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Csendben I s ten előtt

Jézust szolgáljuk
A  Biblia igen sokoldalúan tudja bemutatni Jézusnak és ta

nítványainak a viszonyát. Ha áttekintjük azt a sokszínűséget, 
amelyet Jézus felhasznál a közte és a tanítványok közötti vi
szonynak a szemléltetésére és példájára, akkor értjük meg iga
zán, mit akart a szolgálatról mondani.

Isten munkatársai vagyunk. Ez az Isten és ember közti kö
zösséget és kapcsolatot úgy fejezi ki, hogy tompítja a mélyreható 
különbséget Isten és ember között. Nem teszi a hangsúlyt a 
mérhetetlen távolságra, az örökkévaló Isten és a halandó ember, 
a mindenütt jelenvaló Isten és a szűk területhez kötött ember, 
a  mindenható, minden erővel rendelkező Isten, és a törékeny, 
betegségnek, halálnak kitett ember között, a szent Isten és a 
bűnös ember között. Az Isten munkatársai kifejezésben a hang
súly az együttesen van, a kapcsolaton és közösségen. Igaz ugyan, 
hogy Isten cselekszik, hatást gyakorol, ő a kezdeményező, az 
alkotó, a munkás, minden felülről, azaz tőle indul ki, de mégis 
embereszközön át gyakorolja hatását, embereket használ fel 
munkája végzésében, ebben az értelemben lehet szólni együtt
hatásról, együttműködésről, munkatársi közösségről;

A z úr és rabszolga, a király és alattvaló gondolatpár viszont 
ezzel ellentétben éppen a különbségre és az ebből adódó enge
delmességre teszi a hangsúlyt. Ebben a régi képben az a gon
dolat rejlik, hogy amilyen nagy távolságban állt az ókori ural
kodó a rabszolgától, akkora távolság Isten és ember között. 
Amennyire élethalál úra volt a rabszolga-korszakbeli király, 
annyira szuverén úr Isten. A  Biblia hasonlatai ezért szokták 
Istent hatalmi oldaláról így bemutatni: ő a seregek Ura, azaz: 
az elképzelhető leghatalmasabb, legerősebb ókori uralkodónál is 
több, a menny és föld korlátlan hatalmú birtokosa.

Noha a királynak és alattvalónak, az úrnak és rabszolgának 
a képét sokszor használja is a Biblia, de Jézus maga elhárítja 
a királynak a rangját magától. Ha kép és hasonlatként hasz
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nálta is ezt, de magát a királyságot nem diesőiti, sőt, összefér
hetetlennek tartja művével és küldetésével.

Ebből a képből és hasonlatból csak annyit lehet kiemel
nünk, amennyi az engedelmességre vonatkozik. Ahogyan meg
teszi a rabszolga és alattvaló, amit ura vagy királya mond, 
ugyanúgy kell megtennünk nékünk is azt, amit Jézus mond.

A  m ester és tanítvány viszonya már sokkal bensőségesebb. 
Itt mindketten közel vannak egymáshoz. Ennek a kapcsolatnak 
a lényege: tanulás a mestertől és követése a mesternek. Ilyen 
értelemben hívta el Jézus tanítványait: Jer és kövess engem! 
A  mester és tanítvány viszony lényege az utánzás, utánélés, 
amelyben a tanítvány úgy tesz, mint mestere, az a lelkűiét van 
benne, ami mesterében is volt. Jézus Krisztus számtalanszor 
fejezte ki így magát: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és 
alázatos vagyok! Ezzel arra ad biztatást, hogy másoljuk, s ha 
úgy tetszik, kopírozzuk őt. így vehetjük át módszerét és élet
művének lényegét, az emberszeretetet. így  cselekedhetjük azt, 
amit ő tett. így  válhatunk a mesternek valóban tanítványaivá.

A z atya és fiú  képe viszont a legbensőségesebb szeretettel 
van tele. Ez a Szentírás leggyakoribb hasonlata az Isten és em
ber viszonyának kifejezésére.

Ez Isten részéről azt jelenti, hogy ő a teremtője egyéni 
életünknek is, s az egész világnak is. ö  a megváltója egyéni éle
tünknek is, és az egész világnak is. És Szentleikével ő az irá
nyítója és vezérlője egyéni életünknek is és az egész egyháznak 
is. Mégpedig Isten törhetetlenül és kiábrándíthatatlanul atya 
marad a bűn ellenében is. Akkor is, ha gyermekei nem követik 
az istenfiúságot; akkor is, ha a bűn uralkodik rajtuk.

A  fiú oldaláról ez a viszony azt jelenti, hogy Isten hatalmas 
családjának tagja, amelyben természetes, hogy nyomot hagy 
rajta ennek a családnak a légköre. A  fiú beletartozik a család 
közösségébe, gondolkodásmódjába, szokásaiba. Aki Isten gyer
meke, azon meglátszik ez a hovatartozás. Aki pedig átéli az is- 
tenfiúság tartalmát, annak azt is éreznie kell, hogy sok testvére 
van, akiknek Isten szintén atyjuk.

Az atya— fiú viszony ezért testvériességre indít, Isten gyer
mekeinek a közösségére és testvéri magatartására. Ezért ebben 
a viszonyban kétirányú szeretetmozgás rejlik. Istentől sugárzik 
az emberre, a fiúra a szeretet —  ez a szeretet egyik áramlási 
iránya, a másik pedig abban rejlik, hogy az isteni szeretet mele
gét visszatükrözi az ember a másik emberre, azaz testvérére. 
Ezért fejezi ki az atya— fiú viszony a legmelegebb formák közt 
az Isten és ember viszonyát.
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Az apostol, a küldött, a követ azt képviseli, aki küldte. A  v i
lágon minden időben és minden országban a követ egy ural
kodónak vagy államnak a képviselője. Annak a zászlaja alatt 
jár, annak nevében lép fel, annak érdekét képviseli és üzenetét 
szólja. Jézus és apostolai szintén gyakran használták ezt a képet. 
Jézus is kiemelte, hogy nem magától szól, hanem azt adja to
vább, amivel az atya megbízta őt. Tanítványai sem a maguk 
fe je  után mentek, hanem azt képviselték, amit uruktól kaptak. 
Ezért aki befogadja a tanítványt, Jézust magát fogadja be, s 
aki jót cselekszik a másik emberrel, magával Jézussal tette azt. 
A  küldött tehát hasonmása küldőjének. Így válik minden ke
resztyén ember, aki Isten követségében jár, Isten ügyének kép
viselőjévé. Így lehet Jézus nevében beszélni. Így szóltak a Biblia 
prófétái is, amikor követi minőségben ezzel kezdték beszédüket: 
Ezt mondja az Űr.

A  munkás és a gazda hasonlata pedig a cselekvésre helyezi 
a hangsúlyt. Jézus gyakran használja a szántóföldnek a képét, 
amelyre munkásokat kell küldeni. Ez a mező Isten munkaterü
lete. Ö az, aki munkásokat alkalmaz, aki aratókat küld az ő 
aratásába, akik végzik a csűrbe takarítás munkáját, akik gyűj
tenek Istennek. Ebben is kifejezésre jut az együttműködés, egy
úttal azonban az is, hogy mindig Isten az irányító, a gazda, ha 
úgy tetszik, a munkaadó.

Az Isten földjén és aratásában folytatott munkát egyszerre 
lehet a lelki munka területére értelmezni, de ugyanakkor a vi
lági hivatásban folytatott munkára is vonatkoztatni. Beszűkült 
látásmód az, amely Istent csak a hivő ember Istenének tartja, 
az Istennek szóló munkát csak lelki munkára vonatkoztatja, 
mert szem elől téveszti Isten világméretű távlatát. Nemcsak az 
egyházban dolgozunk néki, hanem a hétköznapok munkasod
rában is Isten előtt élünk és cselekszünk. A  világban végzett 
munkánk is Isten aratását gazdagítja, jobbá és szebbé teszi az 
életet, felemeli az embereket, gazdagítja az országot. Így vá
lunk mindnyájan Isten szántóföldjének munkásaivá.

Amikor mai igénk a szolgáról szól, akkor ebben a képben 
és hasonlatban benne rejlik a Jézus és a tanítvány közötti vi
szonynak ez a sokoldalú ábrázolása. Aki Istennek dolgozik, az 
neki egyben munkatársa, szolgája és alattvalója, tanítványa, 
fia, apostola és követe, vagy pedig munkása.

Felvetődik a kérdés: mire irányul szolgálatunk, mit kell 
végeznünk ebben a feladatkörben, mi a tartalma annak, hogy 
Jézust szolgáljuk?

A z egyház folytatja Jézus m űvét a földön. A  tanítványok
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megrettentek már akkor is, amikor Jézus előzetesen közölte 
velük, hogy itt fogja hagyni őket, és még inkább árvának érez
ték magukat Jézus halála után. De Szentlelket vettek, s azóta 
a Szentlélek szakadatlan nemzedékláncolatban vezet, irányítja 
és táplálja az egyházat. Azóta minden idők tanítványai meg
tapasztalták, hogy az egyház a Krisztus teste. Benne él, hat, 
működik, cselekszik tovább a feltámadott és az Atya jobbján 
ülő Krisztus a Szentlélek által. Jézus műve itt folytatódik közöt
tünk. Minden gyülekezet Jézus tanítványainak közössége.

Ezt az elhívást minden keresztyén elnyerte. Mi vagyunk 
Jézus művének folytatása. Hogyan történik ez?

Az ige tanításának vagyunk hordozói. Ez azt jelenti: ránk 
vár a feladat, hogy az egykor régen elhangzott igét áttegyük a 
jelenbe, napjaink tennivalóira vonatkoztassuk, az igét jelen
idejűvé és eligazítóvá tegyük. Jézust szolgálni ebben az érte
lemben azt jelenti, hogy szavát élő beszédnek fogjuk fel, amely 
ma akar minket irányítani.

Nem elég a Bibliát olvasni, vagy írásmagyarázatot tartani, 
mert az válhat könyvmunkává, papirosformává, elméleti tu
dássá, holt ismeretté. A  Biblia nem történelmi emlék, amely 
régi emberekhez szóló beszédeket tartalmaz, hanem az élet 
könyve, amely nekünk szól, és minden nemzedék életének irá
nyítására hivatott.

Ezért Jézust szolgálni azt jelenti, hogy meglátjuk tanítá
sának mai vonatkozásait. Ö pedig korszakunkban egyre inkább 
az emberszeretetre irányítja figyelmünket. Arra tanít, hogy 
amint ő mindenestől az ember érdekét szolgálta, önmagát is 
feláldozta érte, ugyanígy forduljunk mi is a másik ember felé. 
Ez azt jelenti, hogy keresztyénségünket egyre inkább gyakor
lativá és konkréttá fog ja  tenni, nem elméletet kíván, hanem 
hitből fakadó cselekedeteket.

Ma az a hordozója Jézus tanításának, aki megérti, hogy 
merre vezeti Jézus az egyházat, hogyan irányítja a szeretetre 
a figyelmünket, hogyan akarja létrehozni korszakunkban az 
emberről történő gondoskodásnak, az ember kérdései felé for
dulásnak az egyháztörténelmi korát.

Jézust keresztyén  magatartással szolgáljuk. Ha felbontjuk 
a szeretet igéjét úgy, mint ahogy a fehér fényt fel lehet bontani 
elemeire, a szivárvány színeire, akkor kibontakozódnak előt
tünk a keresztyén erkölcsnek az aktuális feladatai.

Ennek legfőbb mozzanata az, hogy Jézus elvonja figyel
münket az egyéni önzéstől. „A k i elveszíti a maga életét énéret
tem, megtalálja azt.”  Aki megtagadja önmagát, az talál rá
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Jézusra. Aki ott hagyja az önmagának való szolgálatot, a ma
gának való hízelgést, önmaga imádását, az egyéni érdek vak 
és önző kergetését, az találkozik a vele szembejövő Jézussal.

Mert Jézus azon az úton jár, amelyen a szem felnyílik, és 
a szív szabaddá lesz annak a meglátására, hogy az előttünk levő 
úton segítésre szoruló ember van. Az emberen való testi és lelki 
segítés lehetőségeire nyílik fel a szemünk. Az embervilág Isten 
szántóföldje, ahol dolgozhatunk. S amerre csak nézünk, min
denütt munkalehetőség és szolgálati alkalom.

Ahol emberek között szakadás van, feszültség, ellentét 
uralkodik, ott a Jézus munkatársa mindent elkövet, hogy az 
emberek közelebb kerüljenek egymáshoz és közösség jöjjön  
létre.

Ahol emberek türelmetlenek és kíméletlenek egymással 
szemben, ott a Jézus munkatársa a türelemnek, a megbocsá
tásnak, irgalmasságnak a szolgálatát végzi.

Ahol emberek lazán kezelik a „N e lop j!” parancsolatot, s 
nem tesznek kellő különbséget az „enyém, tied, övé” között, ott 
a Jézus munkatársa tudja, hogy Isten tulajdonjoga alá tartozik 
minden ezen a földön. Mindent csak elszámolásra kaptunk, s 
egykor mindenek felől számadásra von az igazság Istene.

Ahol emberek gondolatban, szóban és cselekedetben meg
szegik Isten paráznaságot tiltó törvényét, ott a Jézus munka
társa azon van, hogy Isten akarata teljesüljön, a házasság tisz
tasága erősödjék, a becsületes és tiszta szerelem érvényesüljön, 
a családi kötelék szilárduljon, s a nemzedékek együttélése hasz
nos és előrevivő legyen.

Cselekedeteink nem érdemek. A tanítványi közösségben 
indokolatlan minden versengés, hogy ki a nagyobb a kegyes
ségben, ki vallásosabb, kinek van több érdeme —  mindez nem 
Jézus munkatársainak a tulajdonsága. Valóban nem a szolgálat- 
tevőé az érdem, hanem minden dicsőség azé a Jézusé, akinek 
munkatársai, szolgálattevői, tanítványai, fiai, követei és mun
katársai vagyunk. Öérette nem lankadunk meg a szolgálatban 
mindaddig, amíg egykor majd azt nem mondja: „Szolgám, elég!”

Dr. Ottlyk Ernő
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Négyszázötven éves a reform áció

Luther harca az istentiszteletért
A lutheri reformáció ügyét, lényeges tartalmát így is meg lehet 

fogalmazni: Luther életműve az igazi istentiszteletért, az istentisz
telet megtisztításáért folytatott küzdelem volt. Hiszen az istentiszte
let az egyház életének a középpontjában van, mindenesetre legszem
betűnőbb jelensége. Az egyház tanítása, hitvallása, önértelmezése, 
küldetéséről, szolgálatáról vallott nézete itt nyilvánul meg — leg
alábbis így kellene ennek lennie — a környezete számára a leghozzá- 
férhetőbben. Luther, a pap, benne élt az egyház istentiszteleti életé
ben, naponta misézett előírás szerint. Érthető-e, hogy számára az egy
ház tanításának megromlása a legközvetlenebbül éppen az istentisz
teletben revelálódott. A miseáldozat nem más, mint a római egyház 
megigazulásról való tanításának gyakorlati konzekvenciája az isten- 
tiszteletben. Amikor Luther irataiban számtalan alkalommal és a 
legkülönbözőbb összefüggésekben a misét bírálta, nem tett egyebet, 
mint hogy a reformáció központi tanítását az egyedül kegyelemből, 
ingyen, hit által való megigazulást alkalmazta nagy következetesség
gel az istentiszteletben.

Amikor tehát a misét — Luther aggály nélkül használja az is
tentiszteletre ezt a megjelölést irataiban — kívánja megreformálni, 
ezzel nem valamiféle új istentiszteleti rend bevezetését szorgalmaz
za, hanem az egyház életének közepéhez nyúl hozzá. „A  mise a pá- 
pás egyházban a legnagyobb és legszörnyűbb förtelmesség. Nyíltan 
és vakmerőén szemben áll ez előbbi tételünkkel.” (t. i. a Krisztus vált- 
ságművéről szólóval). „Azt állítják ugyanis, hogy a miseáldozat meg
szabadítja az embert bűneitől. Ezt pedig egyedül az Isten Báránya 
teheti és teszi, ahogyan föntebb már megmondottuk” . (Schmalkaldeni 
Cikkek, Második rész, második tétel). E rövid idézet is mutatja Lu
ther felfogását az istentisztelet kérdésében, amit erre a rövid formu
lára is hozhatunk: Az istentiszteletben beneficiumról s nem sacrifi- 
ciumról van szó. Isten ajándékáról az embernek s nem az ember tel
jesítményéről, áldozatáról az Istennek. Luther ezt is összekapcsolja 
a reformáció középponti felismeréseivel. Ezt így is meg lehet fogal
mazni: Isten — Isten és nem bálvány! S ez azt jelenti: szuverén Űr, 
aki királyi bőkezűséggel ad, s akinek semmit sem adhatunk, hiszen 
minden övé. S akinek kegyét nem lehet megvásárolni, akit nem le
het megvesztegetni emberi teljesítményekkel, áldozatokkal, mint a 
bálványokat. A misében — már ti. ahogyan Luther azt értelmezte —, 
az úrvacsoráról van szó. Vagyis Krisztus testamentomáról, hagyo
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mányozásáról, aki tanítványait meg akarta ajándékozni testének és 
vérének eledelével. Ezt a drága kincset bízta egyházára az övéitől 
búcsúzó Úr az utolsó vacsorán: Vegyétek, egyétek, igyátok! Az úr
vacsorában tehát Isten drága ajándékát kapjuk — s nem mi muta
tunk be áldozatot Istennek. Isten cselekszik itt az emberrel, Isten 
halmozza el gyermekeit felbecsülhetetlen kincsekkel. Az ember pe
dig elfogadja, hálás szívvel, alázatosan és engedelmesen veszi mind
ezt Ura kezéből: hisz.

Ugyanez vonatkozik az igére, pontosabban az ige hirdetésére is 
az istentiszteletben. Luther ismét az istentisztelet középpontjába 
állította az igehirdetést, a prédikációt. A prédikációban maga Isten 
szól övéihez s cselekszik velük hatalmasan. Hirdetteti és adja is a 
bűnbocsánatot. A  lelkész tehát nem áldozópap, az isteni kegyelem 
közvetítője, hanem csak eszköz, aki által az egyház Ura cselekszik, 
akár a szentségek nyújtására, akár az ige hirdetéséről van szó.

Az istentisztelet tehát esemény, történés, amelyben Isten akar ta
lálkozni az emberrel, úgy, hogy ő szól, üzen, ígér és parancsol, elítél, 
de bocsánatot is ad, feloldoz és elkötelez, — de mindenképpen meg
ajándékoz és mindenképpen ő cselekszik. „Ha az ember rendezni 
akarja Istennel a dolgát, akkor nem az övé az első lépés, hanem Is
tené, ami mielőtt az ember bármit kérhetett volna, elébe jön és ígére
tét adja — Istennek ez az igéje az első és az alapkő, amire azután az 
ember szavai és cselekedetei is felépülhetnek.” (Sermon vöm Neuen 
Testament, das heisst von dér Heiligen Messe, 1520.). Luther ebben 
az iratában is rámutat arra, hogy az úrvacsora Krisztus testamen- 
toma, nem „beneficium acceptum, séd dátum” . Nem tőlünk kíván el
sősorban Isten valamit, hanem nekünk ad. Nem lehet tehát arról szó, 
hogy a misében az ember áldozna valamit Istennek, — ez visszaélés 
volna a szentséggel és Isten szándékának meghamisítása.

Amikor Luther így harcol az istentisztelet megtisztításáért, tisz
taságáért s ezt a harcot teológiai fáradozásának egyik súlypontjává 
teszi, egyúttal helyes értelmezését adja az istentiszteletben az „áldo
zat” képzetének is. Isten ajándékára, amit az Istentiszteletben ka
punk feleletül önmagunkat kell odaáldoznunk Urunknak s mindent 
amink csak van. Ebben az értelemben minden keresztyén ember „ál
dozópap” , ti. önmagát, egész életét áldozza oda Istennek. Luther gon
dolatmenetét Róm. 12,1—2-re alapozza, ahol Pál apostol arra inti ol
vasóit, hogy szánják oda magukat élő áldozatul Istennek s ez legyen 
az okos (logikus, értelmes, célszerű) istentiszteletük. Nincsen külön 
papi rend, klérus, hirdeti Luther, hanem igazi újszövetségi értelem
ben minden hivő pap s hitben végzi ezt a papi szolgálatot. A ke- 
resztség és a hit tesz ebben az értelemben papokká minket. S a „hit” 
Luther értelmezése szerint nem „vallásosság”-ot, formális egyházhoz 
tartozást jelent, hanem teljes és feltétlen bizalmas Istenre hagyatko
zást, engedelmességet.

Az istentiszteletre vonatkoztatva ezt így is fogalmazhatjuk: 
Luther szerint az istentiszteletnek dialogikus jellege van. Isten meg
szólítja az embert az igehirdetésben, a szentségekben s az ember fe
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lel a meghallott igére, az elfogadott szentségre. A sorrend megfor
díthatatlan; Istené az elsőség, az emberé mindig csak a felelet, a 
visszhang. S persze hangsúlyozni kell: ennek a feleletnek nincsen 
érdemszerző értéke, amire hivatkozni lehetne. Hiszen Isten maga tá
masztja bennünk a visszhangot — a hitet — Szentlelkével s így min
denképpen és mindenestül rá vagyunk utalva ingyen kegyelmére.

Az ember felelete az ige meghallásával kezdődik. Mivel a meg- 
hallás már maga a hit, semmiképpen sem valami passzív szemlélő
dés, a kegyes ember önmagába forduló élvezete Isten ajándékának, 
hanem lutheri felfogás szerint nagyon is tevékeny élet. Föntebb az 
áldozat, önmagunk odaáldozásának kategóriájában közelítettük 
meg ezt. Ebben az esetben azt mondhatjuk: Isten szeretete Krisztus 
egyszeri és megismételhetetlen odaáldozásában mutatkozott meg. Az 
ember erre viszontszeretettel felel s mivel semmit sem adhat, ami 
már Istené ne volna, önmagát adja oda kedves áldozatul. Mit jelent 
ez konkréten: Istent viszontszeretni önmagunk áldozatul adásával az 
istentiszteletben ?

Luther itt először az imádságra utal; az istentiszteletben a hí
vők felelete hálaadásban, könyörgésben, magasztalásban nyilvánul 
meg. Itt azonban azonnal emlékeztetnünk kell arra, hogy ez az 
imádság, mintegy a valóban meghallott és megértett igehirdetés 
„visszaigazolása” , az ige „megtartása” nélkül (Jakab 1,22—27) értel
metlen. A könyörgés pl. valakikért, vagy valamiért akkor komoly, 
akkor szívügye az imádkozónak, ha nemcsak a szíve indul meg, ha
nem megmozdul a keze és lába is —• s esetleg az erszénye. Aki pl. 
beteg kedveséért könyörög, bizonyára ápolni is fogja, s mindent 
megtesz gyógyulásáért. Aki kenyérért könyörög, magának, vagy 
másnak, az dolgozik is ezért s adni fog a szűkölködőnek. Aki a bé
kéért imádkozik, tenni is fog érte valamit, ami tőle telik.

