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Csendben Isten elött

A lia  necessaria
Egy a szükséges dolog, az „unum necessarium” (Lk 10,42), tudom 

én is, tudjuk — remélhetőleg — mindnyájan. Vannak azonban az 
egyházi szolgálatban más szükséges dolgok is, természetesen csak 
rangsorban jóval alább. Mégis nem elhanyagolhatóak s néha veszé
lyeztetik az egy szükségesnek az érvényesülését. Ezekről szeretnék 
most pár szót szólani. Sok év tapasztalata érlelte meg bennem a 
mondanivalót, de kétségtelenül az utóbbi hetek, hónapok némely 
élménye adott lökést ahhoz, hogy végül is szinte kényszerültem író
géphez ülni. Próbálom néhány pontba gyűjteni a felgyülemlett mon
dandókat.

1. Papi öltözködés. Mindjárt megjegyzem, hogy nem szeretem a 
„pap” kifejezést protestáns összefüggésben. A reformáció egyhá
zaiban nincsenek papok, mert nincsen külön papi rend; hierarchiá
ba tagolt klérus. Luthernek az egyetemes papságról szóló tanítását 
sokkal komolyabban meg kellene szívlelni s minden konzekvenciájá
ban érvényesíteni. Most azonban nincsen hely ennek kifejtésére. 
A „pap” kifejezést persze azért mindnyájan használjuk, rövidség 
okából, kényelmeskedésből, pongyolaságból — én magam is. Hasz
nálhatjuk éppen, csak jól értsük, tekintetbe véve a fent röviden 
érintetteket. S persze: a „lelkész” se szerencsés magyar szó, a „lelki- 
pásztor” talán jobb. de irdatlan hosszú, gyorsbeszédű, siető s ezért 
a rövidséget kedvelő korunkban. A VDM lenne még a legjobb — 
mert ez a lényeg: Isten igéjének szolgái szeretnénk lenni, akik hiva
tásunknak választottuk ezt a pályát.

Tehát az öltözködés. Fenti megfontolásból kiindulva nincsen és 
nem is szükséges megkülönböztető „papi öltöny” . Mégis kell erről 
néhány szót ejteni, a tapasztalatok késztetnek erre. Öltözzék a lel
kész úgy, mint a kortárs polgáremberek, egyszerűen és ízlésesen, 
alkalomszerűen. Kerülje a feltűnőt, ne legyen se rikítóan divatos, se 
maradi. Érdekes, hogy ez az utóbbi vált gyakrabban kísértéssé. 
A „ferencjóska” szalonkabát a századfordulón még az arszlánok, di
vatos világfiak öltözéke volt. A húszas-harmincas évekre már di
vatjamúlttá lett, — a lelkészek felkapták. Talán csak nem ezzel — 
is? — hangsúlyozni akarták világnézetük konzervatív, maradi, ret- 
rográd voltát? Volt persze ellenkező példa is. Vagy másfél évtized
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del ezelőtt akadtak lelkészek, akik haladó politikai nézeteiket azzal 
vélték demonstrálni, hogy micisapkát viseltek, kihajtott apacs
inghez s ritkán borotválkoztak. Politikai „hitvallásuk” értékéhez sok 
szó férhetett s az az idő rostáján hamarosan ki is hullt, mert 
könnyűnek találtatott. Politikai nézeteket mindenesetre nem az öl
tözködéssel kell kifejezésre juttatni, illetőleg utóbbi még nem fel
tétlenül megbízható fémjelzése előbbinek.

Legyen tehát a lelkészek öltözködése korszerű s alkalomszerű. Ez 
pl. azt is jelenti, hogy ne jelenjék meg lelkész — mondjuk — egye
temes közgyűlésen, vagy más egyházi testület értekezletén úgy öl
tözködve, ahogyan odahaza kertészkedni szokott. Konkrét, megtör
tént esetekre gondolok, amiknek tanúja voltam. E pongyolaság íz
léstelenségre vall és tiszteletlenség a jelzett egyházi testület iránt. 
Ma már nem lehet azt mondani, hogy ez anyagi kérdés, mert egy 
sötét öltönye és egy fehér inge bizonyára minden lelkésznek akad.

Istentiszteleti szolgálatra és egyházi cselekmények végzésére van 
hivatali öltönyünk, az ún. „Luther-köntös” vagy talár. E sorok író
jától igazán távol áll mindenféle liturgizmus, vagy magasegyházi 
érintettség — akik ismernek, tudják! — mégis e téren is több rendet 
tartanék kívánatosnak. A sokféleképpen zsinórzott, pitykézett, 
plisszírozott, ráncolt stb. köntösök erdejében jó volna már valami 
rendet teremteni. Addig is azonban feltétlenül megtartandó sza
bályként kellene tekinteni, hogy a talár fölé semmit sem lehet venni! 
Akármilyen csikorgó hideg legyen is a templomban, vagy hóziva
tarban kell temetni, — a talár alá kell melegen öltözködni, de ezt 
is úgy, hogy a kitömöttségnek a látszatát elkerüljük. Tehát ne ve
gyünk alá télikabátot, hanem inkább meleg gyapjú ujjast, bőrmel
lényt stb. — A talár fölé panyókára vetett különböző színű felöltők 
nézetem szerint tűrhetetlen figyelmetlenség. Mondani sem kell, hogy 
a barett (föveg) minden templomon kívüli szolgálathoz elengedhe
tetlenül hozzátartozik, tehát akkor is vegyük fel, ha csak a parókiá
ból megyünk át a templomba, az utcán vagy a kerten át. Talár alá 
csak fehérgalléros (és tiszta) ing való, csak fekete nyakkendővel; 
a kilátszó nadrág — és látsszék is ki legalább tenyérnyire, mert a 
földetsöprő talár helytelen és nem is praktikus — szára sötétszínű 
(fekete, szürke) legyen, a harisnya szintén s a cipő is fekete. Mind
ezek magától értetődőnek látszanak, sajnos tapasztalatom szerint 
egyáltalában nem azok. Ne érveljünk azzal, hogy más felekezetek 
körében is találkozunk hasonló vagy még lazább öltözködési gyakor
lattal, mert ez nem enyhítő körülmény. Magam sem tartottam szív
derítő látványnak katolikus kartársaknál a reverendára kihajtott ég
színkék inggallért; gondolom már ott is a múlté ez.

Nyári melegben indokolt a talár alatt a zakó mellőzése. Ilyenkor 
a talár bő ujját felcsúszás ellen biztosítani kell, esetleg könyökvédő
szerű hamis kabátujjat kell felvenni alája.

2. A templom. — Templomainkban s egyéb egyházi épületeink
ben sok kárt tett a háború. Jelentős állami támogatással, amelyért 
nem lehetünk elég hálásak, gyülekezeteink áldozatkészségével, öku
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menikus segítséggel helyreállítottuk őket. Karbantartásuk legyen 
becsületkérdés. És itt most nem a nagy dolgokra gondolok, a sok 
tízezres munkálatokra, amikre esetleg néha nincsen fedezet, hanem 
apróságokra, ami megintcsak nem anyagi kérdés, hanem ízlés és 
ráfordított gond kérdése. Hányszor láttam elhanyagolt oltárokat! Po
ros vázákban tűjét hullató, karácsonyról maradt fenyőág — böjtidő 
közepén! Borpecsétes, gyertya viasztól lecsorgatott terítő, esetleg 
viaszosvászon (!), — úrvacsoraosztásnál az oltáron borosfiaskó stb.

Tehát először: az oltár. Legyen körüljárható, asztal jellegű. Ez fe
lel meg a reformátori, lutheri felfogásnak. Az Űr asztala ez, a szent 
jegyek számára való hely. Legyen is rajta elég hely ezek számára s 
ne zsúfoljuk tele minden egyébbel. A feszület ízléses, művészi le
gyen, a gyertyatartók vele egy stílusban, inkább kevesebb, mint 
több (kettő elvileg elég) s ne többféle gyertyatartó, lehetőleg valódi 
szép, fehér, hosszú gyertyákkal, ne csonkokkal (ezen spórolunk?). 
A villanygyertya — szerintem — nem megfelelő, mert éppen a gyer
tya szimbolikája hiányzik belőle. A virágdísz az egyházi évhez illő 
legyen, diszkrét s inkább kevesebb, mint sok — az oltár nem télikert 
— s esetleg ne is az oltáron legyen, hanem mellette, megfelelő el
helyezésben (magas, szép, karcsú vázák jól hatnak). Az oltár térítője 
mindig hófehér lenvászon legyen, csak a paramentumok színe vál
tozó. Ezeket csak szakértő egyházművésszel terveztessük. Az úrva
csorai edények anyaga lehet egyszerű (ón, fa is lehet), de feltétlenül 
gondosan megtervezett egyházművészeti alkotások legyenek. Más 
edény semmi körülmények között nem való az oltárra, az esetleg, 
osztás közben, kifogyó bor pótlásáról megfelelő módon kell gondos
kodni, de semmi esetre sem úgy, hogy bolti palackból öntögetjük a 
kehelybe vagy kancsóba a gyülekezet előtt.

Az oltár előtti térdeplő legyen elég magas, hogy az idősebbek is 
nehézség nélkül használhassák s megfelelően kiképzett és kárpi
tozott, mert nyilván nem kínzóeszköznek szánták — ismét tapaszta
latból beszélek.

A sekrestye ne legyen lomtár, hanem előkészületi hely. Tehát 
legyen benne asztal, szék, szekrény (edényeknek, paramentumok- 
nak), lehetőleg mosdó és tükör is. Utóbbi nem a hiúság eszköze, ha
nem a rend kelléke. (Jártam különösen kegyes papi házakban, ahol 
hét szobában nem akadt tükör!).

A szószék ne legyen túl magas, se túl alacsony. Lehetőleg feleljen 
meg elhelyezése az optimális akusztikai követelményeknek. Ha lép
cső vezet hozzá, annak kiképzése és karfája (legyen!) ne kénysze
rítse a lelkészt alpinisztikai teljesítményekre s az esetleges ún. ven
dégszónokot se állítsa rejtelmesnek tűnő feladatok elé. Padlója le
gyen meleg (szőnyeg) s ne nyikorgó és esetleg mozgó. Pultját bősé
gesre kell méretezni, hogy elférjen rajta a Biblia s egyéb szüksé
ges könyvek, s ezenkívül is legyen ott jól kézreálló polc a könyvek 
elhelyezésére. Jó, sőt kívánatos, ha a pultnak van megvilágítása, hi
szen ott szövegek olvasására is sor kerül. Ahol a templom nagy
sága vagy akusztikai viszonyai ezt szükségessé teszik, szereljünk fel
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hangerősítő berendezést (mikrofont). Ez ma már nem megoldhatat
lan feladat és sokkal inkább megfelelő megoldás, mint ha az ige
hirdetőt artikulátlan kiáltozásra kényszerítjük azon a címen, hogy 
van a gyülekezetben néhány nagyothalló is. Ez utóbbiak számára 
is van már megfelelő technikai berendezés (a padokba beépíthető 
hangerősítő). Ideális volna az, ha templomainkban a közvetlen be
szélgetés hangján (homilein!) lehetne prédikálni s a patetikus „Kan- 
zelton” végképp csak rossz emlékű múltbeli rekvizitummá lehetne. 
A gyülekezetekből is ki lehet nevelni azt a félreértést, hogy a hang
erővel egyenes arányban nő a prédikáció hatása.

A templom egész berendezése — az itt nem érintettek is — min
dig ragyogjon a tisztaságtól. Az Űr házában ennek — ugye — ma
gától értődőnek kellene lennie.

3. A gyülekezetét is nevelni kell a helyes templomi viselkedésre. 
Néhol még mindig nincs rend úrvacsoraosztáskor. Pedig egyszerű 
volna megmagyarázni, hogy az oltártól távozók egyszerűen jobbra 
vagy balraátot csinálnak és libasorban távoznak s így adnak helyet 
az oltárhoz lépőknek. E helyett — nemrég láttam — a térdeplőről 
felállók hátraarcot csinálva, az oltárhoz igyekvők sorain áttörve, 
igyekeznek a padok felé. Mindez apróságnak tűnhetik, de népesebb 
gyülekezetekben ronthatja vagy emelheti az áhítatot a helyes, ille
tőleg a helytelen gyakorlat.

Arra is nevelni kellene, hogy a házasság egyházi megáldása és 
a keresztelés egyházi cselekmények, tehát nem társadalmi ese
mény s így a jelenlevőknek megfelelően kell viselkedni. A fényké
pezés kérdése a templomban külön kérdés. Szerintem a minimumra 
kellene csökkenteni.

Mindaz, amiről itt pár odavetett, vázlatos mondatban szó esett, 
úgy is tekinthető, mint egy fejezet a gyakorlati teológiából. Az elvi 
alapvetéssel — néhány utalástól eltekintve — adós maradtam ezút
tal. A megjegyzések valóban egészen praktikusak igyekeztek lenni. 
Mögöttük persze mindenütt ott érezhető a teológiai háttér: az egy
ház lényegéről és szolgálatáról, az ún. egyházi hivatalról s az isten- 
tiszteletről való tanítás.

S végül, de nem utolsósorban: társadalmunkban a „nemzet csi- 
nosodásának” — Széchenyivel szólva — számos örvendetes jelét 
észleljük, szinte naponta. Városaink, utcáink, épületeink, lakásaink 
kívül-belül szépülnek, egyre igényesebbek vagyunk e tekintetben 
is és jól van ez így. Egy-egy színielőadás vagy hangversenyterem 
közönsége tisztes, alkalomhoz illő, komoly öltözékével szívderítő lát
vány ma már s ez egyre inkább így lesz. Ebben az összképben az 
egyháznak is önmagához méltó és környezetével összhangzó megje
lenést kell mutatnia. Ez ugyan nem teológiai érvelés, de a „nem
teológiai tényezők” köztudottan nem elhanyagolható szerepet ját
szanak, mindig is játszottak, a keresztyénség életében.

Dr. Groó Gyula
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T a n u Im á n y o k

Az egyház útja Ázsiában
(Befejezés)

1. A NYUGATI EGYHAZAK MEGJELENÉSE

Eljutottunk Ázsia történetében a középkor végéig. A roppant konti
nens misszionálása az újkorig szinte kizárólag a keleti egyházak érdeme 
és ezek közül is elsősorban a nestorianus egyházé. Gyámoltalan kísérle
tek történtek ugyan a nyugati egyház, közelebbről Róma részéről „kelet 
meghódítására” , de ezek mind sorra elbuktak. A római egyház legna
gyobb hibája ezekben a törekvésekben az volt, hogy elsősorban „Kelet 
eretnek” keresztyénéire akarta hatalmát ráerőszakolni. Az erőszakos 
módon létrejött uniók sorra felbomlottak s Kelet monofizita egyházai sa
játos módon, a történeti adottságoknak megfelelően éltek és fejlődtek 
tovább. Sorsuk összehasonlíthatatlanul mostohább volt, mint a nyugati 
egyházé. Elképesztően nehéz megpróbáltatásokon kellett keresztül men
niük. Mert abban az időben, amikor a keresztyénség már „európai vallás
nak” számított, vagyis Európa népei mind felvették a keresztyénséget 
és kontinensünkön az egyház hatalmi tényezővé növekedett, Ázsiában az 
adott történeti vallások részéről a leghevesebb volt a támadás és a ki
számíthatatlanul alakult 'hódítások gátat szabták az egyház növekedésé
nek. Ilyen körülmények között még inkább figyelemre méltó az egyház 
tevékenysége és puszta léte Ázsiában.

Üj szakaszba lépett a kontinens története a 16. században. Az újkor 
egyik határmezsgyéjéül Kolumbus amerikai partraszállását (1492) szok
ták említeni. Ez a korszakalkotó felfedezés látszatra mintha Nyugatra te
relné az európai kereskedelem érdeklődését. Nem tartott azonban ez a 
„csoda” még egy évtizedig sem, mert a század végén — ami nem sikerült 
Kolumbusnak — sikerült egy portugál hajósnak, vagyis megtalálni az In
diába vezető utat. 1498-ban a portugál Vasco da Gama megkerülte Af
rikát és elvitorlázott Indiába, Calicutba. Ez az út legalább olyan hőstett 
volt, mint Kolumbus útja, mégha nem is csinált számára a történelem 
olyan nagy reklámot. De az 1498-as évet azért is érdemes megjegyeznünk, 
mert innen számíthatjuk Ázsia újkorát és aát az időt, amikor az európai 
kolonializáció kezdetét vette Ázsia kontinensén. Vasco da Gamát az in
diai Malabar partokon ellenségesen fogadták (nem úgy mint Kolumbust 
Nyugat-Indiában!), de a kalandor portugált ez nem rettentette vissza 
újabb próbálkozástól. 1502-ben már húsz hajóval és nyolcszáz katonával 
tér vissza, Calikutot összelöveti és a rhadzsát békekötésre kényszeríti.

Most mutatkozik meg valójában Európa technikai és katonai fölénye. 
Az a fejlettség, amely egyfelől hosszú évszázadokra biztosítani tudja az 
elmaradt népek fölötti uralmát, másfelől hihetetlen sok szenvedést okoz 
azokon a helyeken, ahol megjelenik. A hódításhoz nem kell más, mint 
néhány gálya, pár száz mindenre elszánt kalandor, néhány hajóágyú és
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puska. Ezek az eszközök három kontinens (Amerika, Afrika, Ázsia) 
pusztítását, rabságát és leigázását idézik elő. Nem hódolunk annak a né
zetnek, hogy ez a „felsőbbrendű ember” hősiessége, bátor kezdeménye
zése. Alapjaiban szégyenteljes megnyilvánulása a hódítás az erőszaknak. 
A kiszolgáltatott, védtelen népek leigázása és vadállati pusztítása pedig 
akkor kezdődött, amikor az európai kultúra sok évszázados keresztyén 
múltra tekinthetett már vissza.

Ázsia meghódítása mégsem ment olyan simán és könnyen, mint pl. 
Amerika vagy Afrika meghódítása. Igaz, a két Utóbbi kontinensre ked
vező szél esetén néhány hét alatt elvitorláztak a hódítók, de Ázsiába az 
út hét-nyolc hónapig tartott. (Afrikát 1869-ig, a Szuezi-csatoma megépíté
séig meg kellett kerülni!) Így azután Ázsia meghódítása más módszerek 
alkalmazása mellett és jóval lassúbb ütemben ment végbe. Ez pedig ál
talában és rendszerint az ázsiai népek belső, vallási vagy politikai érde
keinek szembeállítása volt. „Divide et impera” — oszd meg és ural
kodj — ez a politikai koncepció vitte győzelemre a maroknyi európai 
csoportok akaratát a roppant kontinensen és nagytömegű népein.

2. A NYUGATI EGYHAZAK MEGJELENÉSE ÁZSIÁBAN 
(16—17. század)

Ázsia tengeri úton való megközelítésében és a kontinens körülhajó
zásában a portugálok jártak élen. A 16. sz. elején egymás után létesítenek 
támaszpontokat Elő-Indiában. (1502. Calicut, Kotsin, Kannanore, 1510. 
Goa, 1530. Bombay, 1536. Din.) De Hátsó-India sem marad érintetlenül. 
(1511. Malakka.) A század derekán pedig már kínai vizeken vitorláznak 
és 1557-ben megvetik lábukat Kantonnal szemben Macao szigetén. (E 
sziget még napjainkig is portugál gyarmat.) A támaszpontok elég kez
detlegesek. Először pusztán kereskedelmi célt szolgálnak, majd erődít
ményeket építenek és ezeket ágyúkkal látják el. Ágyúk és erődítmények 
néznek íarkasszemet a hazai lakosság tömegeivel és ezek az erődítmé
nyek szolgálnak kiindulópontul a későbbi hódításokhoz.

A 16. sz.-tól Ázsia két nagy területe mutat változatos és események
ben gazdag történelmet. Az egyik India, a másik Kína területe. Nem bo
nyolódunk bele az egymást váltó dinasztiák, vagy hatalmak történetének 
ismertetésébe. Módszerünk a következőkben e két hatalmas területen tör
tént gyarmatosításra és misszióra korlátozódik.

Ázsia kolonializálása a portugálok részéről merőben másképp ment 
végbe, mint az Űj-világban. A Pireneusi félsziget két népe (spanyol, por
tugál) Amerikában a konquistádorok „dicsőségére” borzalmas emberir
tást hajtott végre. Ezt Ázsiában nem tudták bevezetni. Valójában kevés
nek bizonyult az erejük ahhoz, hogy hasonló módszerekkel biztosítsák 
hatalmukat. Egy másik különbség abban jelentkezett, hogy Amerika né
peinek kultúrája korántsem volt olyan magas (leszámítva az inka, maya, 
azték kultúrákat) és egységes, valamint nem alkottak olyan nagy tömbö
ket, mint Ázsia népeinél. India. Kína, vagy a mohamedán kultúra általá
nosságban, vetekedett az európai kultúrával és ezek a népek nem tartot
ták a magukét alacsonyabb rendűnek. Nagy tömbökben éltek tehát és 
egységes ellenállást tanúsítva mindenkor ellenszenvvel fogadták a hódí
tókat.

Ez a jelenség felettébb megnehezítette a keresztyén vallás terjeszté
sének kérdését is. Bár itt meg kell jegyeznünk, hogy egyfelől nem volt 
ismeretlen Ázsiában a keresztyénség, (pl. Indiában a nestorianusok, stb.) 
másfelől vitathatatlanul emberségesebb, türelmesebb, egyszóval keresz-
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tyénibfo módon folyít a misszionálás mindaddig, amíg az idegen hódítók 
meg nem jelentek. Kétségkívül a hódítók védőszárnyai alatt megjelent 
keresztyén misszionáriusok mások voltak, mint a régi perzsa nestorianus 
kereskedők, szerzetesek vagy utazók.

Indiának két „apostola” van. Az első a hagyományok szerint Tamás, 
Jézus tanítványa. A második tizenöt évszázaddal későbben érkezett 
Goába: Xavér Ferenc. Jezsuita szerzetes volt, de rendjének módszerétől 
messze eltért tevékenysége és neve, valamint munkássága méltó arra, 
hogy az utókor megőrizze. Nem a harc, az agresszivitás, hanem a tudo
mány és a szelídség élete célja és amikor rászánja magát, hogy a Távol- 
Keletre elvigye a keresztyénség ügyét, egy pápai bullát kap. Ezzel, vala
mint a portugál alkirállyal érkezik 1542. májusában Goába. Itt már ek
kor tevékenykednek ferencesek és ő maga megejtő emberszeretetről ta
núskodva bélpoklosok és egyéb betegek, ill. szegények között végezte a 
tanítást. „Ne azt keressük, ami a mienk, hanem ami a Krisztusé.” Itt 
Goában iskolát létesít, hogy tanítsa azokat is, akik majd a pogányok közé 
viszik az evangéliumot. Több nagyobb térítő utat végez. „Annyi a Krisz
tus nyájába lépő, — írja — hogy néha a keresztelés fáradságától szinte 
letörik a kezem.” Van úgy, hogy egész falvakat keresztel meg.

Nagyobb sikert mégiscsak a politika eszközeivel lehetett remélni. E 
tekintetben jezsuita volt és spanyol. fgy pl. Ceylon szigetének megté
rítése attól függött, hogy a király öccse, akit a portugálok ellen-királyként 
támogattak, a trón reményében felvegye a keresztyén hitet.

Hallatlan szívóssággal küzdött a portugál telepek keresztyén erköl
csének megjavításán. Tudvalevőleg ezeken a telepeken kevés volt az 
európai nő. így a katonák és kereskedők valóságos hárem-életet élitek. 
Ferenc a családi élet tisztaságáért a törvényes házasságot és az egynejű- 
séget szorgalmazta. Ahol megfordult, ott több-kevesebb siker kísérte fá
radozását. Egy dologban azonban teljesen eredménytelen volt munkája. 
A fehér telepeseket nem tudta rávenni, hogy a bennszülött keresztyéne
két egyenlő jogú emberként ismerjék el. A faji megkülönböztetés 
erősebb volt minden vallásos meggyőződésnél. S ha egy színes a megtérés 
által nem éri el azt, hogy a fehérrel egyenjogú legyen, akkor elveszik a 
legfőbb ok, ami miatt ősei vallását elhagyja. Ferenc ebben látja a misszió 
sikertelenségének döntő okát. (Ez a 16. sz.-beli felismerés rendkívül mo
dern volt és igazsága érvényes napjainkban is.)

Ferenc tudott arról, hogy a portugálok kapcsolatban állnak hatalmas 
birodalmakkal. Hogy Hátsó-India, Kína és az újabban felfedezett Japán 
(1543-ban innen hozzák magukkal a tűzijátékot!) népei mind pogányok. 
A portugál kereskedők elbeszéléseiből ismerte e népek kultúráját, szoká
sait és az a gondolat foglalkoztatta, hátha ezekben az országokban na
gyobb sikert ér el, mint Indiában. És amikor az egyik hajóval három 
japán érkezik (1549) a Goa-'i kollégiumba, nincs nyugta. 1549-ben egy 
kínai dzsunkán elvitorlázik Japánba. Magával viszi természetesen az 
újonnan megtért japánokat. Szívesen fogadják és meglepő dolgokat ta
pasztal. Erkölcsük pl. magasan felette áll a keresztyének erkölcseinek. 
Nem lopnak, rendkívül tisztességtudók, legtöbbjük írni-olvasni is tud. 
(Hol van mindezektől akkor rnég Európa!?) Az a reménye, hogy megté
ríti a császárt és egy csapásra egész Japán keresztyénné lesz. Ebben az 
elképzelésében spanyol volt és jezsuita. E nagy reményből csak kevés 
valósult meg. Csupán annyi, hogy néhány hónap alatt ötszáz embert tu
dott megtéríteni és megkeresztelni. 1551-ben visszatér Goába.

Ekkor szánja el magát, hogy Kínába megy. Kína ez idő szerint nem 
enged idegent földjére. A portugálok minden kísérlete, hogy kereskedel
mi kapcsolatba jussanak Kínával, eredménytelennek bizonyul. Ferenc is
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csak Kanton közeiéig jut el. Egy kínai vállalkozik arra, hogy kétszáz 
aranyént becsempészi a városba. De a kínaiak eme nagy városába sohase 
juthatott be. Kanton közelében, Szán Csan szigetén halt meg 1552-ben. 
Holttestét Goába vitték vissza.

ö t  évvel később azonban a portugálok bérbe tudták venni Macao szi
getét (1557) és mivel a jezsuita rend sohasem mondott le Kína megtérí
téséről, most a portugálok révén megnyílott erre a lehetőség. Az első je
zsuiták 1581-ben jutnak Kínába. A következő század első évében kerül 
ide Matteo Ricci, akinek sikerül nemcsak Kantonba, de Pekingbe is eljut
nia és bár 1615-ben heves keresztyén üldözés folyik Kínában, a század 
végére mintegy 300 ezer lelket számlál itt a keresztyénség. Sőt ebben a 
században kerül ide Johann Adam Schall német jezsuita szerzetes is, 
aki a császári udvar tanácsadója lesz és a császári csillagvizsgáló intézet 
igazgatója (1619—1655). Schallal a jezsuita befolyás Kínában rendkívüli 
módon megerősödött. Neki volt köszönhető az, hogy a Ming-dinasztia utol
só évei alatt a keresztyénség helyzete igen előnyös lehetett.

Ferenc halála után a jezsuita misszió tovább virágzott Portugália in
diai gyarmatain. A szír monofizita keresztyének nem mutattak különö
sebb szimpátiát az újonnan érkező keresztyén jövevények felé. Meg kell 
itt jegyeznünk, hogy az őslakosság keresztyén gyülekezetei általában a 
szegényebb osztályok tagjaiból álltak. A jezsuita missziónak is rendkí
vüli nehézséget okozott India osztálytagozódása. Az ő esetükben is a ke- 
resztyénséget elsősorban a szegény „páriák” vették fel és ezáltal ez a ré
teg azonnal annak gyanúját vállalta, hogy portugál érdekek kiszolgálója, 
vagy más szóval portugál alattvalókká lettek és így a nemzeti életből is 
kiközösítették őket. A felsőbb kasztokba a keresztyénség nem tudott be
törni. A 16. sz. missziója ennek következtében nagyon jelentéktelen ered
ményt tudott elérni.

E súlyos kérdés fölismerése kapcsán 1605-ben új kísérletezés törté
nik. Egy olasz származású nemes, Róbert de Nobili jezsuita szerzetes ér
kezik Indiába. Azonnal az indiai nemesek, a braminok között kezdi misz- 
szióját. Közéjük költözik, felveszi szokásaikat (vegetáriánus lesz), meg
tanulja nyelvüket és így próbál közöttük missziót kifejteni. Négy évtize
den keresztül él közöttük, de semmi eredményt nem tudott elérni (köz
ben rendtársai feljelentik a pápánál, de pápai engedély alapján tovább 
végezhette tevékenységét). A keresztyének Indiában napjainkig az ala
csonyabb néposztályból valók. A 17. sz-ban azután teljesen ellanyhult a 
térítés munkája.

Ebben a században nagy fordulat állt be a gyarmatosítás történeté
ben. 1588-ban az angolok tönkreteszik a Győzhetetlen Armadát, és ezáltal 
megtörik a spanyolok és portugálok tengeri egyeduralma. Hollandia hosz- 
szú szabadsághars után szintén ez időben szabadul fel a spanyol elnyo
más alól. Ezeknek az európai eseményeknek döntő kihatásuk lesz a gyar
matokon. Egyelőre azonban stabil Indiában a római egyház. Mindemel
lett egyre több panasz hallatszik azokról az erőszakos lépésekről, ame
lyeket a szír, malabar és a jakobita egyházakkal szemben gyakorolnak. 
A portugál településeken így is a 17. sz. végéig a római katolikusok szá
ma hozzávetőlegesen egymillióra tehető. Ezekben az időkben még pro
testáns misszióról nem lehetett szó.

