthauptio,12 die 20. Octobris . . .  

. . .  Permanens ad omnia Christianitatis Officia puratissimus 
Halae Brandenburg, Oct. 1704.

Matthias Bél”

Harmadik levél: kelt Halléban, 1704. december 1-én.

„Istentül minden Lelki Testi Szabadságot és Békességet kegyel
mednek mint Nagy Uramnak Asszonyommal és kedves magzatival 
együtt szívemnek igaz indulattyábul kívánok minden Szintés nélkül. 
Jól lehet mind utambul, mind innet Halébul írt leveleimben dol
gaimnak álapottyát kegyelmednek imáron elegendő képpen meg ír
tam, mind ez által mivel azoknak kegyelmedhez való jutásukról mél
tán kételkedhetem, újonnan ezen rövid írásotskám által akarván ke
gyelmedet, mint Nagy Jó-Akaró bizodalmas Atyám helyt való Ura
mat és Anyám helyt való Asszonyomat dolgaim felül tudósítanom. 
Nagy örvendetes hírül írhatom bizonyára kegyelmednek, hogy még 
híres neves Académiánk ülében fészket jól nem verhettem, imáron 
Magyar Hazábul írt Levelek által indirecte quidem üldöztetem, úgy 
annira, hogy továbra való promotziómra minden reménségem 
praescribáltatik. Az melly dolog nem hogy meg szomorította volna 
szívemet, hanem inkább vidámította, mivel látom, hogy imáron oz 
Világ bolondul fenegetni és gyűlölni kezd. Üldözzön ámbár e Világ, 
illessen minden gonosz csúf nevekkel, azzal bizonyára Halébul ki 
nem kerget, sem propositumtul el nem taszít. Mert én ugyanis na
gyobb Szerentsémnek tartom hogy Fránke Uramat halgathatom, 
mintha az egész Ország Világ kintsei enyimek volnának. És ha úgy 
lesz is, hogy promotióm hazámbul nem adatik, vallyon nem Istené-é 
Menny és Föld? Ó gyarlóság! Bizony hiszem az Istent, hogy meg nem 
szégyenülök a gonosz időben; és a drágaságban meg nem éhezem. Ps 
37, 19. Akinek pedigh tetszik ártatlan híremet nevemet hamisol ki
sebbíteni és gyalázni,13 abban, ha meg nem akar térni, csak járjon 
el; Mert az Űr a’ki az Árváknak Attyok, Ps. 68, 6 világosságra hozza 
ártatlanságomat Ps 37, 6 és bédgyugja Szájokat az Hazugoknak Ps 
63/12. Mert Isten küld az égbül és meg szabadít rágalmazóimnak
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gyalázásoktul, Sela! Ps 57/4. Az Úr az én Pásztorom és Semiben 
meg nem fogyatkozom. Ps 23/1. De caetero, egéségem Isten jó voltá- 
bul tűrhető, mellyet az Űr maga ditsőségére engedgye továbbis. Élé
semet pedig az mi illeti, tegnap, tudni illik 2. Decembr. kezdettem 
az Árva házhoz ad mensam gratuitam járni, az holott minden nap, 
64. Szegény Diákoknak vékony ebédetskéjek vagyon, mellyel mind- 
azáltal táplállya az Úr Isten Testemet, mert mondhatom én is Szent 
Pállal: Meg taníttattam mind az elég ételre, mind az éhezésre, mind 
a bővelkedésre, mind a szűkölködésre. Phil 4/12. Tsak az Űr Isten 
rajtam el kezdetett munkáját végben vigye és tegyen méltóvá az ő 
Szőlleiben néha lelki haszonnal munkálkodni. Fundáltatott ugyanitt 
is az elmúlt napokban az Ország és Fölséges Király gazdálkodásábul 
igen Úri Comunitás, de még ahoz az Idegen Nemzetbül valóknak 
nehéz jutniok .. .14 Hogy ha Mihály Deák úr ki akarja kegyelmed 
küldeni, hasznos lészen in Antecessum Fránke Uramal, az ki a’ Pae- 
dagogiumnak Fő Directora Correspondeálni, az melly dologban tsak 
tudósítson Kegyelmed örömest szolgálok. Ugyan-is gondolnám nem 
kívánatos hogy Mihály Deák ő kegyelme a balgatag Aristoteles Phi- 
losophiájának tanulása körül fiatalságának virágját vesztegesse, uti- 
liora restant, quam insanus Philosophorum Terminológia, az melly- 
nek magam is majd semi hasznát nem érzem.15 Költségetekéin még 
ugyan annyira való vagyon, hogy Isten áldomása mellett — is meg 
érhetem, de mivel az Hadaknak féltő tüze, mind Hazámban, mind 
pedig — Tartományokban igen kezd görjedezni; és a jövő Tavaszra 
ha — ruhábul fogok szűkölködni, kérném kegyelmedet alázatossan 
— pénzetskémbül 15. vagy 20. forintokat küldeni ne neheztellye ke
gyelmed, amely dolog felől Weiss uramat is alázatossan kérettetni 
nem mulatom el. Chmelius Mihály Beszterczei Scholának Collegája 
fog az magam Sógorának pénzt küldeni az — én egy néhány forin- 
totskám is ki érkezhetik mivel ő mindenkoron midőn valami pénzt 
küld a’ Sógorának, azt Kin Adám Bereszlói kereskedőre szokta ad- 
resszálni, mikor az ide Haléban kezéhez alkalmassan küldettetik. 
Mindez által a mint kegyelmed irántam való indulattya felől nem ké
telkedem, úgy reménlem rólam szegény Szolgájárul el nem feledke
zik kegyelmed, minden egyéb kereszténi Szívekkel. Ezeknek utánna 
kegyelmedet Asszonyommal ő kegyelmével és minden kedves mag
zatival együtt Jesus Christusnak a’ki békességünk Fejedelme aján
lom oltalmában. Adgya Isten ezen levélem jó egéségben és békesség
ben érhesse kegyelmetek mind fejenkint. Méltóztassa kegyelmed ne
vemmel köszönteni Mihály Deákot, Katicza Asszonyt, Maria Örsé- 
betet, Ephrosinát és Mártonkát, mellyeknek Istentül mind lelki és 
testi jókat szívessen kívánok. Sámuel Uramat, János Űr, Zári Ura
mat és minden Patronusaimat, Mihály Deák által Simonides Űr, 
Burius Uramat, Pilárik Űr — és Weissné Asszonyt.

Maradok mind kegyelmednek mind a kegyelmed egész Házának 
köteles keresztény Szolgája

Otsovai Bél Mátyás
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P. S. Botsánatot várok kegyelemedtül mint Nagy Uramtul, hogy illy 
hitvány Czédula által kegyelmedet háborítani merészeltem, mivel al
kalmatosságom véletlenül adatván azt restül el mulatni16 nem akar
tam, és úgy ezen kis levelemet más levelekhez szorítottam. Nagy sze- 
rentsémnek tartanám, hogy ha kegyelmed nagy Uram levelét el vár
hatnám, az mellybül mind kegyelmed s mind Asszonyomnak minden 
kedves magzatival együtt, egéségét megérthetném. Kedves dolgot 
tselekszik kegyelmed szegény Szolgájának hogy ha Anyám Asszonyt 
álapotom felől tudósítaná kegyelmed.”

JEGYZETEK

1 Több régi forrás szerint családjának eredeti neve Funtik volt. 
V. ö. Jewer: Verzeichnis allerhand pietistischer Intriguen und Unordnun- 
gen in Lithauen, vielen Staedten Teutschlands, Hungarn und America” . 
H. n. 1729. — J. S. Klein: Nachrichten von den Lebensumstánden und 
Schriften Evangelischer Prediger in allén Gemeinden des Königreichs 
Ungam. Leipzig und Ofen, 1789, 2. k. 38. jz. — Haan Lajos: Bél Mátyás. 
Bp., 1879, 7. 1. Az egykori Zólyom megyei Ocsován (O^ová) nemrég még 
ismeretes volt egy „Funtik-féle ugar” (Funtikowe prieüohy). — Bőd Pé
ter szerint (Magyar Athénás, H. n. 1766, 34. 1.) „mikoron Pápán az os
kolában a’ Deákok mellett szolgált, fehér hajáról neveztenek volna Bél
nek; melly nevezetet az után örömest meg-itartott. Eredete akár mint 
volt, de maga nagy szorgalmatosságu ember lévén, a’ tudós Világban 
igen sokra ment volt, úgy hogy még ellenségei előtt-is nagy emlékeze
tét hagyta.”

2 Édesanyja Cseszneky Erzsébet volt.
3 Iskoláit Ocsován, Losoncon, Káinon, Alsósztregován, Beszterce

bányán, Pozsonyban, Veszprémben és Pápán végezte, mielőtt Haliéba 
ment.

4 Ifj. Burius János, a „Micae” szerzőjének a fia, v. ö. Klein i. m. 1. k. 
25. Pilárik István, a későbbi bányai kerületi püspök, Pilárik Esaiásnak 
(Pilárik István szeniczei esperes testvérének) a fia.

5 V. ö. Szent-Iványi Béla: A pietizmus Magyarországon, Bp., 1936, 
43 k.

6 Nyomtatásban megjelent műveinek a száma meghaladja az ötvenet, 
nem számítva a külföldi folyóiratokban megjelent cikkeit. Kéziratai ma
gyar, csehszlovák, német és osztrák levéltárakban találhatók. Tagja volt 
a berlini, londoni és szenpétervári Tudományos Akadémiáknak, s tagja 
több tudós társaságnak. Szlovák feldolgozású, francia nyelvű életrajza 
alig hozzáférhető (Oberuc, Ján: Matthieu Bél, un piétiste en Slowaquie 
au XVIII. siécle. Strassbourg, 1936), életének egyetlen alapos magyar fel
dolgozása Haan Lajos békéscsabai lelkésztől (i. m.) már közel egy év
százados.

7 Szent-Iványi i. m. 43. 1.
8 A levelek keltezése idején második évében folyt Rákóczi szabad

ságharca. 1704 őszén Érsekújvárt ostromolta a fejedelem 16 000 főnyi ha
dával, decemberre egész Felső-Magyarország felszabadult, egészen az er
délyi határokig.

170



9 Étvágy.
10 Egyik levele a háborús viszontagságok folytán elveszhetett.
11 Utazása egy teljes hónapot vett igénybe Besztercebányától Haliéig.
12 Breithaupt teológiai professzor (1658—1732), Francke legközvet

lenebb munkatársa.
13 Sok hazai irigye és rosszakarója mellett v. ö. Jewer i. m. rágal

mait, OSzK.
14 Francke pedagógiai terveiben külön helyet kaptak a nemes ifjak 

az „Anstalt zűr Erziehung des Herrenstandes Adliger und anderer Für- 
nehmen Söhne und Töchter” nevű intézményében. V. ö. E. Beyreuther: 
August Hermann Francke. Berlin, 1958, 211. 1.

15 Bélnek ez a levele helyenként szakadozott, néhány szava olvasha
tatlan.

16 Mai jelentése: elmulasztani.
Dr. Fabiny Tibor
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Lehel Ferenc lelkész levele 
Schweitzer Alberthez

TISZTELT PROFESSZOR ÚR!

A szombathelyi evangélikus gyülekezet lelkészlakásában, dolgozó- 
szobámban ülök. Íróasztalomon magyar egyházi és politikai újsá
gok, folyóiratok, melyek meleg szavakkal méltatják a „90 esztendős” 
munkásságát, a maga sokoldalúságában. Televíziónk éppen az imént 
sok hálával emlékezett meg orvosi munkásságáról.