Luther emlékeztet az újtestamentomi gyülekezetek offertórium- 
gondolatára: az istentiszteletben végzett gyűjtésre. Az egyháztörté
net folyamán ezzel sok visszaélés történt, mondja a reformátor, ami
kor e javakat kolostorokra, misealapítványokra stb. fordították. Pe
dig eredetileg ezeknek a szűkölködő felebarát javát kellett volna el
sősorban szolgálni ok! Luther sürgeti az eredeti gyakorlathoz való 
visszatérést. Nem hagy azonban kétséget afelől, hogy a hivők, az 
igehallgatók feleletének, áldozatának túl kell lépnie a szűkebben vett 
istentisztelet korlátain. Istentiszteletté lesz ebben az értelemben az 
egész élet. A „hivatás” és a már említett „egyetemes papság” kép
zetei segítségével dolgozza ki Luther ezt a tanítását. Mindenki va
lamely hivatásban él, mint szülő, házastárs, polgár, mesterember, hi
vatalnok stb. S ebben a ,,világi” hivatásban, a mindennapi életben, 
kötelessége teljesítésében istentiszteletet végez: hűségesen odaáldoz
za magát, idejét, erejét, javait s ezzel dicsőítheti Istent. Ilyen érte
lemben „papi” szolgálatot végez s valóban pap is mindenki, mert Is
tennek kedves áldozatot mutat be, amikor felebarátja javára mun
kálkodik. „Nincs többé határ istentisztelet (szorosan véve) és hétköz
nap között, szent és profán idő, egyházi és polgári év között. . .  Nin
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csenek szent helyek, mert Isten egész teremtett világa szentté vált, 
s az egész élet minden hivatásban és foglalkozásban. Az istentisz
telet vagy mindent átfogó, vagy egyáltalában nem ér semmit.. . Az 
igazi egyházban az ember nem szakad el a világtól, sőt inkább áldo
zatul adatik a világért, amint Krisztus is odaadatott érettünk. Egyház 
és világ kettőssége megszűnik azáltal, hogy az istentiszteletben 
megy végbe Isten megbékélése a világgal. . .  A világ Isten világa 
lesz. Isten maga érkezik a világba, s az embereket nem a világból 
emeli ki, hanem inkább a világba küldi őket, amely az istentiszte
let igazi színtere” . (G. Harbsmeier: Das wir die Predigt und sein 
Wort nicht verachten, 1958. 97-kk old.)

A lutheri hivatás-gondolat így tágítja ki az istentisztelet értel
mezését. Lehetetlenné teszi, hogy valaki az evangélikus egyházban 
öncélúnak tekintse az istentiszteletet, a kegyesség olyan gyakorlásá
nak, amelynek nincsen vonatkozása és elkötelezése a mindennapi 
élet, a valóságos földi élet számára. Áttöri a kegyes kört, amelybe 
a vallásos ember önmagát be akarja zárni s beállítja a felebarát 
szolgálatába. A templomi istentisztelet és a hétköznapok hivatásban 
végzett szolgálata között eltéphetetlen a kapcsolat; előbbi az utóbbi
ra, a felebarát felé utal. (v. ö. Vilmos Vajta: Die Theologie des 
Gottesdienstes bei Luther, 1952. 309-kk old.). Így válik az istentisz
telet, e tágabb értelmezésben, Isten szeretetének tanúságává és hor
dozójává, eszközévé az emberek között. így válik valósággá Luther
nek egyik asztali beszélgetésében mondott mélyértelmű szava: Éle
tünkkel tartozunk egymásnak, felebarátunknak — ti. életünk oda- 
áldozásával, egészen odáig, hogy szószerint is életünket adjuk a má
sik emberért.

Ezzel dicsérjük, magasztaljuk igazán Istent, aki „Ledöntötte a 
hatalmasokat trónjukról és felmagasztalta az alázatosokat. Éhezőket 
töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen” (Lk 1,52—53. v. 
ö. Luther: Das Magnificat, 1521.). ..Nincsen más igazi dicsérete Is
tennek, mint ennek a parancsolatnak a teljesítése: Szeresd felebará
todat, mint magadat!” (K. Barth: Kirchliche Dogmatik, 1 2. — 442. 
old. v. ö. 469-—70. old. is). *

Luthernek az istentiszteletre vonatkozó tanítását megkapó ösz- 
szefoglalásban találjuk egyik prédikációjában, melyet a Torgaui 
vártemplom felavatása alkalmából mondott (WA 49,588-kk), 1544. ok
tóber 5-én, a Szentháromság u. 17. vasárnapon. Luther a vasárnap 
óegyházi evangéliumi perikópája alapján prédikált. Igehirdetése szép 
példája annak, hogyan alkalmazható a vasárnap perikópája az adott 
alkalomra, minden erőltetés nélkül; sőt Luther éppen a szakasz iga
zi álapgondolatait szólaltatja meg. Egyúttal mély betekintést nye
rünk Luther írásmagyarázati módszerébe és prédikációs gyakorlatá
ba. Az életpályája végén álló reformátort halljuk, aki reformátori 
művének, tanításának teljes vértezetében s annak közepéből prédi
kál: Krisztust, az evangéliumot hirdeti, de úgy, hogy egészen beál
lít a mindennapi életbe.
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Lk 14,1— 11 első szakaszában a vízkóros beteg szombatnapon tör
tént meggyógyítását beszéli el. Luther mielőtt az igeszakasz magya
rázatába fogna, röviden utal az alkalomra: azért gyülekeztek össze, 
hogy felavassák a várkápolnát. Itt mondja el azokat a szavait, me
lyeket gyakran szoktak idézni s méltán, mert ezekben megtalálhat
juk az istentisztelet lutheri értelmezésének legtömörebb összefogla
lását. „Das nichts anderes darin (ti. ebben a templomban) geschehe, 
denn das unser lieber Herr selbs mit uns rede durch sein heiliges 
Wort und voir wiederumb mit jm reden durch Gébét und Lobge- 
sang”  — vagyis: hogy ne történjék itt majd egyéb, mint az, hogy 
kedves Urunk szól hozzánk szentigéjével, mi pedig válaszolunk neki 
imádságban és dicsérő énekben. — Mindaz, amit Luther istentiszte
letre vonatkozó tanításából eddig elmondottunk szinte nem egyéb, 
mint a kibontása ennek a tömör mondatnak. Benne van ebben az, 
hogy az istentisztelet Isten műve, aki igéjével cselekszik az ember
rel (az igébe a szentség is beleértendő Luther felfogása szerint) s 
benne van az istentisztelet dialogikus jellege is, vagyis az, hogy Is
ten megszólítására az embernek feleletet kell adnia. Hogy azonban 
mindezt konréte hogyan érti, az prédikációjának további meneté
ből derül ki. Érdemes tehát ezt részleteiben is követnünk.

Luther abból indul ki, hogy Jézus hallgatói, a törvénytudók és 
farizeusok, tehát korának teológusai és kegyes emberei, a Mester 
éles hangú tanítását (v. ö. megelőző szakasz) még csak elviselték va
lahogyan. Az ellen azonban minden csepp vérükkel fellázadtak, hogy 
a vízkóros beteget meggyógyította — szombatnapon. Ezzel a kora
beli zsidó vallásosságot középpontjában sértette meg: az ünnepszen
telés dolgában, az istentiszteleti gyakorlatban. Megszegte a szomba
tot, engedetlen volt a törvény iránt. Jézus azonban cselekedetével 
mindenek előtt éppen azt akarta megmutatni, hogy ő, a Messiás, a 
szombatnak, vagyis a törvénynek is ura. A zsidókat a törvény ren
delkezései bizonyos szentnek tartott időpontokhoz, ünnepekhez, 
helyhez, a templomhoz s szent személyek szolgálatához, az ároni 
papsághoz kötötték. Mi azonban, hirdeti Luther, már Krisztus or
szágában vagyunk. Reánk ezek a rendelkezések nem vonatkoznak 
többé. Sem szent helyekhez, sem időpontokhoz nem vagyunk kötve 
s mindannyian papok vagyunk I. Pt 2,9 értelmében. Ezért bármely 
helyen s minden időben hirdethetjük Isten igéjét és nagy tetteit s 
kell is ezt tennünk. Erre a csodálatos szabadságra szabadított fel 
bennünket Krisztus; a zsidóknak adott rendelkezések csak Krisztusig 
voltak érvényben.

Luther ebből mindjárt levonja a gyakorlati konzekvenciát, örü 
lünk annak, hogy ma felavathatjuk ezt a házat s hálát adunk érte 
Istennek. De ha történetesen nem állana itt ez a templom, akkor bár
hol —• „akár künn a kútnál” — is lehetne prédikálni. Mert ez a dön
tő! Nem a templom teszi az istentiszteletet, hanem Isten igéje szen
tel minden helyet Isten házává. Vagyis Isten kegyelmes, üdvösség
szerző cselekvése népével, a gyülekezettel. Ezzel a felfogásával Lu
ther nem a templom megvetésére akarja hallgatóit indítani — furcsa
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is lenne épp egy templomavatási ünnepen —, hanem itt is konzek
vensen érvényesíti reformátori alapállását: minden az ige, ponto
sabban az igéjében, a hirdetett viva vox evangelii-ben jelenlevő 
Krisztus.

Luther azután azzal folytatja, hogy Krisztus amikor felszabadí
tott a törvény előírásai, a ceremóniák megtartása alól, ezzel szabad
dá tett a felebarát megsegítésére. Ez az igazi istentisztelet, minden
esetre ez is hozátartozik az Istennek tetsző istentisztelethez. Krisz
tus alaposan megszégyeníti hallgatóit, a törvénytudókat és farizeuso
kat, a kegyeseket és hittudósokat, felhozott példájával. Azzal ti., 
amikor megkérdezi őket: vajon melyiktek nem húzza ki a víztartó 
medencébe esett igásállatját, ha ez történetesen szombatnapon esik 
meg? Bizony mindnyájan ész nélkül sietnétek az értékes jószág meg
mentésére s mit sem törődnétek azzal, hogy megszegitek ezzel, a 
testi munkával, a szombattörvényt, sőt valószínűleg eszetekbe sem 
jutna ez. Vagyis, Krisztus azzal pirít rájuk: ha a saját érdeketekről 
van szó, akkor gondolkodás nélkül megszegitek a szombattörvényt s 
csak akkor aggályoskodtok, ha a felebarát javáról van szó. S ezzel 
leplezitek szívtelen, önző, szeretetlen, tehát istentelen lelkületeteket. 
,,lme, többre tartanak egy néma barmot, mint az embert, akit pe
dig Isten a maga képére teremtett s a felebarátunk s akiről Isten 
azt parancsolta: szeresd felebarátodat mint magadat!” — prédikál 
Luther. Kemény szavakkal ostorozza Jézus keményszívű hallgatói
nak magatartását s azt mondja: valóságos ördög az olyan ember, 
aki nem segít arra rászoruló felebarátján, — ugyanakkor, amikor 
azt persze elvárná, hogy rajta segítsenek, akár szombatnapon is!

Luther szemléltetésül hivatkozik itt az irgalmas samaritánusról 
szóló példázatra. A Jézus által megszégyenített képmutatók éppen 
olyanok, mint a példázatbeli pap és lévita, akik elkerülték a bajba 
jutott embert. Bizonyára ez az eset is szombatnapon történt és a két 
szívtelen ember arra hivatkozott, hogy éppen istentiszteletre siet
nek s már csak ezért sem „szennyezhetik be magukat” a sebesült 
emberrel. Az ilyenek kisujjukat sem mozdítják a másik emberért, de 
bezzeg ha a saját érdekükről van szó, még egy tyúkért is hajlandók 
a törvény megszegésére, az általuk oly nagyra tartott szombat meg- 
szentségtelenítésére.

Pedig — prédikálja Luther — Isten minden időben és helyzetben 
elvárja tőlünk a szeretet cselekedeteit, ahol csak ezekre szükség van. 
A  szombat van az emberért s nem az ember a szombatért ez azt 
jelenti: az istentisztelet akkor igazi, ha nemcsak hogy nem akadá
lyozza, hanem előmozdítja a felebarát megsegítését, javát.

Luther itt emlékeztet kátémagyarázatára: a harmadik parancso
lat az ünnepnap megszentelését kívánja s ez akkor történik meg, ha 
Isten igéjét szívesen hallgatjuk és tanuljuk. De miért kell ezt ten
nünk? Azért, hogy megismerjük a többi parancsolatot is és megta
nuljuk, hogyan kell ezeket megtartani! Vagyis azt, hogyan kell Is
tent és a felebarátot szeretni és szolgálni. Mert hát mi is az értelme a 
harmadik parancsolatnak? Mit jelent „megszentelni” egy napot,
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vagy órát, vagy akár egy hetet is? Azt jelenti, hogy Istennek adjuk 
azért, hogy igéje szólhasson hozzánk, s ha meghallottuk, akkor gyü
mölcsöt is teremjen bennünk, s végül azt, hogy Isten nevét segítségül 
hívjuk s neki hálát adjunk, úgy hogy ezzel neki szolgáljunk és min
den emberen segítsünk.

S ez, figyelmeztet Luther, nemcsak a  papok dolga, hanem az 
egész gyülekezeté. Ami az istentiszteletben — szűkebb és tágabb 
értelemben véve e fogalmat — történik, az mindnyájunkra tartozik, 
minden keresztyén hívőre. Amikor egy gyermeket megkeresztelünk, 
ezt nemcsak a pap végzi, hanem vele együtt az egész gyülekezet is. 
S persze ugyanez vonatkozik a szeretet cselekedeteire, tehát a tá
gabb értelemben vett istentiszteletre, a hétköznapok szolgálatára is.

Luther nyomatékosan hangsúlyozza prédikációja e részének befe
jező szakaszában, hogy a keresztyén istentisztelethez tartozik — 
krisztus példája nyomán — tehát a felebarát megsegítése minden
féle testi szükségben is, minden időben és alkalommal, amikor csak 
erre szükség van. Nehogy a „szombatolás” , vagyis az üres kegyes
kedés végül is a felebarát gyilkosává (sic!) tegyen bennünket, mint 
az irgalmas samaritánus példázatbeli papot és lévitát. Hanem inkább 
kövessük a samáriai irgalmas ember példáját, — s magáét Jézusét. 
Hiszen Krisztus is ezt tette: prédikált és gyógyított. S éppen ezzel 
töltötte be igazán a törvényt, cselekedte az Atya akaratát. Mert az 
igazi istentisztelet valójában az egész életfolytatás Isten akarata 
szerint, a felebarát javára.

• *

Luther reformátori életművét egy bizonyos értelemben így is le
het tekinteni: harc az istentiszteletért — mondottuk. Harc az igazi, 
az Istennek kedves, a helyes istentiszteletért. A reformátori életmű 
kötelez s megvalósítása minden nemzedéket új feladatok elé állít, a 
miénket is. Tanulságait mindig újra meg kell fontolnunk és érvénye
sítenünk, S főképpen: a Luther mutatta utón tovább kell gondolkod
nunk és — járnunk. Kíséreljük meg most ezt a továbbgondolkodást 
néhány gondolat és kérdés felvetésével.

Az istentiszteletben Isten akar hozzánk szólni s velünk csele
kedni igéjében és szentségeiben. Tehát az ige hirdetése és a szent
ségek nyújtása a döntő az evangélikus istentiszteletben. Reformátor 
atyáink nagy bátorsággal és szabadsággal hirdették, hogy az isten- 
tisztelet rendje, formája, felépítése tekintetében nem vagyunk meg
kötve. A változó időben, más történelmi, stb. körülmények között 
változhat az istentisztelet formája is. Örülünk annak, hogy van jó, 
egységes istentiszteleti rendünk, használható ágendánk. Ezek kere
tein belül azonban bizonyosan akad tennivaló azért, hogy a ma em
bere minél inkább otthon érezze magát a templomban és a sajátjá
nak érezze azt, ami ott történik. Otthonosaik, melegek-e — télen a 
szó eredeti értelmében is — templomaink, vonzó-e istentiszteletünk?

A prédikációra készülés legelsőbbrendű gondja-e az igehirdetők
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nek, amire nem lehet elég időt, fáradságot fordítani? S úgy prédi- 
kálunk-e, mint akik tudják, hogy nem a 16. vagy a 19. században, ha
nem 1967-ben élő emberekhez szólnak? — Megteszünk-e mindent 
azért, hogy híveink értsék és ezért becsüljék a szentségeket? Az úr
vacsora közösségépítő örömlakoma-e gyülekezeteinkben s egyre in
kább azzá válik-e?

A gyülekezet csak „fogyasztó-e”  az istentiszteletben, vagy an
nak felelős és tevékeny résztvevője? Érvényesül-e az istentisztelet 
dialogikus jellege minden tekintetben összejöveteleinken?

Isten igéjében elhangzó megszólításának minden időben el kell 
érnie a címzetteket; ez jórészt az igehirdetőn múlik. A gyülekezet
nek viszont erre felelnie kell, egész életével. S e felelet a változó 
időben nagyon különböző lehet. A hétköznapok istentisztelete, a sze
retet cselekedetei mindig újak s változóak. Amit E. Schweizer mond 
a templomi istentiszteletre vonatkozólag, hogy ti. annak „értelmes” 
volta tekintetében a „kívülről jövők” ítélete a mérvadó (vő. I. Kor. 
14,20), az a tágabb értelemben vett istentiszteletre még inkáb ér
vényes: hasznossá kell lennie az emberek számára. így válhatnak a 
keresztyének sóvá és világossággá a világ számára.

Tudják-e gyülekezeteink, hogy az istentiszteletnek a záróének
kel nincsen vége, sőt akkor kezdődik igazában: a mindennapok éle
tében.
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Luther szociáletikai alapfelfogása 
a mai teológiai kritikában

í.

Luther szerint a keresztyén ember szociáletikai döntéseit, az em
beri közösségekben tanúsított magatartását, alapvetően meghatározza 
Isten „kétféle kormányzása” , Isten kétféle cselekvési „módszere” a 
földi világban. Igaz ugyan, hogy ez a tanítás — amint erre újabban 
F. Lau is rámutatott1 — sokkal több joggal lenne nevezhető a re
formáció alapfelfogásának szociáletikai vonatkozásban. Hiszen lé
nyegében a többi reformátornál: Melanchthonnál, Kálvinnál, Zwing- 
linél is megtalálható2. De ha már Luther nevével kapcsolták össze 
az egyháztörténet során, ez sem történt alaptalanul: a wittenbergi 
reformátor fejtette ki legelőször, a Szentírás értelmezésével kapcso
latban. ö  is alkalmazta ezt a felfogást a legerőteljesebben és leg
következetesebben, igehirdetésében és teológiájában.3

Az újabb teológiai kutatás szerint Luthert két fő érdek indítot
ta ennek az alapvető teológiai látásának kifejtésére. Egyrészt a világ 
és az egyház kettőssége, Istennek a világban és az egyházban vég
bemenő, kétféle cselekvése, titka. Másrészt a keresztyén ember cselek
vésében jelentkező etikai feszültség megérteni akarása: miért kell 
mások bűnét egyfelől megbüntetnie, másfelől megbocsátania; miért 
kell küzdenie ellene a törvény és hatalom eszközeivel a világban, 
ugyanakkor megbocsátani és elviselni azt a Hegyi Beszéd szerint, 
a személyes élet területén? (Ennek a kétféle látási iránynak megfe

1 Franz Lau, D ie lu therische Lehre von  den beiden Reichen. Luth. Rund
schau, 1965 464—485) 463 kk. — A  tanítás legú jabb teológiai kritikájához v. ö. m ég: 
F. Lau, Z w ei-R eiche-L ehre. RGG3 (1962) VT. k. 1945—49. Ip. HD. Wendland, Die

K irche in dér m od em en  G esellschaft, 19582, 69 kk. — H. Bornkam m , Luthers Lehre  
von den zw ei R eichen im Zusam m enhang seiner Theologie  (1961). — G. Ebeling, 
N otwendigkeit dér Lehre von  den beiden Reichen. In : W ort und Glaube (19622), 
410 kk. — A m agyar teol. iroda lom ból: P úlfy M., Luther tanítása Isten kettős kor

mányzásáról. Theol. Szem le 1962, 348—353. —
2 Példaként idézzük Kálvint: „ A  ra jon gók  úgy  m agyarázzák félre az evangé

liumban m egígért szabadságot, hogy egyedül csak Krisztus uralkod jék  az em be
reken, k irá lyok  és fe ljebbva lók  azonban ne. A bban keresik az üdvösséget, hogy 
mindent a fe je  tetejére állítanak, és olyan állapotot akarnak m egvalósítani,

am elyben sem törvényszékek, sem  királyok, fe ljebbva lók  és hasonlók nincsenek, 
m elyek ellenkezni látszanak az evangélium i szabadsággal. A ki azonban különb
séget tud tenni test és lélek  közt, jelenlegi esendő állapotunk és a jöven dő  örök  
élet közt az könnyen m eg fog ja  érteni, h ogy  Krisztus lelk i uralma és a világi 
(polgári) rend két egészen  különböző dolog’ ’ . Kálvin, U nterricht in dér christl. R e- 
ligion (K. Müller, 1928). 585. lp. . „ , .

3 Luther ezt a tanítását m indenekelőtt a Hegyi Beszédről m ondott prédiká
cióiban fe jti ki. Fontosak ezenkívül m ég a következő iratai: V on w eltlicher Obrig- 
keit  (A  világi felsöbbségről), 1523. — Ob K riegsleute auch im seligen Standé se in 
können?  (U dvözülhetnek-e a katonák?), 1526. — Szí. P éter  levelén ek  magyarázata, 
1523. W A  12, 261 kk. — Lk 6,36kk -ről m ondott prédikáció, 1533. W A  41,318kk.
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lelően beszélünk egyébként az első esetben Isten kétféle „kormány
zásáról” [Regiment]; a második esetben pedig Isten kétféle „biro
dalmáról” [Reich], amelyekben etikai döntéseink történnek.)

Nagyon fontos világosan látnunk, hogy Luthernek ez az alapvető 
tanítása a reformátornak a Szentírás igéjével való, mélyreható fog
lalkozásából született. „Luther két-birodalom-tanát legelőször is ab
ból kiindulva kell megértenünk, hogy nem boldogult másképpen a 
Szentírással, csak a két birodalomról szóló tanításon keresztül” (F. 
Lau). A  Hegyei Beszéd etikája, Jézus erkölcsi igehirdetése a szere
tet végletekig menő önfeláldozásáról, ugyanakkor Isten törvényének 
szigorú rendje ebben a világban másképpen érthetetlen! Mivel pe
dig a törvény rendje, a hozzátartozó megtorlással, és a szeretet min
dent megbocsátása egyformán az emberi közösségekben érvényesül
nek, érthető, ha a reformáció 450 éves évfordulóján igen fontossá 
válik számunkra ez a kérdés: mennyiben irányadó és alkalmazható 
ma is a keresztyén szociáletíka területén Luthernek ez az alapvető 
látása az egyház és a világ viszonyára, és a keresztyén ember erköl
csi magatartására a szociális közösségekben?

2 .

Luther reformátor! tanítása szerint Isten mindent átfogó és élte
tő szeretete itt a földi világban kétféle módon válaszol a teremtett- 
séget át meg átjáró, az emberi életet rombolásba taszító bűnre. 
Egyfelől azzal, hogy szemeink elől elrejtett gondviselése eszközei
vel — a törvény rendtartó hatalmával és a világi élet közösségi struk
túráival (család, nép, állam, emberiség) — megőrzi ezt a világot a bűn 
szétbomlasztó, kaotikus erőitől. Ez Isten „világi kormányzása” , 
amelyen hívőket és nemhivőket —- tudtukon kívül is — felhasznál 
gondviselő szeretete nagy művében. Isten szeretetének másik és iga
zi válasza az ember bűnére viszont az, hogy az evangéliummal ve
szi fel ellene a küzdelmet az egyházban: megváltja és új, örök életre 
szabadítja meg az embert Jézus Krisztusban. Ez Isten „lelki kor
mányzása” .

Kétségtelenül igaz: más a világ, más az egyház. Mert Isten más
féleképpen van jelen és kormányoz mindkettőben! De az is igaz: egy
ház és világ alapvetően összetartoznak. Hiszen mindkettő Isten te
remtése. Mindkettő Isten szeretete alatt él. Alapjában véve az egy
ház sem valami más, mint a világ: az egyház a világnak az a része, 
ahol Isten gondviselése mellett Krisztus megváltása is végbe megy; 
ahol a bűn, halál és Gonosz hatalmából való szabadítás isteni erői 
munkában vannak, az igén és szentségeken keresztül. Az egyház te
hát nem azért van, hogy elvegye a teret a világ elől, kiszorítsa 
azt a helyéről. Ellenkezőleg, azért van, hogy a világ „igazán világ”  
lehessen. Isten teremtett, bűntől megszabadított, megújult világa.