3. Áz s ia  k e r e s z t y é n  „a t k a r o l a s a ”
A kicsiny Portugália nem volt képes nagy területekkel Ázsiában meg

birkózni. Kifizetődő volt számára azonban a Kelettel folytatott kereske
delem és lényegében csak az a cél vezette, hogy a már megszerzett és
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kiépített bázisait megőrizze. A spanyol Armada pusztulása után azonban 
egy csapásra megváltozott Portugália gyarmati pozíciója is. Az első ve- 
télytárs Hollandia hajósaiban jelentkezett. Hollandia a hosszú spanyol el
nyomás miatt nemcsak versenytársként, hanem megrögzött ellenségként 
jelent meg mindenütt a spanyolok és portugálok nyomán. Szenvedélyü
ket a nemzeti tudaton kívül fűtötte a vallási különbség is, hiszen a hol
landok reformátusok, a spanyol—portugálok katolikusok voltak. 1602-ben 
kiüldözik a portugálokat Ceylon szigetéről és néhány év múlva Indoné
ziában is megvetik lábukat. (1610. Djakarta megszállása.) Már 1602-ben 
megalapítják a holland Kelet-Indiai Társaságot.

A spanyolok fölötti győzelmet angolok vívták ki. A nevezetes 1588-as 
tengeri győzelem új perspektívát nyitott a szigetország előtt. Drake, a gát
lástalan kalóz, nem győzte hangoztatni királynője, Erzsébet előtt, hogy 
Anglia jövőjét Neptun készíti elő. És miután kétszer körülhajózta a föl
det, a végtelenség kapuját nyitotta meg Anglia előtt. A spanyolok leveré
se után már nem volt ellenség, amely feltartóztathatta volna Angliát. Az 
angol hajók vitorláit kövérre duzzasztotta a szél, és három világtáj felé 
egyszerre indultak el, hogy a világ legnagyobb gyarmati hatalmának meg
vessék alapjait. Súlyos gyarmati háborúk után tett szert elsősorban a 
már kolonializált területekre, itt kiütötte nyeregből a gyengébb ellenfele
ket, majd a „láncszemeket” egyetlen összefüggő vonallal húzta össze és 
két évszázad alatt a földkerekség jelentős százaléka „rózsaszínűvé” 
vált, vagyis a brit királyság színét hordozta. (Több mint 31 millió km
volt a brit gyarmatok területe, ez nagyobb terület, mint egész Afrika!) 
Agyafúrt leleményességgel hajtotta igája alá az útjába került népeket. 
Ázsiában az útvonal biztosításául szolgáló támaszpontokon kívül (Aden, 
Perzsia, stb . ..) elsősorban India gazdagsága ingerelte. 1600-ban már létre
jött a Kelet-Indiai Társaság (lényegében magánvállalkozókból, amely tár
sulat önkényesen és önhatalmúlag gyarmatosított) és a 17. sz. során lé
pésről lépésre hatol be India roppant területére.

Anglia nyomában azután mindig ott látjuk a másik „nagy vadászt” , 
Franciaországot. A 16. sz.-ban súlyos belpolitikai válság köti le erejét 
(a század második felében a hugenotta probléma), a 17. sz. elején pedig 
a 30 éves háború kiadásai mérséklik a gyarmatszerzés étvágyát. Csak 
XIV. Lajos idejében számolhatunk úgy Franciaországgal, mint nagyha
talommal. Eközben történnek azonban próbálkozások Franciaország ré
széről is Ázsiában. 1674-ben a legerősebb bázisuk Indiában Pondichéry. 
A következő évtizedekben komoly erőkkel gyarmatosítanak is, de az euró
pai kérdésben való szerepvállalásuk miatt lemondanak az indiai gyar
mati háborúktól. Egyebekben 1739-ig tudják őrizni indiai területeiket. 
Franciaország, Portugália és Hollandia gyengesége következtében Anglia, 
ill. a Kelet-Indiai Társaság zavartalanul garázdálkodhat ezen a területen. 
Róbert Clive (+ 1774) és Warren Hastings (t 1818), a két hírhedt kalandor 
nevéhez rengeteg vér tapad. De nékik köszönheti Anglia Indiának majd
nem teljes meghódítását. A franciáik viszont majd a 19. sz.-ban annál he
vesebben vetik magukat Indokínára.

Anglia beavatkozásával megjelenik Indiában az első protestáns, 
(evangélikus) misszió is. Ez már a 18. századra esik. Volt itt Indiában egy 
jelentéktelen dán gyarmat: Tranquebar. Harmincezer lakója közül egy 
néhány portugál keresztyén is akadt itt. Alapjában véve szegény pogány 
nép lakta. Bizonytalan lassúsággal ment a misszionálás. pedig a Ziegel- 
balg, herrnhuti pietista szellemben munkálkodott és fáradhatatlannak 
bizonyult. 1706-ban érkezett ide és egészen a tizennyolc éves háborúig 
(Clive és a franciák között dúlt 1746—1763), alig sikerült néhány száz lel
ket megnyernie az evangélikus egyház számára. A hosszú és véres há
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ború azután még ezt a kezdeményezést is visszavetette. Az angol győ
zelem után a misszió ügye egyre szorosabban fűződött a gyarmatosításhoz. 
Különböző missziói társulatok kaptak lehetőséget (pl. hallei, herrnhuti, 
stb . ..)  a munkára és a század végéig mintegy 20 ezer evangélikus lé
lekkel lehetett számolni.

A 18. sz. azután a misszió vonatkozásában egy egészen különös meg
lepetéssel szolgált. A keleti ortodox egyház, amelynek missziójáról vaj
mi keveset tudunk, a maga nemében egyedülálló cselekedetet hajtott vég
re. Míg a római egyház ötletszerűen és szinte kalandos módon, a felfe
dezések és hódítások révén megismert világban mindenütt egyszerre kí
sérletezett a misszió ügyével, addig az orosz egyház missziójában terv- 
szerűséget, és szívós következetességet tapasztalunk. Munkájában egye
dül az a sajnálatos, hogy a pravoszláv egyház is eszközövé vált politikai 
céloknak.

Mert III. Iván (1462—1505), Moszkva nagyhercege, aki először hasz
nálta a „cár” — császári — címet, átveszi a bizánci császári szimbólumot 
a kettős sassal és vele együtt a kelet-római politikai koncepciót. Ennek 
természetesen és azonnal egyházi vonatkozása és kihatása is adódik. A 
16. sz.-ban elsősorban orosz, vagy félig orosz településeken vezetik be az 
ortodox tanokat, de a 17. század derekán (1648) már eljutnak az orosz 
misszionáriusok a Csendes-óceán partjaiig. A kozák Deznyev 1660 táján 
már ezerötszáz papot és több mint száz szerzetest küld Szibériába egy
felől térítésre, másfelől szolgálatra.

1702-től (Nagy Péter uralkodása alatt, 1689—1725) Tobolszkban már 
metropolia van és igen gyorsan gyarapodnák az egyházközségek. Egy adat 
szerint ebben az időben 40 ezer embert kereszteltek meg. 1718-ban vi
szont már Kamcsatkában is számos keresztyén van. (A század közepéig 
mintegy 11 ezer) Erzsébet cárnő politikai nyomást gyakorol a század kö
zepén a keresztyénség felvételére, sok muzulmán szenvedett akkor hite 
miatt. Amikor II. Katalin cárnő alatt némiképpen enyhült a politikai nyo
más, sokan visszatértek eredeti hitükre.

A szibériai misszió mellett kiterjedt az orosz térítés Koreára. Kínára, 
Japánra, Perzsiára, sőt érdekes vállalkozások voltak az afrikai Etiópiában 
és Észak-Amerikában.

Kínával a kapcsolat még a 17. századra nyúlik vissza. Itt a misszió 
munkája mindig szoros egységben állt a politikai törekvésekkel. 1715-ben 
Ilarion Lezsajszkij archimandrita volt az „orosz keresztyén” diaspora ve
zetője és maga az intézmény 1858-ig fennállt. Már 1685-ben jólképzett 
misszionáriusokat küldött a moszkvai akadémia Távol-Keletre, legtöbbjét 
Pekingbe. És noha itt már működtek a jezsuiták, megtalálták a maguk 
feladatait. Amikor az utcúsó pekingi katolikus misszionárius meghalt és 
ndm kínálkozott lehetőség arra, hogy újabbak felvegyék a munkát (1838- 
ban) a misszió minden vagyonát az orosz archimandritúrára hagyta.

Pekingben tehát a 18. sz-ban erős ortodox missziós állomás volt. Isten
tiszteletük végzésére egy buddhista templom állt rendelkezésre. (1714). 
1732-ben kolostort is tudnak alapítani. A legnagyobb problémát a nyelvi 
nehézség okozta. Ezen a jezsuiták már túljutottak, így nemegyszer az 
ortodox egyház jezsuita tolmácsokat alkalmazott. A misszió olyan sike
res és erős volt, hogy az ún. „boxer-felkelést” is túlélte. A népi Kína is 
minden további nélkül elismerte az orosz egyház jogosultságát. Ma mint
egy 200 ezer ortodox keresztyén él Kínában.

De az orosz egyház nemcsak Kína lakói iránt mutatott érdeklődést. 
Több-kevesebb siker koronázta Japánban is tevékenységét. Ide a 19. sz. 
folyamán érkeztek térítők. Ma mintegy 34 ezer lelket számlál egyházuk. 
1730-ban az oroszok felfedezik Alaszkát. A század végén és a 19. sz-ban
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Alaszkától délre, Amerika nyugati partjain, le egészen Kaliforniáig, ahol 
orosz települések voltak, folyik a térítés munkája. A kerek száz évet meg
élt Venjaminov (1797—1897) — 'mint legnevezetesebb misszionáriust tart
ják számon —, 1840-től Kamcsatka misszionáriusa, területéhez tartozott 
Alaszka és egész Kelet-Szibéria.

Amint az eddigiekből láttuk, a római katolikus misszió a portugál 
felfedezők és hódítók nyomában tengeri úton és Dél-Ázsia felől érkezett. 
Nagyobb eredményeket ott tudott felmutatni, ahol a gyarmatosítás is si
keresen folyt, önálló próbálkozásra alig vállalkozott. Alig voltak olyan 
egyéniségek, mint Xavér Ferenc, aki mint egykor Marco Polo, nekivá
gott az ismeretlen Ázsiának, közelebbről Japánnak, Kínának, hogy a Tá
vol-Kelet eme népeit a keresztyénség számára meghódítsa. Ferencnek si
került Japánban némi eredményt elérnie, de Kínát nemcsak a „nagy fal” 
védte, hanem hosszú időn keresztül a Ming-dinasztia tudni sem akart 
idegenekről. Macao szigetének megszerzése, valamint a nyugati hódítók 
erőszakos kereskedelmi követelése megnyitotta a római misszió számára 
is a kapukat. Mindez a tengeri utak igénybevételével történt és a part
menti városokban sikerült némi eredményt elérnie. A kontinens belsejé
ben azonban csak nagyon vékony erecskéken keresztül szivárgott az evan
gélium.

Északon sokkal szélesebb fronton közeledett az egyház Ázsia felé, 
igaz, hogy majdnem egy évszázaddal későbben. Így először Szibéria rop
pant területein élő népek részesülhettek az evangélium ajándékában. Ezen 
a területen többé-kevésbé rokon mongol népek laktak, amelyeknek kul
turális tekintetben is sokat jelentett a keresztyénség felvétele. (Ma is 
probléma, hogy a nagy mongol birodalom szétesése után mi történt ezek
kel a népekkel, milyen természeti, vagy egyéb katasztrófa csökkentette le 
lélekszámúkat.) Ázsia belseje, Kína felé ugyanez a „népi út” vezetett, mert 
az évszázadok során nagy keveredés jött létre a népek között és így az 
orosz térítők pl. Észak-Kínában is „mongolokat” találtak, azaz alig más 
népeket mint Szibériában. Az észak felől jövő, széles fronton közeledő 
ortodox misszió a 18. sz. elején találkozott Kínában, a tenger felől jövő 
római misszióval. (1715 tájékán.) Ezzel Ázsia „keresztyén átkarolása” 
megtörtént.

A két misszió között azonban mégiscsak mutatkoztak különbségek. 
A római misszió általában a gyarmatosítók nyomában jelentkezett, az or
todox misszió pedig megelőzte az orosz terjeszkedést és így bizonyos fo
kig előkészítője lett a cári imperializmusnak. A harmadik típusú misszió, 
a protestánsok missziója, szintén a gyarmatosítók, általában a protestáns 
hatalmak (Anglia, Hollandia, Németország) megjelenésekor jelentkezett 
és végezte szerényebb körülmények között, de mégis a gyarmatosítók 
érdekeinek megfelelően munkáját.

4. AZ IMPERIALIZMUS SZAZADA

Ahhoz, hogy a 19. sz. bonyolult gyarmatosítási történetével megismer
kedjünk, szükségünk van néhány sorban összefoglalni a kontinens újko
ri történetét. Ázsia közel 44 millió km2-nyi területét bontsuk most fel az 
alábbi részletekre:

a) Török—perzsa területeknek,
b) India területének,
c) Kína területének,
d) Japánnak,
e) Szibéria—Mongólia területének történeti vázlatára.
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a) Az újkorban Törökország három kontinensre kiterjedő birodalma 
1534-ben éri el tetőfokát. Ekkor kerül Bagdad birtokába, s területe a Per
zsa-öböltől Lengyelországig, a Kaspi-tengertől Algériáig terjed. A virág
zás nem tart azonban fél évszázadig sem, mert az 1571-es lepantói csata- 
vesztés után a hatalmas birodalom hanyatlásnak indul. Igaz, hogy Bag- 
dadot csak 1631-ben hódítja vissza Perzsia, de Ázsiában a következőkben 
csak a régi arab-mohamedán államokra, az Arab-félsziget állama szi
lánkjaira és Bizánctól elhódított területekre (Szíria, Kisázsia, Örmény- 
ország) korlátozódik hatalma. A „beteg ember'’, ahogyan a 19. sz. folya
mán ismerik, rengeteg háborús konfliktus előidézője Európában. Európa 
imperialista hatalmai egymáson túllicitálva próbálták szétszaggatni a tö
rök birodalmat. A versengésben Anglia, Franciaország, Oroszország és 
Németország egyaránt érdekelve volt és nem egy európai háború oka 
Törökországban keresendő. (Az imperialista képmutatás klasszikus pél
dáival találkozhatunk, mert a „casus belli”-k között Törökország keresz
tyén alattvalóinak helyzete szerepel sókszor.

Az új perzsa állam születése épp a 16. sz. fordulójára esik. 1501-ben 
szabadul fel a mongolok uralma alól, uralkodójuk a „sah” címet veszi 
fel és a síita állam éles ellentétbe kerül a török ozmán birodalommal. 
Perzsia függetlensége három oldalról volt veszélyeztetve. Nyugaton a tö
rök, északon az orosz, keleten pedig az indiai nagy mogulok birodalmá
tól. Több-kevesebb sikerrel meg is tudta őrizni függetlenségét. De amikor 
gyöngébb uralkodók adódtak és vesztett éberségéből a perzsa nép, azon
nal lecsaptak a környező államok. így a 18. sz. elején az oroszok meg
szállták a Kaspi-tenger nyugati partvidékét, a törökök pedig Tifliszt ra
gadták el tőle. A  19. sz. elejei szerencsétlen háborúja az oroszokkal szem
ben, megfosztotta Perzsiát valamennyi kaukázusi birtokától. Ekkor kere
sett védelmet az angoloknál és ezidőtől Perzsia a két imperialista nagy
hatalom vetélkedésének színtere lesz.

b) India. Abban az esztendőben, amikor nálunk a mohácsi tragédia 
volt, tehát 1526-ban, Indiában ismét mongol uralom kezdődött. Sokfélekép
pen lehet értékelni azt a közel két évszázados mongol uralmat (1526— 
1707), amelyben hat nemzedéken keresztül követték egymást egy Babér 
nevezetű uralkodójuk gyermekei, és amelyben a radzsput, dravida, hin
du, alsó- és felső kasztok borzalmasan megbontott és a vallási, származási 
érdekek ezer ellentétében vergődő népekre és népcsoportokra erőltetett 
egy egységes uralmat. De Indiát, ahogyan ma ismerjük, approximative a 
mongolok uralma teremtette meg. Ezt az uralmat váltotta fel az angol 
hódítás és erről az Indiáról mondott le a második világháború után Ang
lia, méghozzá úgy, ahogy két országra szakítva előttünk áll. (India, Pa
kisztán).

Ki kell emelnünk a mogul uralkodók közül Akbar alakját. Közel öt
ven esztendős uralkodása (1556—1605) alatt egységes birodalommá ková
csolta össze Indiát. Többször találkozott a művelt és felvilágosodott ural
kodó keresztyénekkel is, de nem ejtették rabul a muzulmán neveltetésű 
Akbart a keresztyén tanok. Alakját össze szokták hasonlítani Nagy 
Konstantinussal, mert felismerte, hogy Indiát csak vallásos alapon felépí
tett közös eszmékkel lehet eggyé kovácsolni. (A parszik államvallását ala
pítja meg és noha ez halála után nem volt kötelező vallás, még ma is 
vannak hívei Indiában.)

A Nagy-mogul birodalmat, amely a Himalaja alatt majdnem az egész 
félszigetet felölelte, korán kikezdték az európai hódítók. Kezdetben a már 
említett portugál és holland kolonialisták próbáltak behatolni, de siker
telenül. Sokkal nagyobb volt az esélyük az angol, francia gyarmatosítók
nak. És bár mindkét gyarmatosító először csak a tenger partján rendelke
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zett nagykiterjedésű gyarmattal, felhasználva a népek elégedetlenségét, 
adófizetőikké tettek több indiai rhadzsát. A 18. sz-ban a franciák a félszi
get teljes délkeleti oldalát, az angolok pedig a mogul birodalomtól délre 
eső, a félsziget nyugati oldalát tekintették birtokuknak. Nem merjük 
azonban ezt még gyarmatosított területnek nevezni, hiszen a sok milliós 
lakosság fölött a vezetést csak a belső érdekellentétek kijátszása révén 
gyakorolhatták. De a két nagy imperialista mégis féltékenyen tekintett 
egymásra a terjeszkedésben. Az ország bizonytalan állapota következté
ben és az európai nacionalista politika érvényesítése révén, ha az angolok 
az egyik fél pártjára állottak, akkor a franciák a másikéra. Ennek a szí
vós versengésnek és megrögzött gyűlölködésnek lett az ára a hosszú és 
kegyetlen háború, amelyet Clive és Hastings folytattak. (A francia Dup- 
laix volt az előző legfőbb ellenfele.) Ha belegondolunk ebbe a kolonialista 
háborúba, akkor az a döbbenetes valóság tárul elénk, hogy mindkét euró
pai hatalomnak alig néhány száz katonája van és mégis tízezrek és tízez
rek véreznek el. Mert hiszen a gyarmatosítók különböző ígéretekkel meg
szerzik érdekeikhez a bennszülött lakosságot és a szerencsétlenek későn 
veszik észre, hogy milyen érdekekért ontják a mérhetetlen sok vért. De a 
gyarmati háború befejeztével lassan az egész félsziget Anglia birtokába 
kerül. E győzelmeket nem is az angol király katonái vívták ki, hanem a 
Kelet-Indiai Társaság. A 18. sz.-ban Bengália és a volt francia birtokok 
kerülnek a Társasághoz, a 19. sz. közepéig pedig a teljes félsziget. A század 
során az angol gyarmatosítók hihetetlen gyorsasággal szervezik be egész 
Indiát gyarmataik közé. A különböző felekezetű és érdekű népekre ráerő
szakolják hatalmukat. 1857-ben véres fölkelésben törtek ki az indiaiak. 
Ez volt a híres „szipoj-lázadás” . A szipojok az angol gyarmati hadsereg 
katonái voltak. A legkülönbözőbb fe'lekezethez tartoztak. A mohamedá
nok nem ették a disznóhúst, a hinduk a marhahúst. Egy alkalommal, ami
kor fegyverszállítmány érkezett és a tölténydobozókat szokás szerint a ka
tonák fogaikkal bontották fel, az egyik hindu észrevette, hogy a töltények 
marhafaggyúval vannak rozsdátlanítva. Vallásuk legsúlyosabb sértését 
látták ebben. Az ebből kirobbant felkelés nagyon sok vért követelt. Két 
évig húzódott, amíg az angolok kegyetlensége győzedelmeskedett. Ennek 
nyomán feloszlatták a Kelet-Indiai Társaságot és alkirályt nevezett ki 
Anglia Indiában. 1877-ben Viktória királynő felveszi „India császára" cí
mét. És 1911-ben lesz ismét Delhi (New-Delhi) India fővárosa.

c) Kína nagysága és fénykora a Ming dinasztia (1368—1644) nevéhez 
fűződik. A Ming-császárok idejében jelentek meg az első hódítók, de ek
kor még volt ereje az egységes Kínának az ellenállásra. Az utolsó évti
zedekben azonban egyre több kísérlet történt az óceán felől európai hódí
tók behatolására, észak felől pedig a birodalom erejét mongol betörések 
gyöngítették. A közel három évszázados Míng-uralmat azután ismét egy 
három évszázados uralom, a mandzsu Csing-dinasztia követi, amely 
1911-ig ad császárokat Kínának.

A mandzsu dinasztia uralma alatt élte Kína kultúrájának késői vi
rágzását. Az európai befolyás lassan és szívósan hatol eközben Kínába. 
Kezdetben csak a partmenti városokban, vagy szigeteken vetik meg lábu
kat, de misszionáriusaikat, mint pionírokat már az ország belsejébe kül
dik. (Később ezek a misszionáriusok lesznek majd egyfelől előidézői a 
kolonialista háborúnak és kegyetlen békediktátumoknak.) Hogy a hosszú 
idő alatt Kínát mégsem szállták meg a hódítók, annak egyetlen oka van: 
a mérhetetlen rivalizáció és féltékenység.

A mandzsu Csing-dinasztia legkiemelkedőbb uralkodója Kang-hi csá
szár (1664—1722). A világtörténelem egyik legragyogóbb monarchiáját 
hívta létre. Valami van az ő alakjában is Akbaréból, a nagy mongol ural
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kodó személyéből. Különös, hogy az újkornak ezek az uralkodói államuk: 
egységes alapjául a vallást teszik. Mert Kang-hi császár is reformálja 
Konfucius tanait, katolikus mintára dogmásítja és kötelező érvényt szerei 
számára az egész birodalomban. Uralma alatt rendkívül sokat fejlődött 
a történelem- és filozófia tudománya. Az egységesítés munkájában azon
ban sok nehézséget okoztak a már egyre jelentősebb szerepre szert tett je
zsuita misszionáriusok — ezek számára mind több korlátot kellett felállí
tani — és a Kelet felől érkező kolonialista hódítók.

A 18. sz. során azután egyre több sötét felhő tornyosult Kína egén. 
A brit kereskedelem előtt meg kellett nyitni az utat és nagy lépésekben 
közeledett a kínai határok felé Oroszország. (Már 1689-ben az Amur bal 
partján vannak.) 1727-ben az orosz kereskedőket is be kellett fogadniuk 
és ezzel már a cári Oroszország is felsorakozott a kínai kérdés európai ha
talmai közé.

A 19. sz-ban döntő változás állt be a kínai életben. Mindjárt a század 
kezdetén a Kelet-Indiai Társaság megkezdi az illegális ópiumcsempé
szést a birodalomba. Mérhetetlen károkat okozott a töméntelen mennyi
ségű kábítószer bejuttatása a birodalomba és ugyanakkor kiszámíthatat
lan haszonra tettek szert a'kereskedők. Amikor Kína erélyesen fellépett 
az ópiumcsempészéssel szemben, (elkobzott 4 millió font értékű kábító
szert) kitört a három évig tartó véres és kegyetlen ópiumháború. Kína el
vesztette a háborút, vele együtt szinte teljes függetlenségét. Mert az 1842- 
ben megkötött nankingi szerződésben le kellett mondania Honkongról 
(azóta is angol gyarmat) és nem sokkal később minden európai hatalom 
számára zöld fényt volt kénytelen adni a kereskedéshez. Ekkor jelent 
meg Kínában az USA és Franciaország. A század közepén az uralkodó
házzal szemben és az európai befolyás ellen egy tizenhat évig tartó nacio
nalista forradalom robbant ki. (1850—1866). Ez volt a híres tajping-forra- 
dalom. A hosszú polgárháború alatt nemcsak a misszionáriusok estek a 
nemzeti gyűlölködés áldozatául, hanem nagyon sok kínai keresztyén is. 
A forradalomból ismét Kína húzta a rövidebbet, mert ez alkalmat nyúj
tott az angol intervencióra. Hosszú és változó sikerű vállalkozás volt ez, 
végül is a pekingi egyezményben (1860) Kínának követségeket kellett fo
gadnia fővárosában. Úgyszintén teljes szabadságot kellett garantálnia a 
missziónak és az európai kereskedelemnek. Ilyen világosan sehol nem tű
nik ki az imperializmus szándéka, nevezetesen az, hogy a misszió ügyét 
mennyire alkalmazzák politikai célok elérésére.

A tajping-forradalom alatt Oroszország is biztosítja a korábban meg
szerzett Amur vidékét magának, sőt 1861-ben megjelenik a porondon Po
roszország is. 1894-ben ismét súlyos katasztrófa áll be a kínai történelem
ben. A japánok háborút indítanak Koreáért. A széthullani látszó kínai bi
rodalom határain minden valamirevaló nagyhatalom lábhoz tett fegy
verrel ólálkodik, hogy adott pillanatban minél nagyobb darabot hasítson 
ki magának az új térképen. Most még csak csipegetnek belőle. 1895-ben 
Kínának el kell ismernie Korea „függetlenségét”, de Tajvan szigetét át 
kell adnia Japánnak. Ebből a vesztes háborúból is jutott néhány morzsa 
az európai hatalmaknak.

1896-ban Santungban meggyilkolnak egy német katolikus misszioná
riust. Neve is talán csak a missziós annalesekben szerepel. De ez ürügyül 
szolgált ahhoz, hogy Santungot Németország megszállja. A kínai dráma 
egész közelinek látszik. Küszöbön áll felosztása. 1898-ban Oroszország 
megszállja Mandzsúriát, előre tör Port Artúrig. Nagy-Britannia pedig 
megszerzi Vei-hai-vei-t.

A századfordulón kirobban a titokzatos boxer-felkelés. A „boxer”-ek 
egy titkos szövetség tagjai voltak, akik fogadalmat tettek, hogy kiirtják a
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Kínába betolakodott idegeneket. A felkelés a pekingi német követ meg
gyilkolásával robban ki. A nagyhatalmak azonnal megmozdultak. Anglia, 
Franciaország, Oroszország, Németország, Ausztria (mit keres itt?!), Olasz
ország, Egyesült Államok, Japán egyesült erővel fogtak a boxer-felkelés 
leveréséhez. 1901-ben már a lábuknál hevert Kína, amelyet köteleztek 450 
millió dollár kártérítésre. Hogy nem került felosztásra Kína, annak egye
düli oka az, hogy nem tudtak megegyezni a támadó felek, és túl nagy 
volt közöttük a féltékenység.

Ez a féltékenység vezetett azután az orosz—japán háborúra is (1904— 
1905) és a gyászos emlékezetű csuzimai vereségre. De a belső állapotok 
Kínában nem javultak. Az elavult Csing-kormányzat nem tudott a mo
dern időknek megfelelő vezetést biztosítani. Kína lesüllyedt középkori, 
vagy ókori színvonalra. Éhínség, nyomor, és garázdálkodás lett úrrá a ha
talmas országban. A  süllyedés utolsó pillanatában újabb véres forradalom 
tört ki (1911), amely megbuktatta a majd háromszáz éves Csing-dinasztia 
uralmát és köztársasággá alakította át Kínát. Az ifjú kínaiak forradalma 
volt ez és 1912-ben a világ legnagyobb népe és társadalma köztársasággá 
lett.

d) Japán a legutóbbi időkig úgy állt az európai ismeretek lexikonjai
ban, mint elmaradt, feudális viszonyok között élő nép. A távol-keleti szi
getek mongol származású népe hosszú időn keresztül semmi érintkezést 
nem folytatott a környező népekkel. Nem is játszott szerepet a történe
lemben. A hűbéri államrendről először hiteles adatokat Xavér Ferenctől 
kapunk. Később a portugálokkal együtt egyre több jezsuita érkezik a szi
getországba és amikor a holland misszionáriusok is megjelennek, egymás 
ellen uszítják a házigazdát, mondván, hogy a másik veszedelmes politi
kai terveket sző. A jezsuiták, akiknek befolyása gyorsan növekedett, ül
dözni kezdték a buddhistákat. Végül is a japánok arra a következtetésre 
jutottak, hogy az európaiak és keresztyén vallásuk elviselhetetlen zava
rokat okoznak és hogy a katolikus vallás csupán a pápa és Spanyolország 
politikai terveinek leplezésére szolgál. (A Filippi szigetek ekkor már Spa
nyolország birtokában vannak.) 1638-ban tehát kiüldözik őket az ország
ból. A most következő két évszázadon keresztül azután úgy elzárkóztak a 
külvilágtól, hogy japán ember nem hagyhatta el az országot és idegen 
sem tehette be lábát. Ezalatt festői hűbéri állapotok virágoztak itt.