Hálával. . .  és ekkor dolgozószobám falára tekintek. Négy képre 
esik a tekintetem, teológusokéra, akiknek olyan sokat köszönhetek. 
Lutherre, Kierkegaárdra, Schweitzerre és Bonhoefferre. Milyen kü
lönböző volt e négy teológus kiindulási pozíciója, koruknak szellemi 
helyzete és gondolkodásuk szerkezete és mégis e négyben--— akiket 
útmutatóimnak vallók — van valami döntően közös: nagyon komo
lyan vették Jézus követését. Ha Luther nem vette volna ezt komo
lyan, nem lehetett volna reformátorrá! Luther előadása, amelyet 450 
évvel ezelőtt tartott a Római levélről, Kierkegaard „Einübung ins 
Christentum”-ja, azután az Ön művei: Jézus élete kutatás-története, 
nagy Pál-tanulmánya, az Oslói beszéd és Bonhoeffer ,,Követés”-etika 
c. műve mind egyek abban, hogy szenvedélyességgel vetik fel, hogy 
hogyan kell megvalósulnia a keresztyén egzisztenciának. Egyek ab
ban is, hogy mind a négyen bizonyos mértékben megütközést és fel
háborodást váltottak ki állásfoglalásukkal. . .  Ha azonban a Mester 
— Akivel szemben nem maradhat az ember semleges — polarizáló- 
lag hatott és a Vele való találkozás döntésre kényszerített mellette 
vagy ellene; vajon nem magától értetődő-e, hogy azok, akik a kö
vetést komolyan vették, az ő felismeréseikkel és követés-értelme
zésükkel — az egyházban az értetlenek között — részben dicsérettel, 
részben elmarasztalással, másrészt megbecsüléssel vagy szidalommal 
találkoztak. Az okosok tanácsát a középszerűség törvényét: az aurea 
mediocritast visszautasították!

A négy teológus közül -— akiknek indíttatásaiért hálás vagyok — 
már csak egy van életben és most Neki, a kilencvenesztendősnek 
szeretném köszönetemet kifejezni.

Amikor hozzáfogtam e levél megírásához, hogy Önnek, Professzor 
Űr 90. születésnapja alkalmából áldáskívánásaimat eljuttassam, kis 
lelkiismereti furdalásom volt a kézbesítő miatt.

Mintegy negyven évvel ezelőtt, amikor Ön Európát másodszor 
hagyta el, négy zsák el nem olvasott és meg nem válaszolt levelet 
volt kénytelen magával vinni. El tudom képzelni, hogy most is meny
nyi jókívánságokkal teli levél érkezik az Ön címére Lambarenebe. 
Mivel az én levelem csak megkésve érkezik Lambarenebe, remélem,
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hogy a kézbesítő, aki az elmúlt napokban talán nyolc zsák levelet is 
kikézbesített, azóta kipihente fáradalmait. 

Egy volt strassburgi teológiai hallgató keresi fel önt e sorokban. 
Mintegy 35 évvel ezelőtt a Quai St. Thomas lakója voltam mint ösz
töndíjas. Ott nyúltam — segítséget keresve — az egykori Directeur 
könyvei után. Strassburgban ismerkedtem meg ugyanis a bibliakri
tika eredményeivel és ezek bennem nagy válságot idéztek elő. Akkor 
úgy éreztem, hogy a talajt elvesztettem a lábam alól. A keresztyén- 
ségnek az Alapokmánya lett számomra problematikussá és szüksé
ges, hogy azok, akik meggyőződéssel szeretnének az egyház szolgá- 

    latába állani, ezzel az Alapokmánnyal való viszonyukat tisztázzák. 
Az első, amiért én önnek, Tisztelt Professzor Űr, köszönettel tar

tozom az, hogy ön, aki szilárdan a történeti kritikának talaján állt, 
az Ön Jézus-könyvében olyan határozottan állapítja meg: „a Névte
len . . .  jön hozzánk és így szól: te pedig kövess engem! és olyan fel
adatok elé állít, melyeket a mi időnkben akar megoldani. Ö paran
csol és azok akik Neki engedelmeskednek, bölcsek és egyszerűek, 
mindabban, amit az Ővele váló közösségben, békességben, cselek
vésben átélhetnek kinyilatkoztatásában részesülnek és szóval ki nem 
fejezhető titokként tapasztalják meg, ki is ő?” . . .  Ez valóban útmu
tatás volt számomra, olyas valaki részéről, aki Jézus dolgát dogma
tikai előfeltevés nélkül történetileg vizsgálta meg s az Ö titkát mégis 

 mélyebbnek találta, mint sok történetkritikai beállítottságú kortársa. 
Ez elég volt számomra az én belső zavaromban! Ha többet mondott 
volna, nem segített volna, mivel mint történész, átlépte volna a tör
ténettudósok kompetenciáját. Ha kevesebbet mondott volna, tovább
ra is bizonytalanságban maradtam volna.

Ön szerint Jézus: „szóval ki nem fejezhető titok.” Ez csaknem hit
vallás volt s én hálás voltam, hogy az a teológus, aki e szót: „gondol
kodás” nagybetűvel írta — s ezért nem bocsátkozott spekulációkba 
— csaknem a hitvallás küszöbéig jutott el. S éppen ezért nem volt 
teljességgel kibírhatatlan a történeti Jézus és a hit Krisztusa közötti 
diszkrepancia.

A másik, ami számomra akkor nagyon jelentős volt: Ön rámuta
tott arra, hogy „a Jézushoz való helyes viszony ez: Általa megraga- 
dottnak lenni.” Egy dinamikus Krisztus-képet állított elénk. Az Isten 
igéjéhez lehet dogmatikusan —  tehát az egzisztenciát illetően semle
gesen viszonyulni. „Jézus végtelen szeretetakarata” — az ön  kife
jezését használom — azonban megragadja az embert. És így reali
zálódik a Jézushoz való igazi viszony az ön  szeretetetikájában. (Va
jon nem látható-e az a veszély a teológiában, hogy a Mester és a ta
nítvány közötti feszültség teológiai kategóriák által gyengíttetik? Jé
zus mint „skandalon” egészen provokálta a szubjektivitást Kirke- 
gaardnál. Hasonlóképpen hatott az igazi dialektikus teológusoknál is. 
Később azonban valóságos ismeretelméleti fogalommá korcsosodott, 
úgy, hogy a tanítvány valahogy távol tudta magát tartani Jézus ve
szélyes, igénybevevő közelségétől.)

Hálásak vagyunk önnek, Professzor Űr, azért, hogy dinamikus
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Jézus-képével újból és újból emlékeztetett arra, hogy Jézus és az 
etika egymástól elválaszthatatlan.

„Kövess engem!” Ezzel a jézusi paranccsal kapcsolatban szól ön  
„azokról a feladatokról, amelyeket Ö a mi korunkban akar megol- 
dani.” Még Strassbourgban olvastam a „Les besoins de la Mission du 
Congo” című cikket, amely oly döntően hatott Professzor Úrra.

Emberek kerestettek, „akiken a Mester tekintete nyugodott” e 
cikk szerint. De a Mester, az Irgalmas Samaritánus tekintete önt 
nem engedte nyugodni. Ez a tekintet indította el Önt a samaritánusi 
útra, Afrika sokat szenvedett népéhez. Megnemértés, gáncsoskodás 
ellenére Ön, a tanítvány — a „Gazdag Ifjú” tanítványa, lemondott 
gazdagságról, civilizációról, hírnévről és ezzel megmutatta, hogy 
konkrét valami a követés, a szeretet etikája.

Nyugtalanít az a probléma, hogy vajon az egyház, a „Gazdag Ifjú” 
egyháza, azé a gazdag ifjúé, Aki „gazdag lévén szegénnyé lett” 
(2 Kor 8, 9.) érettünk, a Főhöz, a Gazdag Ifjúhoz való hozzátarto- 
zandóságát tudja-e tanúsítani a maga attitűdjében, gyakorlati ma
gatartásában is . . .  Vajon az egyházat a Jézus Lelke hatja-e át?

(A Nagy Konstantinusz utáni korszakban, amelyben az egyház — 
ha kényszeredetten is — felhagyott azzal, hogy pozícióit a világba 
mind erőteljesebben építse ki, mintha elfelejtette volna azt, amire 
Ön is egyszer figyelmeztetett: „Olyan mértékben, ahogy külső hata
lomra tesz szert — t. i. az egyház — , oly mértékben veszít lelkiek
ben.”  Igaza van, Professzor Úr; „a keresztyénségnek egy dologra 
van szüksége, arra, hogy Jézus Lelke töltse be.” Tehát nem restaurá
cióra, a világ nagykorúságának terhére. Ellenben a nagykorú világ
ban a Jézus Lelke által nagykorúvá lett egyháznak kell Isten végte
len szeretetakaratát megbizonyítani.)

Az egyházban áhítatos tisztelettel szólunk a Magasságosról, Aki 
dicsőségét abban látja, hogy eggyé válik a legalacsonyabbal. Erről 
kell nekünk beszélnünk. De úgy, hogy ebbe az alászálló mozgásba 
bele kellene a keresztyéneknek is vétetniök, természetes magától- 
értetődöttséggel: anélkül, hogy ezzel magukat mutogatnák. Profesz- 
szor Uramnak igaza van: „amit mi” — keresztyének — „kint” — te
hát a gyarmatokon — „emberekkel” (és mindenütt a világon) „jót 
cselekszünk, nem is jócselekedet, hanem mulasztások jóvátétele” . 
Úgy gondolom, hogy adósság azzal szemben, ki minket „végtelenül 
szeret.”

„Kövess engem. . .  a mi időnkben.” Mintegy három évvel ezelőtt 
ismét Elsass-ban jártam. Szinte semmi sem változott. A Lajpetite 
France máig is megőrizte régi charme-ját. Az Ön temploma, a Miklós- 
templom még ugyanaz. A Tamás-templom a mi kedves teológiai ott
honunk (Stift) mögött, nagyon keveset változott. Csupán a Silber- 
mann-orgonánál egy Schweitzer-emléktábla. A Günsbach-i Café de 
la Gare jó öreg korcsmárosa azonban- már nem él. Pedig milyen lel
kesen beszélt egykor arról: Ha jobban megértenék Albert Schwei- 
tzert, nem volna háború ... Vajon egyáltalán megértették-e? Ismét 
egy nyugtalanító kérdés. Ön előre látta az emberiség nagy kataszt
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rófáját. Az elmúlt esztendőben, midőn a két világháború — ötvene
dik és huszonötödik — évfordulójára emlékeztünk, megkérdezhettük 
magunkat: vajon megértettük-e, hogy „mindkét világháborúban vét
kesekké lettünk kegyetlen embertelenségünkkel” , amint ezt Ön lelki
ismeretbe markolóan kifejezésre juttatta. Milyen szenvedélyes az 
Ön tiltakozása az atom-nukleáris fegyverekkel szemben, melyek Ön 
szerint is „összeegyeztethetetlenek a morállal” .

Annak ellenére, hogy még sok ember van, akik nem értették meg, 
hogy mit jelenthet egy elkövetkezendő háború, jelentős és bátorító 
számunkra, hogy Ön nem veszítette el bizakodását. Szeretné a vilá
got arról meggyőzni, hogy győz az emberség az embertelenség, „a 
szellem az ostobaság felett” .

A követéshez „a mi időnkben” hozzátartozik az is, amit Ön egyik 
levelében így fejezett ki: „Sohasem fogunk meglankadni az atom és 
nukleáris fegyverek elleni harcban.” .