Mindezt azért kellett elmondanunk, hogy világossá tegyük: a re
formátort alaptanításban a „két kormányzat” egysége és szoros ösz- 
szetartozása ugyanolyan fontos, mint különbségük. Egyház és világ,
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keresztyén lelki élet és keresztyén élet a világban, kétféleképpen is 
összeköttetésben vannak egymással. Egyrészt rajtunk kívül, objek
tív módon: Isten szeretetében. Ö mindkét „birodalom” Ura. Törvé
nye, akarata mindkét „kormányzásban” ugyanaz. Mindkét teret át
fogó szeretete is ugyanaz, még ha más-más módszereket, cselekvési 
metódusokat használ is a világ és az egyház életében. De másrészt 
bennünk, szubjektív módon is megvan ez a szoros kapcsolat. A ke
resztyén ember egyszerre él benne mind a „világi” , mind a „lelki bi- 
rodaiomban” . Ennék az a következménye, hogy egyugyanabban a lel
kiismeretben kell állandóan döntenie Isten előtt, mind világi, mind 
lelki életviszonylataiban. Nem „szakadhat ketté” etikai döntéseiben: 
akár a világban, akár az egyházban folytatott élete kérdéseiről le
gyen is szó, ugyanannak a hivő lelkiismeretnek kell „coram Deo” dön
tést hoznia!

Luther reformátori alapfelfogása tehát a törvény és evangélium 
Isten igéjében jelentkező kettősségéhez hasonló, hatalmas kettőssé
get lát Isten földi világában is. De a törvény és evangélium szoros 
összetartozásához hasonló egységet és összetartozást is lát Isten di
namikus cselekvésének két, hatalmas területe: egyház és világ kö
zött! Ezért lehetetlen — alapelvi képtelenség — a lutheri-reformá- 
tori teológiában a világ és az egyház éles szétszakítása, és a hivő 
ember „kivonulása” a világból, mint valami idegen területről. De 
ugyanolyan alapvető képtelenség az is, hogy összekeverjük egymás
sal a világot és az egyházat: vagy a világ törvényszerű rendjét pró
báljuk helyettesíteni a bűnbocsánattal, tehát „az evangéliummal 
akarjuk kormányozni a világot” ; vagy fordítva is, valami mással 
akarjuk pótolni a bűnbocsánatot és megváltás krisztusi evangéliumát 
az egyházban.

Luther és a reformáció nyilvánvaló módon két téves nézettől ha
tárolta el magát ezzel a tanítással: a rajongók és a skolasztika alap
vető etikai látásától. A reformáció előtt és vele egyidőben fellépő ra
jongó irányzatok szociáletikai alapfelfogása ez volt: Isten törvénye 
a Hegyi Beszédben van adva a világnak és a gyülekezetnek; ha te
hát a világ nem fogadja el a krisztusi szeretet rendjét élete alap
jául, akkor ki kell szakadni a világból. A másik, ezzel együtt eluta
sított felfogás pedig a skolasztika etikai látása: a jézusi etika nor
mái csupán „evangéliumi tanácsok” (consilia evangelica) a tökéletes
ségre törekvőknek; a keresztyének nagy tömegeire azonban a „ter
mészetes erkölcsi törvény” és a Tízparancsolat enyhített értelme ér
vényes. Az előbbi nézet a keresztyének számára áthághatatlan fa
lat emel egyház és világ közé. Az utóbbi viszont lényegében elmossa 
a „két kormányzat”  különbségét, egynek veszi az egyházat és a vi
lágot; ezért állandóan az a kísértés fenyegeti, hogy klerikális vagy 
teokratikus formákban ki akarja terjeszteni irányítását, uralmát a 
világi élet minden területére. Ki tagadhatná, hogy ma is — mint 
minden időben — ez a két, alapjában téves nézet jelentkezik az egy
ház és világ viszonyában, a keresztyének között? A lutheri, vagy he
lyesebben a közös reformátori, teológiai alapfelfogás viszont meg
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tartja az egyház és a világ k ü l ö n b s é g é t ,  de a kettő ö s z e t á r 
t ó  zá  s á t  is, Isten akaratában és a keresztyén ember lelkiismereti 
döntéseiben — cselekvésében. És ezáltal jó és megbízható biblikus
teológiai alapot ad ma is az „egyház diakóniai életformájának” egy 
nemkeresztyén társadalomban.

3.

Talán nincsen még olyan része Luther reformátort teológiájá
nak, amelyen olyan éles és sokfelől jövő kritikát gyakoroltak volna 
a múltban és a jelenben, mint éppen ezen az alapvető teológiai látá
sán. Sőt a II. világháború után egyesek még attól a vádtól sem riad
tak vissza, hogy a „két kormányzat” lutheri-reformátori tanítása 
lényegesen hozzájárult volna a hitlerizmus szellemének megerősö
déséhez a németségben, mivel a politikai és általában a közéletet „ki
vonta Isten kinyilatkoztatott szeretetparancsolatának érvénye alól” . 
Súlyos vádak, — de igaz vádak-e? A következők során először azok
ra a kritikai megjegyzésekre szeretnénk válaszolni, amelyek meg
győződésünk szerint méltatlanul érik Luthert ebben a kérdésben. De 
ezután magunk szeretnénk rámutatni arra a pontra is, ahol — a lu
theri irányú szociáletikusok nagy részének közös meggyőződése sze
rint — valóban kritikát kell gyakorolnunk e tanítás egyes részle
tein; csak ezzel a „korrektívummal” válik az alkalmazhatóvá a mai 
világban.

A) A legerősebb vád ez ellen a tanítás ellen a múltban és a je
lenben is az etikai dualizmus, a „kettős erkölcsiség”  vádja (régeb
ben Tröltsch, újabban W. Köhler). A középkori visszaélések ellen
hatásaként — állítja ez a kritika — Luther olyan élesen szétválasz
totta egymástól Isten országát és a földi világot, hogy a világot ez
által kiszolgáltatta a bűn korlátlan érvényesülésének, az önzésnek és 
hatalom-imádatnak; az egyházat viszont megfosztotta volna a világ 
erkölcsiségéért való felelősségétől, s ezzel etikai aktivitásától, szo- 
ciáletikai dinamizmusától a világban.

Nem vitatható, hogy voltak az egyháztörténet során a lutheri 
keresztyénségen belül és kívül, akik ilyen módon értették félre 
vagy torzították el Luther eredeti felfogását. Főleg Luthernek a ,,hi
vatalban érvényes”  (világi) és „személyes morálról”  (Amtsmoral — 
Personmoral) szóló tanítását magyarázták ilyen tévesen. Térjünk ki 
rá ezért, mi Luther e sokat emlegetett tanításának valódi értelme?

Luther józan keresztyén felfogása az, hogy a világban csak ak
kor nem lenne többé szükség törvényekre, büntetésre, felsőbbségre 
és államhatalomra, ha csupa büntelen, „lelki ember” élne itt; mert 
akkor mindenki mindig szeretetből, belső indításra tartana rendet 
és tenné a jót. Mivel azonban nem ez a helyzet, Isten rendje is az a 
világban, hogy a bűn büntetésben részesüljön, ne megbocsátásban; 
a szeretet mellett a törvény és az állam hatalma is tartson rendet, 
hogy „a farkasok fel ne falják a bárányokat” .

Ugyanakkor viszont a Hegyi Beszéd a feltétlen szeretet és meg
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bocsátást kívánja a keresztyénekről, még a legsúlyosabb hántás ese
tében is. Ez a „másik életrend” , amelynek a keresztyének között kell 
érvényesülnie, egymás és mások iránt.

Ez a kétféle „etikai rend”  bizonyos esetekben súlyos etikai kon
fliktusokat hoz magával: ha a keresztyén ember „hivatalban” áll, te
hát a világban kell akár mint szülőnek, akár mint feljebbvalónak a 
rendet és közrendeket védelmeznie, büntesse-e vagy bocsássa meg a 
bűnt, a rosszat? Ez az „Amtsmoral” és „Personmoral” valóban reális 
feszültsége a keresztyének életében! Vajon ilyenkor a Hegyi Beszéd 
etikája, vagy a törvény (bűn megtorlása) etikája érvényes-e reá? Lu
ther erre a helyzetre vonatkozólag használja az „Amtsmoral” elsőbb
ségét a „Personmoral’’-lal szemben: ilyenkor, hivatalában, a keresz
tyén embernek is Isten világi rendje szerint kell eljárnia, büntetnie 
és megtorolnia a bűnt! Luther indoklása: magára nézve a végsőkig 
meg kell bocsátania, el kell tűrnie minden rosszat és igazságtalan
ságot. De ha mások védelme van rábízva, „hivatalban” van, akkor 
viszont az elnézés és vég nélküli megbocsátás mások romlását, a vi
lág rendjének felbomlását, az erkölcsi káoszt hozná magával.

Az „etikai dualizmus” vádját itt két oldalról háríthatjuk el. 
Luther szerint a szeretet mind a világ, mind a keresztyén élet alap
törvénye. A büntetés és megtorlás látszólag ellenkezik a szeretettel 
és megbocsátással. De ha mások életének, a közösség jó rendjének a 
védelmében alkalmazzuk, akkor mögötte ugyancsak Isten „álruhás 
szeretete” , gondviselése rejtőzik. Másfelől Luther szerint mind a 
„hivatali” , mind a „személyes morál” egyugyanazon keresztyén lel
kiismeret Isten előtti döntésében kapcsolódik össze, amely Isten 
nagy szeretet-parancsolata alatt áll. Ha vannak is hatalmas feszült
ségek a keresztyén élet etikai döntéseiben — ki tagadhatná, hogy 
Luther itt talán még nem is mutatta meg a lelkiismereti konfliktu
sok igazi mélységeit — annak egységét a Krisztusban élő lelkiisme
ret őrzi.

Nem felel meg tehát az igazságnak, hogy Luther sorsára hagyta 
volna a világot, vagy másféle erkölcsi törvényt hirdetett volna a vi
lágnak, mint az egyházban. Nem felel meg az igazságnak, hogy a 
gyülekezeti élet keretei közé szorította volna vissza a keresztyének 
etikai felelősségét, s ezzel megfosztotta volna a keresztyén embert 
etikai aktivitásától a világban! Ez a vád vagy a reformátor taní
tásának elferdítése, vagy nagyfokú tudatlanság vele kapcsolatban.

B) Sokat hangoztatott vád az is, hogy a „kettős kormányzat” 
lutheri tanításából hiányzik az eszhatologikus feszültség. Tehát hogy 
csupán erre a világra néz. Nem számol Isten eljövendő országa és 
a jelenvaló világ ellentétével; túlságosan nagy harmóniát lát a két
féle „kormányzat” között (Thielicke, Gollwitzer).

Nem vitatható, hogy a „két birodalom” lutheri tanítása csak a 
földi élet kettősségének, a világban és az egyházban megjelenő isteni 
szeretetnek és cselekvésnek, a magyarázata kíván lenni. Tehát rész
leges és nem univerzális teológiai magyarázat. Nem foglalja magá
ban az Újszövetség teljes üzenetét, Isten jelenvaló és eljövendő ural

594



máról. Azzal azonban nem vádolható, hogy megfeledkeznék Isten 
örök országáról, másfelől pedig nem számolna Isten uralma és az 
emberi bűn feszültségével. Egyfelől Isten törvényuralmának szük
ségessége „szeretet-uralma” mellett, másfelől a keresztyén lelkiisme
retben jelentkező, hatalmas etikai feszültségek — amelyekről előbb 
szóltunk — eléggé mutatják a földi világ reális, ellentmondásokkal 
teljes arculatát. Ezek a külső és belső ellentmondások csak Isten el
jövendő országában oldódnak fel — ezért a „két kormányzat”  tana 
világosan előre mutat az eljövendő világra, ahol megszűnik ez a ket
tősség, és Isten lesz minden, mindenekben.

C) Különösen a dialektikus teológia táborából hangzik fel gyak
ran Luther ellen az a harmadik vád, hogy a kinyilatkoztatott 
ige helyett az emberi értelmet és a természetes lelkiismeretet teszi 
Isten uralmának eszközévé a világban; ezzel Krisztus igéjének és 
uralmának körét — a valóságnak meg nem felelően — leszűkíti az 
egyházra (Barth, Ellul — „krisztokratikus teológia” ).

Tagadhatatlan, hogy Luther a világ életében, a „világi dolgok
ban” (in corporalibus) nagy szerepet juttat az Istentől adott, termé
szetes emberi értelemnek és lelkiismeretnek. Mi is lenne ezek nélkül 
a világból? Ugyanakkor azonban a „lelki dolgokban” (in spiritua- 
libus) elutasítja az értelem és az újjá nem született lelkiismeret ille
tékességét; itt egyedül Isten igéje a forrás és a zsinórmérték.

Az is kétségtelen, hogy Luther élesen szembefordul minden olyan 
törekvéssel, amely „Krisztus uralmát” valamilyen módon láthatóvá, 
nyilvánvalóvá szeretné tenni a közéletben, a világban. Tehát „a szó
székről akarná kormányozni a világot” (Trillhaas). Isten uralma, 
Krisztus jelenléte a világban „rejtett uralom” . Krisztus hatalma és 
dicsősége az idők végezetéig rejtve marad ebben a világban, nem lesz 
és nem is tehető a keresztyének által, nyilvánvaló „krisztokráciává”  
(Krisztus-uralommá). Az említett felfogás mögött olyan elképzelések 
állnak Jézus Krisztus uralmáról itt a világban, amelyeket az Újszö
vetség nem igazol.

„Mivel Krisztus eszhatologikus uralma rejtetten jelenik meg a 
történelemben, ezért a hitre elhívottat azon a kétféle módon hívja 
engedelmességre, amelyre Luther „két birodalom" tanítása utal. Az 
ember számára, amennyiben hitből él, a törvény végét hozza el, de 
nem a történelem végét; sőt inkább, visszatekintve, új formában 
tárja fel előtte a történelmet, mint a Teremtő birodalmát. Ezért a hi- 
vőt annak az uralomnak (basileia) jegyében hívja engedelmességre, 
amelynek a szolgálat, és a hatalomról és jogról lemondó szeretet felel 
meg; a Teremtő ama történelmi dicsőségének jegyében, amely a tör
ténelmi élet struktúráiba való beleilleszkedést, a jog és a hatalom 
alkalmazását is, megköveteli. Az újszövetségi exegézis ezzel kény
szerítő módon arra a belátásra utal, ahova e kérdés újabb sziszte
matikus megvitatása is vezet. „Krisztus uralma”  és a „két biroda
lom tana”  — helyesen értve — nemhogy kizárnák, hanem megkö
vetelik egymást. Az Újszövetség szerint a hivő mindig ugyanannak 
az Urnák engedelmeskedik; ö  azonban két birodalomba (Bereich)
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küldi, miközben ezt a két birodalmat egyszerre tárja fel és kapcsolja 
össze egymással” (L. Goppeltj4

D) Joggal hozhatók fel viszont Luther, e tanításával kapcsolat
ban — elsősorban az azóta bekövetkezett társadalmi átalakulás kö
vetkeztében — olyan kritikai megjegyzések, melyek elkerülhetet
lenné tesznek bizonyos korrekciót e tanítás egyes részletein.

Luther társadalom- és világképe — Pál apostoléhoz hasonlóan — 
még „patriarchális világkép” . Olyan társadalmi viszonyokat tételez 
föl, amikor a közélet, az államrend minden kérdésében egyedül a ve
zetőké, uralkodóké, a világi felsőbbségé volt minden felelősség. A 
nép az „alattvalók” nagy tömegét jelentette, minden szélesebb köz
életi jog, részvétel és felelősség nélkül. Lényegében az a feladata, 
ami a gyermekeknek szüleik iránt: az engedelmesség. A „felsőbb- 
ség — alattvaló” viszony ilyen értelme tükröződik jellegzetesen ab
ban, ahogyan Luther a Nagykátéban az állami felsőbbség tisztét a 
szülők tisztéhez hasonlítja, s ennek megfelelő engedelmességet is kí
ván/’ A közélet, a társadalom és a világ képe azonban Luther óta 
alaposan megváltozott. A nép, a társadalom, tagjainak szerepe és 
felelőssége a közéletben egészen mássá lett. A felsőbbség-alattvaló 
ellentéte pedig helyet adott a hatalomban és közéleti felelősségben 
részes, politikailag tevékeny állampolgárok szerepének.

A keresztyéneknek a „világi birodalomban”  való részességét és 
felelősségét ezért ma, a XVI. század óta bekövetkezett társadalmi 
átalakulást figyelemé véve, kell újra átgondolnunk és alkalmaz
nunk. Közben pedig nyilván nagyobb hangsúlyt kell tennünk a ke
resztyének és az egyház szociális-közéleti felelősségére, közreműkö
désére a világ sorsának alakításában, mint ez a régi patriarchális és 
újkoreleji társadalmi viszonyok között lehetséges volt.

E. Luther tanításának mai, helyes teológiai értékeléséhez legelő
ször is az szükséges, hogy — H. Bornkamm találó megjegyzése sze
rint6 — ne a reformátort tanítás egészéből kiszakítva próbáljuk azt 
megérteni; mert így valóan nagyon könnyen félreérthető és eltor
zítható! Ha viszont a maga eredeti szándéka és teljes értelme szerint 
vizsgáljuk, el kell ismernünk nagy értékét, a XVI. század fogalmi 
világa ellenére is. igaz teológiai tartalmát. Fő erősségeit és értékeit 
ma a következő pontokon látjuk.

Először: ez a reformátori tanítás nagyon világosan és elkerül
hetetlen módon húzza meg a határvonalat egyház és a világ között. 
Egészen modern abban is, ahogyan feltárja az emberi értélem (szak
értelem) szerepét és a természetes lelkiismeret (világi erkölcsiség) je
lentőségét Isten gondviselésében, a világ rendjének megőrzésében. 
„Luther nem akarta, hogy a világot a pápai szó kormányozza. De 
nem engedett tanításában helyet annak sem, hogy a világot a szó-

4 Leonhard Goppelt, Die H errschaft Christi und die W elt nach dem  Neuen  
Testam ent. Luth. Rundschau, 1966 (21—50), 49—50. lpk.

5 ,.Hasonlóképpen kell szólnunk a világi felsőbbség iránti engedelm ességről, 
amely — mint m ondtuk — atyai hivatás m indenestől, és a legtágabb körre terjed 
ki. A  felsőbbség ugyanis nem  egy család atyja, hanem  annyié, ahány lakosa, 
polgára vagy alattvalója van .”  Luther , N agykáté. IV. parancsolat, 150.

6 H. Bornkam m  i. m. 7kk lpk.
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székről kormányozzák”7. Az egyház középkori mindenhatóságá
val szemben ez persze súlyos „presztízsveszteség” sokak szemében. 
Ma már azonban sokkal jobban megértjük, mennyire igaza volt Lu
thernek és az Ágostai Hitvallásnak (XXVIII. cikk!), amikor a világ
nak az egyháztól — de persze nem Isten uralmától és szeretet-tör- 
vényétől — való független életlehetőségeiről szólt. Luther e tanítása 
ma módot ad nekünk, hogy a világ „krisztianalizálásának” szándé
ka nélkül, reálisan lássuk a világot, benne Isten „másik uralmát” ; 
ugyanakkor pedig ráeszméljünk az egyház sajátos, a világétól elté
rő szolgálatára.

Másodszor: a „két kormányzat” tana megvilágítja előttünk a tör
vény és evangélium, a hit és a jócselekedetek igazi szerepét Isten vi
lágkormányzásában. „Helyére teszi”  a törvényt a világ életében (de 
természetesen az egyház életében is). Hiszen ő volt az, aki a refor
mátorok közül elsőnek foglalkozott Isten törvényének a világ rendje 
megőrzésében, a gondviselés művében betöltött szerepével, s azt a 
törvény egyik fő feladatának tartotta (primus usus legis). Üjra felis
meri az evangélium egyedülálló jelentőségét, az egyház szolgálatá
ban. Megmutatja a hit igazi helyét: Isten és az ember viszonyában. 
És a szeretet, a jócselekedetek helyét: az ember és ember közötti 
viszonylatokban. Mindezzel megőrzi a keresztyénséget „szívének” , 
az evangéliumnak, új törvénnyé formálásától. De a másik oldalon a 
törvénynek, a szeretetnek és cselekedeteknek a belevegyítésétől is a 
megigazulásba, Isten és az ember kegyelmi viszonyába.

Harmadszor: azzal, hogy megvilágítja a világ „élet-rendjeiben” 
a családban, az államban, a munkában, a gazdasági életben és a kul
túrában — Isten gondviselő szeretetének nagy ajándékait, helyreál
lítja a középkori világ-megvetés után a „világ becsületét” a keresz
tyén tanításban. Abban az értelemben, hogy a világban is megláttat
ja Isten jelenlétét és uralmát; és a keresztyén felebaráti szeretetnek 
a legszélesebb lehetőségeket, a legsokoldalúbb feladatokat jelöli ki, 
a világ különféle életterületein. Éz a teremtett világ megőrzésére, a 
gondviselés művében való keresztyén, hivő részvételre vonatkozó 
tanítás pedig — és éppen ez a „két kormányzatról” szóló lutheri ta
nításnak egyik fő témája — egészen új hangsúlyt, soha nem sejtett 
aktualitást kapott az atomfegyverek és a modem technika korszaká
ban! Alapja mindannak, amit ma az egyháznak a világért végzett 
diakóniai, szeretet-szolgálatáról vallunk. Hiszen ki merné ma már 
állítani azt, hogy az egyház és a keresztyének erkölcsileg közömbö
sek maradhatnak az emberi életet, az emberiséget pusztulással fe
nyegető apokaliptikus veszedelmek, az atomháború és az etikai ni
hilizmus veszedelmei, láttán!

Mindent egybevetve: Isten „világi és lelki kormányzásának”  re- 
formátori tanítását — kritikailag újra átgondolva és korunk új, meg
változott életviszonyaira alkalmazva — ma is nélkülözhetetlen, mert 
a Szentíráson alapuló és a leggyakorlatibb segítséget nyújtó útmuta
tásnak tartjuk teológiai szociáletikánkban.

Dr. Nagy Gyula
V w . Trillhaas, Ethik (1959), 428. lp.
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Egyházunk a szabadságharcokban 
és forradalmakban

Ma világszerte foglalkoztatja a teológiát az egyház és a forrada
lom kérdése. Általában elméleti síkon szoktak hozzászólni ehhez a 
témához, ami igen sok bonyoldalmat okoz, mert aligha lehet minden 
időben minden szituációra érvényes igazságot kimondani. Nem lehet 
elvonatkoztatni a konkrét történelmi helyzettől, amelyben az egyház 
állást foglal a forradalmak kérdésében.

Ezért most elvi-teológiai feldolgozás helyett azt a történeti 
módszert választottam, amely tényállásszerűén, a történelmi igaz
ságnak megfelelően kívánja bemutatni, hogyan szólt és cselekedett 
egyházunk a történelem folyamán a szabadságharcokban és forra
dalmakban.

A dolog természetéből következik, hogy egy korban sem légüres 
térben, elméleti kedvtelésből, vagy valami világtól elvonatkoztatott 
lelki elefántcsonttorony földöntúli magasságából szóltak hozzá a vi
lág és társadalom kérdéseihez, hanem mindig nagyon aktuálisan, a 
korban benne élve, annak problémáit jól megértve hangzott az Isten 
igéjéből táplálkozó evangélikus álláspont.