A 19. sz. során egyre több idegen hajó vitorlázott Japán partjai előtt 
Gyakran hajótöröttek vetődtek partra. 1837-ben egy idegen hajó kötött ki 
a jedoi kikötőben, melynek árbocán furcsa csillagos és sávos lobogó len
gett. Japán hajótörötteket hozott, mégis elkergették. De a csillagos lobo- 
gójú hajó néhány év múlva ismét megjelent és amerikai tengerészeket 
követelt, akik mint hajótöröttek voltak Japánban. 1854-ben tíz hajóból 
álló raj érkezett, ezeket már gőz hajtotta, nagy ágyúkkal voltak felszerel
ve és a parancsnok azt az ajánlatot tette, hogy Japán kössön kereskedel
mi szerződést Amerikával. Japánnak nem volt ereje az ajánlatot vissza
utasítani.

Ezzel megnyitotta Japán is kapuját az idegenek előtt. Hollandia, 
Oroszország és Anglia követték Amerika példáját. Sűrűn támadtak nézet- 
eltérések az idegenekhez nem szokott japánok és az európaiak között. 
1863-ban megöltek egy angol embert, mire az angolok rommá lőttek egy 
partmenti várost Ehhez hasonló incidensek szörnyen megalázták a japá
nokat. Ezeknek a megaláztatásoknak köszönheti viszont új, modern hatal
mát. A század második felében bekövetkezett a „japán csoda” .

Mert 1866-ban még középkori nép volt, de három évtized múlva, 1899- 
ben már tökéletes nyugati civilizációval dicsekedhetett és felvehette a 
versenyt bármelyik nyugati hatalommal. Hogy milyen tüneményes gyor-
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sasággal fejlődött nagyhatalommá, arra nézve példa az 1894—95-ös ja
pán—kínai háború, amelyben bemutatkozott egy kicsiny, de félelmetes 
erejű hadsereg, amely hatalmas ütéseket mért a haldokló kínai biroda
lomra. Japán is ezáltal felsorakozott az imperialisták táborába. A győztes 
háború után megszerezhette Korea fölött a befolyást és Tajvan szigetét. 
Még nagyobb megdöbbenést váltott ki a világ előtt az orosz—japán hábo
rú (1904—1905), amikor Port Artúrnál és Csuzimánál szenvedett el súlyos 
vereségeket a cári Oroszország. Japán katonai nagyhatalom lett és igazi 
oroszlánkörmeit majd a második világháborúban fogja megmutatni.

e) A történelem három Szibériát ismer. Az ősi mongol birodalom ha
talmas térségét, amelynek északi részén a tundrák mocsaras világa húzó
dott, délre a tundráktól érintetlen őserdők, és a legdélibb sávján pedig a 
steppék füves legelői borították, ahol a nomád népeknek kitűnő állatte
nyésztési lehetőségük volt. A jakut, kirgiz, tunguz, kalmük, osztyák, sza
mojéd, mongol, kamcsadál, tatár, burját rokonnépek a nagy mongol biro
dalom népszilánkjai. A mongolok nagyhatalma eltűnt a történelem s ü l 
lyesztőjében. Ismerte, azután Dosztojevszkij Szibériáját, az üldözöttek me
nedékhelyét, a gonosztevők, politikai elítéltek, fegyencek deportálási he
lyét, akiket önként követhettek a hozzátartozók. A cári önkény és igaz
ságszolgáltatás ősi büntető telepe volt és alig lehet ma már a számát tud
ni azoknak, akik a 16. sz.-tól 1917-ig Szibériába kerültek, keserves bűnhő- 
désük helyére. És végül ismeri a mai Szibériát, a Szovjetunió egyik leg
nagyobb nyersanyag- és energia bázisát.

Az Uraitól a Csendes-óceánig húzódik és Ázsiának több mint egyhar- 
mad részét teszi ki (kb. 16 millió km2). 1560-tól lépésről lépésre történik 
e roppant terület meghódítása. Rettenetes Iván már az Ural keleti ol
dalán nagy területeket csatol Oroszországhoz. 1590-ben, a ma már jelen- : 
tektelen Tobolszk, Szibéria fő helye, és innen folyik a terjeszkedés Kelet
re. Tomszkot 1609-ben alapították közel az Obhoz, Krasznojarszkot 1626- 
ban. A század derekán érték el a Baj kál-tavat (1646) és hat évvel később 
megalapítják Irkutszkot. A század utolsó évében (1699) már kiértek a 
Csendes-óceánhoz és elfoglalták az egész Kamcsatkát.

Százötven évre volt szükség a hódításhoz, de a benépesítéshez négy 
évszázad is kevésnek bizonyult. A hódításban a kozákok jártak az élen, 
akik magukkal vitték a keresztyénséget. A kozákok (ukrán- és doni kozá
kok) amolyan „szegénylegények”, „betyárok” voltak. Akiknek égett a lá
buk alatt az orosz talaj, bűnös emberek és üldözött ártatlanok, lázadó 
jobbágyok és vallási szakadárok, akik új életet akartak kezdeni a steppén, ] 
akik egyformán küzdöttek életükért és szabadságukért a lengyelek, oro
szok és a tatárok ellen. Ezeket a kitűnően verekedő harcos nomádokat so- , 
rozták be a cári hadseregbe, Ázsiában új földöket osztottak ki számukra. 
Az orosz kormápy fegyvernek használta őket Szibériában, egészen az 
Amurig.

Az orosz cári politikában valahányszor kudarc állt be az európai ve
télkedés színpadán, figyelme mindannyiszor Kelet felé fordult. Ez pedig 
gyakran következett be. így aztán Szibériában növelhette területeit, mert 
Ázsia népei, főleg a 19. sz.-ban teljes erőtlenségről tanúskodtak. Sajnos a 
föld gömbölyű volt akkor is és európai riválisaival össze kellett akadnia 
a Távol-Keleten. Pedig 1860-ban már kikötő helyet is létesít Vlagyivosztok 
névvel és ebben az esztendőben hódítja meg az Amur bal partját.

A már a 18. sz. végén felfedezett Bering-szoros (dán felfedezés) túlsó 
oldalát, Alaszkát 1867-ben adják el az Egyesült Államoknak.

Nehéz Mongólia évezredes történetét néhány sorban összefoglalni.
A mongolok saját őstörténetükről alig őriztek meg konkrét emlékeket. A 
középkorban viszont már egy szervesen tagozott, vasfegyelmű, keleti tak-
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tíkájú hadsereg áll birtokukban, melynek félelmetes ereje majdnem egész 
Ázsiát és Európát leigázza. Marco Polo leírásaiból értesülhetünk kultúrá
járól. Az viszont világosnak látszik, hogy az ősi sámánizmust felváltó la- 
maista-buddhizmus egybeesik a mongol népek hanyatlásával. A 14. sz.- 
ban a mandzsukhoz csatlakoznak, akik a 17. sz.-ban hódítják meg Kínát, 
és amint erről megemlékeztünk, ott új dinasztiát alapítanak. E köz
ben északi határaikon érintkezésbe kerülnek az oroszokkal.

A lamaizmus rendkívül fontos politikai hatalom volt mindenkor Mon
góliában. Egyben ezt a vallást tartják az ország nemzeti hanyatlásának 
forrásául. Íratlan, de szigorú törvény volt, hogy minden család egy, vagy 
két gyermeket lamaista papnak köteles nevelni, akiknek természetesen 
tilos volt a családalapítás. Így a mongol férfiaknak 50—60%-a láma pap 
volt és ez világosan magyarázza a népszaporulat stagnálását. (Ma tilos 19 
éven alul papi kötelékbe lépni és akik kilépnek, teljes jogú állampolgá
rok, sőt magukkal hozhatják a kolostorból a rájuk eső vagyonrészt, rend
szerint marhákban.)

5. SZABADSÁG FELÉ
Eljutottunk a legbonyolultabb század, a 20. sz. történetéhez. Ha eddig 

nehéz volt Ázsia történetéről átfogó képet adnunk, akkor a mögöttünk 
levő fél évszázad történetét még nehezebb áttekinteni. Hosszú időn ke
resztül látszatra semmi nem változott a világ legnagyobb kontinensén. Az 
első világháború győztes nagyhatalmai megerősítették világszerte, — így 
Ázsiában is — pozícióikat. Az 1917-ben született fiatal szovjet hatalmat 
Szibériában súlyos nemzetközi intervenciókkal próbálták megdönteni. 
Másutt intenzívebb lett az elnyomás és kizsákmányolás. India, — a föld 
második legnépesebb állama, — a rablógazdálkodás következtében iszo
nyatos nyomor és elmaradottság állapotába süllyedt. Kínát egymást föl
váltó polgárháborúk dúlták, régi, magas kultúrájának pusztán romjai vol
tak meg. Hátsó-Ázsiában azonban a századfordulón még volt szabad te
rület.

Hátsó-India három része (Sziám, Burma és Indokína) az újkorban 
azonos sorsban osztozott. Ezek közül Sziam függetlensége azért tudott 
megmaradni, mert a kolonialista hatalmak ütköző államot akartak maguk 
között tartani. Sziám függetlensége viszont inspirálta a többi államok sza
badságvágyát. Mert amikor 1896-ban meghúzták az angolok és franciák 
között az érdekzóna határát, Franciaország már féllábbal benn volt Indo
kínában. A zűrzavaros kínai—francia ellentét és háború eredményekép
pen, Franciaország a század végén megszállta Tonking, Kokinkína, Kam
bodzsa és Annám tartományokat és kialakította belőle Francia-Indokínát. 
Ennek nagy része a mai Vietnam.

Indonézia szigetvilágát (mintegy háromezer sziget) a hollandok gyar
matosítják. Az intenzív kolonializáció itt is a 19. sz.-ban megy végbe. Vég
telen ültetvényeken tízezer számra dolgoznak az indonéz lakosok, s 
ugyanakkor hihetetlenül meggazdagszik a kicsiny Hollandia.

a) A misszió ügye a legújabb időkben.
Ismét végig kell járnunk Ázsia kontinensét. Természetesen nem időz

hetünk a részleteknél és nagy lépésekben kell haladnunk azon az úton, 
amelyen eddig is jártunk. Hiszen lényegében összképet akarunk nyerni az 
egyház útjáról, Ázsiában.

Kezdjük Indiával. India angol megszállása után egyre több protestáns 
missziót látott vendégül. Míg a 19. sz. közepéig az ősi katolikus misszió 
jelentős tényező, addig a század végén a különböző protestáns missziók 
munkái szilárdulnak meg. 1844-ben Bengáliába kerül a Gossner-misszió,
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majd anglikán, sőt amerikai methodista, baptista és evangélikus egyház 
is jogot nyert a munkához. Száz év alatt Bengáliában a protestáns keresz
tyének száma felnövekszik 210 ezerre, s közben megindul az indiai egy
házak önálló, független élete is. Sok nehézséggel, gonddal, bajjal, de még
is figyelemre méltó eredménnyel. Sajnos a 'kialakult szociális viszonyokon 
vajmi keveset tud segíteni, s így bonyolulté válik helyzete, hiszen az el
nyomók maguk is keresztyének.

De ebben az időben a világ felfigyel egy indiai emberre: Gandhira. 
A vaisyta kaszthoz tartozik. Angliában elvégzi a jogot és Dél-Aírikáüa 
kerül, ahol indiai munkások érdekeit védi. Ifjú éveiben befolyásolják őt 
a keresztyén tanok, de a faji előítélet és megkülönböztetés kiábrándítják 
a keresztyénségből. Mégis marad benne valami, talán így fogalmazhat
nánk: „tolsztoji hit”, a keresztyén szociálideák emberévé lesz. Különösen 
nagyra értékeli a Hegyi beszédet, ellene van minden erőszaknak. A'szere
tet parancsát összekovácsolja az indiai ahimsa paranccsal, vagyis az ölési 
tilalommal (ezért vegetáriánusok a brahminok). Mint szent embert kezdik 
tisztelni. (Mahatma.) Célja és elve volt, hogy India passzív ellenállással 
szabadítsa fel magát, vagyis csendesen bojkottálja mindazt, ami angol. 
Ezért hajlandó volt szenvedni is. És mivel az angolok korán észrevették 
Ghandi jelentőségét és mozgalmának kihatását, valóságban nem is bán
tak kesztyűs kézzel vele. Szenvedését, megaláztatását igen gyakran ha
sonlították össze Jézus szenvedésével, mert áldozatnak vették azt. önma
gát utolsó napig a hinduizmushoz tartozónak vallotta, de felvilágosodott- 
ságára jellemzően minden erővel azon fáradozott, hogy India rákfenéjét, 
a kasztokat megszüntesse. 1935-ben már elnöke volt az indiai Nacionalista 
Kongresszusoknak, ahonnan csupán azért lépett vissza, hogy még telje
sebben Indiáé legyen és még szélesebb szociális hatást gyakoroljon. Fő
ként a kasztokon kívül élők sorsán próbál ekkor enyhíteni. 1948-ban egy 
anarchista lelövi. Ősi szokás szerint elégették, hamvait a szent folyóba, a 
Gangesbe szórták.

A francia érdekeltségű Indokínába már korábban (akkor amikor Ja
pánból kikergették) jezsuita és dominikánus missziók érkeztek. És amikor 
francia gyarmat lett Hátsó-Indiának eme része, még intenzívebb lett a ró
mai egyház munkája annak ellenére, hogy a francia gyarmati politika 
nem sokat törődött a vallással. De a mai Észak- és Dél-Vietnam területén 
több mint 2 millió katolikus hívet szereztek maguknak. Egész Ázsiában 
itt van a legtöbb katolikus. Pusztán Dél-Vietnamban ezerötszáz pap van 
és XXIII. János pápa saját hierarchiát engedélyez.

Indonéziába a holland missziós társulat nyert bebocsátást. Gyarmati 
egyházzá vált és féltékenyen őrizte területét más misszióktól. Egyetlen 
egy helyre, a legnehezebb területekre, — ahová még a hollandok sem mer
ték betenni a lábukat —, jöhetett a rajnai missziós társulat a 19. sz. köze
pén. Nevezetesen a kannibálok földjére, Szumátrára. Itt létesült azután 
a Baak egyház, amelyet már fiatal egyházakhoz szoktak sorolni.

A kínai misszióval kapcsolatban elég sok szó esett már, főként abban 
a vonatkozásban, hogyan lett kiszolgálója a gyarmatosítók érdekeinek. A 
nagyhatalmak rendszeresen külön törvényeket csikartak ki Kínától a 
missziók munkásságához. Kezdetben csak a katolikus missziót szaporítot
ták a protestáns missziók. Kína nagytömegű lakosságához viszonyítva 
azonban a keresztyének száma elenyésző volt mindenkor. Egy 1930-as 
adat szerint pl. 130 különböző protestáns misszió kb. 600 ezer lelket 
számlált. (A keresztyének száma ma kimutathatatlan Kínában.) A pro
testánsok mellett szép számmal élnek római katolikusok, sőt romától füg
getlen nemzeti egyház is van. Nem jelentéktelen a kínai ortodoxok száma 
sem. Tekintélyes azután a koreai egyházak híveinek száma is. Egyes
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adatok szerint Koreában másfél millióra tehető a keresztyének lélek- 
száma.

Az egyik legnehezebb terepe az evangéliumhirdetésnek Japánban 
volt. A 18. sz. végéig, (háromszáz év alatt!) csak mintegy 10 ezer keresz
tyént lehetett számontartani. Az amerikaiak megjelenésével a protestáns 
misszió is nagyobb lendületet vett. Presbiteriánusok, kongregacionalisták, 
methodisták, stb. egyszerre vetették magukat a „lelki ugarra” . A 19. sz. 
végén már 30 ezer keresztyénről tudunk. Ma állítólag a protestánsok szá
ma meghaladja a 375 ezret, a katolikusok száma időközben 100 ezerre 
emelkedett. De napjainkban mindkét egyház veszít híveiből.

Amint az eddigiekből láttuk, a nyugati egyházak is nagy utat tettek 
meg Ázsiában. Persze korántsem értek el akkora eredményt, mint amek
korára számítani lehetett volna a fél évezred alatt. Voltak országok és al
kalmak, amikor a siker esélyei igen kedvezőknek mondhatók. Viszont 
akadtak területek, ahol a megtorpanás, sőt a visszafejlődés jelei mutat
koztak. Kérdés most az számunkra, hogy ilyen hosszú és fáradságos mun
ka után, vajon mennyi lehet a keresztyének száma ezen a kontinensen. 
Sajnos hiteles adatok birtokában nem vagyunk. Inkább csak következtet
ni lehet. Ázsia összlakosságára vonatkozóan sem tudunk pontos adatokat. 
Az UNESCO 1950-es adatai szerint a kontinens lakóinak száma 1535 
millió, vagyis másfél milliárd. 1960-ra ez a szám lényegesen megváltozott. 
Ma meghaladja a kétmilliárdot. A keresztyéneknek a lélekszáma legjobb 
esetben stagnál, sőt egyes adatok szerint csökkenést mutat.

A világ összkeresztyéneinek a számáról is a legváltozatosabb kimu
tatások állnak rendelkezésünkre. 750—850 millióig tüntetik fel a legújabb 
egyházi lexikonok. Tehát ezek az adatok is csak megközelítő számai le
hetnek a keresztyének összlétszámának. Az 1960-/ban megjelent Weltkir- 
chen Lexikonban az alábbi felekezeti megoszlást találjuk:
Keresztyén 775 mó. 28,7 % Taoista 36 mó. 1,32%
Mohamedán 350 mó. 12,96% Animista 130 mó. 4,81%
Hindú 320 mó. 11,85% Sintoista 34 mó. 4,81%
Konfuciánus 300 mó. 11,11% Zsidó 12 mó. 0,44%
Buddista 150 mó. 5,55 % Egyéb és

felekezeten. kiv. 593 mó. 22% 
Összesen: 2 700 000 000 =  100%

De arra már nem vállalkozik a lexikon, hogy kontinensek szerint ki
mutassa a felekezetek megoszlását. A Geschichte dér christlichen Mission 
adatai is csak óvatosan alkalmazhatók. Becslése szerint Ázsia lakossá
gának mintegy 0,5%-a lehet keresztyén, vagyis kb. 15—18 m. Az 
LVSZ múlt évi kimutatása szerint az evangélikusok száma 2 millió körül 
van. A római katolikusok száma 6—8 millió lehet és az egyéb keresztyé
nek száma is kb. ugyanennyi. Természetesen ezek nem hiteles adatok.

De ha el is fogadnánk ezeket a számokat, akkor is megmarad az a 
kérdésünk, hogy a 16. sz.-tól napjainkig történt intenzív missziónak miért 
nem volt nagyobb eredménye, holott az ókorban és középkorban az ősi 
monofizita egyházak is rendelkeztek hozzávetőlegesen ennyi hivővei 
Ázsiában. Ha belegondolunk abba, hogy Szíriától Indiáig nagy és össze
függő keresztyén-tömbök voltak és elszórtan találkoztunk nestorianus ke
resztyénekkel egész Kínáig, akkor nyilvánvalóan problematikussá válik, 
hogy a sokrétűen megközelített Ázsia, miért volt passzív az újkorban a 
keresztyén hittel kapcsolatban. Erre a kérdésre több feleletet adhatunk. 
Elsősorban talán azért, mert Ázsiának ősi nagy történeti vallásai és magas 
kultúrájához képest a keresztyénség többletet adni nem tudott. (Egész 
más volt pl. Afrikában a helyzet és lényegesen nagyobb sikerrel misszio-
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nált itt a keresztyénség.) Egyes területeken igen kínosan hatott a faji elő
ítélet és megkülönböztetés kérdése is a keresztyénség terjedésében Nem 
utolsósorban pedig a hódítók előőrseit látták a keresztyén misszionáriu
sokban. Természetesen mindezekkel nem adtunk kimerítő magyarázatot 
mindenre. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy Ázsiában a már önálló
vá vált egyházak az ún. „ifjú, vagy fiatal egyházak” más lehetőségek 
előtt állnak. És ha lényeges változás áll be a keresztyénség életében 
Ázsiában, akkor igazolva látjuk az előbb említett okokat. Reménykel- 
tőek azok a hírek, amelyeket az ifjú egyházak helyzetéről kapunk.

b) A szabadság útján.
Sorsdöntő változás állt be Ázsia történetében a második világháború 

után. Nem vállalkozunk arra, hogy részletekbe menően vázoljuk a gyar
mati iga alól felszabadult kontinens történetét. Hiszen kötetekre menő 
irodalma van már annak, hogy ez a folyamat miképpen zajlott le. Min
denesetre meglepő volt az, hogy a hosszú időn keresztül érlelődő folya
mat szinte azonos pillanatban borította lángba az egész kontinenst. A 
nemzeti öntudat, a szabadság utáni vágy, az imperializmussal szembeni 
ösztönös gyűlölködés a legnagyobb ellentéteket is háttérbe szorítva, vál
lalkozott a küzdelemre. Amikor a japánok a második világháború alatt 
nagy területeket hódítottak el az európai gyarmatosítóktól, mint felszaba
dítókat fogadták. Nagyon világosan látjuk, hogy hová vezetett volna a ja
pán imperializmus, de mindenesere ha bábkormányok formájában is, de 
a Távol-Kelet rövid időre elszakadt a korábbi kolonialistáktól.

A gyarmatosítók ebből mitsem tanulták és amikor győztesen befejez
ték a második világháborút, sürgősen visszaállították a „status quo” -t. De 
ekkor hatalmas erejű felszabadulási megmozdulás hullámzott végig egész 
Ázsián. Álljon itt előttünk néhány évszám! India 1947-ben függetlenül, 
Hátsó-Indiában (Malaya) 1946-ban áll be a függetlenség. Indokínában 
1946-ban, 1949-ben Vietnam, Laosz és Kambodzsa szabadul fel, Indonézia 
1949-ben lesz független, Korea 1945-ben. íme, egy-ikét esztendő és a hosz- 
szú évszázados gyarmati iga lehull.

Amikor kivonulnak a gyarmatosítók, akikor látszik valójában az, hogy 
mit jelentett a néhány évszázados elnyomás. Szegénység, nyomor, szociá
lis, kulturális elmaradottság és mindezeken túlmenően a belső ellentétek 
és feszültségek ezernyi válfaja jelentkezett. Mindezeket kihasználva 
újabb kísérletek történtek a volt gazdák részéről e területek visszahódítá- 
sára. A visszaszivárgásnák is különböző válfajaival találkozunk. Volt 
hely, ahol a tőke játszotta a „trójai faló” szerepét. Ismét másutt a sze
génység enyhítésére szolgáló segélyek formájában jelentkeztek. Akadtak 
helyek, ahol a mezítelen fegyverekkel próbálkoztak és ha másként nem 
ment, katonai szövetségekbe tömörítettek népeket. De az is előfordult, 
hogy belső ellentéteket szítva ajánlották fel segítségüket. így azután 
egy állandó forradalmi állapotot idéztek elő Ázsiában. Hosszú és kegyet
len háborúkba sodorták a felszabadult népeket. (Vietnamban kétszer is, 
Koreában egyszer, Indiában egyszer, stb.) Egyszóval alig tudunk bonyo
lultabb helyzetet elképzelni, mint ami ma uralkodik Ázsiában. Gondol
junk az indonéziai, vagy kínai eseményekre. Valójában hosszú időre van 
ahhoz szükség és a gazdasági, szociális helyzet előnyös változására, míg 
Ázsiában az egyensúly, a béke és nyugalom helyreáll. Aligha számítha
tunk arra, hogy rövid időn belül mindez megvalósul.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
Rendkívül nehéz feladatra vállalkoztunk akkor, amikor Ázsia konti

nensén meg akartuk vizsgálni az egyháznak, ill. a keresztyénségnek meg
tett útját. Ez annál is nehezebbnek mutatkozott, mivel a kontinens rész
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letes történelme ismeretlen előttünk. Márpedig az egyház helyzetét is 
csak megfelelő történeti szituációban tudjuk felmérni. A szerény keretek 
csak arra adtak lehetőséget, hogy nagy vonásokban vázoljam a történeti 
szituációt. Ezért magam is sok helyütt hiányosnak érzem azt a hátteret, 
amelyben jobban és élesebben kiábrázolható lenne az egyház vagy a ke- 
resztyénség helyzete. Viszont valami ízelítőt mégiscsak adott a dolgozat 
arról, hogy milyen problémákon keresztül vezet az egyház útja Ázsiában.

Ázsiában az egyház soha nem jutott uralkodó helyzetbe. (Hála Isten
nek!) Lényegében a szolgálat útja volt és az az összkép alakult ki előttem, 
hogy amennyiben erre az útra vállalkozott, Isten mindannyiszor gazda
gon megáldotta tevékenységét. De valahányszor más érdekek képviseleté
be szegődött, munkásságát mindannyiszor kudarc kísérte.

A keresztyénség hatása Ázsiában — ha Ázsia népeinek tömegéhez 
arányítva lélekszáma nem is döntő — mégsem a múlté. Amióta független 
egyházakkal számolunk az ősi kontinensen, azóta inkább azt kell monda
nunk, hogy előtte áll a jövő. Az bizonyos, hogy azok a súlyos problémák, 
amelyek ránehezednek a kontinensre, az ázsiai keresztyénséget is érin
tik. Sorsdöntő lesz az egyház számára itt Ázsiában, hogy e nagy hord
erejű kérdésekben mekkora részt tud vállalni és mennyiben tud a kibon
takozásához segítséget nyújtani. A keresztyén hit és tanítás felszabadítja 
az egyházat erre a vállalkozásra. Rajongásnak számítana azonban az, ha 
Ázsia kétmilliárdnyi néptömegére úgy tekintenénk, hogy az holnap ke
resztyénné lesz. Az egyház abba a helyzetbe jutott Ázsiában, amelyben 
volt az apostolok korában. Lépésről lépésre, lélektől lélekig kell az evan
géliumot elvinnie. Ez nekünk európaiaknak szokatlan. De eme kontinen
sen viszont régi gyakorlat.

Az ázsiai egyházak, közelebbről az ifjú egyházak félszemmel mindig 
az „öreg” egyházakra tekintenek. És hogy mit tapasztalnak, annak han
got adnak a különböző világszervezeti gyűléseken. Bizony nem mindig 
mutatkozott jól be az „idős testvér” . Nem mondhatjuk azt, hogy rólunk 
vegyenek példát. Ez természetesen nem annyit jelent, hogy köztük és kö
zöttünk a kapcsolatnak meg kell szűnnie. Sőt inkább mélyülnie kell. Né
miképpen ez a dolgozat is azt a célt szolgálta, hogy figyelmünket és ér
deklődésünket azokra irányítsuk, akik Jézus Krisztus nevében vállalkoz
nak a szolgálatra Ázsia kontinensén.
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Négyszázötven éves a reformáció

Luther harca az egyház reformációjáért
(Az előző számban megjelent Luther-cikk folytatása)

Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt

Miksa császár 1519-ben meghalt. A pápa titkolt jelöltjével,
I. Ferenc francia királlyal és a németek jelöltjével, Bölcs Frigyes
sel szemben a birodalmi rendek V. Károlyt választották császárrá, 
aki Hollandiában született és nevelkedett, majd Spanyolországban 
élt.

V. Károly, mint német-római császár, világbirodalmi terve
ket szőtt, nem teljesítette a német helyi érdekeket. Bár a pápa 
nem őt pártolta, mégis az egységes vallásban látta birodalma ösz- 
szetartó erejét. A reformációval bonyolult helyzetbe került, amely 
felett nem tudott úrrá lenni. Ez magyarázza tétovázó magatartását.

Aleander pápai követ már a koronázási ünnepély alkalmával 
közölte a császárral a Luther ellen kiadott átokbullát és kívánta an
nak végrehajtását. V. Károly azonban Bölcs Frigyesre és a német 
rendekre való tekintetei a hatvan nap letelte után sem engedte 
meg a bulla végrehajtását, hanem Luther ügyét az 1521. elejére 
összehívott wormsi birodalmi gyűlés elé terjesztette.

Aleander pápai követ meghozta az 1521. január 3-án kelt má
sodik átokbullát, amelyet Kölnben adott át Bölcs Frigyesnek. 
A „Decet Romanum Pontificem” kezdetű pápai bulla most már 
határozottan és ünnepélyesen követelte Luther kiadását.

V. Károly azonban tudott a pápa és I. Ferenc francia király 
szövetségéről, s ezért nem teljesítette mindenben a pápa követe
lését, hanem a német fejedelmekre volt tekintettel. V. Károly ba
rátságos levélben hívta meg Luthert a wormsi birodalmi gyűlésre, 
tisztelendő, tudós, istenfélő címekkel halmozta el Luthert. Biztosí
tékot is adott Luthernek, hogy semmi bántódása sem lesz.

A meghívó levél a legnagyobb munka közben találta Luthert, 
de habozás nélkül kész volt Wormsba menni. Felkészült arra a 
lehetőségre is, hogy kivégzik, mint egy évszázaddal előbb Huszt 
megégették Konstanzban. A wittenbergi reformáció ügyét Me- 
lancthonra bízta. Április elején a halálra is elszántan indult Luther 
Wormsba a császár által mellé adott katonai kísérettel. Ütközben 
meg is betegedett. Sokan nem is hitték el, hogy Luther tényleg el 
mer indulni Wormsba.

Aleander pápai követ volt a legnagyobb zavarban, amikor áp-
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pilis 16-án Luther megérkezett Wormsba. Amerre Luther járt, útja 
diadalát volt. Luther a johannita kolostorban szállt meg, ahol so
kan meglátogatták, mások meg vendégségbe hívták.