Tisztelt Professzor Űr! Voltak az Ön életében pillanatok, amikor 
Ön — és mások — azt gondolták, hogy kiáltása nagyon magányos, és 
visszhangtalan.

Mégis az, amit ön  olyan forrón óhajtott, t. i. az Ön gondolatai mint 
„anonim erő, az emberek tudatába behatoljanak” , már a beteljese
déshez közeledik. Bár lenne még sok öröme afölött, hogy a tudat eb
ben az irányban formálódik Európában és a világban, hogy a múltat 
legyőzzük. (Bewaltigung der Vergangenheit.)

Adjon Isten Önnek erőt ahhoz, hogy szép tervét, a leprafalut fel 
tudja építeni.

Ön egykor egyszerű kis operációs termének alapkövébe egy szeg
gel ezt karcolta be: „Boldogok az irgalmasak, mert ők irgalmasságot 
nyernek.” Adná Isten, hogy ez az igazság az Ön példás élete szögé
vel sok kőszívbe belevésettessék.

Ön a Nobel-díjat az irgalmasság szolgálatára adta tovább. Nem
csak a kapott Nobel-díj sorsával, hanem egész életével is arra emlé
keztet bennünket, hogy keresztyének „a mi időnkben” — és minden 
időben — azt ajándékozzák tovább, amit kaptak: a könyörületessé- 
get.

Bár ajándékozna meg Isten minket azzal az örömmel, hogy Pro
fesszor Űr befejezhesse teológiai végrendeletét. Hatvan évvel ez
előtt már kutatásainak középpontjába állította az eschatológia és eti
ka égető kérdéseit. Egész életműve elkötelezett minket nyugtalanító 
módon Jézus követésének komolyanvételére, „a mi időnkben” való 
etikai cselekvésre.

Sokat viaskodtunk az eschatológia és etika kérdéseivel. Azt tud
juk, hogy az eschatológia nem zárja ki az etikát, sőt intenzivizálja. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy aki intenzív etikai életet élt, 
teológiai végrendeletében e kérdésekben ma is előremutatót tudna 
mondani.

Isten áldja meg Önt, mélyen tisztelt Professzor Úr 
Szombathely, 1965. január 14.

Lehel Ferenc
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H alottunk

Szentpáli Pál 
1894—1966

1966. október 12. Ezt a napot az élet és halál Ura írta be sötét és 
komor betűkkel nemcsak egy család, hanem a pusztaföldvári gyüle
kezet életébe is. Ekkor zárta le szemét a halál Szentpáli Pál nyug. 
lelkésznek. A hűséges szolgát maga elé hívta Ura elszámolásra.

Szentpáli (Szlancsik) Pál ároni család sarjaként látott napvilágot 
a Nógrád megyei Surány községben 1894. augusztus 1-én, ahol atyja 
lelkész volt. Iskolai tanulmányait egész óklevelének megszerzéséig 
evangélikus iskolákban végezte. Az akkori elemi iskolába Alsóeszter- 
gályon járt, majd középiskolába az ősi pozsonyi evangélikus líceum
ba. Teológiai tanulmányait is ugyanott végezte el az Evangélikus 
Teológiai Akadémián. Lelkésszé 1917. június 12-én szentelte a balas
sagyarmati templom oltára előtt Baltik Frigyes illetékes püspök. Se- 
gédlelkészi szolgálatát atyja oldalán kezdte el. Ifjú thimótheusi szol
gálatának kiemelkedő állomásai: Budapest—Deák téri, ózdi,
szarvasi és tótkomlósi gyülekezetek. 1924. június 1.-től a pusztaföld
vári gyülekezet rendes lelkésze lett. Itt szolgált 31 éven keresztül, 
egyész nyugdíjba vonulásáig. 1955. szept. 1-ig. Megelégedett és bé- 
kességes családi életet élt, Isten négy gyermekkel ajándékozta meg 
házaséletüket és tette azt így is nagyon gazdaggá és tartalmassá.

Szentpáli Pál a hit embere volt. Életét hite kapcsolta össze Urával, 
a Jézus Krisztussal. Hite könnyítette küzdelmes életútját, annak 
sok terhét. Hite adott erőt arra is, hogy testi fogyatékosságát, egyre 
gyengülő hallókészségét alázatos türelemmel tudta elviselni. Hite 
erőforrás volt gyülekezete számára is. Jó volt szavára felfigyelni a 
kétkedés, a bizonytalanság és a csüggedés idején. Tudott halkan és 
szelíden erősíteni, vigasztalni, bátorítani. Életének legértékesebb és 
leggazdagabb prédikációját halálos ágyán mondotta el szerettei felé 
az úrvacsora vétele után. Mit sírtak — mondotta, ez az élet rendje, 
hogy elmenjünk. Annak örüljünk, hogy élő Megváltónk van! így 
csak az tud szólni, aki hitével Krisztushoz csatlakozik. Ő ilyen volt!

Szentpáli Pál a szeretet embere volt. Szeretete a Krisztusból táp
lálkozott. Ezért soha nem fogyatkozott meg abban. Szeretetet sugár
zott nemcsak családja, hanem a nagyobb közössége, a gyülekezet
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felé is. Volt gyülekezete ma is úgy emlékezik reá: a szeretet embere 
volt. Ezt tapasztalták meg lelkésztársai is, akik kivétel nélkül tisz
telettel és megbecsüléssel vették körül egyszerű és nemes egyénisé
gét.

Hite és szeretete adta ajkára a bizonyságtevésnek a szavát 38 
éven át. Ebből 31 éven keresztül a pusztaföldvári gyülekezetben. Ez 
adta kezébe a tollat, mellyel megírta költői lelkének alkotásait. Ver
sesfüzete 1942-ben jelent meg „Erős várunk nekünk az Isten” címen, 
de volt pályadíjnyertes alkotása is. Szíve kincsestár volt, melyből 
gazdag bőséggel osztott nemcsak szolgálati ideje alatt, de nyugalom
ba vonulása után is egész haláláig. Hűségére jellemző, hogy Puszta- 
földvártól nem tudott megválni akkor sem, amikor egyik Nógrád 
megyei gyülekezet egyhangúlag kívánta meghívni lelkészéül. Nem 
tudott elszakadni a pusztaföldvári templomtól és annak oltárától.

Amikor hálát adunk Istennek a drága életért, akkor megörökítjük 
emlékét azokkal a sorokkal, melyeket halála előtt egy hónappal a ba
golyirtási üdülőnk emlékkönyvébe írt:

„Az én időm, mint a szép nyár” — máris eljárt 
Nyomomban itt a kapzsi tél.
Göröngyös, hosszú pálya végén 
A vándor ím nyugodni tér.
Köd lepte be a hegytetőket,
Nem vonz csalóka földi fény;
Egyet kívánok: megpihenni 
Megváltóm áldott, hű szívén.
Vágya teljesült. 1966. október 12-én elhalkult szíve. Nógrád szü

lötte hazatért megpihenni Nógrádba. 1966. október 14-én temettük 
a salgótarjáni temetőbe.

Emléke legyen áldott közöttünk!
Benczúr Zoltán
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A z igehirdető m űhelye

HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP

Mt 18,11—14.

„Az emberek hajlandók lemondani egymásról és elveszettnek tekin
teni azt, aki eltévedt. Isten azonban nem mond le róla, sőt különös sze
retettel fordul feléjük, és abban van öröme, ha sikerül új életet kezde
nie.” A példázat Istenre mutat és ezen keresztül Jézus egész életének 
értelmét adja: az ember megmentése az élete célja.

Milyen fontossá és jelentőssé tud válni az egésznek egy darabja, 
mégha még oly kicsiny is, ha nincs meg. Isten számára minden egyén, 
a legkisebb is, ugyan olyan drága, mint az egész közösség. Mindenkit 
meg akar tartani, meg akar menteni bűneiből és azt akarja, hogy az 
egész együtt legyen vele. Tehát, nem vagyunk az elveszettség állapotá
ban, még akkor sem, ha nagyon is messzi érezzük magunkat Istentől. 
Hanem az az öröm kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy Isten állandóan 
keres bennünket.

12—13. v. Nem lehet csodálkozni a pásztor viselkedésén, amikor el
indul, otthagyva a többet, hogy megkeresse az egyet, ami eltévedt. Hiszen 
neki mind a száz sajátja volt. Nem béres, vagy haszontalan szolga, ha
nem pásztor volt, aki szereti és ismeri minden juhát. Minden ember félt
ve őrzi azt, ami a sajátja. Nem akarja elveszteni. Ezért megy a pásztor 
is a hegyeken át az elveszettért, nem törődve azzal, hogy összetörheti ma
gát, ő maga is elveszhet. Egyetlen cél vezérli: újra viszontlátni, megta
lálni az elveszettet.

Ha megtalálja, különleges öröm vesz rajta erőt. Viszontlátta saját
ját. Elérte célját, egyetlen célját, és ez beteljesült. Ezt legjobban talán 
az tudja átérezni, aki évekig kereste valamely szerettét, hosszú ideig nem 
találta meg, de végül mégis bekövetkezhetett a viszontlátás. Egyetlen cél 
elérése mérhetetlen örömet szerez.

14. v. Mivel Isten nem akar senkit elveszíteni, azért tanulságos szá
munkra nagyon is Jézus beszéde, mert éppen ránk vonatkozik. Arról szól 
nekünk Jézus, hogy a harag és ítélet szavai helyett, — amivel nagyon is 
sokszor találkozhattunk az Ószövetségben — Isten kegyelmével és a sze
retet eszközeivel vissza szerzi, és mindig vissza akarja szerezni az elve
szettet. Jézus is ugyan így cselekszik naggyal és kicsivel gyülekezeté
ben (11. v.).

De mi történik akkor, ha az Istentől eltávolító, az elveszítő bűn válik 
uralkodóvá az emberen? Hiszen, ha ez uralkodik — és egész életünk ar
ról tanúskodik, hogy nagyon is sokszor a bűn az ami elsősorban irányít
ja életünket — akkor mind az egyént, mind a gyülekezetei nagyon is 
megcsonkítja, hiszen az együttmaradást, az egy közösségben való élést a 
bűn megcsonkítja, lehetetleníti is sokszor.

Az a boldog öröm tölthet el bennünket még ilyen esetekre nézve is, 
hogy még ilyenkor sincs egyedül az ember, mert Isten folyton, napról 
napra utána megy, keresi, hívja, szólítja és mérhetetlen öröm tölti el, 
ha megtalálja. Az az öröm töltsön el, hogy Isten igazsága, kereső szere-
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tete megtalál minden élethelyzetben levő embert. Bűnöst és benne hivőt 
egyaránt, mert egy célja van ma is a felénk áradó igének: megtalálni azt, 
aki elveszett, visszahozni azt, aki eltévelyedett.

A PRÉDIKÁCIÓ FELÉ

A bibliaolvasó és templomba járó emberek előtt ez a szakasz nagyon 
jól ismert. Fenyegeti az igehallgató embert, és természetesen az igehir
detőt is, hogy elsikoljon felette, úgy is nagyon jól ismerem, sokszor hal
lottam már, jelszóval. Pedig, ha valamit nagyon sokszor hallunk, sokszor 
kerül elénk, annak valami különleges oka kell, hogy legyen. Ez a meg
állapítás áll erre a mostani szakaszra is Nem véletlenül idézgetjük sok
szor, hallunk róla szüntelen. Életünk szempontjából a legjelentősebb igék 
sorába tartozik ez a négy vers. Ismert szakasz és ráadásul példázat, na
gyon fenyget az a veszély, hogy elveszünk, a példázat képanyagába. Ecse
teljük szép szavakkal, hogy milyen nagy, nehéz és fáradságos munka 
volt a palesztínai vidékeken, szakadékok között megtalálni egy elveszett 
juhot, és ezután már nem maradt időnk másra.