Számunkra éppen az lesz izgalmas, hogy Isten igéjének funda
mentumán álló evangélikus vélemény hogyan szólal meg az egyes 
korok sajátos társadalmi helyzetében. Éppen az lesz tanulságos, ho
gyan lehetett a konkrét történelmi helyzetben evangélikus módra vi
szonyulni a világhoz és társadalomhoz. Ezen a ponton szeretnénk ta
nulni az évszázadok tapasztalatából, itt szeretnénk meghallgatni 
eleink szavát, amit saját viszonyaik között mondtak el, de ami mégis 
példa és tanulság a mi számunkra.

Á XVI. századi reformátoraink hangja

Az uralkodó vallással, a királyi államvallással, a feudalizmus 
leghűségesebb védelmezőjével szemben a magyarországi protestan
tizmus szükségképpen menekült a nemzeti függetlenség védelmezői
nek pártfogása alá, szükségképpen támaszkodott az uralkodóház ás 
a főnemesség helyett a nemességre és a városi polgárságra, a kor 
középrétegeire, és szükségképpen lett a protestantizmus a feudális 
katolicizmussal szemben a magyar társadalmi fejlődést előrevivő té
nyezők egyikévé.

Tekintsünk a dolgok mélyére, vizsgáljuk meg azt a történelmi 
helyzetet, amelyben megszólalt a magyar földön a reformáció által 
újra felfedezett örök evangélium.
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Sztárai Mihály

Hányatott élete török hódoltsági területre sodorta. Maga írta, 
hogy 120 gyülekezetei alapított a Duna és Dráva mentén. Sztárai 
Dávid zsoltárait szabadon átdolgozva, megszólaltatja Isten törvényét 
és ítéletét a népnyúzó fejedelmekkel szemben, és oltalmat követel a 
sokat szenvedett egyszerű nép számára.

Rámutat arra is, hogy a feudális egyház mennyire eltakarja a 
maga emberi rendeléseivel Isten akaratát. Ez a kritika a feudaliz
mussal összeszövődött egyházat támadja^ Isten igéjének, de egyben 
„az szegén község” érdekének védelmében is.

Tehát Sztárai Mihály olyan igehirdetőként áll előttünk, aki mi
közben a magyarországi reformáció nagyszabású szervezője, világo
san látja kora társadalmi kérdéseit, és azokhoz Isten igéjének a vilá
gosságában szól hozzá. Vérző szívvel látja az urak népnyúzását, 
ószövetségi szavakkal hirdeti a társadalmi bűnök felett Isten ítéle
tét. Támadja a „két Akhábnak” és a feudális egyháznak a szövetsé
gét, mert az egyszerre van Isten ellen és a nép ellen. Ömaga a né
mettől, töröktől, magyar uraktól sanyargatott „az szegén község” ol
dalán áll.

Szkhárosi Horváth András

A magyar reformáció legnagyobb költője, 1542 és 1549 között 
a Zemplén megyei Tállya prédikátora. Fennmaradt tíz költeményé
ből nyolcat Bornemisza Péter énekeskönyve őrzött meg számunkra.

Szkhárosi Horváth András Magyarország szégyenének a fös
vénységet, a nemesi széthúzást és érdekhajhászást tartja. A nehéz 
történelmi helyzetben az urak a parasztságra vetették a gondok és 
bajok súlyát, újabb és újabb módját eszelték ki a népen való élőskö- 
désnek.

Ez ellen kel ki Szkhárosi Horváth András „A  fösvénységről” 
című versében.

A harácsolás és haszonlesés miatt elhanyagolták az urak az or
szág védelmét, a jobágyoktól követelt újabb törvénytelen szolgál
tatások csak még jobban gyengítették az ország erejét, amikor a tö
rökkel kellett volna szembeszállni.

Szkhárosi Horváth Andrásnál is felvetődik már az a gondolat, 
hogy a XVI. század tengernyi szenvedése miért következett el a 
nemzetre. „Az átokról” című versében sűrű ószövetségi analógiák 
során tárja fel, hogy „Magyar nemzet! nagy sok jót tőn teveled az 
Isten” , mint Izráelt Egyiptom földjéről a Kánaánba, úgy vezette Is
ten a magyarságot a kárpáti medencébe, azonban az ország vezetői 
romlásba vitték a népet:

„Romlásainknak egyik oka fejedelmek vattok,
Nagy óhajtván mind ez ország panaszol rejátok, 
Kéméletlen az föld népén csak hatalmaskodtok.”
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Istenhez könyörög a feudális anarchia megszüntetéséért, és em
berhez méltó közállapotok megteremtéséért:

„Örök Isten ótalmazzad a keresztyénséget,
Ótalmazzad miközöttünk a te szent igidet,
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget,
Vedd el rólunk, örök Isten, az kegyetlenséget.”

Szkhárosi Horváth Andrásról azt az összképet nyerhetjük, hogy 
kora súlyos viszonyai között nevén nevezi a társadalmi bűnöket. 
A bűn nem valami elvont skolasztikus tantétel számára, hanem na
gyon is konkrét megnyilvánulási formáit sorolja fel, elsősorban is 
azokat, amelyek az országot teszik tönkre, amelyek méreteikben a 
legveszedelmesebbek.

A világot és a társadalmat Szkhárosi úgy értelmezte, hogy ab
ban neki segítő szolgálatot kell végeznie, méghozzá nem is valami 
félreeső zugterületen, hanem éppen a legdöntőbb kérdésben, a nem
zet további romlásának megakadályozásában, a romlás okainak fel
fedésében és a kivezető út megmutatásában. Ennek a szolgálatnak 
a végzésében voltak igazán nagyok a XVI. századi magyar evangé
likus igehirdetők.

Magyari István

A XVI. század végén a török egyre nagyobb területeket hódított 
meg, nyilvánvalóvá vált, hogy a Habsburgok nem képesek a török 
kiűzésére, sőt az országot pusztítják hadjáratok ürügye alatt, az or
szág ereje pedig elfecsérlődik a katolicizmus minden erővel való tá
mogatására, feudális torzsalkodásokra. Ebben a helyzetben Ma
gyari István próbálja felmérni a hanyatlás okait és megmutatni a 
bajokból kivezető utat.

„Az országokban való sok romlásoknak okairól” című műve 
1602-ben jelent meg. Kimutatja ebben, hogy a katolikus egyház erő
szakos térítése, a hatalmi egyház világias magatartása, a feudális 
anarchia tehetetlenkedése, a Habsburg zsoldos seregek garázdálko
dása, az embertelen elnyomás kiszélesedése okozzák az ország erőt
len voltát a törökökkel szemben.

Művében a közerkölcs megromlását így mutatja b e :
„De megszűnünk talám csodálkozni rajta, miért pusztuljunk ily 

szörnyen, ha az köztünk való sok gonoszságoknak eláradasát meg
tekintjük. Az lelkipásztorok restek az tanításban, keveset építenek jó 
példájokkal. Az pap urak és szerzetesek pompaságnak, bujaságnak 
és gazdagság keresésének szolgálnak. Az fejedelmek és urak gond- 
viseletlenek. Az magisztrátusoknak kell csak az jóllakás, henyélés, 
perpatvar, kevélység, irigység és sok gonoszság. Az vitézlő nép nem 
az szép örvendetes szabadságnak, hanem a nyereségnek, a prédá
nak örvendez, kóborol, dúl, foszt és minden latorságot cselekszik. 
Az tisztviselők nem az közönséges jóra, hanem magok hasznokra vi
selnek gondot. Nézd el immár a törvénytevőket, írástudókat, próká
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torokat és nótáriusokat, ajándékban telhetetlenek és kiben fogyatko
zás nem volna, csak igen keveset találsz.”

így megállapítja, hogy a közállapotok anarchikus volta az oka 
„az országokban való sok romlásoknak” .

A protestantizmus mindig akkor érezhette magát biztonságban, 
amikor a szabadságmozgalmak zászlaja magasra emelkedett. Korán 
kialakult az a képlet, ami azután évszázadokon át jellemző maradt a 
magyarországi felekezeti helyzetben: protestantizmus és a szabad
ságmozgalmak összefüggése egyfelől, a katolicizmus és a Habsburg 
trón összefüggése másfelől.

összefoglalva az elmondottakat: A XVI. századi magyar evan
gélikus igehirdetők nemzetünk történelmének egyik összekuszált, za
varos időszakában is jól látták a világ és társadalom döntő problé
máját s abban a maguk módján igyekeztek segíteni is. Társada
lomkritikájukat igazolta azóta a történelem is, mert valóban a job
bágyságon elkövetett 1514-es kegyetlenség következménye volt az 
1526-os mohácsi katasztrófa, majd pedig a további jobbágynyo- 
morgatás és nemesi marakodás következménye volt az ország ki
szolgáltatott állapota, mind a német, mind a török megszállókkal 
szemben. Méltán hirdettek ítéletet prédikátoraink a feudális anar
chia jelenségei felett. Helyesen látták meg, hogy a Habsburg-katoli- 
kus elnyomással szemben a szabadságmozgalmaktól remélhetik mind 
a vallásszabadság biztosítását, mind a nemzeti függetlenség kivívá
sát.

A szabadságharcok
Bocskai István szabadságharca

A nemzeti elnyomás és a vallási sérelmek idején Bocskai István 
állt a nemzeti függetlenség és vallásszabadság védelmezésének élére. 
Bocskai eleinte maga is Habsburg-párti volt, de amikor a telhetetlen 
Belgiojoso őt is kikezdte, s vagyonára törve megtámadta, akkor kez
dett hozzá serege megszervezéséhez.

„A  szent Isten a magyar nemzetségnek szívét felindította” — 
írta Bocskai egyik levelében. Ennek a mondatának a hátterében a 
Bocskai szabadságharcához való lelkes csatlakozások állanak. „Az 
igaz hitért s országunk szabadságáért” megindult küzdelemnek a 
legfőbb támaszai a szegényparasztok, a sokat szenvedett hajdúk és 
székelyek voltak. De nem hiányoztak Bocskai táborából a polgárok 
és nemesek sem. Kiváló politikai érzékkel egyesítette Bocskai Habs- 
burg-ellenes frontba az ország társadalmát, „Minden bizodalmunk 
legnagyobb erőssége az egység” — mondotta.

Bocskai serege diadalról diadalra ment, Bástát és Belgiojosót le
győzte, elfoglalta előbb Kassát, majd az egész Felvidéket, Pozsony 
és Sopron vidéke is Bocskai csapatainak kezébe került, sőt egyes lo
vashajdú csapatok a Bécs közelében levő császári kerteket is feldúl
ták és Szilézia és Morvaország vidékein is megjelentek.

De Bocskait nem vezette hódítási szándék, még a török által
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néki felajánlott királyi címet sem fogadta el. 1605-ben a Bocskai 
mellett fegyverre kelt székelyek és erdélyi nemesek erdélyi fejede
lemmé kiáltották ki, majd később a szerencsi református templom
ban tartott országgyűlés „Magyarország felséges fejedelmévé” vá
lasztotta Bocskait.

A szabadságharc győzelmei következtében tárgyalásra kénysze
rült Rudolffal Bocskai megkötötte a bécsi békét 1606-ban, amelyben 
a király kötelezte magát a vallásszabadság biztosítására, az ország 
önálló kormányzásának tiszteletben tartására, elismerte Bocskai fe
jedelemségét, s neki engedte át a Tiszáig terjedő részeket. A kiví
vott eredmény azonban nem sokáig tartott. Bocskai még abban az 
évben meghalt. Halálát valószínűleg mérgezés okozta. A  gyanúsítot
tat, Bocskai Kátay nevű kancellárját a hajdúk felkoncolták. Bocskai 
halála után a vallásüldözés és az ország kifosztása újból megindult.

A szép szeretetének számos jelével vette körül Bocskait. Egy ko
rabeli ének így szólítja meg őt:

„A  szép szabadságra,
Magyarság javára 
Törekedő jó urunk . . . ”

Bocskai csapatai sokszor mentek Luther énekének, az „Erős vár 
a mi Istenünkének éneklésével a harcba, mert jól tudták, hogy 
ügyük igazságos ügy, „a szép szabadság” ügye. A Felvidék evangéli
kusai szívvel-lélekkel vettek részt Bocskai támogatásában, mert val
lották, hogy küzdelmük nem egyéb, mint harc „az igaz hitért és or
szágunk szabadságáért!”

Bethlen Gábor
Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Habsburg elnyomás a tör

vény szellemétől eltérően egyre nagyobb agresszióval lépett fel, 
Bethlen Gábor fogott fegyvert. Célja az volt, hogy Erdélyt és a 
Habsburg részt egyesítse a maga uralma alatt. Az akkor meginduló 
harmincéves háborúban, mint a szintén függetlenségi harcukat vívó 
csehek szövetségese, Bethlen Gábor igen nagy eredményeket ért el. 
A magyar rendek a besztercebányai országgyűlésen királlyá válasz
tották Bethlent, aki azonban nem koronáztatta meg magát. Az ural
ma alatt hozott országgyűlési törvény a három felekezet (evangéli
kus, református és katolikus) vallási gyakorlatát egyenlően szabá
lyozta, s a templomokat úgy osztotta meg, hogy a helység vallási 
többségének jutott a főtemplom, a többieknek pedig a kisebb temp
lomok.

Bethlennek, mint a nemzeti függetlenség és vallásszabadság har
cosának, népszerű volt az uralma Erdélyben és a hozzá csatolt hét 
felvidéki megyében, közte Kassa városában. Intézkedései segítették 
az ipar fejlődését, a céheket, a kialakuló jólét folytán fellendült a ke
reskedelem, ezenkívül igen sokat áldozott építkezésekre, a művelt
ség emelésére. Bethlennek és utódának, I. Rákóczi Györgynek a kor
szakát méltán nevezik Erdély virágkorának.
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1. Rákóczi György

I. Rákóczi Györgynek, aki Bethlen nyomdokain haladt, svéd és 
francia szövetségeseire támaszkodva, sikerült elismertetnie a linzi 
békében (1645), amit az 1647-es országgyűlés iktatott törvénybe, hogy 
a katolikussá lett földesurak jobbágyai is elnyerhessék a vallás sza
bad gyakorlását. Ez a törvény a parasztok számára is megállapítja 
a templomok, temetők szabad használatát, sőt 90 elvett evangélikus 
templomot adat vissza a gyülekezeteknek.

Az erdélyi fejedelmek nagyjelentőségű kultúrmunkát is végez
tek. Bethlen Gábor gyulafehérvári akadémiájába külföldről is ho
zott professzorokat, és bőkezű támogatásával olykor lehetővé tette 
az alsó származású ifjak kiművelődését is. I. Rákóczi György és fe
lesége, Lórántffy Zsuzsánna, a sárospataki kolllégiumot fejlesztet
ték, amelynek kiemelkedő állomása az a négy év, amely alatt ott mű
ködött Komenszky (Comenius) Ámos János, a híres pedagógus.

Egyházunk megújulása a Rákóczi-szabadság idején

Az újból erősödő elnyomás ellen II. Rákóczi Ferenc bontotta ki 
a felkelés zászlaját. A világ népeihez intézett kiáltványa egyszerre 
talpra állította mindazokat, akik a Habsburg elnyomás és a vallási 
türelmetlenség alatt szenvedtek. Rákóczi zászlajának jelszava: „Pro 
libertate!” (A szabadságért) lelkesítette valamennyi elnyomott réte
get.

A protestánsok vallásszabadságuk igazi biztosítékát is Rákóczi
ban látták, hiszen a protestantizmusnak már akkor is évszázados 
tapasztalatai voltak arról, hogy az ige háborítatlan, tiszta hirdetésé
nek lehetősége, a vallásszabadság biztosítása, elválaszthatatlanul 
összefügg a nemzeti függetlenséggel, a szabadság kivívásával. Közös 
volt a nemzeti és egyházi ellenség is: a bécsi udvar, amelynek cél
kitűzését Kollonich Lipót bíboros-érsek így foglalta össze: „.Magyar- 
országot németté, koldussá, végül katolikussá teszem.” A Habsbur
gok kezére játszott XI. Kelemen pápa is, aki parancsot adott a kato
likus papoknak, hogy ne lépjenek a kurucok táborába és kiközösítés
sel fenyegetett minden papot, aki a szabadságharc ügye mellé állt.

A katolikus Rákóczi által vezetett szabadságharc nem volt 
egyáltalában katolikus ellenes, de célul tűzte ki a vallásszabadság 
biztosítását az előző állapottal szemben, amikor Kollonich az evan
gélikus lakosságot a lelkészekkel együtt kiűzette a Rákóczi-uradal- 
makból, amikor még például 1703-ban is Platany Samú szepesváral- 
jai evangélikus lelkészt pellengérre állították és nyilvánosan véres
re vesszőzték azért, mert igét hirdetett a szórványokban is.

Különösen a jobbágyság számára jelentett sokat a szécsényi or
szággyűlés határozata, 1705-ben, amely megszüntette a vallási téren 
a földesúri jogot, azt a vallási kényszert, amely szerint a jobbágy 
köteles volt követni földesura vallását. Ugyanez az országgyűlés dön
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tött arról, hogy a templomokat igazságosan osszák szét a felekezetek 
között s az erőszakkal elvetetteket adják vissza. A vallásszabadság 
biztosítása felé tett lépések alkalmából Rákóczi emlékpénzt veretett, 
amelynek egyik lapján a három felekeze tét képviselő három személy 
közösen éleszti az oltári tüzet.

Az előző időben zaklatott evangélikus gyülekezetek most új 
életre keltek. A szervezeti megújulás és rendeződés jegyében kel
tették újra életre 1705-en az 1674-ben megszűnt 24 szepesi városi 
esperességet, majd újra szervezkedett a felsőpoprádvölgyi esperes- 
ség is. 1707-ben pedig összeülhetett Petrőczi István kuruc tábornok, 
egyházfelügyelő elnöklete alatt a rózsahegyi zsinat, amely meghatá
rozta egyházunk szervezetének lényegbe vágó kérdéseit, új egyház
kerületi beosztást is létesített.

A szervezeti megújulással szorosan együtt járt a teológiai esz- 
mélődés is. Pilárik István püspök a Habsburg elnyomás korát az 
egyiptombéli sötétségnél is sűrűbb sötétségnek nevezte, és hálát 
adott, hogy Isten igéjének világossága fényében foglalkozhat a ró
zsahegyi zsinat az egyház ügyeivel. Ezek között legnagyobb jelentő
ségre a hitvallások kérdése és a pietizmus kérdése tett szert.

Krmann Dániel püspök attól tartott, hogy a pietizmus meg
bontja az evangélikus egyház egységét, s az egyházon belüli szekta
ként jelentkezik, ezért azt indítványozta, hogy a zsinat kárhoztassa 
a pietizmus elferdüléseit, foglaljon erőteljesen állást az evangélikus 
hitvallások mellett. Mire a zsinat a pietista lelkészekkel nyilatkoza
tot íratott, hogy a pietizmus túlzásait nem helyeslik, sőt kárhoztat
ják, s az evangélikus egyház hitvallásait magukra nézve kötelező
nek ismerik el. Az egyház tiszta tanítására vigyázó tiszakerületi 
püspök eljárást indított Kephalides Samu gölnicbányai, pietista szel
lemben működő lelkész ellen, akinél a hivatalvesztésre vonatkozó 
ítéletet csak az egyházunk tanításához való visszatérés reményében 
függesztették fel.

A szervezetében és teológiai szemlélődésében megújuló evangé
likus egyház lelkészei természetesnek tartották a Rákóczi-szabad- 
ságharc ügyének, a haza megmentésének a szolgálatát. Így például 
Krmann Dániel püspök a rózsahegyi zsinat megbízásából követség
ben járt a Lengyelországban állomásozó XII. Károly svéd királynál, 
s ezáltal mind a kurucok, mind evangélikus egyháza számára is 
fontos diplomáciai szolgálatot végzett a külföldi kapcsolatok megszi
lárdítása révén.

A lelkészek szintén szolgálatkészen állottak Rákóczi mellett. Így 
például 1705-ben, december 8-án a késmárki paróchián gyűltek össze 
a lelkészek az egész Szepességről és környékéről, s az alispán és a 
bírák jelenlétében hűséget esküdtek a fejedelemnek. Sőt voltak olya
nok is a lelkészek között, mint például Aáchs Mihály, aki a kurucok 
seregéhez is csatlakozott, s költői szavával és prófétai ihletével tü
zelte a felkelőket az igazságos ügy győzelméért való küzdelemre. 
Énekeit templomi énekeskönyvünkben mind a mai napig énekeljük 
(264., 381., 410. számú énekek).
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Egészében véve: a Rákóczi-szabadságharc ideje alatt újból be
bizonyosodott, hogy evangélikus egyházunk akkor tudott szervezeté
ben, hitében, tanításában, teológiájában megújulni, amikor Isten el
hárította a nemzeti életről az elnyomás sötét erőit, s lehetővé tette 
széles rétegek boldogulásának útját, amelyben egyházunk kiépít
hette az Istenhez, hazához, önmagához való hűségnek az útját.

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom

Az 1848. március 15-i események tűzbe hozták az egyházi saj
tót is. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap március 19-i száma első 
oldalon közli Székács József budapesti evangélikus lelkész „Ima” 
című alkalmi versét. A nemzeti élet kiemelkedő fordulópontját az 
óda nemes pátoszával méltatja a költő. Tartalmi szempontból fontos 
teológiai igazságot fejez ki Székács verse. Isten írta a népek szívébe 
az „ősi szent jogért” való küzdelem erkölcsi igazságát. Ez az „ősi 
szent jogért” folyó küzdelemben elért sikerért Istené a hála, Ö őrzi 
erkölcsi világrendjének törvényét és igazságát. Azért írhatta Szé
kács azt, hogy „a mi győzelmünk több, mint emberi” . A konkrét 
igazságtalanság legyőzésével megvalósult valami Isten egyetemes 
világrendjének igazságából.

Az eseményeket éberen figyelő evangélikus főpásztor, Haubner 
Máté dunántúli püspök, az egyházkerülete espereseihez, s rajtuk ke
resztül a lelkészekhez és gyülekezetekhez intézett körlevélben arról 
szól, hogy az evangélikus embertől nem lehet közönyt és nemtörő
dömséget kívánni a nemzeti élet nagy eseményeivel kapcsolatban, 
sőt Isten gondviselése iránti hálával kell fogadni a márciusi esemé
nyeket s azok előmenetelét kell munkálni.

Amint az 1848. márciusi események következtében megalakult 
az új nemzeti kormány, egyházunk az elé a feladat elé került, hogy 
tisztázza viszonyát az eseményekkel s magával az új kormánnyal, a 
vallásegyenlőséget biztosító új állammal.

A nemzeti kormány iránt a protestáns lelkesedés csak nőtt ak
kor, amikor háromszáz éves elnyomás után Kossuth Lajos előterjesz
tésében törvénybe iktatták a bevett vallásfelekezetek egyenlőségét 
és viszonosságát.

De nemcsak a vallásegyenlőség kimondásáért lelkesedtek, ha
nem azért a nagy eredményért is, ami a jobbágyság felszabadítását 
és az emberi szabadságjogok kiszélesítését jelentette. Világos ez 
Haubner Máté dunántúli püspök körleveléből, amit akkor bocsátott 
ki, amikor veszélyesre fordult a szaadság ügye.

1848. november 13-án Windischgrátz herceg, császári tábor
nagy, az október eleji bécsi forradalom leverése után bejelentette, 
hogy átlépi hazánk határát a császári hadsereggel a magyar szabad
ságharc leverésére. Az ország leigázására elinduló ellenség közeled
tekor szólal meg Haubner Máté szava 1848. december 3-i körlevelé
ben egyházkerülete lelkészeihez.