Másnap, április 17-én jelent meg Luther a császár és a biro
dalmi gyűlés színe előtt. Két kérdést intéztek hozzá: először, hogy 
elismeri-e az ott bemutatott könyveket a sajátjának, másodszor, 
hogy visszavonja-e azok tartalmát? Az első kérdésre határozott 
igen-nel felelt, a másodikra pedig barátai ösztönzésére egy nap 
gondolkodási időt kért. Ezt megkapva, másnap, 18-án újra meg
jelent. Határozott hangon kezdte beszédét művei osztályozásával, 
de rövid választ követeltek tőle. Erre kijelentette, hogy műveiből 
semmit visszavonni nem akar és nem is tud, hacsak a Szentírás
ból, vagy világos észokokból meg nem győzik. A pápai követ kí
vánságára, hogy legalább a konstanzi zsinat által elítélt (Húsz), s 
általa ismét hirdetett tanokat vonja vissza, szintén tagadólag vá
laszolt. Kijelentette, hogy egyedül a Szantírásnak hisz, s ha annak 
ellentmondanak a pápák vagy a zsinatok, akkor azoknak sem 
hisz, mert azok is sokszor tévedtek és egymásnak ellentmondtak. 
„Itt állok, másként nem tehetek, Isten könyörüljön rajtam! 

Ámen.” Ezeket a zárószavakat ugyan egyesek kétségbevonják, de 
a Melanchthon szerkesztésében 1521-ben megjelent „Acta Lutheri” 
(Luther cselekedetei) című könyvben már szerepeltek, s ha nem 
lettek volna hitelesek, a szem- és fültanúk már akkor tiltakoztak 
volna ellene.

A trieri érsek is el akarta téríteni egy megbeszélésen Luthert 
szándékától, de ő Gamáliel szavaival felelt (Csel 5,38—39), hogyha 
Istentől van ez a dolog, meg nem akadályozhatják emberek, ha 
pedig emberektől van, akkor úgyis elmúlik.

Werbőczy István, a Dózsa-féle parasztfelkelés hírhedt meg
torlója is jelen volt a wormsi birodalmi gyűlésen. Luthert meg
vendégelte s jó magyar borral akarta eltéríteni szándékától, de 
mivel ez nem sikerült neki, „makacs, oktalan, csökönyös szerze
tesnek” nevezte Luthert.

Bölcs Frigyes és a rendek egy része meg volt elégedve Luther 
wormsi vallástételével. A császár terveibe azonban nem illett bele 
a vallási egység felborítása, ezért fogadkozott, hogy ki fogja ir
tani a lutheránus eretnekséget. Luther a császárhoz intézett le
vélben részletesen megindokolta, hogy miért nem vonhatja vissza 
tanait, majd április 26-án szabadon elhagyhatta Wormsot. V. Ká
roly azonban a birodalmi gyűlés végén megbízta Aleander pápai 
követet, hogy szerkessze meg a birodalmi átok kimondását Lu
therre. A május 8-án megjelent „wormsi edictum” kimondta a bi
rodalmi átkot azzal, hogy senki se adjon neki ételt, italt, szállást, 
s aki csak őt vagy híveit kézrekerítheti, fogja el és szolgáltassa 
át a hatóságnak. Luther iratait meg kell semmisíteni, s a jövőben 
az összes teológiai művet cenzúra alá kell bocsátani.
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Luther Wartburgban

A Wormsból hazatérőben levő reformátort Bölcs Frigyes in
tézkedésére a thüringiai erdőben, Eisenach mellett, álarcos lova
gok elfogták és Wartburg várába vitték. Luthernek Kranach Lu
kácshoz április 28-án írt leveléből tudjuk, hogy ismerte Bölcs Fri
gyes szándékát. Sokan azt gondolták, hogy a pápa emberei tették 
el láb alól Luthert. Csak meghitt barátai tudták és kibocsátott 
iratai jelezték, hogy életben van.

Luther nehezen tűrte sorsát Wartburgban, néhány levelét kép
letesen Pathmos szigetéről keltezte, ahol Pál apostol volt fogoly. 
A reformáció harcából kikapcsolódva, alapos és tervszerű munkára 
használta fel idejét. írt a szerzetesi fogadalomról, a fülbegyónás- 
ról, a búcsúlevelekről. Wartburgban kezdte írni igehirdetés köte
tét, a posztillákat. Legnagyobb wartburgi műve azonban az Új
szövetség németre fordítása volt. Nem a Vulgata latin nyelvű for
dítását, hanem Erasmus kritikai görög nyelvű szövegét használta. 
Magyarázó bevezetésekkel 1522 szeptemberében jelent meg elő
ször a német nyelvű Újszövetség, amely később igen sok kiadást 
ért meg. A bibliafordításhoz a szász kancellária nyelvét használta, 
amely a szász törvénykönyv nyomán terjedt el. A német nyelvű 
biblia vált a reformáció leghatalmasabb fegyverévé. Mózes öt 
könyvét is Wartburgban fordította Luther, de a teljes bibliafordí
tással csak 1534-ben készült el.

A reformációt veszélyeztető mozgalmak

A lutheri reformációval egyidőben lépett fel Münzer Tamás 
vezetésével az anabaptista (újrakeresztelő) felekezet, amely tár- 
sadalmi és politikai reformokat is sürgetett. A zwickaui központ
jukból Luther távollétében Wittenbergben is megjelentek az ana
baptisták képviselői, akiket népszerűén „zwickaui prófétákénak 
neveztek. Melanchthon tanácstalanul állt velük szemben. „Van 
bennük valami Lélek, de hogy jó-e vagy rossz, azt csak Luther 
tudná megmondani” . Luther tanártársa, Karlstadt azonban hozzá
juk szegődött, s merész újításaival nagy zavart okozott a város
ban. A képeket kiszóratta a templomokból, a misét eltörölte, fel
hívására a barátok kiléptek a szerzetes rendekből, megházasod
tak, világi foglalkozásba kezdtek. Az összes egyházi jövedelmet 
közös pénztárba kívánták gyűjteni, megszüntették az egyházi be
vételek feudális formáját. Bölcs Frigyes aggódott egyetemének jó
híre és városának jövendője miatt.

Amint Luther értesült a zavarokról, nem volt nyugta Wart
burgban. 1522. március 6-án váratlanul megjelent Wittenbergben 
és híres böjti igehirdetés sorozatával 8 nap alatt helyreállította az 
egyházi rendet és nyugalmat. Karlstadtnak távoznia kellett Wit- 
tenbergből, később Baselben fejezte be életét.

Ugyanakkor komoly veszély fenyegette a reformáció ügyét a
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nemesi felkelés részéről is. Siekingen és Hutten lovagok voltak a 
vezérei a nemesi felkelésnek. Ezek a reformáció ürügye alatt fegy
vert fogtak, hogy a papi birtokokat a maguk céljaira foglalják le. 
Luther elhatárolta magát és a reformáció ügyét a nemesek föld
foglalási szándékától. Siekingen 1522 nyarán a trieri érsek birto
kait akarta elfoglalni, de 1523-ban életét is elvesztette. Hasonlóan 
járt Hutten is, aki néhány hónappal később a zürichi tó egyik 
szigetén halt meg nagy nyomorúságban. Luther a lovagok fegyve
res ajánlkozását visszautasította, a nemesi kapzsiságot elvetette, a 
reformációt mindvégig megőrizte Isten ügyének.

Luther és az 1525-ös parasztfelkelés

A XVI. század elején Németországban kiéleződtek a társa
dalmi ellentétek. A császár a fejedelmeket akarta gyöngíteni, a fe
jedelmek pedig önállóságra törekedtek a császárral szemben. A vá
rosi lakosság közép- és szegényrétegei és a gazdag kereskedő ré
teg között is elkeseredett küzdelem folyt a városokban. Legnehe
zebb élete azonban a parasztnak volt. A jobbágysorban élő paraszt 
fizetett a nemes hűbérúrnak, a városnak és a papnak. Az egyház
nak termése tizedrészét tartozott beadni, a földesúrnak a kilence
det és nagyon sok más természetbeni szolgáltatást volt köteles tel
jesíteni. A nemesek a maguk számára foglalták le azokat a birto
kokat is, amelyeket a parasztokkal közösen használtak, mint ami
lyenek az erdők, rétek, legelők, vizek stb. A parasztok, hogy gaz
dájuknak fizethessenek, gyakran kénytelenek voltak kölcsönhöz 
fordulni. Ekkor a város uzsorásainak karmai közé kerültek.

Luther tanainak terjedése annyiban járult hozzá az amúgy is 
meglevő elégedetlenség szításához, hogy a nép anyanyelvén hal
lotta Isten igéjét, amely szerint minden ember egyenlően Isten 
gyermeke. Ennek nyomán erősebbé vált a parasztságban az a kö
vetelés, hogy megszüntessék a korlátokat, amelyek az egyeseket 
társadalmilag és vagyonilag elválasztják, szabaddá kell tenni az 
embert, a földet, a foglalkozások megválasztását.

Ilyen történelmi helyzetben többször tört ki a parasztság for
radalma, amelyet azonban a nemességnek sikerült elszigetelnie és 
levernie. Az egymást érő németországi parasztmozgalmak sorában 
a legnagyobb szabású volt az 1525-ös parasztforradalom. Az 1525. 
év tavaszán megjelent „a sváb parasztok 12 pontja” című röpirat, 
amely a bibliával alátámasztva tárja elő azokat a kívánalmakat, 
amelyek a parasztság nehéz helyzetének enyhítésére vonatkoz
nak. A röpirat Lutherre hivatkozik és összefüggésbe hozza a pa
rasztmozgalmat a reformációval. Más iratukban is hivatkoznak a 
parasztok Luther tekintélyére. így Luther egyenes felszólítást ka
pott arra, hogy állást foglaljon a parasztmozgalom kérdésében. 
A röpiratra való válaszában Luther ezzel indokolja meg állásfog
lalását a parasztok által felvetett kérdésben: „Mivel engem szin

345



tén azok közé sorolnak, akik a Szentírással e földön foglalkoznak, 
különösen azonban azért, mert más iratukban név szerint meg
említenek, s rám hivatkoznak, ezért ez nagyobb bátorságot és ön
bizalmat önt belém, hogy tanításomat, barátságos, s keresztyéni 
véleményemet a testvéri szeretet kötelessége szerint szintén a vi
lág elé bocsássam, nehogy hallgatásom miatt én is részesnek s hi
básnak tűnjek fel Isten és a világ előtt.”

Luther először is a fejedelmekhez és urakhoz ír, mégpedig az 
ő korában egészen szokatlanul kemény prófétai hangnemben: „Elő
ször is senki másnak e földön nem köszönhetjük ezt a zendülést, 
mint nektek, ti fejedelmek és urak, de különösen nektek, ti vak 
püspökök, bolond papok és szerzetesek, akik megátalkodottságo- 
tokban még most sem szűntök meg dúlni-fúlni és dühöngeni a szent 
evangélium ellen, jóllehet, ismerős előttetek annak igazsága és azt 
megcáfolni nem tudjátok. A világi kormányzatban nem tesztek 
egyebet, mint nyúztok és kincset harácsoltok, hogy pompát űzze
tek és dölyfösködjetek, annyira, hogy azt a szegény parasztember 
tovább már nem képes és nem is akarja tűrni. Nyakatokon van a 
kard, mégis azt hiszitek, hogy oly biztosan ültök a nyeregben, hogy 
senki ki nem üthet belőle. Ez a biztonság és konok elbizakodott
ság, meglássátok, nyakatokat fogja szegni!”

Luther a próféta tüzével hirdeti az urak ellen Isten büntetését: 
„Hát jól van, mivel ti vagytok okai az Isten ezen haragjának, két
ségkívül rátok fogja azt kiönteni, hogyha még a mostani időben 
sem javultok meg. Mert tudnotok kell, kedves uraim, Isten rendeli 
úgy, hogy a ti zsarnokságtokat az emberek nem képesek, nem 
akarják, sőt nem is tartoznak eltűrni. Meg kell változnotok és Isten 
igéjének engednetek. Ha nem teszitek meg barátságos, készséges 
módon, meg kell tennetek majd erőszaknak, és rombolásnak en
gedve. És ha azt meg nem teszik ezek a parasztok, meg kell majd 
tenniük másoknak. És hogyha mindnyájukat kiölitek is, még sin
csenek megölve, mert az Isten másokat fog támasztani, mert ő 
akar titeket és fog titeket sújtani. Nem a parasztok azok, kedves 
uraim, akik ellenetek támadnak, hanem maga az Isten támad reá- 
tok, hogy megbüntesse gonoszságaitokat.”

Luther elhárítja azt a gyanút, hogy ő állna a parasztmozgalom 
mögött: „Tinektek és mindenkinek, tanúságot kell tennetek arról, 
hogy én a legnagyobb csendben tanítottam, a zendülés ellen heve
sen küzdöttem és alattvalóitokat még a ti zsarnoki s dühöngő felső
ségtek iránt is nagy buzgalommal engedelmességre és tiszteletre 
szorítottam és intettem, úgy, hogy ez a zendülés tőlem nem szár- 
mazhatik.”  Luther maga is számol azzal a lehetőséggel, hogy mint 
a nép fia és „szegény ember” , a parasztmozgalom élére állhatna: 
„És ha kedvem volna rajtatok bosszút állni, hát a markomba nevet
nék most, és nézném a parasztokat, vagy magam is hozzájuk sze
gődném, hogy az állapotokat veszélyesebbé tenni segítsem. Ez ok
ból, kedves uraim, akár ellenségeim, akár barátaim vagytok, alá
zatosan kérlek benneteket, ne vessétek meg hűségemet, jóllehet, én
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szegény ember vagyok. Ezt a zendülést ne is kicsinyeljétek, arra 
kérlek benneteket.”

Luther a fejedelmek és urak felé a parasztság szószólója, aki 
elismeri a parasztok követelésének jogosságát: „Tizenkét pontot 
állítottak fel, ezek közt egynéhány oly méltányos és jogos, hogy 
bemocskolnak titeket Isten és a világ előtt és beigazolódik a zsol
tár állítása, amikor megvetéssel illeti a fejedelmeket. Az első pon
tot, amelyben azt kívánják, hogy engedtessék meg nekik az evan
gélium hallgatása és hogy joguk legyen papot választani, semmi 
ürügy alatt sem tagadhatjátok meg tőlük. A többi pont, amely testi 
sérelmeket ad elő, mint vérhas, bélpoklosság és ezekhez hasonlók, 
szintén méltányos és jogos. Mert a felsőbbség nem azért van ren
delve, hogy a maga hasznát és önkényét keresse az alattvalókon, 
hanem azért, hogy az alattvalók hasznát és javát munkálja. Való
ban tovább már nem tűrhető, hogy így zsaroljanak és kincset hará
csoljanak. Mit használna, ha a paraszt szántóföldje annyi forintot 
hozna, mint amennyi szalmaszálat és magot, ha a felsőség annál 
többet elvenne és fényét emelné és a vagyont csak úgy pazarolná 
ruhára, falásra, ivásra, mintha az polyva lenne? Meg kellene szün
tetni a pompát és kevesbíteni a kiadásokat, hogy a szegény ember 
is megtarthasson valamit.”

Majd a parasztság felé így szól Luther: „Kedves barátaim, az 
eddigiekből mást meg nem tudtatok, mint azt, hogy én magam be
ismerem, hogy sajnos, nagyon igaz és biztos, hogy a fejedelmek és 
urak, amennyiben az evangélium prédikálását megtiltják és a né
pet elviselhetetlen módon megterhelik, méltók arra és rászolgáltak 
arra, hogy az Isten őket székeikből kivesse, mint olyanokat, akik 
Isten és az emberek ellen végtelenül vétkeztek: nincs is mentségük. 
Mindazonáltal néktek is nagyon kell vigyáznotok, hogy dolgaitokat 
tiszta lelkiismerettel és igazságosan intézzétek.”

Luther világosan látja, hogy a világot az evangéliummal kor
mányozni nem lehet, s a „két birodalomról” szóló tanításában fog
laltak nyomán úgy véli, hogy a parasztok igazságának elismerése 
mellett a forradalom kívül esik az egyház területén, s ezért arra 
kéri a forradalmi parasztokat, hogy ne nevezzék magukat keresz
tyéneknek, hanem harcukat úgy vívják meg, mint ahogy a harcos 
felek küzdenek egymással s egyik sem tart igényt a keresztyén 
névre: „Nem akarom én ezzel a felsőséget a maga tűrhetetlen jog
talanságában, amelyet szenvedtek, igazolni vagy védeni, mert az 
igazat megvallva, rettenetesek ők és rettentő jogtalanságokat kö
vetnek el, hanem azt akarom, hogy miután egyik fél sem engedi 
magát meggyőzni, és — amitől Isten őrizzen —, egymás ellen tá
madtok, egyik fél se neveztesse magát keresztyénnek. Ezért hát az 
legyen és kell is, hogy legyen a ti címetek és nevetek, hogy ti azok 
az emberek vagytok, akik azért küzdenek, hogy semmi jogtalan
ságot és rosszat nem akarnak elviselni, s nem is kell elviselniük, 
amint azt a természet magával hozza — ezt a nevet viseljétek, a 
Krisztusét pedig hagyjátok békén. Ez okból a parasztságnak ebben
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a dologban helyesen cselekedve, békén kellene hagynia a keresz
tyén nevet és az alatt a név alatt kellene cselekednie, amely meg
illeti, mikor az emberi és természeti jogot szeretné bírni, s nem 
mint olyan, amely a keresztyén jogot keresi, amely azt tanítja, hogy 
mindezekben a kérdésekben nyugton kell lenni, szenvedni kell s 
egyedül Istennek panaszkodni.”

Majd pedig együttesen szól Luther az uraknak és parasztok
nak arról, hogy mivel egyik részen sincs keresztyéni álláspont, ne 
keverjék bele a hitbeli dolgokat ebbe, hanem igyekezzenek tár
gyalások útján megegyezésre jutni: „Minthogy kedves uraim, egyik 
részen sincs semmi keresztyéni gondolkodás és semmi keresztyén 
dolog nincs e kérdésben közietek, hanem mindketten, urak és pa
rasztok, pogány vagy világi jogról és jogtalanságról és ideigvaló 
javakról tanakodtok és mi több, mindkét részben Isten ellen cse- 
lekesztek és az ő haragja alatt állótok, mint azt hallottátok: ezért 
az Isten szerelmére, hallgassatok szavamra és tanácsomra és a 
kérdést fogjátok meg azon a végén, amelyen az ilyen dolgokat kell 
megfogni, azaz jogilag és nem erőszakosan és egymással összeüt
közve, nehogy végtelen vérontást idézzetek elő Németországban.”

Luther szíve legmélyéig átérzi a kérdés rendkívüli nehézségét, 
a parasztmozgalom igazságos alapját, s azt írja, hogy szívesen vál
taná meg életével és halálával azt, hogyha megoldást tudna találni 
ebben a rendkívül nehéz kérdésben. Fáj a lelkének, hogy a német 
parasztság, amelynek ő is fia volt, nehéz helyzetben volt, azonban 
látta a hűbéri társadalom akkor még hatalmas erőit, amely kész
nek bizonyult arra, hogy a katolikus püspökök féktelen izgatása 
nyomán fellépjen a reformáció műve ellen a parasztmozgalom el
fojtása címén.

Luther tehát az elé a döntés elé került, hogy vagy azonosítja 
magát a parasztmozgalommal és akkor letér a vallási útról s for
radalmi útra lép, vagy elhatárolja magát a parasztmozgalomtól s 
ezzel magára vonja a jobbágy tömegek ellenszenvét, de megmarad 
egyházi vonalon. Tanításából nem következhetett más, mint az 
utóbbi. Noha világosan látta a parasztság elnyomott, igazságtalan 
helyzetét, azt is világosan látta, hogy a jobbágyság felszabadítása, a 
társadalmi igazság kiharcolása más történelmi erő számára fenn
tartott feladat.

Eddig a pontig Luther hű maradt saját tanításához. Ellenben 
a további események hatása alatt eltért attól, amikor megjelentette 
,,A gyilkos és rabló parasztbandák ellen” című írását, amelyben azt 
írja, hogy a parasztokat ütni-vágni kell, „mint a veszett kutyát” . 
Őszintén megválthatjuk, hogy Luther ezen a téren nem volt hű 
saját tanításához, mert egész éles formában avatkozott be annak a 
bizonyos másik „birodalomnak” , a világnak az ügyébe, amelyre 
nézve maga tartotta szükségesnek a „két birodalom” lényegének és 
feladatkörének elhatárolását. Világos, hogy mi Luthert nem tart
hatjuk olyan bálványnak, akinek még politikai döntései is szentek. 
Ha azonban világosan megkülönböztetjük a helyest a helytelentől,.
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akkor tanulságosan áll előttünk az a Luther, aki mélyen átérezte a 
nép nehéz helyzetének minden fájdalmát, aki életét is felajánlotta 
a kérdés megoldása érdekében, aki megpróbált tőle telhetően az 
ige világosságával szolgálni népe javára. Nem rajta múlt, hogy 
a nép érdekében mondott igazságos szavainak nem lett foganatja s 
győztek azok az erők, amelyek hosszú évszázadokra fenntartották, 
sőt megerősítették a nép elnyomását és kihasználását.

Ellenségek és barátok

Luthernek az eddigieken kívül még számos ellenféllel szem
ben kellett megvédenie igazát. Ezekből kettő emelkedik ki.

VIII. Henrik, angol király
VIII. Henrik, angol király, mint fejedelmi hitvitázó is fellé

pett Luther ellen, de mindent elkövetett, hogy V. Károly császár 
fogja el Luthert és büntesse meg. VIII. Henrik Luther második re- 
formátori iratát támadta meg 1522-ben, s éles hangon kelt a hét 
szentségről szóló katolikus tanítás védelmére. Azt a megvetést, 
amellyel a király a parasztfiúról szólt, Luther is kemény szavakkal 
viszonozta „Contra Henricum, regem Angliáé” című művében 
1523-ban. A király a hiúságán ejtett sebért nem érezhette magát 
kárpótolva a pápától kapott „hit védője” (defensor fidei) címmel. 
Egyébként később maga is szembeszállt a pápasággal s elhagyta a 
római egyházat.

Erasmus
Ez a vita a nagy humanistát, Erasmust is megszólaltatta, aki 

eddig óvatosan kerülte az összetűzést Lutherrel. Egyrészt az angol 
király egyik legnagyobb pártfogója volt, másrészt a katolikus egy
ház is követelte fellépését. Erasmus kezdetben helyeselte Luther 
irányát, de nem csatlakozott hozzá, hogy Rómával ne kerüljön el
lentétbe. 1524-ben jelentette meg „Diatribe de liberó arbitrio” című 
iratát, amelyben Luther tanításával szemben azt állította, hogy az 
üdvösség megszerzésére szabad akarata van az embernek. Saját 
moralizmusát és a katolikus tanítást, amely nem vallja az emberi 
akarat teljes romlottságát és képtelenségét az üdvösség megszer
zésében, jellegzetesen keverve, fejtette ki az isteni kegyelem és az 
emberi akarat együttműködését a megváltásban.

Luther „De servo arbitrio” című válaszában Jézus Krisztus 
megváltói művének kisebbítését féltve az Erasmus tanításától, a 
Szentírásból igazolta, hogy egyedül Isten Jézus Krisztusban meg
jelent kegyelme adja az embernek az üdvösséget saját érdemünk 
és jócselekedetünk nélkül. Pál apostol és Augustinus teológiájára 
épített Luther.

E vitában a humanisták Erasmus mellé álltak, a reformációtól

349 -



mindjobban elidegenedtek. Luthernek az volt a véleménye Eras- 
musról, hogy amire hivatva volt, elvégezte, odaadta a bibliai nyel
vek ismeretét a reformációnak, de tovább már nem haladt az úton.

A teológiai viták és a közélet harcai közben Luther magán
élete is közüggyé vált, mert életfolytatásával is példát jelentett a 
reformátor.

1525 júniusában kötött házasságot Luther Bora Katalinnal, aki 
korábban a nimtzsi zárdában volt apáca, majd 1523-tól Wittenberg- 
ben dolgozott a városi jegyző családjánál. Ezzel a lépéssel a 42 éves 
reformátor a szerzetesi fogadalom és a papnőtlenség ellen szóló ta
nait erősítette meg. Családi élete, felesége és gyermekei iránti szere- 
tete és gondoskodása mintakép minden keresztyén ember és minden 
evangélikus papi család számára.

Hat gyermekük volt: János 1526-ban, Erzsébet 1527-ben, Mag
dolna 1529-ben, Márton 1531-ben, Pál 1533-ban, Margit 1534-ben 
született. Ezek közül Erzsébet meghalt 1528-ban, Magdolna 1542- 
ben. János a jogi, Márton a teológiai kart végezte. Pál testvéreit 
túlélve, mint tekintélyes orvos halt meg 1592-ben.

Luther kis gyülekezetnek tekintette családját, amelyben a csa
ládfő járt elöl jó példával. A Kis Kátét kifejezetten családi célra 
írta, ennek szellemében tanította gyermekeit. Esténként gyakran 
vette elő lantját s családjával együtt énekelte az egyházi énekeket. 
A zenét Isten legszebb adományának tartotta.

Ebben a családi körben szívesen látta meghitt barátait és mun
katársait, akikkel együtt küzdötte végig a reformáció ügyét. Ezek 
sorából mindenekelőtt Melanchthon emelkedett ki.

Melanchthon Fülöp

1497. február 16-án született Bretten városában Schwarzert 
fegyverkovács Fülöp nevű fia. A görög hangzású Melanchthon ne
vet a humanisták szokása szerint később vette fel. Anyja, Barbara 
Reuter, rokona volt Reuchlin Jánosnak, a kor neves humanista 
tudósának. Szinte csodagyereknek számított a fiatal Melanchthon, 
annyira jól haladt a klasszikus nyelvekben. 12 éves korában már a 
heidelbergi egyetem hallgatója volt. 1512-ben átment a tübingeni 
egyetemre, ahol olyan kiváló tudóssá képezte magát, hogy már 
1518-ban kiadta híressé vált nyelvtani könyvét, amelyet évszáza
dokon át használtak az iskolákban.

Amikor Bölcs Frigyes száz választófejedelem a wittenbergi 
egyetem számára görög nyelvet tanító humanistát keresett s taná
csért Reuchlinhoz fordult, az a fiatal Melanchthont ajánlotta.

1518. augusztus 29-én tartotta Melanchthon Wittenbergben a 
bemutatkozó előadását. Csakhamar Luther befolyása alá került, 
aki ekkor már elindította reformátori művét. A humanista Me
lanchthon csakhamar bibliai könyvek magyarázója lett. Amikor 
Luther sokszor volt távol az egyetemről reformátori feladatai miatt, 
Melanchthon szívesen helyettesítette. Amikor Reuchlin emlékez-
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tette humanista mivoltára, azt írta, hogy szívesebben hal meg, sem
hogy Luthertől elszakadjon.

A nevezetes lipcsei vitára elkísérte Luthert, s később is ren
dületlenül állt Luther mellett. A finom természetű tudós nem bírt 
a zwickaui prófétákkal s a rajongókkal, akik Luther wartburgi tar
tózkodása idején zavart okoztak Wittenbergben, nem volt vezéri 
egyéniség. De nagy szolgálatot tett a reformáció ügyének azzal, 
hogy részt vett a bibliafordításban, s kiváló könyveket írt a refor
máció támogatására. A Római levélhez irt magyarázata kiszélese
dett dogmatikai tankönyvvé, amelyet „Loci communes” címmel 
jelentetett meg. A keresztyén hit alapvető tanítását Luther teoló
giája nyomán fejtette ki. Évek alatt 25 kiadást ért meg egyre bő
vülő és gazdagodó könyve.

Részt vett a reformáció gyakorlati munkáiban is. 1527-ben uta
sítást írt azok számára, akik a megszüntetett katolikus egyházkor
mányzat után az evangélikus egyház szervezését végezték, majd 
iskolai rendtartást, egyetemi szabályzatot szerkesztett, amit az evan
gélikus egyetemek követtek. A latin iskolák számára készített uta
sítása évszázadokra meghatározta a protestáns középiskolák útját. 
Tankönyveit javított kiadásokban a XVIII. századig használták. 
Szerencsésen egyesült benne a humanista nyelvtudós és az egy
házát szerető reformátor tulajdonsága. A kiesett középkori művelt
ség-rendszer helyett újonnan szervezte a középiskolai és egyetemi 
oktatás rendszerét, ezért nevezték Németország tanítójának (prae- 
ceptor Germaniae).

Az evangélikus egyház számára olyan döntő fontosságú hitval
lási iratok összeállítása dicséri tollát, mint az Ágostai Hitvallás és 
az Apológia. Hűen adta vissza Luthernek és a reformációnak a 
tanítását olyan szerencsés fogalmazásban, amely általános tetszést 
aratott a reformáció táborában.

A 30-as évektől fogva Luther mellett a reformáció második 
alakjának tekintették. Levelezése átfogta egész Európát, a magyar- 
országi reformáció képviselőivel is értékes levelezést folytatott.

Luther halálával elvesztette azt a biztos kezű testvért, aki erő
sebb egyéniség volt, mint ő, akinek irányítására és vezetésére sok
szor rászorult. A reformáció művének folytatására és további irá
nyítására már nem volt alkalmas a csendes tudós. Az úrvacsorái 
vitában tanúsított ingadozó magatartása miatt sok bírálat érte 
Luther következetes hívei részéről.

1560. április 19-én halt meg Wittenbergben. Luther mellé te
mették a vártemplomban, ezzel is kifejezték életműve megbecsü
lését.