Nagyon közel vagyunk még húsvéthoz. Elkerülhetetlen — nem csak 
az igéből kifolyólag, de időileg is — hogy ne utaljunk a nagypénteki, 
húsvéti eseményekre. Utalnunk kell rá azért is, mert mostani igénkben 
benne van Jézus egész működése. Benne van minden cselekedetének, sza
vának és prédiációjának értelme és alapja. Benne van a nagypénteki 
megalázás és a húsvéti felmagasztaltatás célja. Jézus egész életét magya
rázza ez a négy vers.

Arról beszél igénk — most már az ember, a mi szempontunkból, — 
hogy miért lehetséges a sok bűn, engedetlenség és Istennel való szembe
fordulás ellenére is a mi életünk. Miért nem pusztít el bennünket Isten. 
Azért teremtett minket, azért tesz meg mindent, hogy közösségben éljünk 
vele. Ezt a célját munkálta Jézus elküldésével, értünk való feláldozásá
val és ezt a célt munkálja azzal,, hogy nap mint nap, keres bennünket 
igéjével. Ha eltűnünk bűneinkben, ha el akarunk menekülni előle a vi
lágba, akkor is keres bennünket. — Rámutathatunk arra is, hogy nem 
egyszerűen Isten az, aki keres bennünket (félelmetes, haragos, félelmet 
ébresztő), hanem Atyánk, aki — bármilyen engedetlenek vagyunk is — 
szeretettel fordul felénk, mindent a javunkra cselekszik.

Isten közösségre teremtett minket magával és egymással. És most 
itt jön a mi felelősségünk is. Nem várhatjuk ölhetett kézzel, hogy köze
ledjen Isten felénk, keressen minket. Nekünk is keresnünk kell Öt.

Keresnünk kell a másik embert is. Nem elég itt a szavak áradata, 
hanem a cselekedeteinkkel. Isten bennünket akar felhasználni arra, hogy 
a másik embert megtaláljuk Neki. És it^ már valóban csak a tettekkel 
lehet valamit kezdeni. Tétlen embert még senki nem követett. Olyan pél
dát kell adni ami követésre érdemes.

Isten keres, keressük mi is Öt és embertársainkat!

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT
Isten keres minket!
1. Mindent megtett ezért — Atyánk
2. Jézus az élő példa
3. Közösséget akar velünk
4. Közösséget akar ember és ember közt

ifj. Kendeh György
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HÚSVÉT UTÁNI 4. VASÁRNAP

Mt 21,14—17
MIRE JÓ A TEMPLOM?

Közülünk bizonyára sokan tudnának beszélni arról: mire jó a temp
lom, az egyház, a keresztyénség — és mégis nagyon szükséges, hogy ép
pen efelől igazítson el bennünket az Ige. Nem egy kereső, vagy éppen 
hivő lélek számára kérdéses ez, s ha a dolgok mélyére tekintünk, meg
látjuk, hogy elkél a komoly számvetés. Különösen szükséges azonban 
Istennek erre az üzenetére figyelnünk, ha meggondoljuk, hogy ma kon
firmáló ifjú testvéreink számára ez döntő fontosságú, a gyülekezetnek 
pedig — ma különösképpen — őrájuk nézve is meg kell hallania Jézus 
Krisztus megítélő és megelevenítő szavát, hiszen a gyülekezet felelős if- 
jaiért Isten színe előtt, hogy az ő erejével felvértezve, áldássá válva jár
ják életútjukat embertársaik között. (Ezért persze ők maguk is felelő
sek.)

Tegyük fel hát igénknek a kérdést: mire jó a templom? Az első vá
lasz így hangzik:

g y ó g y u l á s á r a .

„Vakokat és sántákat” gyógyított meg Jézus a templomban, melyet 
közvetlenül ezt megelőzően tisztított meg a kufároktól, akik a jeruzsá- 
lemi nagyünnep óriási „forgalmában” inkább a jó üzlet lehetőségét lát
ták meg, (mert erre volt szemük,) s emellett háttérbe szorult az imád
kozás, az Isten erejével való megtöltekezés hatalmas lehetősége. De Jé
zus a templomban is számításukat keresők kiűzésével nemcsak azt mu
tatta meg: mire nem való a templom, hanem azt is, mire való; ezt pe
dig a templom előcsarnokában bizony nagy számmal található nyomo
rultak meggyógyításával tette.

Nem is olyan nagyon régen még nálunk is gyakori jelenség volt, 
hogy a templom előtt nyomorékok, koldusok tanyáztak, főként istentiszte
let idején. Istennek legyen hála, hogy a koldusok szinte mindenünnen el
tűntek, a rokkantakról pedig egyre nagyobb mértékben intézményesen 
gondoskodnak. Isten és emberek iránti hálával gondolunk az e téren 
már megtett útra, de meg kell látnunk keresztyéni feladatainkat, melyek 
betöltésére Jézus Krisztus szeretete indít: a társadalmi és technikai ha
ladás nem ment fel bennünket a gyakorlati emberszeretet nagy paran
csa alól. Nincs az az automatika, amely ezt pótolhatná! Csakis embertől 
emberig terjedhet, szívtől szívbe, mégpedig a legkézzelfoghatóbb módon!

Amióta Jézus Krisztus feltámadásával felépült az az örök templom, 
amelyről ő maga mondta: „Rontsátok le, s én három nap alatt felépítem”, 
azóta e feltámadás erejében adva van annak lehetősége, hogy Jézus 
Krisztusba gyökerező életünk, magatartásunk is templommá s istentisz
teletté váljék. „Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma!” — mond
ja Pál apostol (1 Kor 6,19), s „testen” egész emberi mivoltunkat érti, min
den lehetőségével és az Istentől kapott energiákkal együtt. Ha igazán 
van húsvétunk, annak természetes folyománya tehát az irgalmasság gya
korlása az élet mindén területén, persze nem koldusgarassal. Jézus sem 
alamizsnát nyomott az elesettek markába, hanem fölemelte őket testi
lelki nyomorúságukból: fölemelte a szívüket, őket magukat, mindenes
tül, az Isten szeretetének gyógyító hatáskörébe, abba az Istentől áthatott
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új életbe, amelyben tényleg rossznak és gonosznak ismerték fel bűneiket, 
de azzal képesek voltak a bűnbocsánat ereje révén szakítani, s amely
ben tudtak és akartak már Isten megajándékozottjaiként mások számára 
ajándékká lenni, vagyis szolgálni!

És milyen korszerűen gyakorolta Jézus az irgalmasságot! A betege
ket, akiket korának farizeusi gondolkozása többnyire valami különös bűn
nel gyanúsított (mely sanyarú sorsuk oka lett volna,) testestül-lelkestül 
„kezelésbe vette”, s tulajdonképpen ugyanezt csinálta a cégéres bűnösök
kel is, akiket vétkeikből a kor írástudóinak Ítélkezése nem tudott „ki
gyűlölni”, de akiket a Jézus melléjükállása képes volt „kiszeretni” abból 
az életstílusból, amely nekik is, másoknak is csak fájdalmat hozott.

Korunk legelterjedtebb népbetegségének lehet szinte tekinteni az 
ideges ártalmakat. Szakértői becslés szerint a különböző szakrendelése
ken elhangzó ezerféle egészségi panaszok igen nagy része — esetleg fele! 
— idegi eredetű. Ám ezek a „funkcionális” panaszok sem hanyagolha
tok el: valóban betegségek. A lélek tiltakozásai a testen: könyörüljetek, 
legyetek irgalmasok! Értsétek meg egy kicsit, törődjetek velem! Ne för- 
medjetek rám minden kis hibáért, segítsetek jobbnak lenni, ne csupán 
követeljetek! Szánjatok meg a bűneimben is, bunkózás helyett csak egy 
kezet kérek, amelybe belefogózhatom! Hát nem látjátok, hogy ebbe a 
lelki vitaminhiányba belepusztulok?!

Egyről azonban meg ne feledkezzünk: azok az elesettek mentek Jé
zushoz, és — bocsánat a kifejezésért — nem Jézus szaladt utánuk. En
nek az az üzenete, hogy a gyógyulást keresni kell, éspedig őnála! Az ő 
terápiája pedig szükségképpen a bűn-kérdésnél kezdődik, és ugyancsak 
szükségképpen az egész emberre hat ki, lelki, egészségi, erkölcsi vona
lon egyaránt! Csak egy esetet: valaki már szinte körbejárta a nagyvá
ros belgyógyászait és urológusait, de urémisyának okát nem tudták meg
állapítani, és persze magát a bajt megszüntetni sem. Kötegnyi negatív 
lelettel a markában — csak úgy alkalmilag — lelkészének is panasz
kodott. Az pedig, sokat foglalkozván a pszihoszómatikus jelenségekkel, 
(testi-lelki kölcsönhatásokkal,) szintén „csak úgy alkalmilag” megkér
dezte: vajon rendezett-e a belső élete? Egy szó, mint száz: magángyónás 
lett a dologból, az illető letette egy régóta dédelgetett-rejtegetett bűnét, 
mely sok titkolt félelmet-feszültséget okozott, s később csodálkozva vette 
észre, hogy urémiája megszűnt. Nem mese, hogy a bűn mélyre hat és 
rombol! És az sem mese, hogy ha igazán Jézus közelébe kerülünk, az 
a gyógyulás atmoszféráját jelenti!

„Jó ilyet hallani ezeknek a mai fiataloknak” — gondolhatják sokan. 
Nos, ahogyan a fiatal szervezet érzékenyebben reagál pl. a dohányzás 
okozta ártalmakra, úgy rohanó-forrongó korunk problémáira is, csak ép
pen lelkileg, magatartásában. És főleg érzékenyebben reagál — mond
juk — a családi légkörből „beszívott” „káros anyagokra” , mint amilyenek 
a türelmetlenség, önzés, nemtörődömség, hűtlenség, stb. Egyetlen kor, 
vagy korosztály bűneit sem akarjuk kisebbíteni, de éppen ezért ki kell 
egyenlítenünk egy súlyos egyoldalúságot: ha okkal van panasz a „mai 
fiatalokra”, annak az az oka, hogy okkal lehet panasz a „mai felnőttek
re” : a mi gyengeségeink látszanak meg rajtuk! Ezért felnőtteknek-fiata- 
loknak egyet mondhatunk: kerresétek Jézust, mert jó a gyógyulás lég
körében élni! És ugyanilyen jó annak „levegőjét” továbbadni!

Most azonban megdöbbentő dolog következik. Jézus elesetteket emel 
föl, Isten szeretetének új létalapjára helyezi őket — és vannak, akiknek 
ez nem tetszik. Gyermekek számára is nyilvánvalóan Isten dicsősége ra
gyog fel cselekedeteiben — hozsánnát is zengenek neki a „bölcs” farizeu
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sok által lenézett kicsinyek — és éppen képzett hittudósok gerjednek ha
ragra pont emiatt! Micsoda képtelenség!

Hát persze, ők az uralmukat féltik: egyrészt veszedelmes konkurenst 
látnak a népszerű Mesterben, másrészt felelőtlen kalandort, vagy naiv 
rajongót, aki talán nincs is tisztában azzal: milyen szörnyen érzékenyek 
a rómaiak mindenféle „messiás”, meg „Dávid-fi” fellépésére. A gyerme
kes hozsannázás még bajba sodorja a népet! És ennek a vidéki próféta
félének még annyi valóság-érzéke sincs, hogy leintse túlbuzgó hiveit!