Az igazság ügyének védelmét azzal erősíti Haubner, hogy utal
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mindarra a hatalmas vívmányra, amelyet a szabadságharc győzel
mének köszönhetett az ország: „Kimondották törvényben, hogy min
den embernek jogában kell állani, hogy emberré lehessen! S íme, tá
madott ellenség, ki ellene szegül, s az előbbi, embert embertelenítő 
zsarnokságot tovább is fönn akarja tartani: — és azért 12 millió em
ber fölött folyik a fegyveres vita, ha tovább is barmoknak tekintes
senek-e, vagy szabadjon emberekké lenniük?”

Az embertársak megbecsülése, az emberek — s mivel a legel- 
nyomottabak a legtöbb szeretetre szorulók — a volt jobbágyok 
különös szeretete vezeti Haubnert, amikor lelkes hangon számol be 
az emberi együttélés kivívott új rendjének eredményeiről: „Ho
nunkban 12 millió jobbágy ember ezentúl nem robotol; véres verí
tékkel szerzendő vagyonkájából ötödöt, kilencedet, tizedet nem 
kénytelen adni; személyes és családi nyugalma, a hajdútól kezdve 
felfelé, 20—30 kisebb és nagyobb kényuraságok szeszélyétől nem 
függ; fölötte bíráskodó felsőségét saját bizodalma szerint választja; 
a törvény előtt minden más polgártársával egyenlő, stb.”

Haubner hazafiságának evangéliumi alapja az a megigazító 
evangéliumi hit, amely a cselekedetek gyümölcsét a hazáért és az 
emberi szabadságért való küzdelemnek a konkrétságában termi meg. 
Ahogy egész teológiai munkájának főjellemvonása a konkrétság, 
gyakorlatiasság és a realitás iránti fogékonyság volt, ugyanúgy az 
evangéliumi hitből fakadó cselekedeteket sem ködösen, elvontan, a 
világtól elszigetelten szemlélte, hanem azokat mindig aktuálisan 
látta; az emberek mélységes szeretetében, az elnyomott jobbágyság 
iránt érzett felelősség-vállalásban, a haza minden nagy és nemes 
dolgának keresztyéni segítésében és támogatásában.

Hosszan lehetne szemléltetni püspökeink, lelkészeink, egyházi 
közgyűléseink nyilatkozataiból azt, hogy milyen mélységesen hittek 
a Habsburg-elnyomás elleni küzdelemnek a feltétlen erkölcsi igazsá
gában. Ezért csendült ki mindenhonnan az összefüggésnek és kap
csolatnak a keresése: az Isten egyetemes erkölcsi világrendje és a 
márciusi sikerek között. A jó és igaz ügynek a szolgálata töltötte el 
hazafias lelkesedéssel a szíveket, s ez adott értelmet a fáradozás
nak, áldozatvállalásnak, és ha kellett, a hősiességnek!

Ennek a hazafias magatartásnak tulajdonítható, hogy a forrada
lom és szabadságharc leverésével Haubner Máté dunántúli, Szebe- 
rényi János bányakerületi, Pákh Mihály tiszakerületi püspökeinket 
halálra, majd börtönre ítélték, Stromszky Sámuel püspököt pedig hi
vatalból elmozdították. Rázga Pál pozsonyi lelkész pedig bátran állt 
a Haynau-rendelte akasztófa alá, tudva, hogy vele együtt érez egész 
evangélikus egyháza, és a magyar nép minden hű fia. Sok lelké
szünk került hadbíróság elé, húszra súlyos börtönbüntetést mértek, 
ezenkívül pedig számos lelkésznek kellett elhagynia szolgálati he
lyét, vagy más módon kellett szenvednie.

Mindezt egybevetve, kitárul előttünk a világ és társadalom 
evangélikus értelmezése az 1848—49-es szabadságharccal és forrada
lommal kapcsolatban. Egyházunk hitből folyó kötelességének tartot
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ta, hogy kiálljon az Isten teremtési rendjén nyugvó társadalmi igaz
ság kiszélesítésének ügye mellett. A három évszázados Habsburg- 
zsarnoksággal szemben a nemzeti kormányt támogatta egyházunk 
hivatalosainak és gyülekezeteinek döntő többsége. A világ és társa
dalom kérdéséen egyáltalában nem valami hűvös semlegességgel 
foglaltak állást őseink, hanem forró hazafias lelkesedéssel és jó ke
resztyén lelkiismerettel fogadták és támogatták a szabadságharcot.

A 300 év alatt három alapvető kérdése volt a társadalomnak: 1. 
a nemzeti függetlenség, 2. a vallásszabadság, 3. a jobágyság és feu
dalizmus kérdése. A nemzeti függetlenség és a vallásszabadság biz
tosítása mindig a haladó mozgalmakban, szabadságharcokban talál
kozott, de ugyanide futottak a jobbágyság terhein való könnyítésnek 
és az antifeudális megnyilvánulásoknak a törekvései is. Az evangé
likus magatartás ezeknek a társadalmi törekvéseknek a támogatását 
jelentette. Ez nemcsak abból a történelmi kényszerből táplálkozott, 
hogy a vallásszabadság biztosításának érdeke fűzött össze minket a 
haladó mozgalmakkal, hanem abból is, hogy az evangélikus lelkiis
merettel nem is volt más összeegyeztethető, mint az, amit cseleked
tek eleink.

Fordulat a világ és a társadalom értelmezésében
Lassan és folyamatosan, de az évtizedek pergése alatt mégis ész

revehetően, fordulat ment végbe a világ és társadalom értelmezésé
ben. A következőkben ennek a folyamatnak a bemutatásáról lesz 
szó.

A hírhedt Bach-korszak felelevenítette az összes régi Habs- 
burg-törekvéseket az egységes császári birodalom németesítését, ha
zánk gyarmatosítását illetően.

A protestantizmust is be akarta fogni Bécs a maga szekerébe. 
A porosz királyság protestáns államegyházában látta Ferenc József 
azt a példát, hogy a protestantizmusból is lehet trónhoz hű egyházat 
faragni. Igaz ugyan, hogy a katolicizmus volt évszázadok óta a Habs
burgok államegyháza, de Bécs arra számított, hogy a protestantiz
musból amolyan „másodosztályú” államegyházat lehet kihozni. Eb
ben az időben az egyházak általában hű támaszai voltak a trónok
nak. Az orosz cárok a pravoszláv egyházat, az angol királyok az ang
likán egyházat, a skandináv királyok az evangélikus egyházat, a spa
nyol és olasz királyok a katolikus egyházat építették be rendszerük
be államegyházi formában. E szerint a sablon szerint akarták a 
Habsburgok a protestantizmust is államegyházzá tenni, természete
sen a katolicizmus elsőbbsége mellett. Ez a törekvése azonban meg
hiúsult a protestáns egyházak ellenállásán.

A kiegyezés Magyarország számára nemcsak a gyűlölt Habs
burgokkal való kompromisszumos alkut jelentette, hanem ugyanak
kor azt is, hogy Deák Ferenc az 1849-es békepárti politikáját folytat
va, cserbenhagyta 1848 forradalmi eszméit.

A Habsburgok által 300 évig üldözött evangélikus egyház, most 
nagyon jól érezte magát az államegyházi gondolatokhoz közel álló

607



helyzetben. Felsőházi tagságokért küzdött, közéleti jogait építgette, s 
nem vette észre, kikhez kötötte az egyház szekérrúdját.

Közben Magyarország felett gyűltek a megoldatlan, s egyben 
égető társadalmi problémák. A nemzeti függetlenség, a földkérdés 
a demokrácia, a nemzetiségi kérdés döntő problémái várták a meg
oldást.-A magyar uralkodó osztályok azonban úgy akartak hatalmon 
maradni s egyben a világháborúból győztesként kikerülni, hogy kí
méletlenül elnyomtak minden haladó törekvést, vakon bíztak német 
szövetségeseik fegyveres erejében, a porosz militarizmus győzelmé
ben, nem látták meg a szétesésre érett osztrák—magyar monarchia 
belső gyengeségét.

A társadalmi bajokat semmibe vevő, a háború felől esztelenül 
gondolkodó uralkodó osztályok katonai gőgjét és háborús optimiz
musát sajnos, egyházunk is átvette.

Első találkozásunk a szocialista forradalommal
Az első világháború folyamán egyre nyilvánvalóbbá vált az im

perialista háborút kirobbantó uralkodó osztály csődje, egyre világo
sabbá vált, hogy katasztrófába vezették az országot. Az osztrák— 
magyar monarchia katonai vereségei, az országban uralkodó nyomo
rúság és ínség egyre követelőbben parancsolták a helyzet gyökeres 
megváltoztatását.

Egyes üzemekben már eddig is fel-fellobbant a forradalmi tűz, 
azonban az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom következ
tében az egész munkásság körében fellángolt a szocializmusért való 
lelkesedés tüze. A cárizmus bukása példaképül szolgált a Habsbur
gok és a vele szövetséges feudalista—kapitalista rend megbuktatásá
hoz.

A nagy idők eseményei egyházunkban is éreztették hatásukat. 
Az egyházi sajtót — természetszerűen — elsősorban, továbbra is a 
vallási kérdések foglalkoztatták. Figyelemre méltó azonban, hogy 
ebben az időben szó sincs arról a forradalom- és szovjetellenes 
hangról, ami a Horthy-korszakban annyira jellemezte az egyházi 
sajtót. Ez, akkor egyszerűen lehetetlen volt, mert — többek között — 
a tábori lelkészek a katonákról, a lelkészek az otthoni hangulatról 
mindig olyan értelemben számoltak be, hogy terjed a forradalom 
iránti szimpátia, nagyon vigyáznia kell az egyháznak, nehogy az úri 
renddel együtt egy esetleges hazai forradalom az egyház képviselőit 
is elsöpörje. Éppen ezért nagyon óvatosan számolnak be az oroszor
szági eseményekről is.

Az Evangélikus Örálló ismerteti a szovjet kormány vallásügyi 
rendelkezését, amely szerint az egyházat szétválasztják az államtól, 
megszüntetik bizonyos felekezetek közjogi fölényét a többivel szem
ben, a lelkiismereti szabadságot teljessé teszik, az összes vallási rítu
sok szabadságot élveznek, az egyházat és iskolát szétválasztják, a 
hitoktatási kényszer megszűnik, az anyakönyvezés állami feladat 
lesz, a papi kiváltságok megszűnnek, a kultuszcélokat szolgáló épü
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leteken kívüli egyházi vagyon a nép tulajdonává lesz. (Evangélikus 
Őrálló, 1918. 61.) Ehhez csatlakozva csak azt fűzi hozzá a lap, hogy a 
katolikusok máris kiépítik autonómiájukat, készülnek az egyház és 
állam szétválasztásának lehetőségére, nekünk is ezen az úton kell 
járnunk.

A közelgő vihar szelét érezve, a Harangszó ismerteti a Vas me
gyei gazdasági bizottság következő című felhívását: „Földet a haza
térő katonáknak!” Isten nevében, tehát ajándékként kellene odaadni 
a földet. „Adjon a kisgazda V4, V2, 1 egész holdat, a közép- és nagy- 
birtokosok 5—100 holdat. Adjanak a községek, nemes és úrbéri köz
birtokosságok, egyháznagyok és egyházközségek.” (Harangszó, 1918. 
30.)

Persze, a földfelajánlásból semmi sem lett, de hűen tükrözi ez a 
javaslat a forradalomtól rettegő rétegek gondolkozását. A lelkészek 
világosan látják, hogy a hazatérő katonák és volt hadifoglyok között 
sok lesz „megfertőzve a bolsevikizmus eszméitől” . (Harangsző, 1918. 
30.) — Krón Ferenc tábori lelkész azt írja a frontról, hogy a katonák 
a papokra panaszkodnak. Nem törődtek a néppel, sem a művelődé
sükkel, sem a sorsukkal. „Ugyanez a tudat és meggyőződés él a kato
nák ezreinek a lelkében. Borzasztó vád, mert éppen azon egyház pap
ságát éri, amely évszázadokon át magasan lobogtatta a tudás és mű
velődés fáklyáját. Nem törődtek velünk? hát mi miért törődjünk ve
lük? — ez lesz a gyorsan folyó következmény. A bolsevikizmus az 
egyházat sem fogja megkímélni, sőt egyházi téren fog igazán élni, 
mert az egyházban szabadon beszélhet minden adófizető, s akik 
visszajönnek, nem fognak hallgatni. Meg fogják tőlünk kérdezni, 
hogy miért nem törődtünk családjukkal, segélyükkel, miért nem ka
roltuk fel az árvákat. Nem az én kérdéseim, nem az én szívemből fa- 

' kad, hanem a katonák ajkáról véve csak leírom. Ezeket nyugodt gon
dolkodású, javakorabeli katonáktól hallottam.” (Evangélikus ő r 
álló, 1918. 103.)

Ugyanakkor, a megrettent főúri osztály hangja szólal meg báró 
Solymosy egyetemes felügyelő székfoglaló beszédében. Különösen az 
„alsóbb néposztályokért” aggódik, megnyerésük érdekében azt java
solja: „Igyekezzünk őket az egyházi terhek alól — amennyire lehet 
— mentesíteni” . Megismételi azt a már elhangzott főúri gondolatot, 
hogy az egyháznak kell szembeszállnia „az alsóbb néposztály” tö
rekvéseivel, az evangélium csak arra jó, hogy vele fékezni lehessen 
a kitörni készülő forradalmi haragot. „Magyarországon a szocializ
mus helytelen irányban tévelyeg” , mert „nagy munkabérekre ösz
tönzi az embereket” , valamint „a tekintélyek lerontására törekszik” . 
„Ezen helytelen irányú szocialista felfogás további terjedésének meg- 
gátlására sorompóba kell, hogy lépjünk mindnyájan” . (Evangélikus 
őrálló, 1918. 281.)

Az ilyesfajta főúri egyházvezetés akkor tett hűségnyilatkozatot 
a Habsburgok mellett (1918. szeptember 18-an), amikor már ka
tasztrofálissá lett az Osztrák—Magyar Monarchia katonai helyzete. 
Nemcsak az orosz fronton, hanem méginkább a Piave folyónál el

3 609



szenvedett súlyos vereség miatt is összeomlóban volt a hadsereg 
rendje, amihez még hozzájárult a forradalmi mozgalom győzelmes 
továbbterjedése is. Sztrájkok és háború ellenes tüntetések rohan
tak ki Bécsben, Budapesten, Prágában, Lvovban, az ipari központok
ban — recsegett, ropogott a Habsburg-monarchia egész korhadt 
épülete.

Ebben a szituációban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
hatása két irányú volt az evangélikus egyházban: egyrészt felébresz
tette a papság legjobbjainak lelkiismeretét, ezek figyelmeztették az 
egyházi közvéleményt a jogos számonkérés lehetőségére, másrészt a 
főúri egyházvezetés evangélikus egyházunkat akarta odadobni esz
közül a népellenes érdekek védelmére. Mindezek ellenére és az utób
biak miatt: a háború és béke kérdésében bizonytalan teológia, a fő
úri egyházi vezetés, az eseményektől és nem az igétől vezérelt egy
házi élet tanácstalan és kényelmeskedő volt a nagy idők viharában, 
s nem tudott az egyházhoz méltó választ adni az emberek szorongató 
kérdéseire. Azért van annyi panasz és vád a kor tisztán látó embe
reinek az ajkán.
A z  „ ő s z i r ó z s á s  f o r r a d a l o m ”

1918. október 31-én százezres tömeg tüntetett Budapest utcáin. 
A forradalom ezen a napon megtörte a Habsburg-monarchia és a 
vele szövetséges néposztályok hatalmát és a vezetés a Nemzeti Ta
nács — Károlyi Mihállyal az élén — kezébe ment át.

Egyházi lapjaink nagy teret szentelnek ennek és a következő ese
ményeknek, részletesen ismertetik a történteket. A monarchia buká
sán egyáltalában nem sajnálkoznak, sőt az általános forradalmi és 
békehangulat hatása alatt újságaink egészen pozitívan értékelik az 
eseményeket.

A helyzet pozitív értékelésén jóval túlmegy az, amit egyházi saj
tónk az őszirózsás forradalom és a reformáció emléknapjának „kap
csolatáról” mondanak. „A  reformációnak 401. évfordulóján, hazánk 
fővárosa, Budapest, nagy eseményeknek volt színhelye. Mintha csak 
ugyanazon szellő hatotta volna át az emberek lelkét, mint hajdan a 
reformáció hajnalán, úgy lelkesedett a nép, a katonaság, a szabad
ság, egyenlőség és a testvériség szent és nagy reform eszményeiért. 
S hazánk alkotmánya egy nap alatt új tartalmat nyert. . .  Ügy érez
zük, mintha a kettőnek valami köze is lenne egymáshoz! A történe
lem tanúbizonysága annak, hogy ezen érzésünknek alapja és létjo
gosultsága van! A protestáns egyház története hazánkban össze van 
forrva hazánk történelmével.” (Evangélikus Örálló, 1918.) (Ha az 
Örálló itt már túl is szalad a teológiai igazságon, az utóbbi mondat
ban mégis nagyon igaza van.) — „Október 31-ike ezentúl nemcsak 
evangélikus egyházunknak lesz ünnepe, hanem a magyar köztársa
ságnak is. Szerencsés összetalálkozás. A vallásos felszabadulás és a 
nemzeti szabadság összetartoznak és kiegészítik egymást. Ezt a vé
letlent jó előjelnek is vehetjük.” (Evangélikus Lap, 1918. 47.)

Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása után előre látható
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volt, hogy az új forradalmi helyzetben a régitől eltérő lesz az egyház 
és állam viszonya is, megváltozott körülmények más lehetőséget fog
nak nyújtani az eddiginél az egyházaknak. Amikor abban az időben 
a forradalmi átalakulás értékeléséről volt szó, természetesen ez a 
szempont sem maradhatott ki, ezzel is szembe kellett az egyházi köz
véleménynek, az egyházak vezetőinek és papjainak nézni.

Az események pedig egyre gyorsabban követték egymást ha
zánkban. A polgári forradalom és köztársaság viszonyai között az 
evangélikus egyház egyes csoportjai változatlanul a további kibon
takozás lehetőségeit keresték, mások gyáván meghúzódva a „vész el
múltára” vártak. Bírálatok hangzottak el az egyházi vezetőség felé 
és az egyházi vezetőség néhány tagja pozitív tartalmú megnyilatko
zással, sőt püspöki pásztorlevelekkel támogatta az új rendet. Haladó 
gondolkodású papok szervezkednek, politizálnak nyíltan — és a ré
git visszasíró egyházi emberek gyülekeznek össze s politizálnak — 
többnyire titokban, fgy, ilyen zavaros helyzetben köszöntött be az 
evangélikus egyház ajtaján 1919. március 21.

Egyházi élet a 'proletárdiktatúrában

„Magyarország proletársága a mai nappal a maga kezébe vesz 
minden hatalmat” —• tudatta az ország népével az új Forradalmi 
Kormányzótanács „Mindenkihez” című röpirata. — Az egyházi la
pok gyorsabban reagálnak ismét az újabb eseményekre. Közülük is 
legjellemzőbb az, ahogyan a Harangszó „A  Magyar Tanácsköztársa
ság” címmel kommentálja (1919. 94.) s ugyanez a lap folyamatosan 
ismerteti további számaiban a proletárhatalom újabb és újabb intéz
kedéseit. Ezek pedig: a címek és rangok eltörlése, a házak, az üze
mek, a közép- és nagybirtok szocializálása, az egyház és állam szét
választása, az iskolák államosítása, a tanácsrendszer továbbépítése, 
stb.

Mindenkinek megnyugtatására közli a Harangszó a vallás sza
bad gyakorlásáról szóló rendeletet és azt, hogy akik ennek az ellen
kezőjét hirdetve, félrevezetik a népet, azokat a forradalom ellensé
geinek tekintik és ilyenek gyanánt fognak eljárni ellenük. (1919. 
114.) — Az ismertető jellegű közlemények után az első irányító és 
útmutató szót Paulik János nyíregyházi lelkész bocsátotta ki az Ör- 
álló hasábjain, aki a többi között ezt írta: „Az idők szekere gyorsan 
rohan előre, azért a távolból is bizalommal kérem a testvéreket, il
leszkedjenek bele nyugodtan a kor szellemébe, s a nagy átalakulást 
az evangélium igazságosztó, megnyugtató és megszentelő erőivel is 
igyekezzenek előmozdítani.”

Mindkét egyházi lapunk igyekszik bebizonyítani egyházunk ha
ladó jellegét. Egyházi vezércikkekben, gyűlési beszámolókon, tudósí
tásokban gyakran történik hivatkozás a haladó magyar protestáns 
hagyományokra. Még mélyebb az érvelés akkor, amikor a Szentírás
ra vezetik vissza a haladó evangélikus magatartást. Itt persze jelent
kezik az a naivitás, amely nem veszi eléggé figyelembe a szocializ
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mus és a keresztyénség közötti áthidalhatatlan elvi különbséget, de 
igaza van ennek az érvelésnek annyiban, hogy a gyakorlati cselek
vések terén az együttműködésnek széles lehetőségei bontakoznak ki. 
Figyelemre méltó azonban az a szándék, amellyel a protestantizmust 
közel akarják hozni az új társadalmi változásokhoz. A cikkírókat az 
a szándék vezérli, hogy egyházunk ne gátolja, hanem segítse és elő
mozdítsa az új fejlődést. „Be kell bizonyítani azt, hogy a protestáns 
egyházak nemcsak a múltban tettek nagy szolgálatot a társadalom 
szabad irányú fejlődése terén, de ma is megtesznek mindent, amit az 
igazság, az egyenlőség érdekében megtehetnek.”

A különben konzervatív Harangszó némely cikkében a lelkese
dés hangján szól a nagy fordulatról: „A  nagyszerű eszmék forrongása 
idején, nem hiszem, hogy volna mélyen gondolkozó, humánusan ér
ző ember, ki könnyeket sírna az eltemetett múlton! Talán vannak, 
kik a homályban szoktatott szemükkel tájékozatlanul, révedezve te
kingetnek a ragyogó világosság felé, de még ezek sem sajnálják a 
lelki szemeikről leoperált szürke hályogot.”

Mindezek ezt mutatják, hogy egyházunk összeszedte minden 
érvanyagát haladó jellegének bizonyítására. így akarta helyrehozni 
azt a kárt, amit a főúri egyházi vezetés okozott az előző években és 
évtizedekben. Hiszen a forradalmi tűzben égő közvélemény előtt 
nem is lehetett volna másként megállani.

Amint az említett rendeletekből kitűnik, egyházunk és minden 
egyház, teljes vallásszabadságot élvezett a proletárdiktatúra alatt. 
Természetesen az egyház és állam szétválasztásának következménye
ként új helyzet alakult ki az előzőkhöz képest, de ez nem érintette 
egyházunk igeszolgálatát, legfőbb funkcióját. Noha az egyházi veze
tőség igyekszik hátráltatni a szétválás folyamatát és memorandumo
kat intéz a különböző hatóságokhoz, egyházunk hivatalos megnyilat
kozásai azt tükrözik, hogy nincs semmi kétség a vallás szabad gya
korlása terén. Nincs kétség aziránt sem, hogy az államot, a proletár- 
diktatúrát az egyháznak tiszteletben kell tartania és azt a maga mód
ján támogatni kell. Ehhez a kapcsolópontot egyházunk részéről 
rendszerint ott találják meg, hogy a haladó hagyományokból bonta
koztatják ki a helyes magatartás elveit. Ezek mellett természetesen 
végigvonul egész életünkön az új helyzet új problémáival való vias- 
kodás.