Bugenhagen
1485. július 24-én született a pommerániai Wollinban, az ottani 

városi tanácsos fiaként. Olyan kiváló eredménnyel tanult, hogy 17 
éves korában, már 1502-ben a greifswaldi egyetem hallgatója lett. 
A neves westfáliai humanista, Hermann von dem Busche hatása
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alatt kedvelte meg a klasszikus ókor nyelveit és kultúráját. 1504- 
ben befejezte az egyetemi alapstúdiumot, a „facultas artium”-ot 
anélkül, hogy valamilyen tudományszakban — mint pl. a teológia 
— továbbhaladt volna.

20 éves korában a treptowi városi iskolai rektora lett. 16 évi 
itteni működése alatt gazdag pedagógiai tapasztalatra tett szert, 
amit azután reformátori szolgálata alatt gyümölcsöztetett. A közel
ben levő premontrei kolostor apátja felfigyelt a fiatal rektorra, s 
bevonta a szerzetesek tanulmányi munkájába. 1517 óta lektorként 
magyarázta a Zsoltárok Könyvét, Máté evangéliumát, Timóteus 
első levelét, a Dekalógust, az Apostoli Hitvallást és a Miatyánkot. 
A  teológia egyetemi tanulmányozása nélkül szentelték pappá.

A hercegi udvar Pommeránia történetének megírásával bízta 
meg. 1518-ban készült el első művével, amelynek értéke nem az 
önálló feldolgozásban, hanem az idézett anyag gazdagságában van. 
Ezeket az éveket szellemi gazdátlanságban töltötte. Egy-két nyoma 
annak is van, hogy a késői középkor skolasztikus teológiáját bírálta. 
Már itt jelentkezik némi kapcsolópont a reformációhoz csatlako
zása irányában.

A döntő fordulat akkor következett be Bugenhagen életében, 
amikor Luther iratai kerültek kezébe. A premontrei kolostorban is 
kézről kézre jártak Luther iratai. De a treptowi városi plébános
lelkész is ellátta Bugenhagent Luther irataival. Eleinte Bugenhagen 
is „szemtelen eretnekségnek” tartotta azt, amit Luther írt, amint 
azt a többi paptól hallotta. Megváltozott azonban a véleménye, ami
kor Luthernek „Az egyház babyloni fogságáról” írt könyvét (1520) 
tanulmányozta. Ebben a művében Luther feltárta a katolikus teo
lógia — s azon belül különösen a szentségekről szóló tanítás alap
vető tévedéseit. Bugenhagenre a könyv olyan hatást gyakorolt, 
hogy — kijelentése szerint — eddig az egész egyház vakságban élt, 
s csak akkor világosodott meg minden, amikor a wittenbergi ágos- 
tonos barát az igazságot újra felfedezte.

1521-ben elhatározta, hogy Wittenbergbe költözik. A treptowi 
iskola tanulóihoz megkapó búcsúlevelet intézett, amelyben máris 
kiütközik Bugenhagennek a reformációhoz való csatlakozása.

Wittenbergben hamarosan szoros barátságot kötött Lutherrel 
és Melanchthonnal. Működését a Zsoltárok Könyvének magyará
zatával kezdte, s azután három és fél évtizeden át megmaradt az 
exegetikai munka mellett. 1533-ban lett a teológia doktorává, s 
1535-től működött az egyetem teológiai fakultásának rendes pro
fesszoraként.

Luther közbenjárására 1523-ban Bugenhagen a wittenbergi vá
rosi templom parochus lelkésze lett. Évtizedeken át szolgált ebben 
a minőségben, ami egyúttal azt is jelentette, hogy Luthernek és 
Melanchthonnak is a lelkipásztora volt. Wittenbergi lelkészi állá
sához akkor is hű maradt, amikor a dán király Schléswig tarto
mány püspökévé nevezte volna ki. Elhárította a pommerániai püs-
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pöki kinevezést is, amire a pommerániai herceg és a rendek kér
ték fel.

Lelkészi és egyetemi tevékenysége mellett, működésének egyik 
jelentős területét képezik az egyházszervező körutak. Luther gyak
ran helyettesítette Bugenhagent a lelkészi szolgálatban, hogy elvé
gezhesse a reformáció egyházának megszervezését. Bugenhagen 
személyes közreműködésével és tanácsával jöttek létre az egyes 
tartományok egyházi rendtartásai. 1528-ban Braunschweig, 1529- 
ben Hamburg, 1531-ben Lübeck, 1534-ben Braunschweig-Wolfen- 
büttel, 1544-ben Hildesheim tartományban jött létre új egyházi 
rendtartás a lutheri reformáció szellemében. Általában a braun- 
schweigi rendtartás volt a minta a többi számára is. Bugenhagen 
kész volt egészen következetesen, a részletkérdésekig menően át
alakítani a korábbi katolikus egyházszervezetet, a reformáció taní
tásának megfelelően. A liturgia terén mindenütt Luther „Deutsche 
Messe”-je nyomán haladt.

Lutherrel való kapcsolata mindig bensőséges és meghitt volt. 
Mint illetékes parochus lelkész, Bugenhagen volt Luther gyónta- 
tója. A reformátor készséggel elfogadta Bugenhagen lelkipásztori 
tanácsait. Luther családi kapcsolatot is keresett Bugenhagennel, 
János fia keresztapjának kérte fel. 1527-ben olyan nagyméretű pes
tisjárvány dühöngött Wittenbergben, hogy az egész egyetem Jénába 
költözött, s a lakosság egy része is elmenekült Wittenbergből. Luther 
és Bugenhagen azonban Wittenbergben maradt, hogy a megszapo
rodott lelkipásztori feladatokat együtt lássák el, egyben pedig hő
sies példát mutattak arra, hogy a jó pásztor nem hagyja el a bajba 
jutott nyájat.

Bugenhagen irodalmi munkásságára nem annyira az elméleti 
teológiai munka, mint inkább a gyakorlati, építő szándék a jel
lemző. Lelkésztársai számára sok segítséget jelentett a vasárnapi 
perikopákhoz írt meditációja és vázlata, jelentős érdeme volt az 
igehirdetés színvonalának emelésében. Meggyőződése volt, hogy 
kora igehirdetésének elsősorban tanító jellegűnek kell lennie, hogy 
a reformáció által újra felfedezett evangélium alapigazságait meg
ismerjék a gyülekezetek.

Már a kortársai is ,,a reformáció püspökének” tekintették Bu
genhagent, aki valódi „pastor pastorum”-ként szolgált Luther ha
lála (1546) után is. Pásztorlevelei is mutatták, hogy tekintélyét és 
irányítását a hivatalos püspöki rang nélkül is tiszteletben tartották 
a reformáció területein.

Késő öregségében már nem tudott lépést tartani viszontagsá
gos kora követelményeivel. A német fejedelmek közötti villongá
sok, a teológia mezején pedig a különböző irányzatok összecsapá
sainak idején jobbnak látta a visszavonulást. 72 éves korában Éber 
Pálnak adta át a wittenbergi lelkészi tisztet. Nem sokáig volt nyu
galomban, mert egy év múlva, 1558. április 20-án meghalt.

Bugenhagen nem volt eredeti egyéniség. Csaknem minden pré
dikációja és írása visszavezethető Luther gondolataira. De a refor-
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máció ügyének egyik legkövetkezetesebb, leghűségesebb munkása 
volt. Ebben a szilárdságában és megbízhatóságában rejlett legfőbb 
jelentősége.' 

Spalatin
A reformáció sodró ereje és Luther barátsága tette őt annak 

a szellemi vezérkarnak tagjává, amely irányította az Isten igéjének 
újrafelfedezésért és érvényre juttatásáért folytatott küzdelmet.

Spalatin 1484-ben született. Alapos humanista műveltséget 
szerzett. 1509-ben Bölcs Frigyes szász választófejedelem udvarába 
került, ahol könyvtáros, titkár, udvari pap s a fejedelem tanácsosa 
lett. Ebben a bizalmi állásban kora számos nagy teológusával, mű
vészével került kapcsolatba, a legmaradandóbb hatást azonban 
Luther gyakorolta rá.

A reformátor Luther harca Isten igéjének védelméért nagy ro- 
konszenvre talált Bölcs Frigyes szász fejedelemnél, akit udvari 
papja, Spalatin csak tovább biztatott a reformáció melletti állás
foglalásra.

A Luther reformátori fellépését követő évben már sűrű baráti 
és testvéri levelezésben áll Luther és Spalatin. Ebből a levelezésből 
kitárul előttünk a reformáció szellemi műhelyének, belső tanács
kozásainak képe. Luthert állandó munkaközösségként vették körül 
Melanchton, Bugenhagen, Spalatin, Staupitz, Agricola Jónás és 
még sokan mások.

Tudományos munkával és Isten igéjének tanácsával egyaránt 
szolgáltak egymásnak. Luther élete döntő fordulataiban különösen 
hálásan fogadta munkatársai szavait.

1518 őszén, amikor a pápa követei kihallgatást és vizsgálatot 
folytattak Luther ügyében, a reformátor állandóan beszámol Spa- 
latinhoz intézett leveleiben az új fejleményekről, sőt arra kéri Spa- 
latint, hogy levelét közölje wittenbergi barátaikkal. Mikor pedig 
megjött a pápa kiátkozó bullája, Luther azt írja Spalatinnak: 
„Mindenben, amit tenni kell, a mieinknek tanácsa szerint fogok el
járni” . A pápával és V. Károly császárral szembeszálló Luthernek 
jó volt tudnia, hogy mögötte áll az Isten igéjéből tájékozódó mun
katársi közösség, amely az erőszak öklével szembe az igazságot 
helyezi.

Luther egészen kitárja szívét Spalatinhoz intézett soraiban.  
Szemléletesen és izgalmasan írja le például, hogy ment végbe ellen
felével, Eck János lipcsei teológiai tanárral való híres vitatkozása, 
vagy milyen lelkiállapottal vett részt a wormsi tárgyaláson, ahol a 
birodalmi gyűlésen ország-világ színe előtt tett vallást Luther a 
középkori egyházzal és a császárral szemben Isten igéjéhez való 
hűségéről. Olyan eleven Luther önmagáról való beszámolója, hogy 
ezt írja Spalatinnak küldött levele végén: „íme, látod leikemet” .

De hamis volna a kép Luther és Spalatin barátságáról, ha csak 
az egyetértésüket ábrázolnánk és nem szólnánk arról is, ami szem
beállította őket egymással. Ez az ellentét abból adódott, hogy Lu
ther csak és kizárólag Isten igéjére hallgatva, következetesen és

354



kérlelhetetlenül harcolt a pápa és követői ellen, míg Spalatin, a 
szász fejedelem udvari papja és tanácsosa, diplomatikusabb és kí
méletesebb hangot ajánlott Rómával szemben.

A dolog így történt: Luther pápai átok alatt volt, s hogy ellen
ségei részéről semmi veszedelem ne érhesse, pártfogói Wartburg 
várába vitték, ahol nyugodtan dolgozhatott tovább a reformáció 
művén. Három könyvet írt szerzetesi fogadalmakról, a római misé
ről és Albrecht mainzi érsek újabb búcsús visszaéléséről. A  kézira
tokat Spalatinnak küldte meg, hogy nyomtassa ki azokat. Spalatin 
azt kérte Luthertől Bölcs Frigyes nevében, hogy álljon el „a köz
béke háborgásától” . Luther azt válaszolta Spalatinnak: „Alig ol
vastam levelet, amely rosszabbul esett volna, mint a te legutóbbi 
leveled” . Majd szemrehányó hangon folytatja: „Szép dolog, hogy 
a közbékét nem kívánod háboríttatni, de azt ugye el fogod tűrni, 
hogy Isten békéjét támadják azok a kárhozatos és istentelen mes
terkedések?” Ha vagy-vagyról van szó, Luther nyomban Isten igéje 
védelme mellett dönt s azt írja: „Inkább veszítselek el téged és 
a fejedelmet!” Csak többszöri — sokszor keményhangú — levél
váltás után adta Spalatin nyomdába Luther könyvei kéziratát s 
végül is Luther értékes művei könyvalakban napvilágot láthattak.

Luther és Spalatin barátsága elbírta a vitát és bírálatot, mert 
az Isten igéjéhez való hűség zsinórmértéke vezette ől^et igazságra 
és Isten akaratának követésére. Spalatinnak nemcsak barátja volt 
Luther, hanem lelkipásztora is. Egyik levelében azt írja Luther 
Spalatinnak: „A  fődolog azonban az, hogy meggondold, milyen 
helyre hívott el az Isten. A fejedelmi udvarba állított, hogy tehet
séged szerint szolgálj a népnek, amelyet ebből az udvarból kor
mányoznak. Légy meggyőződve, hogy ez a legnehezebb és legve
szedelmesebb, de első és legfőbb kötelességed és hasonlíthatatla
nul előbbre való minden egyéb kötelességednél” . Hogy ez a gya
korlatban mit jelent, arra nézve Luther maga adott példát, ami
kor az emberekről való szeretetteljes gondoskodás jegyében azzal 
a kérdéssel fordult Spalatinon keresztül a szász fejedelmi udvar
hoz, hogy teremtsen rendet Wittenbergben, „a rosszul kormány
zott és elhanyagolt városban.”

A svájci reformáció kezdeteinek jelentkezése idején Spalatin 
közvetítő szerepet játszott s nagy könyvküldeményt bocsátott a 
bázeliek és zürichiek rendelkezésére Luther irataiból, amelyek kü
lönösen Zwingli figyelmét kötötték le. Amikor azonban Luther és 
Zwingli között nyilvánvalóvá lett az úrvacsora-tanban vallott kü
lönbség, Spalatin szilárdan lutheri tanítást vallott.

Bölcs Frigyes fejedelem halála után Spalatin altenbergi lelkész 
lett, ahol jelentős része volt a lutheri reformáció megszilárdításá
ban. Egyidejűleg szuperintendensi tisztséget is töltött be. Egy év
vel Luther halála előtt halt meg, 1545-ben.

Élete Isten igéjének hatalmát mutatja, amely a humanista 
udvari embert Luther Márton bizonyságtételén keresztül a Szentírás 
hűséges tanítójává és követőjévé avatta.
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Jonas Justus

1493-tól 1555-ig terjedő életidejéből két évtizedet úgy töltött 
Wittenbergben, mint Luther professzortársa, de előbb is, utóbb 
is érintkezett életük. Tudvalevő, hogy Luther az erfurti egyetem
ről került át a wittenbergire. Jónás ugyancsak innen, ő azonban 
kétszer is megtette ezt a lépést: első ízben ugyanis mint diák ment 
át Erfurtból Wittenbergbe, majd mint professzor. 27 éves korában 
már rektora lett az erfurti egyetemnek. Később Wittenbergben is 
egy ideig a jognak volt a tanára, de miután pappá szentelték, 
egyre jobban a Szentírás magyarázatának a tudományára fordította 
munkaerejét, a teológiai karnak lett a tanára. Felfogásában is nagy 
változás ment végbe. Tudományos működésének kezdetén még 
Erasmus hatása alatt állott, azután egyre jobban kiszabadult a hu
manizmus korlátaiból. Mi sem jellemzőbb a változásra, mint az, 
hogy Luthernek azt az iratát, amelyet Erasmusszal való vitájában 
írt a szolgai akaratról, ő fordította le németre, hogy azok is ért
hessék, akik latinul nem tudnak.

Más fordításaival is jelentős szolgálatot végzett a reformáció 
javára. Fontos iratokat latinról németre, németről latinra fordí
tott. Utóbbi tevékenységével lehetővé tette, hogy a reformáció ira
tait azok a külföldiek is megismerjék, akik nem tudtak németül. 
Minthogy pedig — legalábbis ennek nyoma nem maradt — sze
mély szerint nem jutott különösebb kapcsolatba velünk, magya
rokkal, alighanem ezen a réven vált a hazai reformáció javára az 
ő reformátori működése. Hiszen igen sokan voltak még a witten
bergi diákok közt is, akik megéltek ott latin nyelvi tudásukkal, a 
német nyelv megtanulása nélkül, sőt így is döntő hatásokkal tér
tek vissza hazájukba. Jonas fordította németre az Ágostai Hitval
lás Védőiratának latin szövegét. Ezt a fordítói munkáját úgy vé
gezte — Melanchthon tudtával és vele egyetértésben —, hogy a 
német szöveg szinte már magyarázat is a latinhoz. Ezt építő szán
dékkal készítette így.

ö  maga közvetlenül is buzgólkodott az istentisztelet reform
ján. Kiváló igehirdetői munkát folytatott. A gyülekezeti éneklés 
történetébe pedig a 124. zsoltár verses feldolgozásával írta be 
nevét.

Luther életével legközvetlenebbül a következő pontokon érint
kezett Jonas Justus élete: 1521-ben Erfurtból Wormsba kísérte, a 
reformátor híres helytállásának színhelyére. 1529-ben részt vett 
Luther oldalán a marburgi vitán (Luther itt Zwinglivel vitatko
zott az úrvacsoráról). 1546-ban Eislebenben jelen volt Luther halá
lánál, s még azon éjjel feljegyezte a reformátor utolsó óráinak 
történetét. Ö volt az, aki egyik virrasztó társával együtt megkér
dezte Luthert: úgy kíván-e meghalni, hogy megmarad abban a ta
nításban, amelyet az Űr Jézus Krisztus nevében hirdetett? Luther 
határozott ,,igen”-nel felelt. így halt meg, Jézus Krisztusba, Urába 
vetett hitben.
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Jonas még Luther életében elkerült Wittenbergből. Másutt 
való működéséből legnevezetesebb a hallei. Az egyháztörténelem 
úgy is számon tartja őt, mint Halle reformátorát, és ezen a réven 
számunkra megint nagy fontosságúnak mutatkozik a személye. 
Halle ugyanis utóbb kiváló jelentőségre jutott a magyar és német 
evangélikus egyházi kapcsolatok történetében. Az a háború, amely 
Luther halála után tört ki a német birodalmon belül, megszakí
totta hallei reformátori tevékenységét, s attól fogva hányt-vetett 
volt az élete. 2—3 évig működött különböző helyeken, és mint 
eisfeldi szuperintendens halt meg.

A reformáció birodalmi üggyé vált

Az 1522-es és 1524-es nürnbergi birodalmi gyűlés
A  wormsi biradalmi gyűlés után (1521) V. Károly császár a 

francia királlyal folytatott háborúja miatt elhagyta Németorszá
got, s az augsburgi gyűlésig (1530) nem is tért vissza. Távollété
ben öccse, Ferdinánd osztrák főherceg, s a mellé rendelt birodal
mi kormány helyettesítette, amelynek Nürnberg volt a székhelye.

Az 1522-ben Nürnbergben tartott birodalmi gyűlésen Ferdi
nánd főherceg és Chieregati, pápai követ, a wormsi edictum vég
rehajtását sürgették. Követelésüket azzal akarták enyhíteni, hogy 
egyházi reformokat is kilátásba helyeztek. De a rendek száz sérel
met gyűjtöttek össze és adtak be a pápai kúria ellen, s az edictu- 
mot ezek elintézéséig végrehajthatatl annak tartották, ugyanakkor 
német földön tartandó egyetemes zsinatot követeltek.

Az 1524. évi második nürnbergi birodalmi gyűlésen Campeg- 
gio, pápai követ, erélyesen lépett fel, ezért a rendek azt ígérték, 
hogy „amennyire lehet” , végrehajtják az edictumot. De mivel egye
temes zsinatot nem remélhettek, Speyerben tartandó birodalmi 
gyűlés egybehívását követelték, amelyen az egyházi ügyek ren
dezésére is sor kerül.

Campeggio erélyes lépésre szánta el magát: katolikus tömb 
szövetségébe tömörítette a pártján levőket. Regensburgban 1524- 
ben jött létre az első katolikus szövetség, amelyet déli szövetség
nek neveztek, ennek tagjai voltak: Ferdinánd főherceg, Vilmos és 
Frigyes, bajor hercegek, a salzburgi érsek és 11 délnémet püspök. 
Ezek elhatározták, hogy területükön végrehajtják a wormsi edic
tumot: Luther könyveit elégetik, az ifjúságot eltiltják Wittenberg 
látogatásától, s egymást katonailag kölcsönös segítségben részesí
tik. Ezzel Németországnak két vallási pártra való szakítását a ka
tolikus fél kezdte meg.

1525-ben György, szász herceg vezetésével az északi német 
fejedelmek alakítottak hasonló katolikus szövetséget, Dessauban.

E fenyegető lépésekkel szemben Bölcs Frigyes öccse és utóda, 
Állhatatos János, szász választófejedelem, és Fülöp, hesseni tarto
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mánygróf 1526-ban a torgaui szövetségben egyesítették az evan
gélikus fejedelmeket és városokat. Luther egyedül Isten igéjére 
bízta a reformáció ügyét, s az ilyen politikai és katonai szövetsé
geket nem helyeselte.

Az 1526-os és 1529-es speyeri birodalmi gyűlés
V. Károly császár I. Ferenc, francia király ellen folytatott 

második háborújával volt elfoglalva, s ezért ismét Ferdinánd 
főherceg helyettesítette az 1526. évi speyeri birodalmi gyűlésen. 
A rendek erélyesen tiltakoztak a wormsi edictum ellen, s olyan 
határozatot hoztak, hogy vallási dolgokban a legközelebbi zsinatig 
mindenki a maga birtokán úgy cselekedjék, hogy Isten és a csá
szár előtt megfelelhessen. Ezzel először mondták ki a fejedelem 
jogát vallási kérdésekben (jus reformandi), amely azt jelentette, 
hogy a fejedelem a maga felségterületén szuverén módon dönt a 
lakosság vallási hovatartozása felől (cuius regio, eius religio). Ez 
kezdetben hasznára volt a reformációnak, de később sokat ártott.

Ezt a viszonylagos eredményt nem sokáig élvezték az evan
gélikusok. Hesseni Fülöp elhamarkodott hadi készületekbe fogott, 
a helyzetet kiélezte. Közben a hadi szerencse Itáliában V. Károly 
császárnak kedvezett, s 1527-ben Rómát is bevette és feldúlta. Ezért 
Ferdinánd főherceg az 1529-es második speyeri birodalmi gyűlésen 
már megerősödött katolikus pártot tudott maga köré gyűjteni, 
amely megsemmisítette az 1526-os határozatot, s a katolikusokat 
a wormsi edictum végrehajtására utasították, az evangélikusoknak 
pedig megtiltottak minden újítást, különösen a mise eltörlését és 
az egyházi fejedelmek jogainak korlátozását.

E többségi határozat ellen János, szász választó, Fülöp, hes
seni tartománygróf, György, brandenburgi herceg, és 14 német 
város április 19-én ünnepélyes tiltakozást (protestációt) adott át 
először a birodalmi gyűlésnek, azután pedig küldöttség útján az 
olasz földön tartózkodó császárnak. Erről a tiltakozásról kapták a 

 reformáció hívei a protestáns elnevezést. Tiltakozásukban Isten 
ügyéről és a hívek üdvösségéről volt szó, ezért azt kívánták, hogy 
biztosítsák számukra a lelkiismeret szabadságát. Ilyen ügyekben 
mindenki Isten előtt tartozik számadással, a vallási kérdést több
ségi határozottal elintézni nem lehet. Kijelentették, hogy továbbra 
is az 1526-os határozathoz tartják magukat, és ezért fellebbeznek 
a császár és a zsinat elé.

Az augsburgi birodalmi gyűlés (1530)
V. Károly nem titkolta haragját a protestáció miatt, a hozzá 

küldött követeket le akarta tartóztatni. Hesseni Fülöp, veszélytől 
tartva, ki akarta szélesíteni a protestánsok szövetségét azzal, hogy 
egységfrontot hoz létre a német és svájci reformáció között. Ezért 
létrehozta 1529-ben Marburgbán Luther és Zwingli találkozását,
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hogy megegyezést érhessenek el dogmatikai kérdésekben. Az ún. 
15 marburgi cikkben foglalták össze az eredményt, amely szerint 
az alapvető tanokban megegyeztek, de az úrvacsorái tanításra néz- 
vel nem jött létre egyetértés.

János, szász választófejedelem felhívására Luther a marburgi 
cikkek alapján új hitvallást készített, az ún. 17 schwabachi cikket. 

V. Károly személyesen jelent meg Németországban, s 1530 
tavaszára Augsburgba birodalmi gyűlést hívott össze a török elleni 
védekezés és a vallási ügy elintézése céljából.

János, szász választófejedelem erre a gyűlésre teológusaival 
védőiratot készített, hogy megcáfolja a mindenfelé híresztelt 
rágalmakat a reformáció táborával kapcsolatban. Luther, Melanoh- 
thon, Bugenhagen, Jonas közös munkával készítették azt el, ame
lyet átadási helyéről torgaui cikkeknek neveztek.

Luther a birodalmi átok miatt csak Coburgig kísérhette el a 
választófejedelmet, s a vele utazó teológusokat. Melanchthon vette 
át a vezérszerepet, aki a marburgi, sahwabaohi és torgaui cikkek 
alapján, bár Róma iránt kímélettel, de mégis határozottan és sze
rencsés fogalmazásban foglalta össze az evangélikus tanítás lénye
gét. Ez a munkája vált később az evangélikus egyház hitvallási 
iratává, az Ágostai Hitvallássá (Confessio Augustana). Luther ezt 
a hitvallást igen jónak találta és magáénak vallotta, azzal a meg
jegyzéssel, hogy ő nem tudott volna olyan szelíden szólni, mint 
Melanchthon. Luther az augsburgi birodalmi gyűlés ideje alatt hat 
hónapig tartózkodott Coburg várában .„Intelem az Augsburgban 
együtt levő evangélikus lelkészekhez” című iratban fejezte ki az 
evangélium ügyéért érzett aggodalmát.

A császár június 15-én érkezett meg Augsburgba, Campeggio, 
pápai követ kíséretében. Az evangélikusok benyújtott hitvallását 
június 25-én olvasták fel. Latin és német nyelven adták át a hit
vallást. A birodalmi gyűlésre azért gyakorolt a hitvallás mély be
nyomást, mert sok téves nézetet cáfolt meg és oszlatott el. A csá
szár Faber János, bécsi püspökkel és Eck János professzorral cá
folatot ((Confutatio-t) íratott ellene, amelyet augusztus 3-án szin
tén felolvastak, de az evangélikusoknak ennek szövegét nem adták 
át. A császár a katolikusok által írt cáfolattal az Ágostai Hitval
lást elvetette, s az evangélikusokat a katolikus egyházba való visz- 
szatérésre hívta fel, azzal a fenyegetéssel, hogy ellenkező esetben 
az egyház védőjeként fog velük szemben eljárni.

Az augsburgi birodalmi gyűlésre Zwingli is küldött hitval
lást (Fidei ratio), a császár ez ellen is íratott cáfolatot.

Melanchthon a birodalmi gyűlés alatt többször folytatott Cam
peggio, pápai követtel tárgyalást, amelyben nagy engedékenységet 
tanúsított, s arra hajlott, hogy a papok házasságát és a kehely 
megadását is elég engedménynek tekintse arra, hogy Rómával 
egységre lépjen. Külön tárgyaló bizottság is ült össze Melanchthon 
és Eck János vezetése alatt. De Luther erélyes nyilatkozata és a 
protestáns rendek ellenállása megakadályozták az uniót.
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A császár, látva a tárgyalások eredménytelenségét, s a török 
veszély által is fenyegetve, a gyűlés befejezését siettette, s novem
ber 10-én oly értelemben mondotta ki a birodalmi gyűlés határo
zatát, hogy a protestánsok hitvallását megcáfolták, ezért a követ
kező év április 15-ig visszatérhetnek a katolikus egyházba, addig 
pedig semmi újítást sem vezethetnek be, mert az engedetlenek 
ellen törvényszék fog eljárni. Az evangélikus rendek ismét protes
táltak hitvallásuk ilyen elítélése ellen, de eredménytelenül.

Melanchthon a katolikus cáfolattal szemben megírta az Ágostai 
Hitvallást védelmező iratot, az Apológiát, azonban ennek a felol
vasását a császár nem engedte meg. Melanchthon Augsburgban 
tanúsított ingatag viselkedését azzal igyekezett jóvá tenni, hogy az 
Augsburgban megkezdett, azután Wittenbergben 1531-ben meg
írt Apológiát megalkotta. Iratát az evangélikus egyház később hit
vallási iratként becsülte meg.

Az augsburgi birodalmi gyűlésen Mária, magyar királyné is 
részt vett, aki a latin nyelvben való jártassága révén figyelemmel 
tudta kísérni az eseményeket. Udvari papjaitól megkívánta, hogy 
a Szentírás alapján prédikáljanak. Luther a mohácsi vész után 
vigasztaló levelet, s négy zsoltár fordítását küldte meg neki. A re
formáció táborából Spalatin folytatott beszélgetést a királynővel 
Augsburgban.

A schmalkaldeni szövetség (1531) és a nürnbergi vallásbéke (1532)
Az augsburgi birodalmi gyűlés hátározata és a császár fenye

gető nyilatkozata arra indította az evangélikus fejedelmeket, hogy 
1531 elején Schmalkaldenben fegyverszövetséget kössenek hitük 
védelmére. János, szász választófejedelem, Fülöp, hesseni tarto
mánygróf, és számos német város csatlakozott a szövetséghez. Ide- 
tartozónak tekintették György, brandenburgi fejedelmet is, politi
kai okokból hozzájuk csatlakoztak a bajor hercegek is, a francia, 
angol, dán királyok és a magyar Zápolya János is, mint Ferdi- 
nánd ellensége. Ez a tekintélyes szövetség, valamint a keletről fe
nyegető török veszedelem, a császárt béketárgyalásokra kénysze
rítette.

1532-ben megkötötték a nürnbergi békét, amely szerint a leg
közelebbi egyetemes zsinatig fegyverszünetet tartanak, s a vallási 
állapotok fenntartását addig a szövetség tagjai számára biztosítot
ták. Nyilvánvaló volt, hogy a nürnbergi béke csak a pillanatnyi 
erőviszonyok hatására jött létre, s amint abban változás követ
kezik be, másként fog alakulni a császár magatartása.