Ma már világos, hogy Jézusnak több érzéke volt még a politikai való
ság iránt is, mint az egész taktikázó főtanácsnak együttvéve, hiszen ezek
nek titkon mégiscsak katona-messiást leső váradalma végül is tragikus 
háborúba és szörnyű pusztulásba vitte a népet, Jeruzsálemestül-templo
mostól. És Izráel útja ott hajlott iszonyú romlásra, amikor Jézusban nem 
ismerte föl Isten egyetlen és megkerülhetetlen „békefeltételét” az életre!

Így aztán a templom s benne maga Jézus arra is jónak bizonyult, 
hogy ítélet és

r o s t á l ó d á s

eszközlője legyen. Szomorú dolog ez. De nem megoldás, ha a minőségi 
ellenőr „vajszívű”, vagy ha szűrővizsgálaton az aggasztó leletet is az 
egészség jelének veszik. A magabiztos, rátarti farizeusok kiestek az is
teni rostán, s velük együtt kiesnek minden idők önelégült vallásosai, akik 
vélt, vagy valóságos erényeik birtokában elmennek Jézus mellett, és mert 
olyan nagyra vannak önmagukkal, „bölcsek és értelmesek”, Isten titkai 
és a gyógyulás útja soha fel nem tárulnak előttük, hiszen nem tudják, 
mi az alázatosság, mi a szív mélységes Istenre szorultsága, s hogy a meg
térés kicsinynek-nagynak egyedül lehetséges magatartása a Mindenható 
előtt, aki „a kevélyeknek ellenáll”.

A Békesség Fejedelmét azonban a vak vezérek nyomán egy egész 
nép nem ismerte fel, s ezért egy egész nép esett át a rostán. Annak ide
jén alig néhányan hitték, hogy ez lehetséges, illetve, hogy Jézus fájdal
mas figyelmeztetése Jeruzsálemhez teljesen reális. S negyven-egynéhány 
év múltán Isten történelmi ítélete elérte Izráelt, és maga a templom is 
kihullott a hatalmas rostán a „szent városai” együtt; nem kellett a bé
kesség és szeretet, meg kellett hát egyék a gyűlölet halálos gyümölcseit.

Láthattuk, hogy egyének és kisebb-nagyobb közösségek számára mi
csoda megújító, gyógyító erőt jelent Jézus komoly befogadása, s hogy aki 
közelébe kerül, az nem maradhat közömbös: vagy nyomába szegődik, 
vagy kirostálódik. Engedjük hát, hogy az Ige szembesítsen Jézussal és 
feltegyen néhány kérdést.

Kell-e nekünk igazán Jézus, Szentleikének élővíz-folyamai ömle- 
nek-e életünk egész gyakorlatába, és ennek eredményeként Isten szere- 
tete erőművének bizonyul-e „testünk”, emberségünk? Sugárzódnak-e be
lőlünk azok az energiák, amelyek oly nélkülözhetetlenek, mint a jó le
vegő, főként az ifjúság számár^? Tudunk-e korszerűen irgalmasságot 
gyakorolni egyének és közösségek javára? Nehogy átessünk azon a bi
zonyos rostán, mint keresztyének, vagy éppen mint egyház, azért, mert 
képtelenek voltunk az Isten fölemelő szeretetének csatornáivá lenni 
családunk, egyházunk, munkatársaink és népünk körében, a tisztaság, 
békesség és gyógyulás hatóerőinek árasztásával!

Hogy Jézusban Isten dicsősége, ereje, jósága ragyogott fel, azt annak 
idején ott a templomban „a vak is látta”, ezért bicegtek hozzá olyan
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buzgón a sánták, s ezért buggyant ki a dicséret a kicsik szájából. Lám, 
erre való a templom:

I s t e n i g a z  di c s ér et ér e .

Ének, imádság, ige, prédikáció — mind ezt szolgálják. De nem azért, 
hogy miután mindez a templomban elhangzott, egyben elintézettnek is 
vegyük részünkről az istentiszteletet. Istent igazul, hitelesen dicsérni 
csak úgy lehet, ha az életfolytatásunk alaphangja, meghatározója, mint 
fő dallam, melyhez a többi mind szépen hozzácsendül.

Keresztyénnek lenni azt jelenti: Istennel összhangban lenni, ráhan
golódni Jézus Krisztus akaratára, hogy gondolkozásunk, érzelmeink, aka
ratunk s egész lényünk-valónk tisztán zengje Urunk dicséretét.

Akkor, ott a jeruzsálemi templomban Jézus nem nézte kevésbé a 
gyerekek dicséretét. Dehát erre különben sem neki van szüksége, ha
nem nekünk, hiszen ez számunkra megtiszteltetés, minket alakit hozzá 
hasonlóvá, szolgálatra alkalmassá, s mint valami csodálatos rádióaktív 
anyagot, belénk helyezi az irgalmasság, a gyógyulás és gyógyítás sugárzó 
energiáit, hogy általa fölemelt és fölemelő élet legyen akár fiatal, akár 
korosabb életünk.

„A szívünk azé, aki fölemeli” — mondta egyik nagy költőnk. Jézus 
képes erre. Csak hangolódjunk rá mind jobban, mi, mai felnőttek és mai 
fiatalok, hogy Isten által konfirmált, vagyis megerősített életünk tisztán 
csengő énekként zengje, mire való templom, egyház keresztyénség hogy 
rostálódásokban helytálltunk, Jézus gyógyító közellétében éljünk, s en
nek gyümölcseként hirdessük szóval és tettel az ő dicséretét!

Bodrog Miklós

HÚSVÉT UTÁNI 5. VASÁRNAP

Lk 18,1—8.

E vasárnapra rendelt szöveg Lukács evangélista külön anyagából 
való. Magyarázó, megvilágosító rövid történet: példázat. Nehezen ért
hető vagy érzékelhető, esetleg félreértett igazság, helyzet megértetésére 
szolgál. Sajátsága, hogy egy-egy lényeges ponton veszi célba a valóságot, 
és csak ott, oda koncentrálva adja a megvilágosítást. Ezt az igehirdető
nek tekintetbe kell vennie, nehogy a szöveget túl magyarázva, alkalmazza!

Szövegünk rokonságban van a Lk. 11, 5—8-ban közölt anyaggal. Az is 
az állhatatos imádkozásra buzdít, alapigénk azonban árnyaltabb. Ma
gunkra alkalmazható vonás: Olyan helyzetben szólal meg a kérés, ahol 
az özvegy már megtette a tőle telhetőt, és olyan dologban, melyre néz
ve egyetlen becsületes út van, a reménykedő kérés. Állhat bármelyikünk 
és a gyülekezet is ilyen kérdések szorongató gyűrűjében (keserítő kény
szerhelyzet, boldogtalanság, a bűn ránkterülő árnyéka, betegség, halál). A 
harcot így nemcsupán igazunk megvalósulásáért, hanem helyzetünk 
nyomorúságával szemben, sőt még a bennünk támadó reménytelenség el
len is meg kell vívnunk. Eszköze pedig a legvégső, amit tolvaj el nem 
lophat, erőszak tőle meg nem foszthat, az ember ki nem nőhet, és egy
formán bánhat vele a járni tanuló gyermek és a sírba hanyatló vén: ez 
az imádság! És ezt nem csupán úgy állítja elénk, mint egy áldott le
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hetőséget, hanem mint rászorultságunkból folyó kötelezést. Sőt, a példá
zatot bevezető igevers az állandó és lankadatlan imádkozásra buzdít. 
Ebben a felszólításban egyesek az akkori megrögzött kegyességi gyakor
lat kritikáját, és az imádkozás kérdésének élére állítását látják. Ugyan
is Jézus idejében a naponta kétszeri, meghatározott időszakban való 
imádkozás volt a törvényszerű gyakorlat. Szemben áll ezzel Jézus, — ami
kor azt mondja, hogy az állandó és lankadatlan Isten, felé fordulás, Is
tenre irányítottság az az atmoszféra, amiből a meghallgatott imádságok 
származnak.

A példázatban alkalmazott ellentétes párhuzamot lehet úgy felfogni, 
hogy az egy eredményes didaktikai módszer. Modern az a szemlélet, 
hogy az igazság leginkább ellentétek formájában ragadhat meg. Való
színű azonban, hogy ez esetben másról van szó. Az ellentétes párhuzam 
azzal, hogy lehetetlenné teszi a sima azonosítást, mintegy útját állja az 
olyan értelmezésnek, mintha az abba nem hagyott imádkozás kikénysze
rítheti a meghallgattatást. Hiszen Isten nem azonosítható a jogos kérés 
elől elzárkózó bíróval (sőt, még az alvásra elvonult baráttal sem). Nem 
a zaklató könyörgésostrom („tusakodás”) kényszeríti ki tehát a meghall
gatást (lásd Jákob tusája, Ábrahám közbenjáró imádsága) Erre nincs is 
szükség, hangsúlyozza a 7. vers. (Az itt szereplő kérdésforma azt fejezi 
ki: ez annyira magától értődő, közismert tény, amire csakis igenlő vá
lasz adható. Mivel pedig poémáról van szó, ebben stílusos is a költői kér
dés.) „ . . . .  Jézus érvelésében nem az asszony erőszakossága játszik döntő 
szerepet, hanem az, hogy Isten mennyire más, mint a hamis bíró. Ezért 
a kitartó imádkozás még sokkal reményteljesebb a gyülekezet számára, 
mint az asszony erőszakossága a hamis bíróval szemben. Az alkalmazás
ból kitűnik a példázat kapcsolata Jézus megelőző eszhatológiaI beszédé
vel. A tanítványok szeretnék látni Jézust, az Emberfiát, és kívánják el
jövetelét, hogy újjá teremtse a világot. (17,22). De várniuk kell, mert 
Isten türelmes. A hit próbája az, hogy tud-e versenyt tartani Istennek 
azzal a türelmével, amellyel hordozza ezt a világot, és halasztja ítéletét. 
A hit csak ezzel a türelemmel párosulva állhat meg.”

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ

A hitnek különös a szeme: látja a láthatatlant! De nem a gonosz su
gallta rémalakokat (Erlkönig, Csöndherceg), nem is a csüggesztőt és rosz- 
szat, hanem az ígéreteset és felemelőt, Isten oltalmazó szeretetét (Pl. : 
Kir 6,17) Nagy élmény az ilyen, sok szép zsoltár fakadt az ilyen megta
pasztalásból. A nehéz az, ami ezt megelőzi: igazságtalanság, kiszolgálta
tottság, méltalan helyzet, mint a példázatbeli özvegyasszonyé. Valami
képpen belekerülhetünk mi is ilyen helyzetbe . . .

1. A nyomasztó helyzetnek rendeltetése van! Ez a felismerés serkent
se az együttmaradtakat, vagy magukra hagyattokat is. Oda akar terelni, 
ahol valódi a segítség. Ez az imádság általános iskolája (Jak 5:13—18). 
ötőle kapok segítséget embereken keresztül is, aki ellentéte a számító 
és magaszerető önzésnek. És emögött ott a Krisztus szeretete! (Luk 22,32)

2. Igaz, hogy minden nyomorúságunknak rendeltetése van, de az ne 
tegyen passzívvá, lemondóvá — figyelmeztet az ige. A rosszba soha sem 
szabad belenyugodni! Szabad ezt megtérésre intő jelként (4. Móz 21,7), de 
állhatatosságunk próbájaként is felfognunk. Tehát szembe mindennel, 
ami embertelen és gonosz! Tudjuk, hogy ő  nem akar, és nem ad rosszat
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(Lk 11,11—13). Túl kell látnunk a jelentkező nyomorúságon (mögötte a 
Diabolosz-, Apollüón-Abbadón áll) Meg néni alkuvó szembenállásunk 
és lankadatlan könyörgésünk a hit harca a helyes és méltányos megvaló
sulásáért. És ha nem jön hamar felelet? Az is válasz: Kérj még! Vagy: a 
nem most, nem azt, nem úgy, tehát kérj igazabban! Az imádkozásnak ez 
a felsőbb iskolája, hogy az imádság életformává váljék.