A Harangszó 1919. április 20-i száma közli Kapi Béla dunántúli 
püspök körlevelét, amelyben többek között ezekkel a gondolatokkal 
fordul az egyházak vezetőihez: „Üj világ formálódik előttünk. Az ér
vényesülésre törő eszmék között sok a régi, amelyek az evangélium
ban régről fogva felénk zendülnek, amelyeket meggyőződéssel és hit
tel hirdettünk, de amelyek megvalósítására és a közgazdasági életben 
való érvényesítésére erőtlenek voltunk. Ezeken kívül sok új eszme 
vesz körül, melyek ma még idegenek, melyekhez szoktatni és nevelni 
kell önmagunkat. Ev. Egyházunk a kialakuló új világba és annak ki
formálódó új társadalmi és gazdasági rendjébe becsületes elhatáro
zással beilleszkedik. Alkalmazkodik a törvényekhez és megváltozott
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viszonyokhoz, s elismeri a kialakuló társadalmi és gazdasági rendet. 
Nekünk .hatalmi, gazdasági, politikai törekvéseink nem voltak és nin
csenek. Mi a lelkek szolgálatára rendeltettünk, s ha körülöttünk 
megváltozik is a gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedés, 
ezt a szolgálatot teljesíteni fogjuk mindazokkal szemben, akik annak 
szükségét érzik és azt igénybe venni óhajtják.”

Ez a gondolatmenet irányítólag hatott evangélikus egyházunk
ban nemcsak a dunántúli gyülekezetekben, hanem országosan is a 
sajtóban történt megjelenése révén.

Amikor tehát egyházunk először találkozott a szocializmussal, 
mint államrendszerrel, semmi akadályát sem látta annak, hogy azt 
támogassa, ahhoz alkalmazkodjék, annak keretében formálja ki a 
maga életét. Azt az életet, amely nem volt súlyos problémáktól men
tes — mikor volt ez egyszer is lehetséges — , azt az életet, amelyben 
sok volt ugyan a kapkodás és egyesek részéről a nyílt reakció, de 
amely élet mégiscsak, ha rövid ideig is, azokat igazolta, akik hit
tek az igének és akik hittek abban is, hogy az egyház számára min
dig az jelenti az „előnyt” , ha azoknak az oldalán áll, akik a haladást 
képviselik. Amint pedig a nép látta, hogy elmúlt egyházunk felől az 
a tehertétel, amit a nagybirtok és nagytőke háborús kormányának 
kiszolgálása jelentett, nagyobb bizalommal fordult a lelkészekhez, 
jobban megbecsülte egyházunk szolgálatát is. A Harangszó arról ad 
például hírt, hogy a „templomok újra kezdenek megtelni” . Az állam
segély megszűntével a hívek mélyebben átérezték egyházfenntartási 
kötelezettségüket, és az elmúlt évekhez képest megsokszorozták ado
mányaikat.

Mindent egybevetve: egyházunk nehéz helyzetben találkozott 
először a proletárdiktatúrával. Számos világi egyházi vezetőnek és 
lelkésznek rossz volt a lelkiismerete a világháborús évek alatti ma
gatartása miatt, azért eleve idegenkedve fogadta az új fejleménye
ket. Ugyanakkor a néptömegekben rejlő forradalmi erő fellelkesí
tette egyházunk népét is. Sokan fáradoztak annak kimutatásán, hogy 
a protestáns haladó hagyományok nyomán mennyi sok kapcsolópont
ban találkozik egyházunk a szocializmus törekvéseivel. Sokkal na
gyobb méretű lehetett volna egyházunk rokonszenvezése a Tanács- 
köztársaság erőfeszítéseivel, ha nem érik készületlenül egyházunkat 
az egyházpolitikai reformok, ha valamelyes átmenetet engedélyeztek 
volna például az anyagi önfenntartás útjának a megtalálása terén. 
Azonban a fennálló nehézségek ellenére is egyházunk híveinek 
többsége őszintén kereste a meginduló szocialista fejlődésben a maga 
építő életútjának kereteit s alapvonalaiban meg is találta az új 
helyzethez alkalmazkodás lehetőségeit. A kedvezőtlen nemzetközi 
erőviszonyok, belső árulás, politikai hibák következtében az első ma
gyar szocialista kísérlet megbukott ugyan, de kitörölhetetlenül mély 
nyomot hagyott a nép szívében, s nagy tanulsággal látta el egyházun
kat is: küldetésével jut ellentétbe az az egyházi magatartás, amely 
elszakad a néptől, de újra vissza lehet találni a helyes útra, az evan
géliumi egyszerűség útjára.

«  ( F o l y t a t j u k )  Dr. Ottlyk Ernő
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Ta n u lm á n y

Elefántine
A mai Asszuántól néhány kilométerre, a Nílus első zuhataga kö

zelében, egy festői szépségű szigetecskén, a múlt század nyolcvanas 
éveiben egy régi városka maradványaira akadtak a régészek. A ro
mok feltárása után világossá lett, hogy az egykori egyiptomi biroda
lom egyik határőrségi városára bukkantak a kutatók. Valamikor Jeb 
néven tartotta számon a fáraók megfelelő hivatala és Szevéne (Syé- 
ne) néven említi az Ótestámentom (Ezékiel 29,10; 30,6), s e megje
lölések mellett a görög Elefántine néven is ismert volt az akkori vi
lág utazói, kereskedői előtt.

Az ásatások alkalmával találtak néhány papiruszdarabkát is, de 
ezeknek — erősen megrongált voltuk miatt — a régészek nem tu
lajdonítottak nagyobb jelentőséget. (Nem is olyan régen derült ki, 
hogy egy Wilbour nevű amerikai 1893-ban valamiféleképpen egy 
egész sereg papirusztekercs birtokába jutott ezen a környéken, de 
1896-ban bekövetkezett halála másodszor is eltemette az igen értékes 
iratokat, mert csak évtizedek múltán találtak ismét rájuk egy bő
röndben.)

1903-ban az egyik asszuáni bennszülött kereskedő papiruszokat 
kínált a külföldieknek eladásra. A tüzetesebb vizsgálódások hama
rosan kiderítették, hogy a megvásárolt dokumentumok a Kr. e. ötö
dik századból származnak. S nem sokkal később az is kiderült, hogy 
az élelmes kereskedő, közvetlenül vagy közvetve, a feltárt elefánti- 
nei romos házak egyikének pincéjéből szerezte be magának az érté
kes „árut” .

Mondanunk sem kell: ezekután megindult a további kutatás s 
egymás után kerültek elő az újabb papirusztekercsek, töredékek és 
csakhamar megtörtént feldolgozásuk, publikálásuk is.1 A felfede
zés a szenzáció erejével hatott, és legalább akkora érdeklődést kel
tett fel a szakkörökben, mint napjainkban az ún. Holt-tengeri lele
tek. Viták robbantak ki, elméletek láttak napvilágot, hogy újabbak
nak adjanak helyet, amikor újabb adatok kerültek a napvilágra, aho-

1 Az ism ertebb szöveg közlések: E. Sachau, Aram áische Papyrus und Ostra- 
ka aus einer jüdischen M ilitárkolonie zu Elephantine, L ipcse, 1911., A. Cewley, 
Áramaié Papyri o f  the fifth  Century B. C., O xford, 1923., E. G. Kraeling, The 
Brooklyn Museum Áram aié Papyri, New Ha ven, 1953. A  leletek m ásik csoportját 
pedig G. R. Driver, Áram aié Docum ents o f  the Fifth Century B. C., Oxford. 1954. 
közli.
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gyan ez -— ismét csak" ezt a példát hozhatjuk elő — , a Qumrán-teker- 
csek szenzációjának idején is történt.

De mi váltotta ki ezt a nagy érdeklődést, mi adott okot az évekig 
tartó vitára? — Nemcsak az a tény, hogy igen régi (köztük néhány, 
az akkoriban ismert legrégebbi görög) eredeti szövegek kerültek a 
napvilágra, hanem még inkább az, hogy nagyobb részük az Ószö
vetséggel, illetve az Ószövetség népével, annak történetével vannak 
kapcsolatban, mert a szövegek feltárása, megfejtése közben rögtön 
az derült ki, hogy az arámnyelvű iratok az Elefántinében — az ira
tok keltezését véve alapul — már majd’ két évszázad óta meglevő 
zsidó katonai kolónia „irattárából” valók.

Elefántine

(Jeb) már igen korán fontos szerepet kapott az egyiptomi határ
védelemben. A „középső birodalom” korában megerősített őrhely az 
ország déli határvidékén. S ha a fontosságát a birodalom további 
terjeszkedésének idején (az ún. „új birodalom korában) el is vesz
tette, egészen a keresztyénség elterjedéséig megtartotta kisebb-na- 
gyobb jelentőségét s hosszú ideig, elsősorban, katonai jellegét.

Az ókori imperialista hatalmak — akárcsak későbbi utódaik — 
szükségszerűen tartottak fenn kisebb-nagyobb létszámú zsoldos had
sereget. Szükségszerűen, mert a határvédelmen túl, a támadó, hó
dító háborúkra való állandó felkészültség ezt kívánta meg. Köztu
domású azonban, hogy ezeknek a hatalmaknak a vezető, de különö
sen „polgári” , hivatalnok és kereskedő rétege nem volt alkalmas ka
tonai szolgálatra, sőt — elsősorban az utóbbi rétegek tagjai — egye
nesen ki is húzták magukat e szolgálat alól. Ilyen helyzetben az anya
ország csak a rabszolgákra és az erre önként jelentkezőkre számít
hatott, mint katonai anyagra, de azzal a megszorítással, hogy az 
anyaországbeli rabszolgák túlzott katonai igénybevétele az ország 
gazdasági életére jelenthetett súlyos veszélyt — a szükséges termelő
erő kiesése miatt. Ezért és innen érthető az, hogy a hódító szándékú 
hatalmak, az ókorban is, elsősorban a zsoldoshadséregre építették 
katonai erejüket, amely erőnek a megtartásáért, sőt további fejlesz
téséért, egyben újabb támadó hadjáratokra kényszerültek. A hadse
reg létszámának növelésére ugyanis a legalkalmasabb (mindenkép
pen gyalázatos) módszer, újabb népcsoportok leigázása, függő hely
zetbe való kerítése volt.

Az ókori egyiptomi vezető és polgári rétegek tagjai sem voltak 
nevezetesek arról, hogy jó katonák lettek volna, mert — különösen 
az utóbbiak — a maguk részéről inkább szerették a foglalkozásuk
hoz feltétlenül szükséges biztonságos, békés nyugalmat, mint a min- 
denképpeni háborúskodást (ez a megállapítás — természetesen — 
nem vonatkozik a birodalom megalakulásának időszakára, hanem 
a későbbire). De, hadseregre egy imperialista hatalomnak — ahogy 
ezt előbb is leszögeztük —, amely nemcsak a határaira ügyel, hanem 
hódító szándékai vannak, mindig nagy szüksége volt. Márpedig az
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egymást váltó dinasztiák a legtöbbször nem elégedtek meg a Nílus 
két partján fekvő területek birtoklásával és ezért nemegyszer nyúj
tották ki karjukat a szomszédos országok, területek felé. (Az Ótes- 
támentom népének története jónéhány bizonyítékot ad e szándék 
fel-fel elevenedő valóságáról.) Ilyen célra pedig hadseregre, még
pedig nagy haderőre volt szükségük a fáraóknak is. S ha már az or
szág szabad polgárai nem valami szívesen haltak meg a vezető réteg 
tagjainak ambíciói kedvéért, akkor keresni olyanokat kellett, akik 
ezt megtették — pénzért.

A hódítások eredményeként pedig nemcsak a birodalom határai 
tágultak ki, hanem — koronként — a leigázott népek száma is 
egyre növekedett. Ez ismét megoldotta a hadsereg problémáit, hi
szen a fogságba jutott, szülőföldjükről elhurcolt férfiak inkább vál
lalták a zsoldoskatona életét, mint a rabszolgák keserves sorsát. Az 
önkéntes toborzások és a hadifoglyok ilyenfajta „besorozása” az
után igen tarkává tették a fáraók hadseregének nemzetiségi arcula
tát.

Az ún. „Ashor” felirat szerint a Kr. e. 7. században „palesztinai, 
görög, szíriai és más” nemzetiségű zsoldoskatonák szolgálták az 
egyiptomi érdekeket. Persze, ezen a feliraton nemcsak a „más” ki
fejezés az általános értelmű, hanem az első három megjelölés is, mert 
akár a palesztinai, akár a szíriai megnevezés több népfajt, több nem
zetiséget takar. — Egy későbbi — a 6. századból való — tudósítás 
arról tanúskodik, hogy az előbbiek mellett föníciai származású kato
nák is szép számmal találhatók az egyiptomi hadseregben. S ha így 
számbavesszük a zsoldosok származási hovatartozását, akkor nége
reket Núbiából, a görögöket a kisázsiai szigetvilágból, annak partvi
dékéről csakúgy találhatunk a fáraó katonái között, mint júdeabelie- 
ket, samáriaiakat.

Továbbmenve: azt, hogy a Kr. e. hetedik században júdeai 
származású katonák zsoldosokként szolgálatot teljesítettek Egyip
tom különböző helyőrségeiben, nemcsak ilyen közvetlen, írásos, ha
nem közvetett bizonyítékok alapján is tudjuk s ez a bizonyítás egy
úttal nemcsak az akkori világ, hanem ennek az országocskának az 
általános helyzetére is tanulságosan jellemző. Érdemes lesz hát — né
hány mondatban — erre is kitérnünk.

A Jósiás által 622-en bevezetett, ún. deuteronómiumi, törvény- 
könyv nemcsak azt tiltja meg a királynak, hogy „sok feleséget tart
son, hogy szíve el ne hajoljon; szerfölött sok ezüstöt és aranyat 
gyűjtsön magának” , hanem azt is szigorúan kiköti, hogy „ . . .  sok lo
vat se tartson és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy sok lo
vat szerezzen magának, mivel az ÚR megmondotta nektek: Ne tér
jetek többé vissza ezen az úton!” (Deuteronómium 17,16k.)

Az első pillanatra érthetetlen ez az utóbbi utasítás, de mindjárt 
érthetővé válik, ha arra gondolunk, hogy minden bizonnyal akadtak 
a júdeai uralkodók között olyanok, akik a Palesztinában oly ritka és 
becses lovakért hajlandóak voltak, katonáskodásra alkalmas alatt
valóik közül többet vagy kevesebbet, „csereáruként” az egyipto
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mi udvar rendelkezésére bocsátani. Vagy egyszerűbben: a Jósiás 
előtti uralkodók rendszeresen áruba bocsátották a katonakorú, erre 
a szolgálatra alkalmas férfilakosság egy részét. S nem hiszem, hogy 
tévednénk, amikor azt állítjuk, hogy az elefántinei zsidó katonai ko
lónia eredetét —  melyről a továbiakan részletesen beszélünk majd 
— elsősorban a palesztinai uralkodók ilyen jellegű „üzleti érzéké
ben” , végeredményben: az egyéni haszonlesésben, kell keresnünk. 
Ugyanakkor tényként kell azt is leszögeznünk, hogy a palesztinai 
származású zsoldoskatonák létszámát növelte az Egyiptommal való 
összeütközések, határincidensek sora és nemkülönben: a Jeruzsálem 
elpusztítását követő önkéntes emigráció (Kr. e. 586 után) is. Ezért, 
ilyen megfontolások alapján, a palesztinai származású zsoldoskato
nák Egyiptomba való kerülésének kezdetét I. Psammetich fáraó ural
kodásának (664—609) idejére tehetjük és ennek a meg-megújuló fo
lyamatnak a befejeztét, mármint az egyiptomi érdekek szolgálatát, 
Amazis (569—526) korában állapítjuk meg.

Kambizesz

Kr. e. 525-en elfoglalta Egyiptomot és ezzel a perzsa birodalom ha
tárai a Földnek e részén egybeestek az egykori egyiptomi határokkal 
(tudjuk: az etiópiai és karthágói hadjáratai nem jártak sikerrel). 
A perzsa katonai hatóságok megtartották a régi határerődöket és 
legtöbbször a bennük talált, nem ellenséges zsoldoskatonaságot is. 
Tették ezt — természetesen — azzal a megszorítással, hogy saját 
tisztjeiket nevezték ki a helyőrségek, csapattestek parancsnokául, 
vezetőjéül.

Elefántine is megmaradt annak, ami volt: fontos határmelléki 
városnak. Sőt jelentősége még növekedett is, mert egyúttal az egyip
tomi satrapátus egyik körzetének központjává lett. S tegyük hozzá, 
hogy szerencsénkre. Mert a ránkmaradt iratok így egy forgalmas, 
élénk életű városka köznapi dokumentumait őrizték meg s egyben 
ezek az írásos emlékek hírt adnak arról is, hogy milyen volt ebben 
az időben egy, a nagy birodalom székhelyétől távoleső kerületi köz
pont bírósági gyakorlata, kereskedelme; általában: polgári, katonai 
közigazgatása, — s mindenekfelett — mindennapi, eleven élete.

Aki ennek az időszaknak a viszonyait egy kicsit is ismeri, az tud
ja, hogy a perzsa kormányzat — e korban mindenképpen humánu
sabb gyakorlata — nemcsak arra vigyázott, hogy lehetőleg ne szól
jon bele a birodalom nemzetiségeinek, népeinek apró-cseprő dolgai
ba, szokásaiba, hanem arra is, hogy a közigazgatás a régi mederben 
folyjék. Éppen ezért a perzsa uralom meghagyta az ebben a város
kában is talált „rendőrségi” , kereskedelmi és adóhivatalok, valamint 
a bíróság alkalmazásában az alacsonyabb beosztású egyiptomi tiszt
viselőket s a katonai kolóniában élő más nemzetiségű hivatalnokokat. 
Ezek a tisztviselők intézkedtek, ítélkeztek az államra, a kincstárra 
vonatkozó apróbb ügyekben és látták el a döntőbírói szerepet a kü
lönböző nemzetiségű polgárok pereskedéseiben.
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Az ilyen gyakorlatra jellemző volt az is, hogy a bíróság vagy a 
bíró minden esetben megkérdezte a peres feleket, hogy melyik val
lás követőinek a sorába tartoznak. Erre azért volt szükség, hogy min
denkit a maga vallásának istenére, istenségére eskessenek meg, ezzel 
is biztosítván a hamis vallomás elkerülését. A praktikus módszeren 
túl, ez a tény a már említett toleranciára is újabb bizonyítékot szol
gáltat. Nem is szólva arról a haszonról, hogy a bírósági akták, e gya
korlat révén, egyszeribe érdekes vallástörténeti olvasmányokká lép
nek elő.

Az egyiptomi származású hivatalnokok mellett, még nagyszámú 
görög tisztviselő is dolgozott a városban — különböző beosztásban. 
A perzsák marathoni veresége után (Kr. e. 490), azonban már nem 
találunk ilyeneket az akták hivatalos aláírói között. Honfitársaik túl 
sok kellemetlenséget okoztak az uralkodónak, I. Dáriusznak, és had
seregének és így nincs mit csodálkoznunk azon, hogy továbbra nem 
bíztak meg bennük, nem alkalmazták őket a közigazgatási hivatalok
ban, de a többi nemzetiségek képviselői változatlanul ellátták a ma
guk feladatait.

A polgári hatóságok mellett — és ezt természetesnek is kell tar
tanunk — önálló hatáskörrel, katonai hivatalok is voltak a város
ban. Ezek, magátólértődően, a helyőrség tagjai fölött gyakorolták 
hivatalukat és annak rendjének, fegyelmének a biztosítását szolgál
ták. — A katonai és a polgári személyek közötti nézeteltérések, pe
res ügyek a polgári bíróságok előtt intéződtek el. Ez annál is inkább 
érthető, mivel a zsoldoskatona békeidőiben maga is „polgárrá” lett, 
szolgálata mellett valamilyen foglalkozást is űzött és így az esetleges 
összetűzések, rendszerint, a mindennapi életből adódtak.

A helyi hatóságoktól a satrapához, illetve rajta keresztül az ural
kodói udvarhoz, az ottlevő, megfelelő hivatalhoz lehetett fellebezni. 
Ezek az udvari hivatalok szigorúan ügyeltek a „szolgálati út” betar
tására és csak nagy ritkán sikerült — vesztegetéssel, protekcióval — 
egy-egy beadványt a helyi hatóságok megkerülésével, az uralkodó 
valamelyik nagy befolyású tisztségviselőjéhez eljuttatni. (Ez a rend
szer azonban nem zárta ki azt, hogy a perzsa, főnemesi származású, 
főtisztviselők ne rivalizáltak volna egymással. Hérodotosz szerint, 
ezek a perzsa főnemesek — különböző hivatali beosztásban — állan
dóan féltékenykedtek egymásra.)

Az előbbi közigazgatási, a katonai szervek mellett, ezektől majd
nem teljesen függetlenül, az egyes nemzetiségek önálló közigazga
tási szervezettel is bírtak a városkában. Ezeknek elsősorban az volt 
a feladatuk, hogy a különböző nemzetiségek a saját ügyeiket, saját- 
maguk intézzék s a maguk házatáján a mindennapi élet jó rendjét 
biztosíthassák. (Csak közbevetően: ezt tapasztalhatjuk ebben az idő
ben — igaz, hogy nagyobb arányokban — pl. Jeruzsálemmel kap
csolatban is.)

A katonai kolónia és a hozzá épült település nemzetiségei, ma
guk választották meg — viszonylagosan — önálló szervezetük for
máját és annak vezetőit s ugyanakkor a Susában székelő uralkodói
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udvar (ismét csak a jeruzsálemi helyzetet lehetne összehasonlításul 
venni) külön erre a célra kirendelt hivatalnokok révén ügyelt a 
maga érdekeinek a védelmére. Ezeknek a hivataloknak a feladata 
volt a nemzetiségek sérelmeinek kivizsgálása, beadványainak továb
bítása. A más közigazgatási körben dolgozó hivatalnokoknak meg
felelően, őket sem lehetett kikerülni, s egy-egy panaszt egyenesen a 
perzsa udvarnak megküldeni. S tegyük mindehhez hozzá, hogy: 
ez a gyakorlat olyan „levegős” , olyan kedvező lehetőségeket adott a 
perzsa birodalom különböző nemzetiségű, szabad alattvalóinak, amit 
—- még az évszázadok elmúltával is — emberiességi szempontból 
nagyra kell értékelnünk. Mert ebben a — különben a rabszolgaság 
intézményétől hírhedett — korban olyan (a Zarathusztra kegyesség
ből kinövő) humánus momentumokra bukkanhatunk, amelyek soha
sem voltak jellemzőek a későbbi, ún. „keresztény” imperialista ha
talmakra.

Ahol emberek

kerülnek egymással, sokszor kényszerű, közösségbe, ott óhatatlanul 
napirenden vannak a kisebb-nagyobb súrlódások. Hát hogyne lett 
volna ez így ott, ahol nemcsak egy közösség, hanem egymással ellen
séges viszonyban levő nemzetiségek tagjai kényszerültek mindennapi, 
kölcsönös érintkezésre. Rivalizálás, irigység, faji gyűlölet és ehhez 
hasonlók pedig könnyen megronthatják a különben békés életet.

Az elefántinei békés napokat is ilyen incidensek tették sokszor 
kellemetlenné és békétlenné. Ezek az esetek nemegyszer odáig fajul
tak, hogy tettlegességre került sor, amiről a fényekhez „ragaszko
dó” bírósági akták, ítéletek és felterjesztések tanúskodnak. S egy 
ilyen incidensről készült felterjesztés jelentette az elefántinei levél
tár legnagyobb szenzációját. Ügyannyira, hogy ennek az „aktának” 
áz egyes részleteit nagyon is érdemes a következőkben szemügyre 
venni, s ezért jónak látszik, ha szó szerint idézzük néhány mondatát.