V. Károly császár elhagyta Németországot. Ez vallási téren vi
szonylagos nyugalmat jelentett. A reformáció táborában annyi vál
tozás történt, hogy János, szász választófejedelem meghalt, utóda 
fia, János Frigyes lett.

A viszonylagos nyugalom idején a reformáció gyorsan terjedt. 
Határozottabban csatlakozott a reformációhoz György, branden-
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burgi őrgróf is, aki bajor és sziléziai tartományaiban is terjesztette 
a reformáció tanítását. Nagy nyereség volt a hesseni tartomány 
reformálása. A városok közül Nümberg, Strassburg, Konstanz, Lin- 
dau, Magdeburg, Braunschweig, Göttingen, Rostock, Hamburg, 
Bréma, Lübeck voltak az elsők amelyek megnyitották kapuikat 
az evangélium hirdetői előtt.

A Schmalkaldeni Cikkek (1537)
A nürnbergi vallásbéke után a schmalkaldeni szövetség virág

korát élte. Évről évre növekedett. 1534-ben Württemberg is belé
pett. Innentől kezdve a régi tekintélyes tübingeni egyetem is az 
evangélium ügyét szolgálta.

A császár, látva a protestánsok erősödését, sürgette a rég 
kívánt egyetemes zsinat egybehívását. III. Pál pápa követét, Ver- 
gerius püspököt küldte Németországba, hogy a zsinat összehívá
sáról tárgyaljon, de Vergerius evangélikus lett, s mint württem- 
bergi egyetemi tanár halt meg. A pápa 1537-ben nem német, ha
nem olasz földre hívta egybe a zsinatot. Mantuába. Azonban V. 
Károly császárnak a harmadik francia háborúja kitörőben volt, 
előre lehetett látni, hogy a zsinat nem lesz megtartható.

János Frigyes, szász választófejedelem azonban mégis szükséges
nek találta a zsinatra való felkészülést. Ezért Lutherrel iratot készít
tetett, amelyben annak megjelölését kívánta, hogy milyen pontok
ban lehet megegyezni, és melyekben nem. Érre a megbízásra írta 
Luther a Schmalkaldeni Cikkeket. Az első részben az Istenről szóló 
tanítást foglalja össze, amelyet mindkét részről elfogadnak. A 
második részben azokat sorolja fel, amelyekből az evangélikusok 
semmit sem engedhetnek. A harmadik részben azokat említi, 
amelyekre a Szentíráshoz közelebb álló katolikusokat meg lehetne 
nyerni. A Schmalkaldeni Cikkeket a reformáció vezetői aláírták, 
Melanchthon azzal a megjegyzéssel, hogy a pápának a püspökök 
feletti főhatóságát emberi jogon (iure humano) el lehetne fogadni, 
ha az evangélium szabad hirdetését megengedi. A Schmalkaldeni 
Cikkek függelékeként szerepelt Melanchthon értekezése a pápa 
hatalmáról, amelyben a Schmalkaldeni Cikkek aláírásánál tett 
megjegyzésével ellenkező állást foglalt, vagyis a lutheri tanítást 
képviselte.

Schmalkaldenben Held császári kancellár személyesen hívta 
meg az evangélikusokat a zsinatra, de mivel ezek nem ismerték el 
szabadnak a zsinatot, a megjelenést lemondták.

Held a schmalkaldeni szövetséggel szemben megszervezte a 
katolikusok „szent ligáját” Nürnbergben 1538-ban, ehhez a csá
szár, Ferdinánd, György szász herceg és az egyházi fejedelmek, 
a mainzi, kölni, trieri érsek tartoztak. A feszültség a két tábor kö
zött egyre inkább kiéleződött.
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A  schmalkaldeni szövetség továbbra is növekedőben volt. 
György, szász herceg halála után öccse, Henrik reformálta a her
cegséget 1539-ben, s így Luther húsz év után újra megjelenhetett 
Lipcsében, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. A brandenburgi vá
lasztófejedelemség 1539-ben udvarával és népével elfogadta a re
formációt s a schmalkaldeni szövetséghez csatlakozott.

A császár, látva az evangélikusok növekvő hatalmát, békés 
megegyezéssel akarta a helyzetet megoldani. Regensburgba hívott 
össze birodalmi gyűlést, közben vallási tárgyalásokra is került sor. 
A regensburgi birodalmi gyűlésen V. Károly is megjelent. A val
lási tárgyalásokon Melanchthon és Eck vitték a szót, de semmi lé
nyeges eredményre nem jutottak. A császár a birodalmi végzést, 
mint ideiglenes vallásügyi törvényt (interim) hirdette ki. Eszerint 
a vallási kérdésekben a legközelebbi zsinat fog dönteni, addig a 
protestánsok a nürnbergi vallásbéke pontjaihoz tartsák magukat, 
a katolikus főpapok pedig a klérus reformálásával törődjenek. V. 
Károly egy kedvező külön nyilatkozattal is meg akarta nyugtatni 
a protestánsokat.

De V. Károly csak színlelte jóakaratát, mert közben titkos 
szerződést kötött néhány fejedelemmel, hogy háború esetén állja
nak mellé. A nürnbergi katolikus „szent ligát” is megújította.

Időközben a császárnak a franciák elleni negyedik háborúja 
diadallal végződött 1544-ben, a következő évben pedig a törökkel 
is fegyverszünetre lépett. Így erejét a schmalkaldeni szövetség el
len fordíthatta.

III. Pál pápa a régóta sürgetett egyetemes zsinatot összehívta 
1545-ben a német határszélen fekvő Tridentbe. A protestánsok ki
jelentették, hogy ezen nem jelennek meg. A császár nem titkolta 
haragját, s az 1546-os regensburgi birodalmi gyűlésen kemény sza
vakkal fenyegette meg a protestáns fejedelmeket.

Luther halála
A  pápai és császári egyeztető kísérletek őszinteségében Luther 

sohasem bízott, híveit az evangélium melletti hűséges kitartásra 
biztatta. Utolsó éveiben sokat szenvedett, megtörte a munka és a 
betegség. 1544 óta sokszor írt és szólt arról, hogy közel van ha
lála napja.

1545. november 17-én az egyetemen befejezte Mózes első köny
vének magyarázatát, amelyen tíz éven át dolgozott. Ez volt utolsó 
egyetemi előadása. ,

Szülőföldjének földesurai, a mansfeldi grófok birtokkérdéseken 
viszálykodtak, Luthert kérték fel az igazságtevésre. 1545 végén 
kétszer is elutazott Mansfeldbe. Utolsó útjára 1546. január 23-án 
indult el Eislebenbe, a mansfeldi grófok hívására, két fiával és 
Jónás lelkésszel. A Saale folyó áradása és jégzajlása miatt egy da-

A  regensburgi interim (1541)
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rabig csónakon és gyalog kellett megtenni az utat, s mikor megiz
zadva újra kocsira ült, a fagyos szélben erősen meghűlt. A tár
gyalásokat mégis lefolytatta, február 14-én még prédikált is Eisle
benben és két lelkészt felavatott, bár csak röviden tudott szolgálni 
a gyengeség miatt. A betegség egyre jobban úrrá lett rajta, s 1546. 
február 18-án Eislebenben, szülővárosában, meghalt. Halála előtt 
Jonas és Cölius lelkészek kérdésére határozottan felelte, hogy meg
marad mindabban, amit tanított és vallott.

Eislebenben Cölius helyi lelkész mondott felette halotti igehir
detést, majd Wittenbergbe vitték a holttestet, ahol Bugenhagen 
német, Melanchthon latin nyelvű beszédet mondott felette, majd 
a koporsóját a wittenbergi vártemplom szószékéhez, közel álló 
sírboltba bocsátották le.

A schmalkaldeni háború (1546— 1547)
V. Károly elérkezettnek látta az időt, hogy fegyverrel verje 

le a protestantizmust. Titokban szövetkezett III. Pál pápával (1546. 
jún. 26.), aki pénzt, katonaságot ígért. A  nyilvánosság előtt V. 
Károly olyan látszatot keltett, mintha nem is vallásháborúra ké
szülne, hanem engedetlenséget akarna megtorolni. Csak János 
Frigyes szász választófejedelemre és Hesseni Fülöpre mondta ki a 
birodalmi átkot (1546. júl. 20-án), mint engedetlen hűbéreseire.

Végzetes csapást mért a protestánsokra Szász Móric árulása, 
aki átállt a császár oldalára. Jutalmul V. Károlytól megkapta a 
szász választófejedelemséget (1546. okt. 27.), amelyet V. Károly 
császár Ferdinánd király segítségével váratlanul megtámadott és 
megszállott.

János Frigyes seregét V. Károly, Ferdinánd király és Szász 
Móric egyesített seregei Mühlbergnél tönkreverték (1547. ápr. 24.), 
sőt magát János Frigyest is elfogták. Ferdinánd magyar huszáro
kat is vitt ebbe a háborúba. Tinódy Lantos Sebestyén „Károly 
császár hada Sachsoniában” című históriás énekében megírta a 
csata történetét. Luka József pécsi huszár fogta el János Frigyest.

Wittenbergből Bora Katalinnak is menekülnie kellett. Károly 
és Ferdinánd nem engedték meg Luther sírjának feldúlását, sőt 
maguk is megtekintették azt. János Frigyest halálra ítélték, életét 
csak azzal menthette meg, hogy Szász Móric javára lemondott a 
választófejedelemségről. Életfogytiglani fogságáról szóló ítéletébe 
is belenyugodott, de hitét nem tagadta .meg.

Ezek után Hesseni Fülöp sem tarthatta magát, Alba herceg 
császári hadvezér őt is elfogta. V. Károly e győzelmekben meg
nyugodva ment Innsbruckba, hogy onnan kísérje figyelemmel a 
tridenti zsinat munkáját.
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V. Károly diadala féltékennyé tette a pápát, katonai erejét 
még a schmalkaldeni háború befejezése előtt visszahívta, a császár 
közelében levő Tridentből áthelyezte a zsinatot Bolognába ((1547. 
márc.), hogy a reformokat sürgető császár ibefolyása ellen biztosít
va legyen. A császár erre megtiltotta püspökeinek, hogy a Bolog
nába áthelyezett zsinaton részt vegyenek. Végül is a pápa 1549-ben 
a zsinatot félbeszakította.

V. Károly elhatározta, hogy győzelmei alapján a pápa nélkül 
fogja rendezni a német vallásügyet. Az 1548-as augsburgi birodal
mi gyűlés vallásügyi bizottságot küldött ki, amelynek javaslatát 
ideiglenes vallási törvénynek mondták ki. Ebben azonban olyan 
sok engedmény történt Róma javára (pápaság elismerése, mise 
megtartása, szerzetesség felújítása, hét szentség visszaállítása) és 
oly kevés történt a protestánsok javára (papok házasságának és a 
két szín alatti úrvacsorának az engedélyezése), hogy mindenhon
nan visszautasítást nyert.

Szász Móric, az új választófejedelem, a kivezető utat abban 
kereste, hogy Melanchthonnal a lipcsei, vagy kis interimet készít
tetett el (1548. dec.), s országában ezt akarta bevezetni. Ebben 
Luther tanítása lényegében benne van, de sok katolikus vonást, 
mint közömbös (adiaphoron) dolgot megtartott.

A két interim nagy elkeseredést szült az evangélikusok kö
zött. A császár spanyol katonasággal és börtönnel akarta a lelké
szeket engedelmességre szorítani. Több száz lelkésznek kellett el
hagynia állomáshelyét.

A császár vallásügyi próbálkozása nem vezetett eredményre, a 
két interim gyakorlatilag nem lépett életbe, V. Károly ismét az 
egyetemes zsinatban reménykedett. III. Gyula pápa 1551-re Tri- 
dentbe hívta össze a Bolognában feloszlatott zsinatot. Egyes evan
gélikus rendek készek voltak ezen részt venni, egyesek már el is 
jutottak Tridentbe, amikor váratlan fordulatot okozott Szász Móric.

A passaui szerződés (1552) és az augsburgi vallásbéke (1555)

Szász Móric korábbi árulását nem bocsátották meg tartomá
nyában, már azt tervezték, hogy megfosztják az uralomtól. A 
császárban csalódott, ígéretét nem tartotta meg, apósát, Hesseni 
Fülöpöt fogságban tartotta. Hazája, vallása iránti szeretete nem 
engedte, hogy továbbra is a császár önző és önkényes politikájának 
legyen az eszköze. Titkon összeesküvést szőtt a német fejedelmek 
között. Hesseni Fülöp fiával, II. Henrik francia királlyal szövet
kezve, váratlanul megtámadta a császárt Innsbruckban, 1552 ta
vaszán. V. Károly alig tudott elmenekülni, csaknem fogságba esett. 
A tridenti zsinat szétfutott. V. Károlyt örökösödési tervei miatt 
Ferdinánd király is magára hagyta. Kénytelen volt elfogadni a 
passaui szerződést 1552-ben. A fogoly János Frigyest és Hesseni

Az augsburgi és a lipcsei interim (1548)
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Fülöpöt szabadon bocsátották, az interimeket megszüntették, a val
lásszabadságot a legközelebbi birodalmi gyűlésig biztosították.

V. Károly látva, hogy régi vágyát, a német vallási egységet 
nem valósíthatja meg, s mivel sak személyi csalódásban is volt 
része, otthagyta az uralkodást és egy spanyol kolostorba vonult 
élete hátralevő idejére.

Ferdinánd király birodalmi gyűlést hívott össze Augsburgba, 
1555-re. Itt rögzítették a vallásbéke tételeit, amelynek főbb pontjai 
a következők:

1. Vallásszabadságot biztosítottak mind a katolikusoknak, mind 
az evangélikusoknak, akiket itt neveztek először ágostai hitvallású 
evangélikusoknak.

2. A vallásszabadságot csak a földesurak és városok számára 
adták meg, a jobbágyoknak nem. Itt tehát a „cuius régió, eius re- 
ligio” elvét iktatták törvénybe azzal, hogy a más vallásé földesúr 
birtokáról a jobbágyok anyagi megszorításokkal elköltözhetnek.

3. A katolikus egyházfejedelmek áttérésük esetén birtokukat 
és világi méltóságukat elvesztik (reservatum ecclesiasticüm).

A jelenlevő pápai követ kifogást emelt e törvény ellen, de 
mivel III. Gyula utódjának megválasztására Rómába kellett men
nie, távollétében törvénybe iktatták a fentieket.

Dr. Ottlyk Ernő
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 8. VASÁRNAP

Mt 5, 43—48

A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ

Textusunkat a közvetlenül megelőző szakasz (38—42) pozitív irány
ban való elmélyítéseként is szemlélhetjük, mert míg abban a türelmes 
elhordozásról szól Jézus, itt aktivizál és konkrét példákon mutatja be 
Urunk azt a „jót”, amit a tanítványnak az adott körülmények között 
cselekednie kell.

Másfelől pedig a Hegyibeszéd alapgondolatát kifejező „több” , „na
gyobb” igazságot olyan ponton tágítja horizontálisan szinte a végtelenbe, 
ahol az a farizeusok sovinizmusát és nacionalizmusát a legélesebben ke
resztezte.

43—44. vers. Jézus az Ótestamentumot idézi, amikor 3. Móz. 19,18 
alapján a „felebarát szeretetére” utal. Ez a törvény minden bizonnyal 
általánosan ismert volt minden izraelita előtt, de ezt az elkötelezést, min
dig csak a „nép fiaira” értették. A szeretet köre tehát a gyakorlatban Iz
rael faji, vallási közösségére lokalizálódott. S bár tételes utalást sehol 
sem találunk az Ótestamentumban az „ellenség gyűlöletére” nézve, ez a 
szűkkeblűség önmagában hordozta, hogy az „idegent” , az „ellenséget” 
más elbírálásban és más elbánásban is lehet részesíteni. Jézus szavainak 
igazságát és valóságát az a tényleges háttér adja, ami a korabeli zsidóság 
római-ellenes gyűlöleteként ismeretes, vagy elég, ha csak arra az. áldatlan 
viszonyra gondolunk, mely a zsidók és a samáriaiak között dúlt évszáza
dok óta. Az ellenség gyűlölete tehát „íratlan törvénye” volt Izraelnek, 
amikre az „apák” nevelték a gyerekeiket, tehát jogos volt Jézus szava: 
„Hallottátok, hogy megmondatott. . . ”

Jézus ezzel szemben a tanítványait „királyi hatalommal” tanítja 
arra, hogy a szeretetnek nincsen korlátja, nincs szűk patrikuláris meg
kötöttsége. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatban (Lk. 10,25—37.) 
konkrét formában fogalmazza meg azt, amit nagy vonásokban rajzol 
tanítványai elé: „Szeressétek ellenségeiteket...” Ennek a szeretetnek a 
gyakorlása pedig az imádságban ölt testet, amit az üldözőiért mond el 
a tanítvány, valahogy úgy, ahogy Urunk is tette a kereszten. (A 44. vers
ben a Károli szöveg szerinti: „áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, 
jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek . . .  háborgatnak . . . ” mon
datrészek a legrégibb kéziratokban hiányoznak. Viszont Lukács 
6,27—29-ban szinte szóról szóra megtalálhatók.)

Az ellenségért elmondott imádság „tett” , „cselekedet a felebarátért” 
önmagában is, de hatásában is motiválja azt a magatartást, amit a ta
nítványnak tanúsítania kell felebarátja iránt, még a határesetnek te
kinthető „ellenség” irányában is.
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45. vers. Így bizonyultok mennyei Atyátok fiainak, vagy így tudtok 
hitelesen tanúskodni arról, hogy mennyei Atyátoknak vagytok a fiai — 
mert csak így vagyunk „szinkronban” annak az Istennek a szereteté- 
vel, „aki felhozza az 6 napját mind a gonoszokra, mind a jókra és esőt 
ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.”

46—47. vers. A beszűkült szeretet „erkölcstelenségére” mutat rá Jé
zus, mert hiszen világos, hogy annak alapmotívuma: az önzés. A fele
barát szeretete az „én-központúságnak” ezt a börtönét töri széjjel s azt az 
embertársakkal való kapcsolatnak az egyedül „erkölcsös” tartalmát ad
ja, a felebarát számítás nélküli, irgalmas, szolgáló megközelítésében.

48. vers. Ebben a szeretetben jut kiteljesedésre Isten és az ember, 
ember és embertársa egymáshoz való viszonya, kapcsolata és lesz az 
„tökéletessé”, „nagykorúvá” . — S ez nem valami elibénk tűzött — de 
megvalósíthatatlan — életideál, hanem „realitás Jézus Krisztusban!”

MEDITÁCIÓ

1. Ez az ige emberi kapcsolataink formalisztikus, álszent, tartalmat
lan voltáról rántja le a leplet. De ugyanakkor személyes keresztyénsé- 
günk mélységes hiányosságairól is. Milyen az a keresztyénség, amiben 
a szeretet békésen megfér a gyűlölettel?

A reformáció 450 éves jubileumi évében érdemes elgondolkodni arról 
a sok könnyről, vérről és kínról amit az „Isten nevében” raktak eleink 
vállára. Még sokan emlékezünk a 30 év előtti irredenta jelszavakra és 
faji gyűlöletre uszító felhívásokra, sőt a világ több pontján ma is ilyen 
indulatok a nyilvánosság elé léphetnek, és könnyessé tehetik népek és 
néprétegek életét. Vajon a kísértés teljesen a múlté, hogy az effajta 
gondolkodás otthont találjon nálunk? Drámaian lepleződik le sok hí
vünk álszent kegyessége. Régi haragok újulnak fel, gyanúsítgatás, vá
daskodás, a legszemérmetlenebb önzés található olyan híveinknél, 
akiknél ilyesmivel talán sohasem találkoztunk. Amikor a „kenyér
kérdésről” van szó, a híveink el szokták felejteni, hogy a felebarátért, 
még az „ellenségért” is szabad imádkoznunk és ezzel összhangban cse
lekednünk is egymás iránt. — S végül nem árt, ha meditáló gondola
tainkban saját magunkig is meghúzzuk az ige vonalát: az unszimpa- 
tikus lelkésztestvérben, a ránk nem hallgató hívünkben, vagy az egé
szen más felfogású embertársunkban felismerjük-e a „felebarátot” , aki
ért nekünk imádkozni kellene?

2. Ez az ige elvezet minket, a minden emberi kapcsolatnak igazi tar
talmat adó „krisztusi szeretethez” .

Ez a szeretet: kezdeményező szeretet: Isten nem vár valami „kezdő 
lépést” az embertől, a szeretet cselekedetét maga kezdi el: „ ...fe lh oz
za az ő napját. . .  és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak” . 
Fia keresztjében ugyanezt tette, minden emberi előfeltétel nélkül „oda
adta értünk”, „ ö  előbb szeretett minket” .

Ez a szeretet: irgalmas, gyógyító tett! Az emberi lélekben születik 
a Jézus Krisztusban való hit által, de kiárad a kézre és lesz belőle se
gítség, kiárad a szájra és lesz belőle imádság. De mindig úgy, hogy ál
tala sebek gyógyulnak, összeroskadt lábak egyenesednek és életek 
újulnak.

Ez a szeretet: nagykorúvá tesz! A görög „teleios” szó ugyanis ezt 
is jelenti. — Isten teremtett világában, az emberek között „nagykorú”, 
„érett” viszony jön létre e szeretet nyomán. Megszűnik az erkölcsi ér-
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telemben vett alá- és fölérendeltség, egymás lealacsonyítása, vagy is- 
tenítése, az örökös „fönt és lent” s odakerül az ember, ahová Isten 
szánta a teremtéskor s aztán újra a kereszten: egymás mellé — t e s t 
v é r n e k !  v

Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG U. 9. VASÁRNAP

Jn 15, 1—5 

EGZEGÉZIS

1. vers

Messiási kijelentéssel van dolgunk: az „én vagyok”-igékkel Jézus 
úgy mutat rá váltságművére, illetve megváltói tisztére, ahogyan a sza
kadék fölött átvezető egy hídra mondják: Itt a híd. Ezzel nem a nega
tívumot hangsúlyozzák, bármivel szemben, (feltételeztek Krisztus kont
ra Dionysos polémiát például), még ha e kizárólagosság magától ér
tődő is, hanem a nagy lehetőség, a pozitívum a fontos: Őbenne lett 
„hozzáférhetővé” a valóságos „életfája”. (V. ö.: Karner: A testté lett Ige, 
209. és 308. o.) Az életadó szőlőtőke az egyik legősibb emberi szimbó
lum, kollektív tudatalattinkból sem hiányzik, csak éppen ez esetben az 
élet fogalmát az örömé motiválja. S hogy Krisztus az igazi (valóságos,, 
megbízható) szőlőtőke, az azt jelenti, hogy ő nem mond csődöt, nem 
sorvad el, nála nincs üzemzavar: akit ő hordoz s aki ezt komolyan ve
szi, annak a gyümölcstermését ő garantálja, ott nem húzhatják ke
resztül a számítást előre nem látott körülmények. A „relatív szőlő
tőkék” több-kevesebb idő múltán kiszáradnak, de Ö nem, a benne 
megnyílt élet és öröm forrása soha ki nem merül. Schlatter: „Ő az a 
szőlőtő, aki valóban megérdemli, hogy annak nevezzék, mert tényleg 
rendelkezik azzal az erővel, hogy olyan vesszőket hajtson, amelyek 
meg tudják teremteni a szőlőműves-kereste gyümölcsöket. — A szőlőtő 
Jézus, a belőle kinövő szőlővesszők, a tanítványok, a gyümölcs pedig 
azok az emberek, akiket ezek Jézushoz vezetnek.” (Ez utóbbi azonosí
tás egyoldalúnak bizonyul, ha az 5. v. végén levő semleges ouden-re 
gondolunk, ami átfogó jelentésű. Persze, emberek Krisztushoz vezetése 
első renden beletartozik a gyümölcstermésbe, ez azonban nem csupán 
ennyiből áll.)

Minden hamis finomkodás távol áll Jézustól, amikor e példázat
szerű, pár allegorikus vonást is hordozó önkijelentésében az Atyát 
geórgos-ként, földművesként emlegeti. Ez persze azt is jelenti, hogy 
ha az Atya „mind ez ideig munkálkodik” , akkor ez a „hullám” a Fiún 
keresztül végigfut övéihez, s így jut el a világhoz. Isten dolgozik! Hát te 
mit csinálsz? Itt az óriási lehetőség: beállhatsz munkásának, az Élet orgá
numává lehetsz!

2. vers

Vigyázat: a szőlő nem dísznövény! Minden a termésért van, s ha 
valahol a lombosodás kerül előtérbe s a dekoratív hatás, ott irgalmat
lanul működésbe lép az éles metszőolló és levágja az öncélúan vege
táló vesszőt. Mi emberi szemünkkel csak azt látjuk, hogy az egyháznak
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egy-egy tagja, darabja, része „lehervad”, pedig előbb olyan szép lom
bos volt — de ha Jézus erejét nem éljük gyümölcsökké, akkor ő maga 
metsz le: egyszerűen kiszáradunk, egyre inkább csak formánk emlé
keztet egykori vessző-mi voltunkra, s aztán már világos, hogy csak ve
nyigék vagyunk. S ez nem csak egyesekkel, de kisebb-nagyobb egy
háztestekkel is megtörténhet! Aki nem kapcsolódik Jézusba organiku
san, cselekvőén, az előbb „szervileg”, funkciótlansága, inaktivitásos 
pangása miatt belül szakad el tőle, aztán pedig bármi alkalmi szelecske 
lefújja kívülről is. (Iyenkor többnyire a szelet okolják.) Ez nem vélet
len; az Isten ítélete. Mert Krisztusban élni nem azt jelenti, hogy 
nyaralni, hanem: életfunkciók folyamatában lüktetni! — Hangsúlyos: 
aki énbennem gyümölcsöt nem terein. . . :  annak ugyan hogy lenne esé
lye, ha az isteni lehetőséget kihagyta!

Az élet nem állókép: az fejlődik. Aki Jézus Krisztussal organikus 
egységbe forr, azt O mind többre teszi képessé, fokozott gyümölcs- 
termésre tisztogatja. („Tiszta” az Ósz-ben: szolgálhat, kultikus értelem
ben szolgálatképes, Isten elé járulhat. A megtisztítás így szolgálatké
pességünk fokozását is jelenti; ezen belül persze mindannak lehán- 
tását, ami káros, vagy egyszerűen fölösleges, csak ballasztnak bizo
nyul: 2 Tim 2,4; 1 Kor 10,23.) A hit nem bankbetét, és fridzsiderbe sem 
tehető be, mert nem áll el, csak ha dolgozik — akkor viszont egyre iz
mosabb lesz. Hit =  hív ahhoz, akire irányul =  ugyanúgy cselekszik. 
Ezt a „hív-séget”, krisztusszerűségünket növeli Jézus, de engedelmes
ségünk folyamatában!

A szőlőtőke nem. önmagában terem, hanem a vesszők igénybevé
telével, s ugyanakkor csak általuk. Ez a tanítványok felelőssége és mél
tósága.

3. vers

„Szolgálatra alkalmassá Jézus Igéje tette őket: beleállította őket 
Isten jótetszésébe, megbocsátásába.” (SchlJ Az Ige élő és ható: terem
tő erővel valósítja meg, amit mond, s ugyanakkor sodró erejével en
gedelmességre indít.

4—5. vers

Jó alkalmatosság a csap, ha ott van, ahol kell: rászerelve a vízve
zeték leágazásának a végére, jó szorosan — akkor adja a vizet. De 
„önállósulva” : lom. Csillárok, villanykörték, vezetékhálózat is csak ak
kor ér valamit, ha összeköttetésben van az erőművel. De csak magá
ban: minek? Egyház, keresztyén ember: minél komolyabban veszed 
Jézus Krisztust, annál jobban tudsz szolgálni a világnak! „Benne ma
radni” : hitből élni. szeretet-hivatásunkat gyakorolni, annak ezer for
májában.

Olyan fontos ez, hogy Jézus még egyszer leszögezi. Öt nem fel
használni kell, nem átvenni tőle egyet-mást, jó gondolatokat, alkalmi 
tanácsot, stílust, módszert, emberekkel való bánásmódot, lélektant, fi
lozófiát, műformát, stb. Óbeléje gyökerezve élni, cselekedni — ez a 
gyümölcstermés alfája és ómegája.
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Megmagyarázhatják-e milyen az ananász íze, annak, aki ananászt 
legfeljebb képen látott? Vagy megértjük-e, átérezzük-e igazán, hogy 
milyen a világűrből nézve a csillagvilág, annyiból, hogy az űrhajósok 
egybehangzóan tanúsítják: „gyönyörű” ? Hisszük, hisszük — de azt át 
kellene élni, az volna az igazi!

Tudóm én, hogy sós a tenger vize, hogyne tudtam volna. Aztán 
amikor két éve először fürödtem tengervízben, nagy bölcsen nyomban 
megállapítottam: tényleg sós! Még a szememet is csípte.

Hát ezért nem lehet elméleti úton meggyőzni valakit arról, hogy 
keresztyénnek lenni érdemes, sőt, nagyszerű dolog. Meg azért sem, 
mert Istentől nem kérhetjük mintegy a személyi igazolványát, hogy 
csak aztán állnánk szóba vele, ha a magunk szempontjából igazoltnak 
tekintjük. Feltételt Ö szab — elvégre Isten! Azt mondja: Kövess en
gem! Engedelmeskedjél nekem feltétel nélkül, mindenben — és 
amennyire ezt teszed, annyira ismersz meg! Kapcsolódjál hozzám, cse
lekedjél isteni ütemre, tedd akaratomat — s akkor majd tapasztalod, 
ki vagyok!