3. Nem volt hiábavaló! Nem csalódtam! Tudom, Kiben hittem! — 
mindig ez a hit harcának tapasztalati eredménye, a helyes végeredmény! 
(Zsolt 34.) Ha még nem jutottunk eddig, akkor folytassuk a könyörgést! 
Ö figyel (Csel 9,11). Viszont lehetnek az imádkozásnak legfölemelőbb kö
vetkezményei is (pl. 1. Kir 17-18), az imádkozó akkor jut célba csupán, ha 
felismeri: „nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” . (Róma 9,16.)

Virágh Gyula

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Jn 20,16—18.

EXEGÉZIS

Textusunk a feltámadott Jézus első megjelenéséről szóló evangéliumi' 
tudósítás részlete, ami rögtön jelzi is, hogy szoros összefüggés van Jé
zus életében húsvét és mennybemenetel eseménye között. Magdalai Mária 
a sírban keresi Jézust, keservesen zokog, mert látja, hogy a sír üres. Jó
lehet Jézus ott áll a közelében, sőt megkérdi tőle, miért sír, de Mária a 
kertészt véli felfedezni a mellette állóban, s érdeklődik: ha ő vitte el a 
halott Jézus testét, hova tette. Ekkor Jézus nevén szólítja Máriát, aki fel
ismeri a korábban kertésznek vélt emberben az élő Jézust. Mária „felis
merése” azonban nem Mária Jézus hangjára és alakjára való pontos és jó 
visszaemlékezésén fordult meg, hanem azon, hogy a Feltámadott felfedi 
rengrejtettségét, megszokott nevén hívja. Ebben a hívó szóban rejtőzik 
a személyes felismerés titka. (Jn 10,27). Az élő Jézus áttöri a vakságot és 
a kétségbeesést, bizalmat és hitet ajándékoz.

A Rabboni (Mester) megszólítás személyesebb és ünnepélyesebb, 
mint a Rabbi kifejezés. Ez is jelzi, hogy Jézus és Mária között feltá
madását megelőzően személyes, meghitt, testvéri viszony volt. Így ért
hető, hogy Mária Jézus lábai elé borulás szeretné átölelni Öt. De Mestere 
határozottan visszautasítja: Ne érints engem! Mária annak örül, hogy újra 
visszakapta Jézust, talán néhány évre, vagy évtizedre, mint ahogy Lázár, 
a naini ifjú, s Jaárus leánya a halálból való feltámasztásuk után éltek még 
néhány évet, de aztán újra meghaltak. Jézus feltámadása megdicső
ülésének egyik mozzanata, Rajta a halál többé nem vesz erőt. „Mária 
és a feltámadott Jézus között olyan titokzatos választóvonal húzódik, 
ami elválasztja az időt és az örökkévalóságot, az embert és az Istent 
egymástól” (W. Lüthi). Jézus a „ne érints engem” tiltó szavával kifejezet
ten segíteni akarja Máriát a kettőjük közötti korábbi kapcsolat végérvé
nyes megváltozásának észrevételére — bár Mária ezt akkor még aligha 
sejti — jegyzi meg H. Haarbeck. Jézus tehát nem utasítja el Máriát és 
övéit magától, hisz nyolc nappal később a kételkedő Tamás az Ö sebeit 
érinti, csupán a teljesen megváltozott és új helyzetet akarja megerősí
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teni tanítványaiban. Így akarja tanítványait igazi, tapasztalásokon fe
lüli felismerésre, hitre juttatni.

Mária lesz a húsvéti öröm első hirdetője, az első „evangelista” . Jézus 
felülmúlhatatlan „leereszkedésében” , mélyen emberrélevésében nevezi a 
feltámadás után tanítványait testvéreinek, atyjafiainak; (Máté 28,10- 
ben is!) Ez a teljes sors- és közösségvállalás magábanfoglalja mennybe
menetele utáni velükmaradását — de persze más módon, mint eddig, — 
jelzi azt a bizalmas kapcsolatot, amelynek a megbocsátás és a szeretet 
az összetevői.

„Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Iste
netekhez” szavak, az összetartozásnak személyes és meleghangú kifeje
zései, amelyekből az is nyilvánvaló, hogy Isten azoknak Atyja, akik hisz
nek az élő Jézusban. Egyúttal azonban Jézus utal arra a különbségre is, 
amely tanítványai és az Ö Istenhez való viszonyában megtalálható. Ő az 
első szülött, Általa vagyunk mi is Isten gyermekei. (Rm 8,29) Az „én” és a 
„ti” — ilyen értelemben sohasem lesz „mi” (W. Brandt). Így ébreszti fel 
Jézus övéiben egyszerre a hit hódolatát és bizalmát.

Mária teljesítette Urától kapott megbízatását. Vitte az örömhírt, ame
lyet áttüzesít a személyes találkozás és a tanúságtétel öröme. Az elkese
redés és kétségbeesés félelmét felváltja a hit biztonsága és a személyes 
bizalom. „Láttam az Urat!” — aki valóban Úr mennyen és földön; hatal
mas, mert előtte mennyei és földi seregek hódolnak. A földön sokak kö
vetik, hogy mennyei országának is részesei lehessenek.

Jézus megdicsőülése Atyjához való menetelében fejeződik be. Isten 
láthatatlan világából akarja irányítani övéi életét és akar velük maradni 
földi életútjukon is.

MEDITÁCIÓ

A munkanapok sorában „szerény ünnep” Jézus megdicsőülésének 
„csúcsa”, a mennybemenetel. A mindennapi élet rohanó forgatagából 
Urunk előtt elcsendesedő híveinknek mai nyelven — a biblia i szavakat 
lefordítva — kell szólnunk Jézus földi életének és értünk való eljövete
lének céljáról, befejezéséről: megdicsőüléséről.

A menny Isten láthatatlan világa, ahova a mi Urunk ment, legyőzve 
a földi tér, idő és testiség e világi korlátok közé szorított adottságát. Mi 
hiszünk abban, hogy a látható és érzékelhető világon kívül létezik egy 
most még láthatatlan, de egyszer majd látható — nem az empirikus tu
dományok módszereivel és eszközeivel — de a hit boldog látásával fel
ismerhető világ, Isten világa.

Kár rögtön arra gondolni, hogy ami nem látható, vagy a tudomány 
és technika modern eszközeivel fel nem fedhető, az már valójában nem 
is létezik. A természettudományok területén milyen gyakran találkozha
tunk azzal a jelenséggel, hogy tudósok a maguk kutatási területén min
dig új és új törvényszerűségeket fedeznek fel, és még ezután is fedez
nek fel nem mintha ezek korábban vagy most is nem léteznének, csak 
éppen eddig vagy most még nem tudtunk, ill. tudunk azokról. Isten lát
ható világának a megismerése és „felfedezése” állandóan tart az idők 
végéig. Az „idők teljességében” Isten láthatatlan világa is — Urunk biz
tos és igaz ígérete szerint — látható valóság lesz. (Mindezzel nem lehet 
megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, pusztán esetleges értelmi ké
telyeknek és fölösleges akadályoknak a „hit útjá”-ból való elhárítása a 
cél!)

Célszerű utalni igehirdetésünkben arra, hogy amíg igénkben Jézus
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még csak ígéri, hogy Atyjához megy, mi már ígérete beteljesedésének 
részesei vagyunk.

Üdvtörténeti események ünnepein helyes, ha nemcsak a kijelölt tex
tust vesszük figyelembe, hanem az ünnep tartalmát is.

Kísértés lehet, hogy e textus alapján Mária hitrejutásáról beszél
jünk csupán, mint aki paradigmája annak, hogy mi hogyan ismerhetjük 
fel Jézust. Az igehirdetés középpontjában nem Máriának, nem is az ő 
hitrejutásának kell állni, hanem a megdicsült Krisztusnak.

v á z l a t

Bevezetés. A mennybemenetel ünnepének eseménye. Jézus Isten lát
hatatlan világába ment, legyőzve a földi tér és idő e világi adottságát. 
Életének ez a „csúcsa” sok gyalázat és halál után dicsőséges vég.

I. Jézus Isten láthatatlan világába ment, hogy örökké irányítsa éle
tünket. — Ezt jelenti, hogy Ö Úr az idő felett.

Hatalmas, a látható és láthatatlan világ Ura. Diadalmas a gonosz, a 
rossz, a halál felett is. De erőt ad a jóra, biztat a helytállásra, életünk 
irányítója akar lenni. Hisszük, hogy Ö hatalmas?

Hív magához, megszólít az igében, az igehirdetésben, hogy felismer
jük, észrevegyük, mint egykor Máriával tette.

Emberek közé küld, megbíz, hogy életünk irányítójáról, Róla — az 
örökké élő és dicsőséges Úrról tanúskodjék minden szavunk, egész éle
tünk. Szólunk-e Róla gyermekinknek, barátainknak?

II. Jézus Isten láthatatlan világába ment, hogy mindnyájunkkal 
mindenütt velünk legyen. — Ezt jelenti, hogy ö  a testvérünk, társunk, 
aki Űr a földi tér felett.

Vannak, akik egyedül élnek, nincsen társuk, vagy magukra maradtak. 
Jézus a társtalanoknak társa az élet terheinek hordozásában, de az élet 
örömeiben is.

Vannak, akiknek a gép a „társuk” , életük nagy része alatt. Az Élet 
és Irodalom c. folyóirat 1967,. I. 15-i száma „A legmagányosabb emberek” 
c. alatt beszámol az éjt nappallá téve dolgozó, mezőgazdasági gépeket 
vezető emberek sorsáról. Hányan töltik életük nagy részét gépek mellett 
egészen egyedül! Jézus testvérünk és társunk a modern gépóriások mel
lett éppúgy, mint amikor a magyar róna barázdáit szaporítjuk. Biztató 
jelenléte a magány keserűségét és félelmét oszlatja el.

Vannak, akik „társas magányban” élnek. (Magyar Nemzet 1967. jan. 
24-i vezércikke ír erről a kérdésről). Ahol az érzés elfásult, a megszokás 
kővé merevítette az emberi szívet, a közelség közönségessé tette az élet
társakat, ott élnek a családban „társas magányban” a közös élet látsza
tát színlelve egyedülélőknél is nyomorultabb lelkivilággal emberek, ta
lán híveink. Jézus társul a társas magányban élőkkel, felráz és meg akar 
változtatni.

Vannak, akik igazi társsal emberhez méltó közösségben élnek. Jézus 
itt is társ. Vigyázó szemmel őrködik az életük felett és serkenti az em
bert is a vigyázásra.

Befejezés. Jézus Isten láthatatlan világába ment, — értünk: hogy 
örökké irányítsa életünket, hogy mindnyájunkkal testvérként, társként 
velünk legyen.

Szebik Imre
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HÚSVET UTÁNI 6. VASÁRNAP

Lk 24,46—49

Lk 24-ben a húsvéti történetek sorában a harmadik elbeszélés befe
jező része textusunk. Ezeket az elbeszéléseket összekapcsolja, hogy 
mindegyikben Jézus feltámadásának tényével kell szembenézniük a ta
nítványoknak. Mindhármat úgy beszéli el Lukács, mint ugyanannak a 
napnak az eseményeit. Ezen a tartalmi és idői összekapcsoláson kívül 
megfogalmazásuk is olyan, hogy szorosan kapcsolódnak egymáshoz: a má
sodik és a harmadik szakasz is kötőszóval kezdődik. Bár mások a sze
mélyek, mégis úgy tűnik, mintha az előző elbeszélésben történtek foly
tatódnának a későbbiben.