Elöljáróan csak annyit, hogy a felterjesztés címzettje Bagói 
(bgvhi), a jeruzsálemi helytartó s az írók meg majd megnevezik ma
gukat az alábbiakban:

„Most a te szolgád, Jedonja és társai beszélnek így: Dáriusz 14. 
évében, Tammuz havában, amikor Arsam (az egyiptomi satrapa) el
utazott és az uralkodóhoz ment, Hnub isten papjai összeesküvést 
szőttek Jeb erődjében Vaidranggal, aki itt kormányzó volt: Jahu Is
ten Jeb-beli templomát el kell innen távolítani. Erre ez a Vaid- 
rang, ez a heréit (?) levelet küldött fiának, Nefánjánnak, aki a syé- 
nei erődítmények csapatparancsnoka volt, így: ’A templomot Jeb 
erődjében szét kell rombolni!’ Erre Nefánján felvezette az egyipto
miakkal együtt a csapatokat. Ezek a fegyvereikkel (?) jöttek a Jeb- 
beli erődhöz, benyomultak a templomba és az alapokig lerombolták 
azt. Az ottlevő kőoszlopokat széttörték. Az is megtörtént, hogy a 
kőtömbökből épült öt kőkaput, amelyek ebben a templomban voltak, 
szétzúzták; az ajtószárnyakat (?) kiemelték, és némely ajtónak a
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pántja bronzból volt, és a tetőt, amely egészen cédrusfából volt, fel
égették, az egész berendezettséggel és az ott levő holmikkal együtt, 
és az arany, ezüst szentedényeket, amelyek ebben a templomban vol
tak, elvették és eltulajdonították.

Még az egyiptomi királyok korában építették a mi atyáink a Jeb 
erődben ezt a templomot és amikor Kambizesz bevonult Egyiptom
ba, már megépítve találta ezt a templomot. Az egyiptomi istenek 
templomait mindenütt lerombolták, de ebben a templomban a leg
kisebb kárt sem okozták . . .

Amikor ez megtörtént, feleségeinkkel és gyermekeinkkel együtt 
zsákba öltöztünk és imádkoztunk Jahuhoz, az ég (menny) Istené
hez . . .

. . . egészen a mai napig zsákba vagyunk öltözve és böjtölünk, 
a mi feleségeink mintha özvegyek lennének, olajjal nem kenjük be 
magunkat és bort sem iszunk; és azóta, mindmáig,’ Dáriusz király 
uralkodásának 17. évéig nem mutattunk be ebben a templomban étel, 
füstölgő és égő áldozatot.

. . . Tekints azért (kegyesen azokra, akik a te jótéteményeidet és 
baráti segítőkészségedet itt, Egyiptomban megőrizték. Egy levél jö
het majd tőled, hogy Jahu templomát a Jeb erődben újból felépít
sék, és pontosan olyanra, mint azelőtt volt. És étel, füstölgő és égő 
áldozatot fogunk bemutatni az oltáron Jahu Istennek, a Te neved
ben, és szüntelenül imádkozni fogunk érted, mi asszonyaink, gyer
mekeink és minden zsidó, aki itt van; ha te még megéred, hogy ez a 
templom felépül és igazságod (érdemed=cdqh) lesz Jahu, az ég 
(menny) Istene előtt, nagyobb, mint amikor valaki égő és véresáldo
zatot 1000 talentom értékben bemutat. Ami az aranyat illeti, arról 
küldöttünknek (szóbeli) utasítást adtunk . . . ”

A helytartó ránkmaradt válasza rövid:
„Beszélj az egyiptomi Arszam előtt, hogy az Ég Istenének az ol

tárházát (bjt mdbcha), amely még a Kambizesz előtti időben épült 
Jeb erődjében, amit az a Vaidrang, a heréit, Dáriusz király 14. esz
tendejében lerombolt: azon a helyen, ahol korábban állt, fel kell 
építeni, éppen olyannak, amilyen volt, hogy ott étel és füstölgő áldo
zatot lehessen bemutatni.”2

A bemutatott dokumentum részletek több vonatkozásban is ér
dekesek. Nemcsak azért, mert a helytartóhoz írott beadvány szerzői 
is bizonyítják, amit elöljáróban magunk is leszögeztünk: a Jeb-beli 
erőd zsoldoskatonái között már az egyiptomi uralom idején szép 
számmal találhatók júdeabeli származásúak, hanem azért is, mért 
ezek a sorok — más hasonlókkal együtt3 — egy, a jeruzsálemi 
kultuszi központtól távolabb levő, az ótestámentomi kegyesség által

2 H. Gressman, A ltorientalische Texte zum Altén Testament Lipcse, 1926. 
£50—452. lapok.

3 A z idézett dokum entum ok mellett, m elyek különben a Kr. e. 408-as évben 
íródtak, még szép számmal találunk a leletek között vallásos jellegűeket, illetve 
olyanokat, am elyek az itteni vallásos élettel függnek össze. Közülük is jelentős 
II. Dáriusz „húsvéti levele”  — 419-ből —, valam int azok a töredékek, m elyek az 
„A ch ikár m ondásai”  cím et viselik.
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meghatározott vallásos közösség hitéről, istentiszteleti gyakorlatáról 
vallanak.

Mi a jellemző erre az érdekes szituációra, illetve milyen követ
keztetéseket vonhatunk le mindabból, amiről az elefántinei leletek 
tanúsítanak?

1. Érdekes — mindenekelőtt — az a momentum, hogy a júdeai 
származású zsoldoskatonák olyan vallásosságot gyakoroltak Elefán- 
tinében. amelynek leglényegesebb vonásait csak a „deuteronómiumi 
reform” vagy — rosszabb esetben — a jeruzsálemi gyülekezet újjá
alakulása előtti időben tudjuk elképzelni — az „őshazában” .

E vonatkozásban érdekes azért a számunkra annak a regisztrá
lása — amit különben más forrásokól is bizonyítani tudunk —, 
hogy a perzsa uralom előtti időben, tehát az „újbabiloni, babiloni” 
korszakban a jeruzsálemi kultuszi központ még nem jutott egyedura
lomra.

Ezt bizonyítja az a tény, hogy a levél írói következetesen temp
lomról beszélnek és erről vall az is, hogy az adott válaszban pedig e 
szó helyett az „oltárház” kifejezést találjuk. Erről tanúskodik az is, 
hogy — ugyancsak a levél írói — részletesen felsorolják mindazokat 
az áldozattételi formákat, amelyeket ebben az időben (Kr. e. 408) 
már csak a jeruzsálemi templomban lehetett legálisan bemutatni. A 
válaszlevél írója, ezért, már csak étel és füstölő (füstölgő) áldozatok 
bemutatását „engedélyezi” , ami nagyjából megfelelt a jeruzsálemi 
papság egyeduralmi törekvéseinek.

A kisebbségi lét mindig konzervál és éppen ez a tény teszi hi
telessé azt, hogy az elefántinei kolónia kegyes vezetői (és minden 
bizonnyal: tagjai is) magától értetődőnek tartják, hogy ti. város
negyedükben továbbra is templomot (nempedig imaházat) kell épí
teni, amely templomban — az ősi hagyományoknak megfelelően — 
be lehet mutatni a Tóra által elrendelt, megkívánt mindenfajta áldo
zatot. S ugyanakor ezek a mondatok is bizonyítják — indirekt mó
don — , hogy az erős centralizálási törekvés eredményeképpen, a je
ruzsálemi papi hatóságok tevékenységével, a szituáció ügyes kihasz
nálásával lett kizárólagosan egyedülivé a jeruzsálemi templom és ve
le együtt a papsága által képviselt teológia. Az a teológia, amely 
előbb csak e helyen, a kultuszi élet központjában, lett tekintéllyé, de 
amely szellemi irányzat az idők folyamán tovább terjeszkedve, elér
te a diaspórákat, hogy ott majd keveredjék a hellenizmus filozófiai 
nézeteivel s így visszahatva, megintcsak hatással legyen a judeistá- 
nak nevezett vallásosságra, kegyességi életformára.

2. Az elefántinei írásbeli leletek azt tanúsítják, hogy az itt élők 
vallásossága szinkretisztikus, népi vallásosság. Énnek az állításunk
nak tárgyi, ténybeli alapja van (ezek közül különösen is jelentős az 
itt nagy közkedveltségnek örvendő, már megemlített „Achikár mon
dásai” nevezetű töredék egész beállítottsága) és ez az alap a kolónia 
vezetőinek beadványából is kitetszik. A Jahu Isten-névről van szó, 
illetve a névhez kapcsolódó „epiteton ornans”-ról: az ég (menny) 
Istene.
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Ez az Isten-név az Ószövetség könyveiben sehol sem fordul elő 
és ezért a diszkusszió kezdeti időszakában több vallástörténész arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az elefántinei katonai kolónia hí
vei egy ,más” , az ótestamentomi vallásosságtól eltérő istenségben 
hittek volna. Ma ezt a „más” kifejezést töröljük a helyzet érté
kelésénél és inkább arról beszélünk, hogy az itt felbukkanó Jahu 
(jhv) név az egyik jele annak a első harcnak, teológiai tisztázódás
nak, amely mindig is jellemzője volt az ótestámentomi kegyességnek. 
A tiszta monoteizmus, az egyik oldalon — a vulgáris vallásosság: ez 
az, aminek a meglétével mindig számolnunk kell. Számolnunk kell
— mindenekelőtt — azzal a tudatos (prófétainak nevezhető) törek
véssel, amely az egyistenhittel ellenkező hitbeli s etikai „idegen” ele
mek kiszorítását szorgalmazta és számolnunk kell — ezzel ellentét
ben — olyan irányzatokkal is, amelyek nem annyira a korrekt teo
lógiai tételek, hanem a pogány vallásos elemek átvételével jöttek 
létre. S tegyük még hozzá: ez az „átvétel” nemannyira a hitbeli ala
pokat érintette, hanem a közös alapot — ha nem is egy esetben: ve- 
veszélyesen, de — „színezte” . Hogy pedig az elefántineiek vallásos
sága mely korból őrizte meg ezeket a vulgáris elemeket — arra pon
tosan nem tudunk válaszolni, de számolnunk lehet azzal, hogy van
nak közöttük olyanok is, amelyek a sokat emlegetett deuteronómiu- 
mi reform előtti időszakból valók.

3. Az elefántinei kolónia mintegy kétszáz éves története (a Kr. 
e. 4 század elején semmisült meg) alatt bizonyos elszigeteltségben 
élte a maga életét, s ez az elszigeteltség — amint láttuk — egy bizo
nyos önállósággal is párosult. Ez az elszigeteltség, szervezeti önálló
ság azonban nem vezetett merev különállásra, az „anyaországtól” 
való szellemi, érzelmi szakadásra. Éppen ellenkezőleg: az itteniek
— noha nagyon jól beilleszkedtek a maguk környezetébe — min
dig is tudatában voltak annak, hogy egyugyanazon közösségnek a 
tagjai. S mi, ma is ugyanígy tekintünk erre az érdekes sorsú tele
pülésre, mint annak a világnak egy érdekes színfoltjára, amelyet az 
Ótestámentom világának szoktunk mondani.

Dr. Vámos József
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Szemle

Lelkészeink egyháztörténeti munkái
Szempontok egyházunk történetének 

alaposabb megismeréséhez

A reformáció 450 éves jubileuma világszerte előtérbe hoz sok 
olyan egyháztörténeti eseményt, amelyre most új megfogalmazásban 
reagál a világ keresztyénsége. Ezeknek az eseményeknek a feltárá
sánál is nagyobb jelentőségű azonban az, hogy az egyháztörténeti 
kutatás ismeretlen összefüggésekre, és új eddig mellőzött szempon
tokra hívja fel az érdeklődők figyelmét.

Magyar evangélikus lelkészeink az átlagosnál is nagyobb mér
tékben veszik ki részüket ebből a kutató munkából. A Lelkészi Mun
kaközösségek ezidei témái legnagyobbrészt a reformációval, ponto
sabban annak hatásaival kapcsolatosak. Ezek között is új szem
pontok kidolgozására ad lehetőséget a következő két témakör: „Ho
gyan prédikáltak a magyar reformátorok koruk kérdéseiről?” , vala
mint „A  reformáció nyomában gyülekezetem múltjában” . Ez utóbbi 
egy-egy haladó papi életmű feldolgozására akar serkenteni.

Egyházunk püspökeinek megbízásából áttanulmányoztam az idei 
jubileumi év első felének egyháztörténeti jellegű lelkészi dolgoza
tait. Egyetemes vonatkozásban is van a kutatásoknak két értékes 
gyümölcse, mindkettő a bács-kiskuni egyházmegyében. Sárkány Ti- 
borné lelkészi munkatárs a reformáció 450 éves emlékére papnék je
lenlétében a hartai gyülekezet egykori lelkészének, Palotay Gyu
lának befejezetlen kézirata és egyéb új források figyelembevételé
vel, Bora Katalinnak állított kimagaslóan szép emléket. Huley Alfréd 
bócsai lelkész ugyanitt „A  gazdag kereskedőből lett szegény próféta” 
címen Wald Péter munkásságáról írt tanulmányt halálának 750. év
fordulója alkalmából.

Szívesen vállalkoztak lelkészeink annak megvizsgálására is, 
hogy a 16— 17. századi magyar protestáns prédikátorok hogyan 
szólaltatták meg népünk körében koruk kérdéseit. Legtöbben Bor
nemisza Péter munkásságát kutatták, s ez a munka most is folyik. 
Ennek a mi szempontunkból ugyancsak fontos témakörnek az ismer
tetésére és analízisére majd az egész évi feldolgozott anyag ismere
tében fogunk visszatérni.

A gyülekezetek irattárában, helyenként levéltárakban is ku
tató s a könyvtárak rendelkezésre álló anyagát felhasználó lelké
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szeink ugyanekkor egy-egy haladó papi életmű feldolgozásával já
rultak — és járulnak — hozzá egyházunk történetének alaposabb 
megismeréséhez. Az eddig benyújtott dolgozatokat nem a kiértéke
lés igényével teszem le lelkészi karunk asztalára. Még vázlatos is
mertetésükre sem vállalkozom. Az egyes egyházmegyékben eddig 
felolvasott munkák tájékoztató felsorolása mellett célom egyfelől a 
dolgozatokban felismert, vagy az ott éppen érvényre nem jutó, s 
ezért a jövőben fokozottan követendő sajátos szempontokra való 
figyelmeztetés. Másfelől célom azoknak a haladó szellemű, előremu
tató egyházi törekvéseknek, mint újonnan feltárt adalékoknak az is
mertetése is, amelyek hozzájárulhatnak a hazai protestantizmus 
múltjának egyre szélesebb körű, pozitív értékeléséhez.

A bács-kiskuni egyházmegyében Tóth-Szöllős Mihály dunaegy- 
házi lelkész Hajnóczy Sámuel és fia, József életét, Kelet-Békésben 
Halasy Endre a komódi gyülekezet múltját, Nyugat-Békésben Ko
szorús Oszkár esperes Győry Vilmos orosházi lelkész életét, a so- 
mogy—zalaiban dr. Pusztay László Kuzmics István bibliafordító sur- 
di lelkész munkásságát állította a társadalmi haladás mérlegére. A 
tolna—baranyai egyházmegyében volt a legtermékenyebb már ed
dig is a kutatógárda: Németh István szekszárdi lelkész Sztáray Mi
hály tolna—baranyai éveiről, Büki Jenő ny. mekényesi lelkész No- 
vák János Jakab esperesről, Sass Endre Ritter István gyönki lelkész
ről írt, míg Cséry Lajos dombóvári lelkész a kölesdi „ Protestáns 
Pap” című szakközlönyt, Lackner Aladár keszőhidegkúti lelkész pe
dig az egyházmegye német énekeskönyvét vette tüzetes vizsgálat alá. 
Ebben az egyházmegyében azonban még három értékes tanulmány 
megírására lehet ebben az évben számítani! — Az északi egyházke
rületből két kitűnő tanulmány segít az eligazodásban: Németh Tibor 
Edvi Illés Pál ev. lelkész és akadémikus vanyolai éveiről, Smid 
Lehel pedig „Egy magyar lelkészi arc a 18. században” címen a nyír
egyházi gyülekezet első lelkészéről, az első hegyaljai esperesről: 
Schmal Sámuelről dolgozott ki levéltári kutatások alapján egy-egy 
tanulmányt. Az északi kerületből is több fontosnak ígérkező téma 
feldolgozása van e jubileumi éven folyamatban.

A következőkben — az újonnan feltárt adatok figyelembevételé
vel — a mai igényű egyháztörténetírásunk néhány nélkülözhetet
len szempontjára szeretném a figyelmet felhívni.

Kétségtelen, hogy a legsajátosabb egyháztörténeti szempont, 
amelynek mérlegén múltunk egyházi eseményei, elődeink lelkészi 
szolgálata is lemérhető, azoknak a Jézus Krisztus evangéliumához 
való viszonya. Akár a reformátori kor prédikátoraira, akár a ké
sőbbi századok orthodox, pietista, racionalista, liberális, ébredési, 
egyházias vagy modern irányzatainak képviselőire irányul kutató te
kintetünk, működésüket és szolgálatuk jelentőségét az evangélium
hoz való hűség mértékével kell mérnünk.

Dolgozatom keretében azonban ez a nézőpont most nem kap kü
lön hangsúlyt, mivel általános és alapvető jellegű. Most csak néhány
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aktuálisan felmerülő szempontra szeretném ráirányítani lelkésztest
véreim figyelmét.

1. A dolgozatok értékes vagy esetleg gyenge voltából is önként 
adódik a felismerés, hogy hazai egyháztörténetünk alapos feltárása 
csak eredeti források figyelembevételével történhetik. Csak ott tud 
előremutatni és újat mondani egy-egy tanulmány, ahol a mögötte 
álló munka nem két-három ismert, vagy akár kevésbé ismert könyv
nek a kompiltálása, hanem eredeti forráskutatás eredménye.

Legtöbb dolgozathozó lelkészünk igyekszik ezt a célt szem 
előtt tartani. Sztáray tolnai munkásságának, majd az ottani ellenre
formációnak hiteles ismertetése elképzelhetetlen pl. a tolnai r. k. plé
bánia kéziratos krónikájának, a História Domus-nak és a Csánki fé
le Levéltári Közleményeknek az áttanulmányozása nélkül. — Nyír
egyháza gyülekezetszervező „lelkészi arca” sem rajzolható meg a 
gömöri fraternitás kéziratban maradt Annaleseinek és a régi gyüle
kezeti jegyzőkönyvek ismerete nélkül. — Novák János esperesi szol
gálata is csak a mekényesi „Kirchen- und Schulprotocoll” -ok góti
kus írásainak, valamint az apróbetűs, konyhalatinsággal írt lelkészi 
naplónak a feljegyzéseiből betűzhető ki hiteltérdemlően. (Kívána
tos is és egyháztörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű az utó
kor számára egy-egy lelkészi napló vezetése!). — A délszláv testvé
reink által különösen becsült bibliafordító vend lelkészünk, Kuzmics 
István is a surdi anyakönyvek borítólapjaira írt feljegyzéseivel 
nyújt ma nagy segítséget az utókor kutatói számára. — Edvi Illés 
Pál nagyszerű, már csaknem elfelejtett lelkészi szolgálatának alapos 
részlettanulmányát is csak a vanyolai gyülekezet számadás- és anya
könyveiből, a kurrensek könyvéből, a helyi levéltári anyag és a re
formátus egyházkerület értékes pápai levéltárának anyagából tudta 
a jó történeti érzékkel rendelkező utód megírni, sőt megyei szak- 
kiadványokra is figyelemmel kellett lennie, hisz Edvi Illés kéziratban 
maradt Dömölki Krónikájának ismertetését éppen egy Vasi Szemlé
ben olvashattuk nemrég. — Sorra folytathatnánk e példák nyomán 
is, hogy mennyire széleskörű kutató munkára és milyen jól képzett 
kutatógárdára van szükség az egyházban akkor, ha lelkészi karunk 
a rá váró feladatot jól akarja teljesíteni.

2. Összefügg ezzel egy másik fontos igény is : az egyháztörténe
ti felelősség és érzék követelménye. Hazánkban, s azon belül egy
házunkban számos történeti nevezetességű hely és emlék található. 
Mégis oly szegények vagyunk — a szomszédos egyházakhoz képest 
különösen — ezeknek az emlékeknek a feltárásában, tudatosításá
ban és népszerűsítésében. Ki tud arról pl., hogy a kis Duna menti 
Tolna még a török idők kezdetén is több mint kétezer lakosú, 18 
városrészből álló, 848 keresztyén házat számláló, és országos hírű 
protestáns iskolával rendelkező város volt, ahonnan protestáns tudó
saink sokasága került ki (innen is a közmondás: ..beiárta Tolnát— 
Baranyát” ): lutheri szellemű reformátorai pedig, többnyire a sokszor 
évi 500 tanulót is számláló tolnai iskola tanítói, a 16. század negy
venes éveiben közös bibliafordító munkájuk gyümölcseként egy
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magyar nyelvű apokrifus fordítást küldtek Kolozsvárra Heltai Gás
párnak, aki ezt az egyik első evangélikus „bibliafordítói bizottság” 
munkáját 1551-ben ki is nyomatta.

Ki gondol ma arra, hogy a komádi gyülekezet egykori prédiká
tora a Berettyó Vámos-hídjánál „futó szekerek között” prédikált a 
török elől menekülő, elcsigázott népnek, biztatva őt a szenvedés el- 
hordozására? — Gondolunk-e arra, hogy az állandó üldöztetés miatt 
szétszórt délvidéki magyar evangélikusok utódai Belgrád környékén 
ma is megtalálhatók? — Gondolunk-e a huszita nyomok megőrzésé
re és gyülekezeteinkben való tudatosítására, a ma meglevő értékek 
összegyűjtésére és fokozott védelmére?! (Novák esperes különös 
gondosságának köszönheti pl. a mekényesi gyülekezet, hogy a rövid
del a templomépítés után tűzvész áldozatául esett imaház és papiak 
üszkös romjai közül az egyházközség eredetére vonatkozó fontos fel
jegyzések másolatban, s a lelkész lélekjelenléte folytán mégis fenn
maradtak az utókor számára!)

A háborúk vérzivatarai és sok viszontagság között fennmaradt 
evangélikusságunk drága kincsként kell, hogy ápolja Istentől kapott 
értékeit. A nemrég önálló kezdeményezésekre szervezett néhány gyü
lekezeti kiállítás gondolatának folytatása mellett ezért nyugtázunk 
örömmel a tolna—baranyai egyházmegyében felvetett két tervet: 
egyházmegyei múzeum alapítását, valamint Sztáray Mihály emléké
nek kőbe vésett megörökítését a tolnai szórványgyülekezet szekszár
di templomában.

3. Egyházunk múltjának kutatása során fontos szempont továb
bá az ökumenikus összefüggések fokozottabb figyelembevétele. A 
múltban talán megtehettük, hogy a többi egyházzal való kapcsola
tainknak — erős felekezeti öntudattal, sőt többnyire erős elfogultság
gal — csak a negatív vonásait emeltük ki. Ma már ez lehetetlen. A 
kölcsönös közeledések és párbeszédek korában az eddiginél sokkal 
nyitottabban kell egymásra tekintenünk, megőrizve ugyanakkor drá
ga hitvallásos örökségünket.

Ez az ökumenikus alapállás a múlt értékeinek felkutatása során 
is kötelez bennünket. Az eddig hozott dolgozatok egyike-másika tük
rözi is ezt a felismerést. Íme két példa, amelyet értékelnek is a dol
gozathozók. Németh Tibor dolgozatából megtudjuk, hogy a 19. szá
zad első évtizedeiben közös munka is folyt Veszprémben protestáns 
és katolikus teológusok között, a hat éven át megjelenő „Egyházi 
Értekezések”  című folyóiratban. Az 1820-ban megjelent első szám 
előszavát Horváth János veszprémi kanonok írta. Tudtul adja, hogy 
„az egyházi literatúrával kapcsolatban honi könyvek vétetnek vizs
gálat alá 1800.-dik esztendőiül fogva. Melyek közül a Prot. Írók 
munkáinak Recensiója sem rekesztetik ki, hogy ennél fogva köny- 
nyebb legyen üdővel a Magyar Teol. Literatúrának históriai raj- 
zolattyát adni a X lX -ik Században” . Valószínű, hogy az aláírás nél
kül megjelent cikkek közül többet Edvi Illés Pál írt.