Ezt meg kell tapasztalni! Ezt nem lehet papíron levezetni, maket
ten bemutatni, grafikonon szemléltetni. De az Ige ma azt üzeni neked: 
kapcsolódj bele egész szívvel-cselekedettel Jézus Krisztusba, s akkor 
megtapasztalod:

1. V e l e  érdemes élni!
A keresztyénség titkát Pál igen röviden így fogalmazta meg: 

Krisztusban lenni. Igénk ezt hasonlatszerűen fejti ki: olyan kapcsolat
ban legyünk vele, mint szőlővessző a tőkével. A vessző számára lét
feltétel a jó összeköttetés a szőlőtőkével: belőle kapja az életet. (Bűn
bocsánat, újonnanszületés, új élet.) Nyilván maga is olyan, mint a tő
kéje. („Olyan lesz, mint a Mestere.”) Ez az összeköttetés szerves, hi
szen nem csirizzel ragasztották rá a tőkére, hanem belőle nőtt ki. (Bel
ső összekötöttségünk Krisztussal.) Belőle táplálkozik. (És mi?) Növeke
désünk is alapfeltétele. A keresztyén ember új létét így jellemzi Pál: 
„A régiek elmúltak, íme újjá lett minden!” Gondolkozásunkban, érzü
letünkben. életcélunkban, beállítottságunkban, magatartásunk tartalmá
ban s kihatásában — mindenben! Ha: VeZe élünk!

2. Vele é r d e me s  élni!
Ö az igazi szőlőtő! (Kifejtés.) Benne nem csalódhatsz, az ő igéje 

nem bizonyul ingoványos talajnak a lábad alatt. Mióta vágyik az em
ber tisztaságra — de többnyire csak azért, mert a tisztátalanság követ
kezményei sokszor több mint kellemetlenek. Ő maga a tisztaság, ám 
megadhatja neked is, de nem azért, hogy illegethesd magad — kórház
ban a fehér köpeny a szolgálat érdekében megkövetelt tisztaság jel
képe! Érdemes, mert „a kegyesség mindenkire hasznos” ! Érdemes, 
mert tisztasága jegyében naponta újulunk, indulatainkból, mérgeink
ből, önzéseinkből, előítéleteinkből — engedelmességre, hogy Vele 
együtt „lépjünk” !

v e l e  Ér d e m e s  é l n i !
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Persze: a szőlővessző nem díszcserje, még kevésbé parazita a tő
kéjén, melyen csakis a termésért van! Mellesleg azonban az az érde
kes, hogy éppen rendeltetésszerű működésében rejlik egészségének 
biztosítéka. Ha mi, egyház, meg mi, „jó ” keresztyének, Istentől min
dig csak inkasszálni akarunk valamit, akkor ő maga fog bennünket 
leválasztani a „szőlőtőről”, mert az nem kilátótorony s nem is kegye
sek biztonságát szavatoló intézmény, hanem az élet „ki- és belégzése” 
az, ha kapjuk és továbbadjuk az áldást, erőt, testi és lelki javainkat, 
mert másokért vagyunk — vagy nem leszünk!

S ha „Isten oltó kése” (Tóth Árpád!) működik rajtunk, akkor ne 
jajgassunk, hanem véssük szívünkbe, mivégre történik ez! Luther: 
„Nosza, kedves kapa, bicska, vágjál, metsszél, tisztíts csak bízvást — 
tűröm csendesen, mert Isten kapái és bicskái munkálnak, hasznomra- 
üdvömre!”

Bodrog Miklós

3. Vele érdemes é l n i !

SZENTHÁROMSÁG U. 10. v a s á r n a p

Jn 9, 24—38 

1RÁSMAGYARÁZAT

24

A farizeusok új kihallgatásra szólítják a vakon születettet. Kenet
teljes formával, látszólag lelkigondozói szeretettel közelednek hozzá, 
hogy megmentsék az általuk igaznak tartott vallásosság számára. Arra 
hívják fel, hogy Istennek adjon hálát csodálatos gyógyulásáért, mintha 
Jézus Krisztus nem tartozna szoros egységbe Istennel, hanem külön
bözne tőle, sőt vele szemben állna. Erre utalnak azzal, hogy Jézust 
bűnösnek nevezik. Köztudomású, hogy a bűn elválaszt Istentől. Sőt 
Jézust egyenesen istenellenesnek akarják beállítani. Ezzel egyúttal arra 
szuggerálják a meggyógyítottak hogy tagadja meg Jézust, forduljon 
szembe vele, ne tartsa őt szabadítójának és megmentőjének.

25—27
A meggyógyított talpraesetten válaszol. Visszautasítja a farizeusok 

vádját Jézusra vonatkozóan, sőt kigúnyolja eljárásukat, amikor arra 
az eredményre hivatkozik, amely vele megtörtént: „Noha vak Voltam, 
most látok.” Ez az a tényállás, amely önmagában is bizonyíték Jézus 
mellett, hiszen kitűnik ebből, hogy földöntúli erővel rendelkezik. Ezért 
a meggyógyított a maga igazságának feltétlen tudatában száll vitába a 
farizeusokkal, amikor azok újra meg újra a meggyógyítás felől zaklat
ják. Sőt azzal gúnyolja őket, mintha a meggyőző tényállás következ
tében ők is Jézus tanítványaivá akarnának válni.

28—29
A farizeusok eddig látszólag objektív vizsgálatot tartottak, vagy 

legalábbis ennek a benyomására törekedtek. Most azonban kilépnek
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ebből, s nyíltan bemutatják előítéletüket és megkeményedésüket Jézus
sal szemben. Magukat Mózes tanítványainak nevezik s hangsúlyozzák, 
hogy Isten beszélt Mózessel, vagyis szoros kapcsolatban állt vele, aki 
tehát Mózes tanítványa, az Isten akarata nyomán jár. Kétségbe vonják 
Jézus kapcsolatát Istennel. Amikor azt mondják: nem tudjuk, honnét 
való, ez nem csupán Jézus szülőföldjére, családjára, származására vo
natkozik, hanem lelki tekintélyét. Istentől nyert küldetését is kétségbe 
Vonják. Ezzel azonban attól az Istentől távolodnak el, akihez tartozók
nak vallják magukat, mert azt az egyszülött Fiút tagadják meg, akit 
Isten legjobban szeretett. így kerültek szembe Istennel, s éppen ezért 
Mózessel is, aki Isten előtti nyitottságot, szavának szóló engedelmes
séget kíyánt.

30—33
A farizeusokat vakká tette dogmatizmusuk. Amíg a tradíció meg

kötötte őket, nem vették észre, hogy Isten mit cselekszik a jelenben. 
Ezért a népből való egyszerű ember fölébük tud kerekedni a maga 
igazságával, meg tudja cáfolni az emberek kiagyalta teológiai elméletét. 
Arra hivatkozik, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem 
csak annak a közbenjáró imádságáért cselekszik csodát, aki az ő aka
ratát cselekszi (Péld 15,29. 28,9; Ézs 1,15). Az Ószövetség tanításával 
cáfolja meg a farizeusokat: ha ugyanis a bűnt el nem szenvedő Isten 
kész valaki állal csodát cselekedni, akkor ez a valaki csakis Isten vá
lasztottja lehet. Ezért joggal tehet szemrehányást a farizeusoknak, hogy 
a gyógyítás tényállása ellenére sem tudják, hogy Jézus honnan való, 
mikor az Írások bizonyságtétele világosan szól mellette. János evangé
liuma különösen is kiemeli, hogy itt vakon született meggyógyításáról 
van szó, tehát nem egy olyan vakról, amilyen a Bethsaidában meggyó
gyított volt (Mk 8,22—26). Ezzel is aláhúzta azt, hogy a farizeusok köte
lesek lettek volna észrevenni a rendkívülit, Isten megmentő cselekvé
sének egyszeriségét, kivételes megnyilvánulását. Ebből joggal vonja le 
a következtetést Jézusra vonatkozóan: „Ha ez nem Istentől volna, sem
mit sem cselekedhetnék.”

34
Erre a kioktatásra a farizeusok csak durvasággal válaszolnak, nin

csenek teológiai érveik. A vakon születettet bűnben születettnek tekintik, 
mert tanításuk szerint akivel ilyen szerencsétlenség történt, az csak bűne 
büntetése miatt kaphatta azt. Nem tűrték egy ilyen embertől a tanítást. 
Amikor kivetették, ez nemcsak a helységből való eltávolítást, hanem 
a zsinagógái közösségből való kirekesztést is jelentette.

35—38
A vakon született testi meggyógyítását követte hitre jutása, vagyis 

lelki meggyógyítása is. Jézus hallott a történtekről, s amikor újra talál
kozott vele, most már egyenesen a hit dolgaira tért rá. Amikor azt kér
dezte, hogy hisz-e a vakon született az Emberfiában, ez az akkori idők 
embere előtt a Messiást jelentette, aki eljön Isten követeként az ember
világba. Jogos a magyar fordításban szereplő Istenfia kifejezés az ere
deti Emberfia helyett, mert ez, a mai magyar ember számára érthetőbb. 
Amúgy iis szinonim fogalmakról van szó. Luther is az Istenfia kifejezést 
használta. Amikor a meggyógyított Jézus Krisztusban felfedezi az Em- 
berfiát-Istenfiát, Krisztus-hitre jut, leborul előtte, urának nevezi és
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imádja őt. Nemcsak udvariassági forma az „úr” kifejezés, hanem az 
istennevek egyike. így most már a születésétől fogva vak ember nem
csak testi látását nyerte vissza, hanem azt is meglátta, hogy Jézus Krisz
tus nemcsak testi nyomorúságok elvevője, hanem az élet alapvető 
bajait elvevő megváltó, szabadító, s aki benne hisz, az elnyeri az örök 
életre szóló szabadítást.

MEDITÁCIÓ
„Én vagyok a világ világossága” — mondta Jézus Krisztus János 

evangéliumában. Itt minden azon fordul meg, hogy felfedezi-e az ember 
a sajátmaga számára ezt' az igazságot, vagy vakon megy el mellette. 
Aki Jézus Krisztussal tart, annak életét bevilágítja az ige, örökélet felé 
vezérlő fényforrásként. Ahol Jézus Krisztus megjelenik, ott döntésre 
kerül sor: vele, vagy nélküle. Még a vakon született is megláthatja őt, 
viszont aki magabiztos, az is vakká válhat, mert eltékozolja és elveszti 
örökéletének lehetőségét: „Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik 
nem látnak lássanak, és akik látnak, vakok legyenek” (Jn 9,39).

1. v a k s á g b ó l  l á t á s r a
Jézus Krisztus a vakon születetten először testileg segít: visszaadja 

szemevilágát. De ez csak az első lépés, nem csupán egyszerű testi gyó
gyításról van itt szó. A vakon született hitre jut, mégpedig Krisztus
hitre. Ö a példája az embernek, aki természettől fogva alkalmatlan az 
üdvösségre, Isten szeretetére, amíg csak Jézus Krisztus elébe nem jön, 
s ki nem tárja előtte azt a nagyszerű lehetőséget, hogy felfedezheti a 
világ világosságát. Hiszen Jézus azért jött, hogy' akik nem látnak, lás
sanak, akik bűnben vannak, bocsánatot nyerjenek, akik kárhozatban. 
Isten haragja alatt állanak. Isten tetszését elnyerjék.

A vakságból látásra készített utat maga Jézus Krisztus hozza létre. 
Ahogyan a vakon született minden reményét felülmúlóan — „öröktől 
fogva nem fordult elő, hogy vakon született szemeit valaki megnyitotta 
volna” —, úfey a mi érdemünket is ebben az arányban felülmúlva, tárja 
elénk ajándéka lehetőségét.

Az Ö- és Üjszövetség egybehangzóan tanítja, hogy Isten mindig a 
rászorulókat segíti, a ráhagyatkozókon könyörül, a felé fordulókat hall
gatja meg. Ilyen ember ez a vakon. született is. Az ő lelkületét, beállí- , 
tottságát, alapállását várja tőlünk is Isten.

így adja ajándékát, amellyel kapcsolatban csak egyet vár, hogy a 
hit hálájával és készséges felajánlkozásával forduljunk felé, s így vall- 
junk: ..Hiszek, Uram!’' Ez azt jelenti, hogy átadjuk és odaszánjuk ma
gunkat Néki. így lesz hitre jutott életünkből Isten akaratát követő élet, 
amely azt keresi, ami Isten szándékának megfelel. Ebben az életformá
ban Jézus Krisztus jár elöl, utána mennek a tanítványok. Ö az élet világi 
gossága, Akire figyelnek a vakságból látásra jutottak.

2. LÁTÁSBÓL VAKSÁGRA
Ugyanakkor Jézus Krisztus jelenléte rriegkeményedést is hoz azok

nak, akik önmagukban hisznek, akik a maguk készítette vallásosság és 
kegyesség rabjai. A farizeusi törvényvallás és dogmatikus merevség 
nem tudja követni Isten lépéseit.. Ez csupán embervallás, amelyben ai 
ember, a vallásos és kegyes ember, önmagát akarja isteníteni. Nem Isten 
szava és cselekedete az irányító erő számára, hanem az egyszer betanult
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vallásos szabály, talán kegyes rögeszme. A farizeus mozdíthatatlan a 
maga merevségéből. Ez okozza vesztét. Előtte áll Jézus Krisztus, a világ 
világossága, de nem veszi észre. Noha lát, mégis vakká válik. Elszalasztja 
a Jézus Krisztussal való találkozás páratlan alkalmát.

Hiába jelenik meg a farizeus előtt is Jézus Krisztus embert mentő 
Istenként, gyógyító úrként, csak a vakon született veszi őt észre, de akik 
magukban bizakodnak, nem találnak megváltójukra.

Ez az ige arra figyelmeztet, hogy kialakult és megrögzött vallásos 
nézeteink is tönkre tehetik hitünket. Nyitottnak kell lennünk Isten új 
cselekvésével szemben. Az ige nem válhat holt szabállyá, merev tör
vénnyé az életünkben, mert akkor akadályoz Isten cselekvésének és 
szándékának megértésében. Ha Isten halott lenne, ha csak a múltba 
tartozna szava, s nem volna élő Isten, aki ma is cselekszik, akkor igaza 
lenne a betűkbe merevedett farizeusnak. Ámde Jézus Krisztus nem ilyen. 
Öt csak éber figyelemmel, meglepőt, váratlant cselekvő mozdulatait kí
sérve lehet követni.

Meg ne kövüljön vallásosságunk régi tételekben. El ne maradjunk 
Isten újabb és újabb lépéseitől. Mert lehet a látásból vakságba is jutni, 
vissza is lehet esni a hitben, befagyott farizeussá is lehet válni!

Akik hisznek Jézus Krisztusban, ebben a vallomásban: „hiszek, 
Uram!”, az engedelmesség, a Krisztus-követés útját vállalják, s arra 
mennek, amerre a Mester jár, s életútjukat ahhoz szabják, aki a világ 
világossága!

Dr. Ottlyk Ernő

SZENTHÁROMSÁG U. 11. VASÁRNAP
Lk 17, 7—10

I. Megjegyzések a szöveghez
Jézus nem ritkán érteti meg mondanivalóját olyan képpel, amely a 

hallgató számára — éppen mert életből vett — megdöbbentő, sőt meg
botránkoztató (Lk 16,1—8; Mt 20,1 kk.). Még igazságérzetét is felbor
zolja. Az a jó, ha nemcsak a farizeusok, hanem a mai keresztyének szá
mára is ugyanazt eredményezi, hiszen a „kicsoda közületek az?” -for- 
mula Jézusnál mindig kimondottan provokatív szándékú. Jóllehet a pél
dázatban említett parasztember nem feltétlenül nagyüzemre berendez
kedett rabszolga tartó, a tanítványok közül aligha célozhatott valakire; 
a „közületek” megszólítás inkább az előző versektől („apostolok”) kü
lönböző helyzetet, tehát a szélesebb tömeg jelenlétét tartja szem előtt.

Az úr-szolga képpel a példázat legelső hallásra is „vallásos” tar
talomra utal. Jézus, reális életismeretével válaszadásra kényszeríti a 
hallgatóságot: világos, hogy a szolgát tartó gazda igénye jogos, hiszen 
csak akkor törődhet a szolga magával, ha már urától kapott feladatait 
végrehajtotta. Magától értetődő az is, hogy dolgának elvégzéséért nem 
jár neki külön köszönet (charis), s így dicsekedésre sincs sok oka.

A záróvers bizonyítja, hogy a „vallásos” transzponálás jogos volt. 
Az „Isten szolgálatában” álló hallgatóság megérthette, hogy az ő be
képzeltségük és minduntalan a jótettekre hivatkozó érvelésük ellen szól 
Jézus. — Az achreios „haszontalan” fordítása helyes, de kétértelmű, mi
vel nem biztos, hogy a haszon-nélküliségen van a hangsúly, inkább a 
silány, nélkülözhető voltunk beismerésén.
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II. Meditáció
1. Templomaink padjaiban olyan emberek ülnek, akik nem érzik 

magukat szolgáknak, sem rabszolgáknak, sem elszegődött mindenesek
nek. Az úr-rabszolga viszony említése legfeljebb valamilyen pejoratív 
érzést vált ki a mai hallgatóságból, de nem vezet e a következmények 
evidens belátásához, mint a Jézus korabeli hallgatóságnál. Meg sem lehet 
kísérelni a kiszolgáltatottság példázatában hallott példáját a mai életből 
vett képpel behelyettesíteni. Szemléltető példa helyett egyenesen azt 
kell a hallgatósággal megértetni, hogy Istenéi vagyunk. Nemcsak mint 
Isten teremtettjei, hanem mint „áron megvett” (I. Kor. 6,20) bűnösök. 
Mégpedig „nem arannyal, sem ezüsttel” . A példázat így nem a helyes 
istenfogalmat akarja kifejteni, hanem az ember Isten iránti reális köte
lezettségeit mutatja meg.

2. Templomaink padjaiban olyan emberek ülnek, akik nem érzik 
haszontalan szolgáknak magukat. A gyülekezet kenyérkereső tagjai mun
kahelyükön megbecsült, sőt lehet, hogy kitüntetett dolgozók, akik mun
kájuk területén eredményeket és sikereket mondhatnak magukénak, 
olyanok, akik rászolgáltak a prémiumra és nyereségrészesedésre. Ellen
ben még a felelős beosztásban dolgozók is érzik, hogy a termelés szer
vezettsége miatt személyük nem nélkülözhetetlen és végső soron csak 
apró alkatrészei az egésznek. — Ez „vallásos” viszonylatban is így van. 
Egyrészt a keresztyén ember — mint dolgozó — Isten gondviselésének 
eszköze a világban, másrészt a hitetlen ember is az, ha hűségesen el
végzi hivatásából adódó kötelességeit. Tehát nélkülem sem dől össze 
a világ és nem jut csődbe Isten.

3. Templomaink padjaiban olyan emberek ülnek, akik többé vagy 
kevésbé, de úgy érzik, hogy rájuk már (vagy még) semmi szükség sincs. 
A gyülekezetekben is ottlevő nyugdíjasok emelkedő százaléka felé az 
lehet igehirdetésünk jókedvet teremtő szava, ha — nem követelésként, 
hanem — vigasztalásként hirdetjük nekik Isten mindenkire kiterjedő 
igényét. Társadalmunkban, ahol a munkához való viszony valóban a leg
fontosabb etikai kategóriává lett, azok az emberek, akik életkoruknál 
fogva már nem vesznek részt a rendszeres termelőmunkában, azt érez
hetik, hogy feleslegessé váltak. — A gyülekezet másik része, amely nem 
vesz részt a termelőmunkában, az ifjúság. Éppen szünidő van. Isten szol
gálatában nem lehet szünidő, sem szabadság, még főszezonban sem. Ez 
nem feddés, hanem itt is inkább vigasztalás-szerűség az idejüket el- 
fecsérlő, tengő-lengő fiataloknak, akik a szünidei lazításban szintén ko- 
loncnak érzik magukat.

Az igehirdetésnek segíteni kell abban, hogy sem az idősebbek, sem 
a fiatalok ne gondolják magukat „munkanélkülinek”, hanem éppen a 
keresztyén (különösen a lutheránus) munkaetika alapján felismerjék: 
Isten mindenkinek ad elég dolgot, melyben láthatóvá válhait a keresz
tyén hit. A feladatok felismerésére természetesen leleményességre és jó 
szemre van szükség. De az unokákra vigyázás, takarítás és főzés éppúgy 
hozzátartozik az „övezd fel magad” -hoz (8. vers), mint a nyaralás köz
beni kedvelt időtöltések felelős Isten előtt-élése, vagy az üzemben vég
zett munka.

Juhász Gyula írja a „Munka” című versében: „Én őt dicsérem csak, 
az élet Anyját” . . .  a munkát. A keresztyén embernek Istent kell dicsér
nie, aki világfenntartó munkáján keresztül mindenkinek ad számtalan 
munkalehetőséget.

4. Nem szerénységre vagy álszerénységre, nem is üres udvariasságra 
vagy hajszolt, öntudatlan munkára serkent ez az ige, hanem a valóság
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reális tudomásulvétele alapján (Jézus visszafizethetetlen „bért" adott 
nekünk) hálából történő szíves és tevékeny engedelmességre szólít fel. 
Ugyanakor óv a beképzelt önteltségtől.

Az oltári ige (I. Kor. 15,1—10.) Pál apostol példáján mutatja be, 
hogy „mindig kegyelemre szorulunk”, mert „Isten kegyelme által” olyan 
Pál, amilyen, aki bár „legkisebb az apostolok közt”, de Isten kegyelme 
mégis sokat munkált általa. Ilyen végkövetkeztetésre kell eljuttatni a 
híveket, a saját életüket, mind egyházi, mind „világi” tevékenységüket 
tekintve. Alig elképzelhető, hogy a gyülekezet magán belül ki tudná 
elégíteni tagjainak (de akár csak öregjeinek is) minden munkaigényét. 
De azt megteheti, hogy a munka általános megbecsülésével minden hű
séges munkát valóságos istentisztelet értékére emel, hiszen mindkettő
ben Isten kegyelmére szorulunk.

Jézus, az érdemekre apelláló mai „farizeusi” gondolkodással szem
ben is hangsúlyozza: az ember — bármilyen jól végzi is el a munká
ját — Istennel szemben semmiféle igényt nem emelhet, sem viszonzás
képpeni követelése nem lehet Istentől. Ellenben hálából engedelmesked
het, s örülhet annak, hogy Isten ad olyan lehetőséget neki, melyben hite 
valóban „tevékeny és szorgos dologgá” válhat.

Óvakodnunk kell, nehogy az igehirdetésben megelégedjünk a gyü
lekezet analizálásával (azt úgyis jobban érzik). Nem létanalízist, hanem 
evangéliumot kell prédikálnunk, de úgy, hogy az mind az alapvető élet- 
felfogást és munkaértékelést, mind a mindennapi munka apró feladatai
ban való jókedvű helytállást helyesen befolyásolja.

Bízik László

SZENTHÁROMSÁG U. 12. VASÁRNAP
Mk 10, 17—27 ,,

Ágendánkban e vasárnap felirata: „Isten igazít meg."
A vasárnap epistolai igéje Róm 9,15—16, mely arról szól, hogy Isten 

szabad Isten, akinek szabadságát nem korlátozza senki és semmi. Könyö
rül, akin könyörül, kegyelmez, akinek kegyelmez. Isten a bűnösöket meg
igazító cselekvésében is ilyen korlátlan, szabad Úristen. Nem köti semmi
féle nemes és jó cselekedetünk abban, hogy igazzá tegyen. Bűnösök va
gyunk. Isten szabadon könyörül rajtunk. És milyen jó, hogy a szabad 
Úristent hit által szaván lehet fogni: a Krisztusban. Milyen jó, . hqgy 
Krisztus keresztje a zálog, a pecsét, hogy az az „aki”, akiről e locus clas- 
sicus szól, az én vagyok, a bűnös ember, akit Isten szabadon, kegyelem
ből igaznak nyilvánít.

Ne hagyjuk figyelmen kívül az óegyházi evangéliumot, mely Márk 
7:31—37 alapján a siketnéma meggyógyításával hirdeti, hogy Krisztus az 
egész ember Megváltója.

Történetünk „synoptikus történet”. Máté szól leginkább úgy a Jézus
hoz jövő emberről, mint ifjúról, míg Lukács egy főemberről ir.

Mindhárom evangéliumban a gyermekek megáldása után helyezkedik 
el textusunk, vagyis Isten országa elnyerése lehetőségének gondolatköré
ben. És mindháromban követi az Isten Országáért való áldozat jutalmának 
kérdése.

17. vers. A Jézushoz jövő ember kérdése is ez:
„Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?” 

Mindegy, hogy ki volt, kérdése az örökélet felé mutat. Probléma volt 
számára. Ugyanúgy, mint Luther számára a kegyelmés Isten megtalálása.
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Mai kérdés-e ez? Mennyiben az? Nyilván nem olyan mértékben, mint 
volt. Általában nézve ma maga az „élet” is nagy kérdés. Ezen belül annak 
földi, fizikai megtartása a békesség árán. Még inkább ezen belül: az élet 
feltételeinek azonossága, egyenlősége, javainak megoszlása.

Felvetődik a másik ifjú képe, ha a magasabb célokat kereső gazdag 
ifjúról szólunk, tudniillik a tékozló fiúé! Hol a lelki, szellemi javak fel- 
használásának mértéke? Hol a parancsolatok megtartása?

Hivő szemmel nézve is fel kell vetnünk az „igazságos Isten" gondo
latot. Nem független a „kegyelmes Isten” gondolatától, de ma is igen idő
szerű, aktuális e kérdés helyes kifejtése.

18. vers. Jézus a „Jó Mester" megszólításra válaszol. Egyedül Isten a 
jó! Üjabb kérdés a „jó Isten” problémája. Sajnos sok megrendült lélek
kel állunk szemben. Különböző formákban. Igaz-e, hogy jó az Isten? Aki 
büntet, ítél, ver? Honnan a rossz? A Sátán, testünk, és e világ kérdései.

A másik oldalról nézve számolnunk kell e „kellemesebb” problémá
val: a magam jósága, érdeme nagy veszélyével! Mit mond az írás: nincsen 
aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nem a jót cselekszem, amit aka
rok . . . !

19. vers. Nem mond mást Jézus, mint amit az ember ismer. Aki Isten 
Országára méltó akar lenni, annak a régi parancsolatokat kell megtarta
nia.

20. vers. Ez az ember a maga módján és mértéke szerint igaz. Sőt: 
jobb fiú. Nem elég neki a régi ismert út, többre is hajlandó.

21. vers. Jézus megkedveli, mert látja benne ezt a több komolyságot, 
készséget. Az új út azonban a régi, biztosított, megalapozott, gazdag földi 
élet hídjának felégetése is.

Az önátadáshoz elszakadás, megválás, szakítás tartozik. A „hüsterei” 
jelentése többek között az óhajtott cél mögött maradni, hátrányban lenni, 
szűkölködni valamiben. „Kincsed lesz a mennyben.” Vessük össze Máté 
6:20-szal.

22. vers. Kétségtelen magánvagyonáról való lemondásról van szó. 
Az áldozat nem megy. Hol van ez ember az 1. parancsolat megtartásától? 
Mégse tartotta meg a parancsolatokat? Szívét más „isten” töltötte be. És 
amikor minden más parancsolatot megtartott, nem saját magát szerette-e?

23—25. vers. A hasonlatot sokan a hajókötél és a teve problémával 
igyekeztek elfogadhatóbbá tenni. Gondoljunk Máté 23:24-re! Pedig Jézus 
itt valami teljesen lehetetlent akar kifejezni. Élére akarja állítani a kér
dést. Jézus tanításában a gazdagság akadály az üdvösség útján. A kegyes 
zsidó alamizsnát adott javaiból, másra, magasabbra, többre nem is gondolt. 
Általában a gazdagság a szív állapota, mely akkor is fennállhat, mikor a 
tárgy (föld, pénz, kincs) nincs birtokában. A bűn e vonatkozásban is álla
pot. A keskeny úttól sok minden tartja vissza az embert. Ez ember az 
örökélet útját keresi, de annak megtalálásához a gazdagság, az önbizalom, 
önigazság.nem segít!

26. vers. Az üdvösség lehetetlen, ha az ember csak a gazdagra és szíve 
állapotára gondol. A gazdagoknak fokozottan nehéz. A pénznek démoni 
hatalma van. A tanítványok álmélkodnak, beleremegnek a kérdésbe: ki
csoda üdvözölhet tehát?

27. vers. Mégis van útja a gazdagnak is. Hol volnánk mi, ha Istennél 
nem lett volna lehetséges az, ami a kereszten történt? Nála az is lehetsé
ges, ami az ember számára lehetetlen. Egy ember újjászületése Isten cso
dája. Emberi fogalmakon felül van az. Lásd Róna 8:28—30-ait. Végül és 
nem utolsósorban I. Péter 1:3—5-öt. Az Ő teljességéből veszünk mind
nyáján kegyelmét is kegyelemért.
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HÁROM PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA
Igehirdetésünk a gazdag textus alapján sok-sok irányban haladhat. 

Három vonalat hadd húzzak ki én is e sok közül. 

I. Isten igazít meg
a) Elég sok ember gondolja, hogy az örök élet csak úgy magától jön 

a földi élet után, mint vasárnap a szombat után, mint reggel az éj után. 
Pedig...

Az üdvösséget Isten atyai szeretetéről Krisztus érdeme szerezte meg 
minden ember számára.