Határozott menete is van 24,1—49-nek. 24,1—12-ben találkoznak a tanít
ványok először a feltámadás tényével, de ez teljesen meglepetésként 
hat rájuk. Nincsenek rá felkészülve, hitetlenek. 24,13—35-ben két tanít
vány a Jézussal való személyes találkozás nyomán megyőződik, kény
telen megyőződni arról, hogy Jézus él. 24,36—43 szerint Jézus megjelenik 
az összes tanítványnak, hogy mind megyőződjék arról, amit már hal
lott. 24,44—49-ben pedig még szolgálatba is állítja Jézus a tanítványokat. 
Eközben háromszor is visszatér az a tétel, hogy mindennek, vagyis Jézus 
szenvedésének és feltámadásának így kellett történnie (24,7.26k. 46).

46: Így van megírva . . .  Ennek értelme egyrészt az, hogy Jézus halála 
és feltámadása olyan események, amelyeket tudniuk kellett volna azok
nak, akik ismerték az Írást. Nem valami váratlan, nem-számítótt for
dulat volt Jézus szenvedése és halála, de feltámadása sem az volt. Jé
zus ezekre az eseményekre felkészítette tanítványait, erről egyöntetűen 
tanúskodik az egész evangéliumi hagyomány. A tanítványok azonban 
mindezt nem értették meg, nem voltak rá felkészülve. Húsvéti magatartá
suk erre a bizonyíték. Másrészt Jézus szenvedése és feltámadása az 
Írás kulcsa, vagyis az értelmezi helyesen, aki úgy érti, hogy erről szól 
(lásd Prőhle: Lk, 24,25—27).

A 47. vers kötőszóval kapcsolódik az előzőhöz, tehát szerves folyta
tása. A megtérés és bűnbocsánat minden nép közt való hirdetését — Jé
zus szenvedésével és feltámadásával együtt — úgy tekinti, hogy ezzel 
is az teljesedik be, ami meg van írva. Aligha lehetne olyan ószövetségi 
idézetet találni, amely az igehirdetésnek ezt a tartalmát (megtérés, bűn
bocsánat) tekintve közel hozható lenne ezzel a verssel. Meggondolandó 
Rengstorf véleménye (NTD, Lk, 286), aki szerint ezzel az Ábrahámnak 
adott ígéret (1 Móz 12,2k) teljesedik be, valamint a próféta szava (Ézs 40,5). 
Ez viszont csak újabb érv amellett, hogy az ígéretek beteljesedésénél 
nem egyes ószövetségi mondatok beteljesedésére kell csupán figyelnünk, 
hanem Isten ígéretének beteljesedésére, amelyet akkor értelmezünk he
lyesen, ha Krisztus élete és halála felől értelmezzük. — Amit hirdetni 
kell, az a „megtérés a bűnök bocsánatára” (egyes kéziratok szerint: meg
térés és bűnbocsánat). A megtérés hirdetése és a bűnbocsánat adása Jé
zus életének jellemzője. — „Az ő nevében” kell mindezt hirdetni: nem a 
maguk elhatározásából, hanem a megfeszített és feltámadott Ür paran
csára kell ezt a szolgálatot végezniük. A tanítványok tehát követek, apos
tolok. De ebben a kifejezésben egyúttal benne van az is, hogy nem a kül
dötteknek, hanem a küldőnek, Krisztusnak van mondanivalója Jeruzsá
lemtől elkezdve minden népnek. — Jeruzsálemtől elkezdve: bizonyta
lan, hogy ez a két szó az előzőhöz, vagy pedig a következőhöz tartozik-e, 
de egyik esetben se bizonytalan vagy eltérő az értelem. A bűnök bocsá
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natára való megtérés hirdetésének világot átfogó szolgálata Jeruzsálem
ben kezdődik. Talán nem túlzás, hogy Jeruzsálem neve itt jelentős. Itt 
kell kezdeni a megtérés és bűnbocsánat hirdetését. Számunkra is van le
hetőség a megtérésre és a bűnbocsánatra. Még mindig nem ellenség, ha
nem elveszett juh ez a város és népe, amelyet keresni kell. Ugyanakkor 
ez a város az, ahol a tanítványok olyan csúfosan csődöt mondtak: Jézus 
elfogatásakor elfutottak, halála és feltámadása eseményeinél éppen ők 
voltak értetlenek. Kudarcot vallásuk színhelyén kell kezdeniük a meg
térés és bűnbocsánat hirdetését.

48: „A tanítványok tanúk — tanúi a keresztnek és a feltámadásnak 
tanúi az ő nevének, de tanúi a megtérés és bűnbocsánat lehetőségének is, 
amelyet ők maguk tapasztaltak, amikor Jézus újra közösségre lépett 
velük” (Grundmann). „Mártírok” a tanítványok, ami azt jelenti, hogy sza
vukkal és életükkel, vagyis egész valójukkal kell tanúskodniuk.

49: Jézus nem csak feladatot ad, hanem egyúttal megígéri azt is, hogy 
a tanítványok fölülről kapnak erőt, az Atya ígéretét, a Szentlelket. Ad
dig, míg meg nem kapják, várniuk kell azon a helyen, ahol szolgálatukat 
el kell kezdeniük. Várniuk kell, mert nélküle nem tudnák rendelt hiva
tásukat betölteni.

Azzal, hogy Jéeus nemcsak megjelent a tanítványoknak és nemcsak 
hitüket erősítette, valami egészen új kezdődött a tanítványok számára. 
Jézus ezzel a parancsával kiveszi őket a kényelmes szemlélő helyzeté
ből. Eddig tanítványok voltak, akik mindent hallottak és láttak Jézus kö
zelében. Most megkezdődik számukra a cselekvés, az aktivitás időszaka. 
Nem tarthatják meg maguknak, azt, aminek részesei voltak Jézus mel
lett. Tanúskodniuk kell minden nép előtt Jeruzsálemtől elkezdve.

Persze nem szerepcsere történik. Eddig Jézus cselekedett, s a tanítvá
nyok nézték, most pedig a tanítványok cselekednek, és Jézus nézi őket. 
Jézus továbbra is a cselekvő marad, sőt még inkább az. ö  ad, küld kö
veteinek fölülről erőt, amely alkalmassá teszi őket a kapott megbízás tel
jesítésére. Tanúin keresztül pedig szól és jelen van minden nép között.

A ma gyülekezete, a ma keresztyéné se vonhatja ki magát Jézus pa
rancsa alól. Ez a parancs mindenkire érvényes, aki tanítvány. Krisztus 
nem elégszik meg azzal, hogy egymás között kicseréljük róla kialakult 
képünket, vele kapcsolatos tapasztalatainkat és élményeinket. Tanúinak 
kell lennünk. Félreértjük ezt a kifejezést, ha csupán szóbeli bizonyság- 
tételre gondolunk. Tanúskodnunk egész életfolytatásunkkal kell.

Számunkra is sokat jelentő, hogy a tanítványoknak Jeruzsálemtől 
kezdve kellett tanúskodniuk. Legszívesebben ott tanúskodna az egyház, 
ahol semmit se tudnak mulasztásairól, bűneiről, gyengeségéről, hitetlen
ségéről. Legszívesebben és legkönnyebben ott tanúskodnának a keresz
tyének is, ahol az ismeretlenség elleplezi fogyatékosságaikat. Krisztus 
szava azonban arra kötelez, hogy éppen itt kezdjük a tanúskodást.

Ebben a Krisztustól kapott szolgálatban a ma egyháza sincs csupán 
a maga erejére és ügyességére utalva. S a mai tanúskodásra is csak ak
kor képes, ha kap fölülről erőt. De Isten ad Szntlelket annak, aki kéri.

Reuss András
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K ö n y v szemle

Mai emberek egy napja*

Érdekes könyv került a kezembe. Az elmúlt nyáron jelent meg. 
Címe: Egy napom. — Ruffy Péter írta. 42 interjú. Remek írás. Mint 
lelkész is sokat tanultam belőle. Mit? Emberismeretet. Az ötlet is ki
tűnő — a megoldás is. Jó kritikát kapott a könyv a sajtóban, de amint 
figyelem, elég kevesen ismerik, pedig érdemes elolvasni. Nemcsak érde
kes és ötletes, hanem szép és mély írás is. De hadd szólaljon meg maga 
a szerző is, mint legilletékesebb. „Hogyan élnek az emberek? — mit 
csinálnak az emberek? — és miről álmodnak az emberek? — Minden 
írás ezt kutatja. Ezt szerettem volna tudni én is. — Tízmillióból kike
restem negyven, ötven embert, életükből pedig egyetlen napot. Mond
ják el mit történt velük tegnap. — Hőseim élő emberek ugyan, de nem 
típusok. A színésznő egyetlen színésznőt jelent. Hasonlóképpen az Agy
sebész is csak egy agysebész, a Bohóc is egyetlen bohóc csupán. A többi 
bohóc bizonyára más. Minden kérdésem mögött egy kimondatlan kérdés 
rejtőzött: mi a munka, életünk alapja? Erre felel egy „égi ember” a 
pilóta, s erre válaszol az is, aki sírt ás, mert az a dolga.”

Hogy valamennyire érzékeltetni tudjam a széles skálát, amin a 
könyv mozog, elöljáróban hadd álljon itt a puszta lista, a megkérdezett 
emberek foglalkozásának felsorolása, minden kommentár nélkül. Kik 
voltak, akiket Ruffy Péter megkérdezett? — Így alakul ez a különös, 
nem betűrendes névsor: Prímás, agysebész, primadonna, martinász, ma
dárkereskedő, lakásosztályvezető, akadémikus, bohóc, pilóta, gépírónő, 
gyógytornász, nyugdíjas, újszülött, súgó, keszonos, szobrászművész, áru
házigazgató, fűtő, állatszelídítő, színigazgató, hajóskapitány, vízmérnök, 
sikkasztó, mozdonyvezető, püspök, színinövendék, atomfizikus, labdarúgó, 
zsoké, vámos, pincér, sírásó, gépszedő, rendőrtiszt, remete, hableány és a 
többiek, zongoraművész, kőműves, fogatos, miniszter, tanító. Összesen 
negyvenkettő. S már az is meggondolkoztató, hogy az emberekre meny
nyire jellemző a foglalkozásuk, névtelenül szerepelnek, s mindegyik éle
tét döntő módon befolyásolja hivatása, foglalkozása. Mennyire differen
ciálódott az élet! Milyen hallatlan változást jelent ez akár a bibliai kor
hoz képest, akár a reformáció korához képest! Mennyivel sokrétűbb az 
élet ma a régi haláltánc balladák néhány tipikus foglalkozásához viszo
nyítva vagy Madách Ember Tragédiájának Londoni jelenete végén talál
ható néhány foglalkozáshoz képest! Micsoda variáció! Pedig ez még nem 
is minden.. .  Az volt az érzésem a könyv ismételt olvasása közben, hogy 
nekünk lelkészeknek sokkal komolyabban kellene vennünk az emberek 
foglalkozását, mert az sokkal döntőbben határozza meg egész életüket, 
mint ahogy ezzel általában számolni szoktunk.