Sokan csalódnak, mint az egytálentumos szolga, aki az egy talen
tumot elásta,'' a balga szüzek, akik nem gondoskodtak olajról. Félelemmel 
és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségteket. Az örök élet nem olyan örök
ség, ami ölünkbe hullik. Sokkal inkább drága gyöngy, melyet kej-espi, 
megvenni, vagy korona, melyért harcolni kell. 

Ezért, aki üdvözölni akar, az először is gyorsan, frissen siessen Jézus
hoz, a „jó ” Mesterhez.

b) Isten minden jó forrása. Aki jó akar lenni, jót akar cselekedni, 
annak mindenekelőtt Istenben kell lennie. Jézus a „jó Mester” — nem 
veszi magára a jó jelzőt, minket is az egyedül Jóhoz, Istenhez irányít,

Nincs-e sok ember tévedésben? Nem tartja-e magát tévesen jónak? 
Jézus felelete meg kell, hogy állítsa a tévelygést.

Nemcsak a textusbeli embernél, gazdag ifjúnál, ma is sokakban.hiányi 
zik a belátás. Nem az a kérdés: mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök 
életet, hanem inkább ez: én bűnös, hogyan találom meg a kegyelmes 
Istent? Tudok-e én, aki természettől gonosz vagyok: jó lenni? Hogy azután 
jót cselekedjem. Megkegyelmezett bűnösként. Jézus előtt eljuthatunk a 
bűn ismeretére.

Mert ez hiányzik sok életben. Igehallgatóéban is. Az igazi békesség
hez, keresztyén élethez nem elég a felelet: mindeneket megtartottam, de 
nem elég az a megoldás sem: mi mindnyájan bűnösök vagyunk. E mind- 
nyájannal könnven elvesszük a bűnvallás élét. Nem tesz az ember kivé
telt, de mégis jobbnak tartja magát száz másnál. <.

Jézus megmutatja hiányosságunkat. A komoly, őszinte pillantást sa
ját szívünkbe, romlott természetünkre. Rámutat Istenszeretetünk hiá
nyosságaira. Isten és a felebarát iránti szeretet elválaszthatatlanul tartóz* 
nak össze. Mi hiányzik még? Épp Isten szeretete? Ne legyenek más 
Isteneid! Hogy Istent mindennél jobban féljük, szeressük és csak Őbenne 
bízzunk. Ezt tesszük — mondja sok ember. De mikor Ő kér, akkor miért 
nem teljesítjük? Mikor Jézus kért a gazdag ifjútól, akkor az kit szeretett? 
Hiszen Jézus kérését nem teljesítette, mikor nem volt hajlandó a vagyo
nát a szegényeknek adni. Nem a felebaráti szeretet hiánya mutatja-e meg, 
hogy elveszett, megítélt, Istent nem szerető „vallásos” emberek vagyunk?,

c) Isten nem vár tőlünk semmi jót. Cselekedetet, erőt. Ő jól tudja,
hogy az ember mi jót préselhet ki magából. Ő tudja, amit nekünk is meg 
kell tanulnunk, hogy a jósághoz is egy üres szívre van szükség, mely mást 
nem vár, csak kegyelmet, mellyel megtelve cselekedni fogja mindazt, amit 
az ember maga meg nem tehet. („Saját értelmemmel vagy erőmmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni,, ha- 
nem a Szentlélek . . . ” ). ant

Igen ez a gyermekek, az alázatosok útja. Keveset gondolni magunkról,
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készséggel fogadni Isten adományait, elvetni a büszkeséget, a „gazdagsá
got”, mert az csak akadály.

Az ember maga nem tudja áttörni szíve vakságát, nem ismeri magát 
bűnösnek, nem látja be, hogy mi hiányzik neki. De a Szentlélek által hir
detett Ige világosságában bűnbánatban, hitben megtalálja és megkapja 
azt a kegyelmet, mely hirdeti, hogy Istennél, minden lehetséges. A bűnös 
megigazítása is. Mert Isten megigazíthat és meg is igazít!

A másik két vázlatot igyekszem még vázlatszerűbben fogalmazni.

II. Istennél minden lehetséges
a) Az „egyház” bűne. A katolikus egyház volt hatalmas földbirtokaira 

gondolok elsősorban, amikor az „egyház” helytelen viszonyára utalok a 
földi javakhoz, szegény emberekhez való vonatkozásban.

b) Isten megítélte, de nem ítélte el az egyházat. Üjat kezdhetünk. Is
ten kegyelméből ma igazabb a tanításunk: az egyház az igéből él.

c) Az egyház mai mondanivalója a szociális kérdésekben. A javakhoz 
való viszony mellett emberek, fajok, népek egyenjogúsága. Éhség, háborúk 
nukleáris fegyverek kérdése.

d) A két kőtábla összetartozik. Isten adta mindkettőt. Nincs külön 
vallási és külön világi terület.

e) Isten megújíthatja az egyházat. Igehirdetése mellett diakóniai szol
gálatát is. Amije van (Ap. Csel 3:6) és ami, azzal és úgy szolgálhat Isten
nek az ember javára. Ez nem lehetetlen. Isten által nagyon is lehetséges.

III. A kegyelem és igazság dicsérete
a) Jézus ölében a gyermekek, körötte bűnösök, vámszedők, megvetet

tek, semmik. Mint a mágnes a vasreszeléket vonja magához ezeket.
b) A gazdag ifjú és tékozló fiú. A nagyon „gazdag” Saul és a minden 

kor gazdagjai. Farizeusok és más lelki gazdagok. Jézus előtt. Isten igaz
sága azonban nemcsak lelki, sokszor nagyon is földi síkon látható. „Isten 
ott áll a »lelki« szegények mellett..., de nemcsak az ilyenek pártján van 
az Isten, hanem azoknak az éhezőknek is, akiknek szerte a világon nincs 
kenyerük, vagy nagyon kevés a kenyerük .. . azok mellett áll Isten, aki
ket társadalmilag és gazdaságilag elnyomnak, akiket fajuk miatt meg
különböztetnek . . .  Isten nemcsak mellette áll a kicsinyeknek, hanem 
cselekszik is értük. Embereket használ fel az igazságtalanságok megszün
tetésére, a béke munkálására, az éhezők megelégítésére és a fajuk miatt 
elnyomottak felszabadítására. Keresztyének és nem keresztyének egyaránt 
eszközök lehetnek ebben a szolgálatban” . (Ev. Élet XXXI. évfolyam, 52. 
szám. D. Káldy Zoltán: Himnusz a csúcsokon.)

c) Isten kegyelme igazságos. Ö igaz a szeretetben, a kegyelemben. 
Nem szűkíthető munkája bizonyos területekre. Isten Ö. Nála minden le
hetséges. Sokkal többek kenyere, mint ami jelenleg adhatónak látszik. 
És sokkal többek üdvössége, mint mi gondoljuk. A testté lett igéért, a 
Krisztusért!

Fábry István
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SZENTHÁROMSÁG U. 13. VASÁRN AP
Lk 13, 22—27

Jézus Jeruzsálembe, földi működésének, megváltói munkájának vég
célja, csúcspontja felé tart. Útja falvakon, településeken át vezet és olyan 
tájakat is érint, amelyeket eddig nem keresett fel, amelyeknek lakosai 
személyesen mindeddig nem találkozhattak vele.

Ennek, a Jeruzsálembe vezető útnak az eseményeit Lukács evangé
lista nagy részletességgel mutatja be, mégpedig úgy, hogy ezt az esemény- 
sorozatot szervesen beilleszti a maga sajátos szerkesztési koncepciójába. 
Pontosabban fogalmazva: az a szakasz, amelyből textusunk is való és 
amelyről itt szó van. Lukács evangélista „külön anyagának” egy része és 
egyben sajátságos színfoltja az evangélista „üdvösségtöiiténerti”, teológiai 
vezérlő, rendező alapgondolatának. E koncepció — jól tudjuk és ezért 
csak röviden jelezzük — Jézus Krisztusban munkásságát, egész életmű
vének hatását úgy mutatja be, mint amely a kicsi, jelentéktelen kezdettől 
elindulva — földrajzilag és követőinek számát egyaránt tekintve •— egyre 
gyorsuló fokozatossággal eléri a Szentföld minden táját, számtalan embe
rét, s végül: az „ökumenét”, az egész „lakott földet” .

Ez a mindenképpen eredeti szerkesztési mód . arra is lehetőséget ad az 
evangélistának, hogy megelevenítsen olyan jézusi igéket, amelyek a másik 
két szinoptikusnál esetleg háttér, összefüggés nélkül, önállóan szerepelnek. 
Megelevenítsen úgy, hogy bemutatja azt a szituációt, amelyben Jézus 
szavai, példázatai elhangzottak. S mondanunk sem kell: Lukácsnak ez a 
törekvése a bibliaolvasó, a bibliamagyarázó számára nemcsak rokonszen
ves, hanem mindenekelőtt hasznos is. Hasznos, mert pontos tájékoztatást 
kap arról, hogy miként értette, értelmezte a „második nemzedék” gyüle
kezete azt a hagyományanyagot, amely a szem- és fültanúk révén örök
lődött rá.

A háttérnek ilyen kézzelfogható, pontosan érzékelhető megrajzolását 
jól példázza az a párbeszéd — vagy ha úgy tetszik: teológiai diszkusszió 
—, amely Jézus és „némelyek” között zajlott le és amelyet a 13. fejezet 
első verseiben olvashatunk. A téma, amelyről az eszmecsere folyik, ős
régi : a theodicea problémája. Jézus a mindenkor a „levegőben lógó” kér
désre: hogyan egyeztethetők össze bizonyos tragikus kimenetelű esemé
nyek Isten igazságosságával — aktuális módon válaszol és visszájára 
fordítja azt. A visszájára fordítja úgy, hogy — a siloámiak szerencsétlen
ségét is megemlítve — egyszerűen kijelenti: „ha meg nem tértek, mind
nyájan hasonlóképpen elvesztek.”

Az igehirdetésre kijelölt szakasz
problémaköre hasonlóképpen ősrégi, legalábbis olyan régi keletű, mint 
maga a „vallásos” ember. Sokféle fogalmazásban, más és más hangsúllyal, 
de mégis egyformán hangzik a kérdés. Jelen esetünkben így: „Uram avagy 
kevesen vannak, akik üdvözölnek?” «.

A gyanútlan olvasó, igehallgató az első pillanatban nem talál semmi 
különöset a kérdésben és talán csak valamifajta aggodalmat hall ki az 
elhangzott szavakból. Éppen azt az aggodalmat, amely csak elleplezheti, 
takargathatja a kegyes önzést, de elrejteni nem képes. Hogy ez mennyire 
így igaz, arra Jézus válasza a bizonyíték. Ö nem az aggodalmat érzi meg, 
nem az „elveszettek”, a kárhozottak féltését hallja ki a kérdésből, hanem 
a valóságot: a rossz értelemben vett vallásos, kegyes ember énközpontú 
önteltségét, önzését.
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Ilyen visszás jelenséggel pedig sűrűn találkozhatott tanítói munkája 
során és a templomtisztítás eseményétől kezdve, tanítványainak „rangsor 
vitájáig”, mindig a legnagyobb határozottsággal szállt szembe az ilyesfajta 
önző igényekkel, kívánságokkal, magatartással. Ezért — mint a példa
képpen felhozott előző esetben is — megintcsak a visszájára fordítja a 
kérdést és az „aggódó” kérdezőknek jelenti k i: „Nem tudom, honnét valók 
vagytok ti.”

Ebbéli gondolatainak, véleményének kifejtésére Jézus ismét a példá- 
zatbeni szólás eszközéhez nyúl és a példázatok közül is talán a legkedve
sebb fordulathoz, a vendégséget tartó, lakomát rendező házigazda alak
jához.

Sokan, nagyon sokan vannak — fűzi egymáshoz Jézus a példázat 
szavait —, akik igyekeznek bejutni a szoros kapun (talán: a vendéglátó 
ház ajtaján), de azon belül mégse léphetnek. Sokan vannak a szívet-lelket 
megvidámító vendégségre meghívottak, de az asztal mellé soha nem tele
pedhetnek le azok, akik csak önmagukkal foglalkoztak, akik saját magu
kon kívül mással nem törődtek. A késői eszmélés: hogy az embernek 
saját magán kívül mással, másokkal is kell törődnie — és elsősorban 
ezekkel —, másra is kell figyelnie, hiábavaló. A vendéglátó házigazda a 
csak.önmagukkal törődő, későn eszmélők előtt becsapja az ajtót és szavai 
egyértelműen elutasítók: „távozzatok tőlem mindnyájan, akik hamisságot 
cselekesztek!”

Valljuk be őszintén, hogy .
erről az igéről

és a hozzá hasonlókról prédikálni mindig is nehéz volt és manapság is az. 
Nehéz, mert az emberi önzés ma is könnyen öltözik vallásos köntösbe és 
ezt nemcsak az előttünk, a templompadokban ülők teszik meg, hanem 
nagyon sok esetben mi magunk is megtesszük.

önzéssé lehet az üdvösség keresése — ez az ige alapgondolata —, de 
az effajta keresgélés zárt kapukra talál és csak Isten elutasítására tarthat, 
mint „jutalomra” számot. Önzéssé fajulhat az az „aggodalom” is, hogy 
vajon a kevesek között, akik üdvözölnek én is ott vagyok, ott leszek akkor,, 
ha nem kérdezem meg még nagyobb s igazi aggodalommal, hogy a7,másik” 
ott lesz-e. S mérhetetlen önzéssé lesz az a magatartás, amely „csak az 
üdvösséggel” óhajt törődni, de a másik gondjával, bajával — méginkább 
— életével, jólétével nem törődik.

Es sorolhatnók tovább e sajátosan emberi betegség tüneteit, megnyil
vánulási formáit (mindenki találhat belőlük jó néhányat, elsősorban 
önmagában), de a betegség, a baj puszta megállapításával nem juthatunk 
sokra. Nem juthatunk sokra, mint ahogyan Jézusnak sem csak az volt a 
példázat elmondásával a célja, hogy az önmaguk kegyességével eltelt hall
gatói előtt „becsapja az ajtót” és kirekessze őket a „sírás” és fogcsikorga- 
tás” helyére.

A Mester szándéka nyilvánvaló volt és ma is az: a nyers igazság, a 
megdöbbentés szabadítsa meg a£ embert a „hamisság cselekedeteitől” és 
vezesse el az önzésből, az „önzetlen” hitből fakadó emberségesen emberi 
életfolytatásra.

Ez az életfolytatás, annak vonzó példája is adva van, ha nem is ebben 
a példázatban. Adva van Jézus minden cselekedetében, az emberekhez 
való lehajlásban, az emberek lelki-testi üdvösségének, jólétének munkálá- 
sában. Szóval mindabban, amit a „házigazda” : Isten elvár mindenkitől, aki 
„hivatalosként” nem akar kívül rekedni, hanem be akar jutni az Ö örök 
vendéglátó házába.

Dr. Vámos József
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K ö n y v szemle

Gerald Götting:

Christians and Politics in the German 
Democratic Republic

Union Verlag, Berlin — 1966. 150 lap

Gerald Göttinget nem kell különösképpen bemutatni az olvasónak. 
Szinte szükségtelen, hiszen jól ismerjük és sokan közülünk még szemé
lyesen is találkozhattak vele.

így, tudjuk róla, hogy a Német Demokratikus Köztársaság Államta
nácsának egyik elnökhelyettese, a Keresztyén Demokrata Unió elnöke, 
szóval olyan személyiség, aki jelentős szerepet játszik hazája közéleté
ben. S arra is emlékszünk még, hogy már többször is járt nálunk: úgy 
is mint protestáns egyházaink vendége és úgy is, mint államának repre
zentánsa. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy Albert Schweitzer- 
ről, a nála tett látogatásáról írott nagyszerű könyve sokunk könyvtárá
ban található meg.

Elöljáróban, mintegy emlékeztetőül, idézzük fel mégis életútját, rög
zítsük le néhány életrajzi adatát.

Gerald Götting 1923-ban született. A náci Németország összeomlása 
után a haladó gondolkodású értelmiségiek egyik vezetője. Klasszika filo
lógiai és filozófiai tanulmányai befejeztével, az NDK megalakulása után 
— 1949-ben — a CDU főtitkárává választják.

Mint Otto Nuschke egyik tanítvány-munkatársa, a következő évek
ben maga is sokat fáradozik a CDU politikai vonalának kimunkálá
sáért és az NDK általános helyzetének konszolidálódásáért. 1960 óta az 
NDK Államtanácsának tagja és ma — amint már említettük — egyik el
nökhelyettese. Pártja 1966-ban választotta meg a legfelsőbb, elnöki tisz- 
ségbe.

Hogy könyvszemlénkben ez alkalommal róla emlékezünk meg, arra 
az adott alkalmat, hogy ez év elején egyik könyvét kézbesítette hozzánk 
a posta. „Keresztyének és politikusok a Német Demokratikus Köztársa
ságban” — ez a kötet címe.

Sokat mondó cím — jegyezzük meg ilyen alkalmakkor —, de ez 
esetben ez a megállapítás nemcsak sztereotip „kiszólás;’, hanem — a 
tartalmat tekintve — a valóságnak, teljesen megfelelő értékelés. Az, mert 
a kötet Gerald Götting különféle alkalommal elmondott beszédeinek és 
jónéhány lapban megjelent cikkeinek válogatott gyűjteménye.

A válogatás 10 évet (1954—1964) ölel fel és ennek megfelelően a be
szédek, cikkek tematikája nagyon sokrétű, az események adta helyzet
nek, problémáknak megfelelően: változatos. Ennek illusztrálására talán 
éppen elegendő lesz néhány címet, alcímet felsorolnunk az alábbiakban: 
„A keresztyén felelősség az új szocialista rend építésében.” „A Német 
Demokratikus Köztársaság tanult a német történelem leckéjéből.” „Az 
egyház és az állam kapcsolatáról.” „A CDU ideológiai és politikai karak-
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tere.” „A szocialista erkölcs és a keresztyénség.” „Üj humanista relációk 
a szocializmusban.” „Keresztyének és ateisták.” „A  béke problémája.” 
.A testvéri és baráti szeretet szellemében.” „A szocializmusban mind
nyájunknak van hely.” „A szocializmus és a béke szétválaszthatatlanul 
egybe tartozik.” „Az egyházi élet néhány jellemző vonása a Német De
mokratikus Köztársaságban.” „Közös dolgaink az erkölcs területén.” „Kö
zös dolgaink a kultúra területén. „Pacem in terris.” „Közösség és kü
lönbözőségek a keresztyének és marxisták között.”

Ahány cím, annyi probléma és a kötet még az előbbieknél is többet 
tartalmaz. Ez pedig már önmagában is nagyon figyelemreméltó. Figye
lemreméltó, mert egyaránt jelzi azokat a nehézségeket és megoldott fel
adatokat, amelyek körülveszik a keresztyén embert a maga egyházában, 
á társadalom egészében, a politikai életben és az egész világ bonyolultan 
össZefügő kérdéseiben. Körülveszik úgy, hogy nem tud, képtelen előlük 
kitérni- és — ami talán még jelentősebb — ha ezt mégis megtenné, akkor 
egyszerre válik hitelképtelenné keresztyénsége s embersége.

 Arra természetesen nem vállalkozhatunk, hogy teljes részletességgel 
ismertessük a kötet egészét, de arra igen, hogy egy-egy cikk, beszéd kap
csán — mindnyájunknak okolásul és egy kicsit tanulságul — bemutassuk 
a Gerald Göttinget és a hozzá hasonló módon gondolkodó, munkálkodó 
NDK-beli keresztyéneket foglalkoztató problémákat és azok jó megoldá
séit.. Bemutassuk — mégpedig azokat, amelyek bennünket is foglalkoztat
nak és) amelyek így közös kérdéseink.

!.. Mint két világháború német, majd náci-német, hatalmi törekvései
nek kárvallotjai s egyúttal — akkori vezetőinket tekintve — bizonyos 
fokig segítői, bennünket magyarokat nagyon érzékenyen érint a német 
kérdés. Érint úgy, hogy érdekel — politikailag, gazdaságilag és szellemi
leg .egyaránt — bennünket: mi történt, milyen változási folyamat ment 
vjjgbe Európának azon területén, amit Németországnak hívnak.

' Érdeklődésünk nem egy esetben — Nyugat-Németországot tekintve 
— bizony nyugtalanító jelenségekre bukkan: a revans vágyára, a náciz
mus csöndes, de biztos újjáéledésére, a mérhetetlen faji gőg alig leple
zett formáira és ezekhez szomorúan hasonlókra.

De — egész Európa szerencséjére — találkozhatunk olyan emberi 
indulatokkal is, amelyek elhatárolják magukat attól, ami a múltban is 
káros, embertelen és esztelen volt és a jelenben méginkább az lehet. Ge
rald Götting — a már említett „A Német Demokratikus Köztársaság ta
nult a német történelem leckéjéből” című, 1958-ban írott cikkében — 
ilyen indulatokkal fogalmaz, állít fel tételeket:

a) Németországnak a demokrácia és a szociális haladás országává 
kell lennie, olyan Németországnak, amely két háború kirobbantása után, 
lemond arról, hogy egy harmadiknak az okozója legyen.
      b) Németországnak, mint szuverén államnak, el kell foglalnia he
lyét az európai nemzetek családjában és az egész földkerekség népei kö
zött; Németországnak együtt kell haladnia a szocialista államokkal és a 
koegszintencia alapján együtt kell munkálkodnia a többi nemzetekkel.

  c) Németországnak, hogy helyzetét megszilárdítsa, a szocialista gaz
dasági rendet kell választania, amely rend egyedül szolgálja a közösség, 
a nagy egész ügyét.

d) Ilyen Németországban a keresztyénség nem követelhet magának 
előjogokat és nem rendezkedhet be az erő alapján, hanem keresztyéni 
módon segítenie kell az előrehaladást, a szocialista rendet.

• A tételek lerögzítése után Gerald Götting mások szavával — többek 
között5 Hromádka mondataival — idézi a múltat. Azt az időt, amikor a
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„Deutschland, Deutschland über alles ' és a „Drang nach Osten" gőgje 
és törekvése pestisként terjedt, pusztított és amely pestis fertőző gócai 
bizonyos német területeken még mindig virulensek.

Summázásként — visszatérő módon — a szerző hangoztatja azt az 
NDK-ban felismert igazságot, hogy az 1945-ös bukás lehetőséget adott 
Németországnak arra, hogy újra kezdje a maga nemzeti életét, ameny- 
nyire lehetséges, feledtesse a két világháború borzalmait és a saját maga, 
az egész emberiség számára munkálja a békét. Ezt a lehetőséget azon
ban csak ott és akkor tudja s a jövőben is csak akkor tudja kihasználni, 
ha demokratikus módon rendezi be életét. Éppen úgy, mint ahogy a Né
met Demokratikus Köztársaságban, amely államnak a népe már megta
nulta a történelmi leckét.

2. Mi sem természetesebb, hogy az előbbiek mellett nagyon érdekel 
bennünket az egyház és az őt körülvevő világ kapcsolata. Érdekel, mert 
ez a kapcsolat erősen meghatározhatja az egyházak létét, szolgálatuk ér
telmét és egyúttal hatékonyságát. S mindehhez még azt is hozzátehetjük, 
hogy a mi új, a keresztyénségtől eltérő ideológiai alapokon nyugvó vilá
gunkban ez a kapcsolat sokkal inkább meghatározó, mint bárhol s bár
mikor másutt.

A kérdéses probléma pedig kétrétű. Az egyik: az egyháznak meg kell 
találnia a helyét az új szocialista államban. (On the Division between 
Church and State, 1954), mert „semmi sem lehet veszélyesebb a német 
keresztyénség számára, minthogy újra hibázzék, hogy a lehetőségeket 
amelyek előtte vannak, elmulasztja felhasználni. . . ” Mégpedig, azokról a 
lehetőségekről van elsősorban szó, amelyek az NDK-ban élő keresztyének 
számára,'mint feladatok adottak: a nép, a szociális előrehaladás, a béke 
szolgálata.

A másik szint, ha lehet „hétköznapibb”, de éppen hétköznapisága 
miatt ugyanolyan fontos, mint az előző: az egyházaknak, az egyház tag
jainak meg kell találniok a jó helyüket a mindennapi életben.

Ez a téma — úgy látszik — egyik szívügye Gerald Göttingnek. Az, 
mert szívesen és több változatban, vonatkozásban is visszatér rá. Egyszer 
úgy, mint a szocialista erkölcs és a keresztyénség egymáshoz való relá
ciója (Socialist Morals and Christianity, 1958), máskor pl. az új emberi 
kapcsolatok vonatkozásában (New Humán Relations is Socialism, 1956) 
vagy harmadsorban s végül — hogy ne szaporítsuk túlontúl a példák 
számát — a kultúra dolgában való egyiittmunkálkodás kérdéseiben (Com- 
munity in the Field of Culture, 1963). ,

(Csak úgy, záróljelben szeretném megjegyezni, hogy az elsőnek em
lített cikkben Gerald Götting a saját hazájabeli egyházai elé követendő 
példaként állítja a csehszlovák protestantizmus és a haladó lengyel kato
licizmus mellett a magyar protestantizmust is, mint amelynek a hívei a 
legnehezebb időkben — 1956-os ellenforradalom — is hűségesek maradtak 
népükhöz, mint ahogy népüket szolgálják a mindennapok munkájával.)

A szerző nem hagy kétséget afelől — ez az egyik kiindulópontja —, 
hogy a keresztyén hit és a marxista ideológia alapjainak különbözősé
geit maga is komolyan veszi, de ugyanakkor ő is vallja azt, amit Walter 
Ulbricht 1960-ban így fogalmazott meg: „A keresztyénség és a szocializ
mus humanista törekvései nem ellentétes pólusok.” (The Christians Con- 
fronted with the Historical Task of the Working Class, 1963). Nem, mert 
az alapvető tanításbeli ellentétek ellenére „A Szentírás üzenete tiltja a 
farizeusi elkülönülést a világtól és a keresztyénséget a nem-keresztyé
nek iránti szolidaritás alapjára helyezi és száz meg ezer keresztyén pol-
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gár élhet azzal az örömteli lehetőséggel, hogy segítő kezét nyújtsa fele
barátjának . . (u.o.)

S ilyen kéznyújtásra valóban van lehetőség minden olyan területen, 
ahol az emberért történik valami helyes, valami jó, akár a politikai 
életben, akár a hétköznapi életben, akár a hétköznapi békés építőmun
kában, akár az egyetemes emberi kultúra szolgálatában, különösen egy 
olyan államban, ahol „száz és ezer keresztyén állampolgár vett részt a 
tervek készítésének nagy munkájában. Ezek azok az emberek, akik meg
találták a keresztyének és marxisták igazi emberi kapcsolatának mód
ját.” (February 9th 1961 — Historic Testimony of Our Community, 1961.)

3. S végül — sok más mellett — Gerald Götting szívügye a béke. 
Szívügye úgy is, mint általános emberi, politikai törekvés, de úgy is mint 
keresztyén elkötelezés.

A kötetben mindkét vonatkozásban találunk csak erről a problémáról 
szóló cikkeket, beszédeket, de mindezen túl szinte nincs egyetlen-egy 
lap sem, amelyen ne kerülne elő a béke kérdése, lehetősége, az érte való 
fáradozás mikéntje.

A szerző vitázik, ha kell igen éles hangon bírálja a nyugatnémet 
politikát és nem egy esetben azokat az atomfegyverkezés mellett állást- 
foglaló egyházi köröket, amelyekre igencsak ráillik Erich Kástner néhány 
keserű mondata. (A versszakasz nyers fordítása: Itt nem segít a ha
rag, sem gúny. Itt nem segít sem sírás, az ima. A hír igaz. A jó Isten 
kilépett az egyházból.) (The Traces of the World Wars, 1964)

S a vitázó cikkek, beszédek politikai argumentumai mellett, a ke
resztyén hitre, küldetésre való appellálás egyformán kap helyet akkor, 
amikor a legnagyobb földi kincsünkről van szó. Idézzük ilyen jellegű sza
vait is:

„Ebben a vonatkozásban had’ szóljak valamit a békesség kérdéséről 
is. önök tudják, hogy ez a szó az emberi nyelv egyik legmeghatározha- 
tatlanabb szava. A ,békesség’ pontos meghatározása azért olyan nehéz, 
mert egyformán tartalmaz politikai és egyéni szempontokat és gazdasági, 
ugyanakkor ma is emlékeznünk kell arra, amit ezzel az eszménnyel kap- 
kulturális tényezői is vannak.” „Ha elemezni óhajtjuk a .békesség’ ideá
ját, önmagunkat kell szembesíteni a politikai békesség eszményével és 
csolatban az Űjtestámentom mond: „Minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, 
(1. Kor 3,21—22.) — mondja Pál.” „Az igazi békesség az egyéni életben 
egy bizonyos renddel párosul — és itt nincs különbség, ellentét a ke
resztyén és szocialista eszmények között — és a békesség ilyen rendjé
nek meg kell mutatkoznia a politikai életben is.” (New Humán Relations 
in Socialism — The Problem of Freedom, 1956)

Befejezésül még csak annyit: a könyv jó bizonysága annak, hogy a 
testvéri Német Demokratikus Köztársaságban élő, a népükért, hazájukért, 
az egész világért komoly felelősséget érző keresztyének — köztük a meg
különböztetett helyen munkálkodó Gerald Götting — komolyan veszik
— akár a közéletben, akár a társadalomban, akár az egyházban végzett
— sokszorosan elkötelezett szolgálatukat.

Dr. Vámos József
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Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — 78.— Fi
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68,— Ft
Somvirág (Elbeszélések, versek) — — — — — 35,— Ft