* Elhangzott a Deák téri gyülekezeti bibliaórán 1966. október U-én.
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A könyvnek külön érdekessége a mi számunkra, hogy egyik szolga
társunkkal, kerületünk püspökével Káldy püspök úrral is készült egy 
interjú és így a Deák tér is belekerült a könyvbe. Püspökünk elmondja 
egy napját a reggeli újságolvasástól kezdve, a külföldi kőnyomatosok
ban való tájékozódáson keresztül lektorálás, tárgyalás budapesti és 
vidéki lelkészekkel, levelezés, teológiai továbbképzés stb. szerepel a prog
ramban s közben megtudjuk, hogyan járja az országot és a nagyvilágot, 
hogyan tart kapcsolatot az élettel, hogy figyeli kelet-nyugat feszültségét 
és mit próbál segíteni a maga helyén. Kibontakozik előttünk egy mai 
egyházi vezető ember szélesölelésű élete, ami valamiként az egykorú 
Wesley-féle mondás beteljesedése: „Paróchiám az egész világ”. .. S most 
hadd idézzük azt, ami a Deák térről íródott: „A hosszú beszélgetés során 
néhány tényt kérdés nélkül említett meg t. i. a püspök. Észrevettem, 
hogy ezek a tények kedvesek előtte. Megjegyezte, hagy Balassi, Ber
zsenyi, Petőfi, Kossuth evangélikusok voltak. — Püspöki szolgálata mel
lett lelkésze a Deák téri gyülekezetnek is. Ennek a gyülekezetnek valami
kor Székács József püspök is lelkésze volt. Kossuth Lajos nagyon sze
rette Székácsot, kebelbarátként tartotta számon. Ebben a Deák téri 
templomban — folytatta — keresztelték meg Kossuth két fiát. Ez az 
épület fogadta be az 1838-as árvíz pesti károsultjait, s ennek a templom
nak magas, mély szószékében 1944-ben egy zsidó családot rejtettek el 
üldözőik elől. . . ”

Ezenkívül a könyvben még egy közvetlen keresztyén vonatkozás van 
a keszonos egy napjának leírásánál. Az 1,6 atmoszféra nyomású levegő
ben dolgozó keszon-munkások nehéz munkáját és életkörülményeit is
merjük meg néhány oldalon s közben ez a néhány sor is olvasható: „Az 
ivás? — Minden keszonos iszik. Egy. . .  nem iszik. Kihozza nekünk a 
rundot és elszalad. Szektás. Milyen szektás? Lássa, én ezt nem tudom. 
Vidéki gyerek. Hivő. Egyébként jó fiú . . . ”

Ismertető, tájékoztató szavaiban aZ író ugyan azt írja, hogy tíz millió 
közül válogatott, a könyvben azonban leginkább csak budapestiek sze
repelnek. A balatoni hajóskapitány, a somogyi fogatos, a bélatelepi tu
dós remete és a Dráva menti kis falu tanítója kivételével mind pesti 
vagy legalábbis Pesten dolgozó ember kerül elénk és vall egy napjáról. 
Így hát a mai budapesti embereket ismerjük meg.

A könyv szerzőjének egyik legfőbb erőssége az, hogy jól tud kér
dezni, kérdései nem sablonosak, mindig előbbre visznek, mindig lényeg- 
retörőek, akkor is, amikor látszólag jelentéktelennek tűnő kérdést tesz 
fel. Kérdéseivel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy egy kérdés 
mégis mindig szerepel: Miről álmodott az interjú alanya? S ez szerencsés 
„sablon”, mert azt jelenti, hogy nemcsak külső vonások és események 
birtokába kerülünk, hanem megnyílik előttünk egy benső világ is, hi
szen az álom a kontroli-nélküli, rejtelmes, tudatalatti világába vezet. 
Itt vágyak szakadnak fel, indulatok érvényesülnek szabadon, félelmek, 
szorongások jönnek elő, álmukban az emberek nem hazudnak, őszintéb
bek, mint a tudat ellenőrzése alatt álló józan nappalon. Ruffy Péter nem 
pszichológus — mégis remek érzékkel, egy pszichológus makacsságával 
és systemájához ragaszkodással tette fel a kérdést mindig újra meg újra: 
Miről álmodott? S az emberek vallanak, a legtöbb talán nem is tudja 
milyen jellemzően. Vall a súgó, aki tegnap is nyugtalanul aludt, mint 
mindig, amióta a Vígszínház láthatatlan bolygója 31 esztendeje s csak 
kering a remeklés napja körül. Cyranóval álmodott. Cyranó haldoklóit
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a színen. Haldoklása közben feléje fordult hosszú, húsos, büszke orrával, 
szeme a nagy duzzadt orr fölött riadtan reszketett. Tekintetük összeért. 
Segíteni kellett. „Feladta” a szöveget — megint segített, a színész hálá
san nézett a haldoklók csendjével tekintetén.. .  A közönség ünnepelte a 
színészt — és senki sem gondolt a súgóval, aki megmentette az elő
adást . . .  Vall a gépírónő is, aki nyolc órán át veri a billentyűket, szá
mára érdektelen szöveget ír, de álmában Görögországban jár, egy csen
des fehér görög faluban. Kicsi házak, zegzugos hegyi utcák, fehér kö
vek . . .  a gépírónő gyermekkorában balettet tanult, később festőnek ké
szült, énekelni is szeret. Miután férjhez ment és gépírónő lett, egy kor
mos szobába került, ahol egész nap dolgozik s társbérletben lakik a 
Marx téren. A vak zongoraművész így vall: „Üldözni kezdett egy dal
lam. Az elvadult kertben csend volt. Körös-körül lombos éjszaka. A 
dallam a sötétben üldözött. A zene mindig velem van. Belül van. Min
dig hallom. Nem tudok tőle aludni. Itt van. Szól. Nem lehet kikapcsolni. 
Végig kell hallgatnom, amint gondolatban végigjátszom egy zeneművet. 
Tegnap éjjel egy dallam üldözött. Szakadatlanul szólt, nem hagyott nyu
godni, nem tudtam szabadulni. . .  Üldözés közben aludt el, éjjel kettő 
felé. — Álmodik a bohóc is. A bohóc (a Klaun, clown) nagy téma az 
irodalomban, operában egyaránt. Ruffy könyve remekül mutat be egy 
ízig-vérig kitűnő mulattatót, nagyszerű megfigyelőt, aki minden ügyet
lenségünket, visszásságunkat lesi, lázasan tanul és egész szívvel vállalja a 
nevettetés szolgálatát, szerelmese különös foglalkozásának. Ő így mondja 
el álmát: „Elaludtam. Egyvégben alszom, de nyugtalanul. Álmomban 
beszélek, énekelek. Azt mondja reggel a feleségem: De jó kedved volt 
az éjszaka megint. — Mit csináltam? kérdeztem. Énekeltél. Erre eszembe 
jutott az egész. A trombitámmal szálltam a levegőben. Szálltam, trom
bitáltam.” — Nem kísérhetjük végig valamennyi interjú-alany álmát e 
mostani ismertetőnk keretében.

Térjünk vissza a nappalokba! A nappalokba, ahol az agysebész ope
rál. Életmentő műtétet végez. A beteg jobb halántéklebenyén agydaga
nat. 1 óra 10 perces műtéttel eltávolítja a daganatot. A hatalmas kon
centráció után tíz perccel még gondolkodni is alig tud. A nappalokba, 
ahol a martinász negyven-negyvenöt fokos hőségben minden műszak 
alatt egy-két kilót fogy s napi nyolc-tíz liter folyadékot iszik, acélt ter
mel, otthon gyümölcsfát nyeseget és postagalambjait eteti. A madárke
reskedő a halak és madarak kedvelőit elégíti ki s közben az élet, a bio
lógiai élet köti le, a születés csodája izgatja. A lakásosztály-vezető teg
nap hetvennyolc embert fogadott s úgy végzi a Martin-kemencénél is 
forróbb levegőjű munkahelyén szolgálatát, hogy közben névtelen leve
lekkel árasztják el, amelyek közül a legjámborabb is így kezdődik: Te 
Briganti. . .  Te Szemétláda... Emberi indulatok, szükség, fenyegetés, 
vesztegetés légkörében dolgozik. Hétezer igényjogosult — 81 lakás...  
S mégis szereti ezt az idegtépő foglalkozást, mert néha előfordul, hogy 
valaki megkapja, amit kért, van, aki összeesik az örömtől.. . Aludni 
alig tud, mindössze napi három-négy órát. Egész éjjel szól a telefon — 
legalábbis így hallja —, pedig nincs is telefonja. Csengetnek folytono
san . . .  De térjünk ismét vissza a nappalokba, ahol az akadémikus szó
fejtő szótáron és előadásán dolgozik. Előadása elkészítéséhez annyi időre 
van szükség, ahány percből áll az előadás. Nappal a pilóta Kairóba vagy 
Helsinkibe vezeti a magyar repülőgépet. 27 éve repül, de családja még 
nem ült repülőn. A gyógytornász csonkolt végtagú embereket segít visz-
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sza az életbe, újra tanít járni s közben biztat szüntelen. Tudatában van
nak annak, hogy az épeket nem érdeklik a szerencsétlenül jártak. így 
beszél: „Biztattam. Én tulajdonképpen mindennap ezt csinálom: bizta
tok. Néha nehéz. De annak, akihez szólok jó. Annak mindig jó." A
gyógytornász huszonöt éves, csinos lány. A hajóskapitány unottan,
majdnem utálattal jár a szántódi révnél félóránként egyik partról a 
másikra, de úgy érzi, mégsem tud sohasem elszakadni a Balatontól, s 
ha egyszer nyugdíjba megy, vízrenéző házat vesz, hogy lássa a vizei. A 
vízmérnök gátat építtet, mert a víz nemcsak szórakoztató és segítő-társ
tud lenni, hanem halált hozó veszedelem is. A sikkasztó a börtönévek
letöltése után sem tud visszatérni a normál életbe s visszakívánkozik 
a börtönbe, mert csak meg nem értést tapasztal mindenütt idekint. 
Nappal a mozdonyvezető alszik, hogy éjszaka a gép mellett friss legyen, 
mint ahogy a prímás vagy a pincér is átalussza a reggeli órákat, hogy 
aztán késő éjszakáig talpon tudjon maradni. A sírásó a Farkasréten 
valakinek készíti az utolsó földi szállást, megszokta ugyan a halált, de 
azon még nem gondolkozott, hogy ő is meg fog halni, vagy hogy miért 
is élünk. Szívében csak akkor van részvét, amikor gyereknek ássa a 
sírt. Nem hamleti figura, nem mond bölcseket, mégis nagyon beleillik a 
sorba, érezzük, hogy nagy szükség van rá is, hiszen ő végzi az utolsó 
szolgálatot, amit itt még el kell fogadnunk.. .

Negyvenkét ember. Férfiak és nők, fiatalok és öregek — érdekes 
válogatás. Mind különböző és mégis mind egy. Mindegyik él és dolgozik 
—, de egyik sem élhet Önmagának. Akarva, akaratlanul össze van kötve 
sorsuk, munkájuk. Isten csudálatosan megkülönböztetett teremtményei: 
emberek — közösségre teremtett emberek. Olvasunk róluk, olvasunk 
szavaikról, gondolataikról, álmaikról, nehézségeikről, eredményeikről, 
kudarcaikról, örömeikről, félelmeikről és közben megszeretjük őket. 
Valamennyit. Ruffy Péter könyvében ez a legszebb: szereti az embereket 
s úgy ír, hogy mi is megszeretjük valamennyit. Interjú alanyok? Sok
kal többek: Testvéreink. — Ezért köszönjük ezt a könyvet!

Hafenscher Károly
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