Néhány évtizeddel később a kölesdi „Protestáns Pap”  című fo
lyóiratnak voltak — mint utóbb azután többször is — közös protes
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táns szerkesztői. A múlt század nyolcvanas éveitől 30 éven át mű
ködött együtt Lágler Sándor ev. és Kálmán Dezső ref. lelkész. A 
nádfedeles paplakok gazdái a kis tolnai falucskából széles horizontra 
tekintve protestáns szakközlöny közreadásával végezték úttörő szol
gálatukat koruk legjobb protestáns lelkészi gárdájának széleskörű 
közreműködésével.

A keresztyén egységtörekvések kutatásának munkáját tudato
san kell tovább folytatnia lelkészi karunknak.

4. A többnyire visszahúzó s a bécsi udvar szolgálatában álló ka
tolicizmussal szemben ki kell mutatni továbbá — lehetőleg tervsze
rű közösségi munka gyümölcseként — a protestantizmus nemzetmen
tő szerepét hazánk életében.

A biblia szabad tanulmányozása folytán a protestáns gondolko
zásmód olyan pozitív előrelendítő erőt jelentett a nép életében, 
amelyre talán még ma sem figyelnek fel eléggé a történészek. Sztá- 
ray históriás énekeiben pl. — a többi magyar reformátor felfogásá
hoz hasonlóan — az egyszerű köznép is túllátott „Illés és Ákháb” 
vagy „Holofernes és Judit” népén és személyén: meglátta annak tük
rében saját népének helyzetét, és tudta máris, hol van a helye.

A 17. században is sok jelét láthatjuk ennek az áldozatkész pro
testáns lelkületnek. A surdi gyülekezethez közeli egykori légrádi 
evangélikusokról maga Zrínyi Miklós mondta az 1659-es országgyű
lésen ezt a szép dicséretet: „Tudjátok meg, uraim, hogy igaz pápista 

n ember vagyok, de micsoda dühös bolondság vinne engemet arra, 
hogy például az én légrádi evangélikus vitézeimet helyeikről kiűz
zem? Bizony, akiket ismerek pápista katonákat, tíz törökre se mer
nék kimenni velők. De ha az evangélikusokkal vagyok, azok imád
sága és sok éneklései között, valamikor harcra megyek, soha meg 
nem térek nyereség nélkül” .

Egyházunk további múltjának kutatása is alkalmas ennek a 
szempontnak az érvényesítésére. Lelkészeink különböző nemzetisé
gűek voltak, ám nagyobbára mégis egységesen állták útját — sok 
mellőzést és szenvedést kiállva — a Habsburg-jezsuita törekvések
nek. Ezt a legtöbb dolgozathozó ki is mutatja.

Ugyanakkor, sajnálatos kivételektől eltekintve, az együttműkö
dés lehetőségének is szép példáit mutatták a különböző nemzetiségű 
csoportok. Bizonyítékunk erre a 18. század végi „csetneki megegye
zés” , amelyet Smid Lehel tart dolgozatában méltán nagyjelentőségű
nek. Ez ugyanis a tiszai egyházkerület alapjainak lerakásánál ki
mondja, hogy annak püspöki tisztét mindig felváltva kell betölte
nie a magyar, német és szlovák egyházak megválasztott lelkészeinek.

A dolgozatok témáját meghatározó haladó szellemű lelkészek 
családnév szerinti és anyanyelvi hovátartozásának puszta megfigye
lése ugyancsak alátámasztja megállapításunkat, különösen egy olyan 
korban, amikor hazánk éppen sok nemzetiségű volta miatt forgott 
létét fenyegető veszélyben.

5. Végül — de nem utolsó sorban — evangélikus egyházunknak 
a haladás szolgálatában vitt szerepét kell egyháztörténetírásunknak
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különös vizsgálat tárgyává tenni. Akár a leszűkített pietista szemlé
lettel, akár a liberális teológia vagy a szellemtörténeti irány szem
pontjaival szemben egyháztörténeti munkánk során figyelembe kell 
vennünk azokat a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális té
nyezőket, amelyek egyházunk szolgálatát befolyásolták, sőt időnként 
meghatározták. Ezen belül pedig ki kell mutatni, mely pontokon tu
dott előremutató szolgálatot végezni az egyház népünk körében.

a) Evangélikus elődeink fontos helyet foglalnak el a magyar iro
dalomtörténetében. Akár a Magyar Irodalom Történetének nemrég 
megjelent vaskos köteteit, akár a 3 kötetes Magyar Irodalmi Lexi
kont lapozzuk fel, hazai evangélikusságunk százalékos számarányá
hoz képest vezető helyen állunk. A még ismeretlenül lappangó iro
dalmi alkotásokat is előtérbe kell hoznunk. Tudatosítanunk kell 
ezen kívül, hogy a többnyire reakciós jellegű katolikus irodalmi ter
mékekkel szemben a magyar protestantizmus irodalma döntő több
ségében a haladás szolgálatában állt. Ez a protestantizmus lénye
géből is következik. Sztáray drámáitól és históriai énekeitől kezdve 
Kuzmics vend ABC-s könyvén, kátéján, magyar aritmetikáján és 
vend bibliafordításán át — amelyet a hallei élső kiadás után egy szá
zadon keresztül még pozsonyi, kőszegi és bécsi kiadás is követett — 
és Edvi Illés Dömölki Krónikáján, valamint az alább ismertetendő 
egyéb írásain keresztül Győry Vilmos műfordításaiig a nagyszerű, 
úttörő munka lüktetését érzékelhetjük. — Megérné a fáradságot 
evangélikus lelkészeink hazai és külföldi, egyházi és világi folyóira
tokba írt cikkeinek a repertóriumát összeállítani.

b) Előremutató szolgálata volt evangélikus őseinknek a népneve
lés területén is. Edvi Illés Pál a Tudományos Gyűjtemény 1833. szá
mában pl. új falusi iskolák építését sürgeti. A régi épületek — írja 
„csúfos pasquillumok a nevelésre” . Ilyenek a „mester” lakásai is. A 
tudomány és nevelés műhelyéhez szerinte nem ilyen kunyhók illenek. 
„De ki építtessen? — kérdezi. A jobbágy úgyis eléggé nyomott! Erre 
még nagyobb terhet bűn volna rakni, rajta inkább tágítani kell min
den módon. Nagyjainktól várjuk a nemes áldozatot” .

Edvi valóban mindent elkövetett népe kulturális felemelkedésé
nek előmozdításáért. Sokat küzd a babonáknak, a kalendáriumok ré
vén történő terjesztése ellen. „Bizony már ideje volna kiadni a kö
zépkori asztrológia és alkímia söpredékein!” Még a „hold-fertá
lyok” jelölését is ellenzi, hisz az is okot ad a babonákra, aztán ki
hagyná az asztrológiai képjegyeket és kártyajátékokat. Helyettük 
hazai történelmet, orvosi tanácsokat, iratmintákat, postadíjakat, el
més dalokat, verseket és meséket ajánl. Erőteljesen küzd a jósok el
len is. — Hosszasan lehetne részletezni akár Edvi Illésnek, akár ha
ladó szellemű lelkésztársainak úttörő felvilágosító munkásságát.

c) A népességügyet is szívükön viselték szolgatárs elődeink. No- 
vák János a családját is érintő csecsemőhalandóság hatására (1783- 
ban 65 halottból 56 volt gyermek!) éveken át részletes statisztikát 
vezet, amely ma is nagyon érdekes, figyelemreméltó szempontokat 
tartalmaz. A baj megszüntetése érdekében ő irányítja a faluban az
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új szülésznő megválasztását, majd ellenőrzi is annak egészségügyi 
tevékenységét.

d) Az agrárkérdésben is hallatták szavukat haladó gondolko
zású elődeink. Novák esperes „Forradalom Mekényes községben” 
címmel a Kircheprotocoll II. kötetében leírja azt a hosszú küzdelmet, 
amely azért folyt, hogy a módos gazdákon kívül a falusi tanító is 
„háztáji” földhöz jusson Mekényesen. — Edvi Illés Vanyolán gyü
mölcsfa-telepítést és erdősítést sürget. Erdei vadfákat hozat a pap
iak beültetésére, majd beoltja őket, ezzel is példát mutatva hívei
nek a gyümölcs termesztésére és fogyasztására. 1827 tavaszán az ak
kor még ritka, „hat szál akácia fákat” ültetett paróchiája elé. Na
gyon szerette a Bakonyt. „Egy kiáltó ínség” című cikkében a fenye
gető faínség megszüntetése érdekében a mielőbi erdősítést szorgal
mazza.

Ugyanő a hazai folklór szempontjából jelentős megfigyeléseit is 
papírra veti. „A  magyar parasztok lakodalmi szokásaik” c. dolgoza
tában közli a korabeli vanyolai leány kérés formulájának teljes szö
vegét. Bárhol járt az országban, „szemmel látó tanúja valék effajta 
paraszti szokásoknak, hozzájuk adám magamat alrendű hazánkfiához 
kész akarva, amit eredetinek, poétainak és akármi oldalról szépnek 
találtam, azt írásba tevém. A  gyermekek játékakat elrejtőzve meg- 
vigyázám, a lányok és legények szájából hallott jelesebb közdanákat 
is leírám. . . ” íme, a „ falukutatás”  egyik méltatlanul elfelejtett 
úttörője is evangélikus egyházunk vanyolai, később nemesdömölki 
prédikátora volt!

e) Végül külön vizsgálat tárgyává kellene tennünk előttünk járó 
papjainknak vagy pap-fiainknak a forradalomhoz való viszonyulá
sát. Ezt a kérdést egyháztörténetírásunk eddig mellőzte. Rosszul értel
mezett biblikus megfontolásból kerülték ennek a problémának az 
érintését is. Csak a legutóbbi években, az élet által felvetett kér
dések átgondolása indított keveseket az eszmélkedésre. Ki kell dol
goznunk a kérdés történeti-teológiai alapjait, hiszen a Dózsa-forrada- 
lomtól kezdve Bocskai, Bethlen, Rákóczi és Kossuth szabadsághar
cain át napjaink forradalmáig egyházunk népe is szüntelen állásfog
lalásra kényszerül: a haladás, vagy a visszahúzó erők oldalán áll-e?

A  kézhez kapott dolgozatokból Tóth-Szöllős Mihálynak a két 
Hajnóczyról írt tanulmánya segít a tisztázódásban. A Martinovics- 
féle összeesküvés során a Vérmezőn kivégzett lelkész-fiú életének és 
eszméinek további kutatása mellett ki kell terjesztenünk vizsgáló
dásunkat a 16. századtól napjainkig történt forradalmi események
re, s a még lappangó, vagy tudatosan mellőzött eredeti források alap
ján fel kell dolgoznunk ezt a sokak eligazodásához múlhatatlanul 
szükséges problémakört.

Tanulmányomat azzal a reménnyel zárom, hogy a teljesség igé
nyét korántsem képviselő írásom vázlatos szempontjai gyümölcsö
zők lesznek egyházunknak egyre szélesebb körű egyháztörténeti ku
tatómunkája során.

Dr. Fabiny Tibor
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Az igehirdető műhelye
unit n n mii min i im iiiiim  11111 nini 111 mim mi m iiiiiiiim ii'm im im m iim iim im

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

1 Pt 1,22—25
1. A  s z ö v e g  m e g é r té s é h e z

22. vers: h é g n ik o te s z  (a h a g n id zó  igéből) jelenti a teljes erkölcsi tisz
taságot s ezzel összefüggésben a „megszenteltetést” . Luther: „machet 
keusch eure Seelen” . Ez a megszentelődés és az „igazság iránt való enge
delmesség” egyes kéziratok szerint dia  p n e u m a to s z : a Lélek által (Luther: 
„durch den Geist”) történik (v. ö. 1,2). — E k te n ó s z : a szeretetnek nemcsak 
buzgóságát, hanem állandóságát és bensőségét is jelenti.

23. vers: a n a g e g e n n é m e n o i  (az a n a g en n a ó  igéből): újjászületni. A pasz- 
szivum mutatja, hogy ez a művelet nem a mi emberi erőfeszítésünk ered
ménye, hanem Isten munkája mirajtunk (v. ö. 1,3).

24—25a: ótestámentumi idézet a LXX alapján (És 40,6—8).
25b: ío rh ém a  to  e u a n g e lis z th e n : az a beszéd, amelynek tartalma az 

örökéletről szóló örömüzenet (a bűnös ember számára).

2. Ös s z e fü g g é s  és  g o n d o la tm e n e t

I. A levelet Péter apostol írja Silvanus által (5,12) a kisázsiai tarto
mányban szétszórtan élő pogányokból lett keresztényeknek (1,1). Ezeknek 
a gyülekezeteknek sokat kell szenvedniük hitükért. Ezért egyrészt vigasz
talja és bátorítja őket a szenvedésekben való kitartásra — a szenvedő 
Krisztust állítván eléjük példaképül —, másrészt pedig buzdítja őket 
Isten választott népéhez és Krisztus igazi követőihez illő, megújult és 
megszentelt életfolytatásra (3,16).

A levél sajátossága, hogy az eschatológiai eszmpont ismételten átszövi 
gondolatmenetét (1,5.8.13. stb.). Az új keresztyéneknek etikai magatartá
sukban is állandóan szemük előtt kell tartaniok azt, hogy csak „jövevé
nyek” ezen a földön (1,1.17; 2,11). Mindamellett egész földi életüket és 
magatartásukat kell, hogy áthassa az az élő reménység, amely a feltáma
dott, élő Jézus Krisztusra támaszkodva és a számukra már elkészített 
örökéletre és üdvösségre irányul (1,3—3; 1,21).

II. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódik mai igénk is.
Mai igénkben van néhány kifejezés és gondolat, amelyekre az egész 

levélben többször is erős hangsúly esik. Ilyenek: a megszentelődés, az 
újjászületés, az atyafiúi szeretet, Isten beszéde, igéje.

a) A m e g s z e n te lő d é s  igénkben és a levélben olyan értelemben áll, hogy 
a pogányokból lett keresztyéneknek szakítaniok kell régi bűneikkel, ame
lyek eddig elválasztották őket a szent Istentől. A „leikeiteket. . .  szentel
jétek meg” (22. v.) kifejezés nyilván arra utal, hogy a Krisztus által 
megérintett, Isten beszéde által hitre jutott ember mindenekelőtt bel
sejében, gondolkozásában változik meg és szentelődik meg. De ez az 
alapvető megváltozás természetesen kiterjed az egész emberre, tehát 
nemcsak mentalitására, hanem egész magatartására, minden elhatározá
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sara, külső életére és minden cselekvésére. A keresztyén ember életében 
a lélek tisztaságától elválaszthatatlan a külső testi élet tisztaságára való 
igyekezet. A  kettőnek mindig „szinkronban” kell lennie, különben be
következik a képmutató magatartás és életfolytatás. A megszentelődés 
folyamatát Isten Szentlelke indítja el mibennünk és ő folytatja is éle
tünkben. Ez egyrészt megóv bennünket minden önhittségtől és perfek- 
cionizmustól, másrészt pedig engedelmességünk révén és esetében megóv 
bennünket a kishitű kételkedéstől és mintegy „garantálja” istenfiúságun- 
kat. Hogy egyébként mit ért a levél írója a megszentelésen, az elég vilá
gosan kitűnik az 1,14—16 versből.

b) Az újjászületés kérdése — sorrendben ez is lehetne az első — 
ugyancsak többször fordul elő a levélben, így mai igénkben is. Ez sem 
volt egészen új fogalom az akkori időkben, hiszen már az Ótestamentum- 
ban találkozunk hasonló kifejezésekkel (Zsolt 51, 12; Ez 11,19; Jer 24,7). 
De Jézusnak Nikodémusszal folytatott beszélgetése során új tartalmat 
nyer (Jn 3,3kk). Az újjászületés szoros kapcsolatban áll a megszentelő- 
déssel, az új életfolytatással. A kettő között talán az a legdöntőbb kü
lönbség, hogy míg az újjászületés egyszeri eseménynek tekinthető, a 
megszentelődés, az élet-megújulás állandó folyamat kell, hogy legyen a 
keresztyén ember életében. Mindkettő: az újjászületés és a megszentelő
dés a megtérés velejárója és következménye. Ez a folyamat is Isten Szent- 
leikének műve rajtunk, de emberi oldalról tekintve „szükséges” folya
matnak kell lenríie (Jn 3,7), tehát nem szabad szándékosan ellene szegül
nünk a Lélek munkájának.

Igénk sokatmondó képe a „romolhatatlan mágból” való újjászületés 
(23. v.). A „múlandó”, tehát romlandó magból kikelt fű „dicsőségével” 
=  díszével, virágával együtt „megszárad és elhull” (23a. 24. v.): múlandó 
mag — múlandó élet. Hasonló a sorsa a „csak testből született” (Jn 3,6a) 
embernek is (24a). A romolhatatlan magból való újjászületés azonban 
olyan életnek kezdete, amely maradandó, tehát „örök” élet.

c) Ez a romolhatatlan mag „Istennek élő és maradandó beszéde” 
(23b. 25. v.). Isten beszéde, igéje az az „igazság” (22a), amely elvégzi raj
tunk és bennünk a megszentelés munkáját, ha lelkünket engedelmesség
ben fordítjuk feléje (22a: v. ö. Jn 17,17-tel). Isten igéje az a romolhatatlan 
mag, amelyből az újjászületés fakad, és amelyből „táplálkozik” az örök
élet. Ez a beszéd: Isten atyai szeretetéről, Krisztus válságáról, áldozatáról 
(1,18—19) tanúskodó „evangéliom” örömhír, amely a kisázsiai gyüleke
zeteknek hirdettetett akkor (25b), és hirdettetik nekünk ma, ha „érdekel” 
bennünket az örökélet beszéde (Jn 6,68k).

d) Az atyafiúi szeretette való felszólítás a második felhívás a meg- 
szentelődésre való törekvés mellett (22b). Míg az Isten igéjének engedel
mes, tehát hittel való elfogadása alapján bekövetkezett újjászületés első
sorban Isten kegyelmének ajándéka és munkája, addig az atyafiúi, test
véri szeretetre való felhívás a pozitív és aktív keresztyén életfolytatásra 
szólít fel. Ügy is lehetne megfogalmazni, hogy az újjászületett keresztyén 
ember gyümölcstermő élete elsősorban a szeretet új parancsolatának en
gedelmes végrehajtásában valósul meg és válik „szemmel láthatóvá” . (V.

•ő. Jn 13,34—35-tel). Az újjászületett ember szeretete „képmutatás nélkül 
való”, „szívből” fakadó, „buzgó”, tehát állhatatos és bensőséges szeretet 
(22b). Míg a megszentelődés fogalma az újjászületett ember életének azon 
vonásaira utal, amelyek a különböző bűnöktől való elszigetelődést, vagy 
ezekkel szembeni való harcot teszi feladatunkká, addig az atyafiúi szere
tet parancsa elsőrendűen arra kötelez bennünket, hogy lépjünk ki önma
gunkból és teljes szívvel — ha kell, önmegtagadás és lemondás, áldozat
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hozatal árán is — szeressük Isten képére teremtett testvérünket, „akiért a 
Krisztus meghalt” ugyanúgy, mint miérettünk (1 Kor 8,11).

Természeted, hogy igazi újjászületés el sem képzelhető igazi atyafiúi 
szeretet nélkül és fordítva. A kettő egymástól elválaszthatatlan (Gabe- 
Aufgabe). Mégis: Isten és e világ elsősorban a szeretet parancsa teljesíté
sének mérlegén „méri meg” újjászületésünk, keresztyénségünk őszintesé
gét és igaz voltát.

3. A vasárnap jellege
Advent 1. vasárnapja Krisztus eljövetelét üzeni nekünk és ezzel ösz- 

szefüggésben az ő fogadásához méltó életfolytatásra szólít fel. Ugyanak
kor ez a vasárnap az egyházi esztendő kezdete, „egyházi újév” s Isten ke
gyelmének ez az új szakasza tőlünk is „új kezdetet”, megújult életfolyta
tást kíván. Igénk mai mondanivalóját ilyen irányban szólaltatjuk meg.

4. Vázlatok az igehirdetéshez
I. Krisztus újra jön hozzánk, fogadjuk őt méltó módon:
1. Az igazság (Isten igéje) iránt való engedelmességben (Isten igéje, 

mint az új élet alapja).
2. Megszentelt életfolytatásban (harc eddigi bűneinkkel szemben).
3. Az igazi testvéri szeretet gyakorlásában (diakónia a mindennapi 

életben).
II. Üj élet az új egyházi esztendőben:
1. Áz új élet „romolhatatlan magja” : Isten beszéde (tartalma igazság, 

evangéliom).
2. Ez a mag újjászületett életünk forrása (romolhatatlan magból ro

molhatatlan élet).
3. Az újjászületett élet gyümölcse: az igazi felebaráti szeretet (kép

mutatás és személy válogatás nélkül).
III. „Az evangéliom, amely ma nékünk hirdettetik” (25b): Krisztus 

újra jön hozzánk! Ezért:
1. Az elmúló egyházi esztendővel vessük el magunktól mindazt, ami 

múlandó (ne legyünk a mulandók, vagy az Istentől megítélt múlt rabjai).
2. Fogadjuk örömmel szívünkbe a „romolhatatlan magot” (Isten élő 

és maradandó beszédét: Krisztus hozzánk jövetelének örömüzenetét).
3. Járjunk újjászületett, megszentelt életben.
4. Szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat.

Mekis Ádám

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Jk 5,5—10

Jakab levele feltehetően a keresztyén élet megélésére vonatkozólag 
ad intelmeket azoknak, akik csak röviddel azelőtt lettek keresztyénekké. 
Az intelemadás mögött ott van mint feltételezett nagy esemény Isten újjá
szülő kegyelme a keresztségben. Az így kegyelmi ajándékként nyert 
üdvösség egyben életfeladatai jutott. Ha az ember nem akarja elvéteni a 
célt, a kezdetnek ki kell teljesednie. Ebben felelősség hárul az emberre. 
Ezt a felelősséget akarja a levél írója ezzel az eschatológiaí jellegű résszel 
elmélyíteni. Ezért villantja fel a láthatáron az ítélet félelmetes fényét.
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Az ítélet ismeretes kettőssége látszik azon, hogy textusunk kétfelé 
beszél. Az egyik oldalon levőknek szólal meg az 5—6. vs, a másik oldal 
félé a 7. és kv. vs-ket mondja a levél szerzője.

I.
Isten ítéletére gondolni épp oly aktuális mindig, mint ahogy mindig 

aktuális keresztyénien élni. Keresztyén-módra élni azt jelenti, magunkat 
Isten előtt felelőseknek tudni, felelősséget hordozni a másik ember testi
lelki jólétéért, boldogulásáért. A dőzsölő és tobzódó nemcsak hagyja köny- 
nyelműen sínylődni a másikat, hanem bele is ront annak az életébe, 
elveszíti őt.

Ha helytállna egyes kéziratokban a „hósz” az „en hémera szfagész" 
előtt, nem érvényesülne oly erőteljesen az író intenciója (Groó: Jakab 
levele). Az intenció nyilván ez: Döbbenjen meg az ember, aki kíméletlen, 
mert neki se lesz kímélet, ha Isten elkezd ítélni! (A fogalmazás mögött 
valószínű Jer. 12,3. LXX-beli megszövegezésének a hatása.) Az „e földön 
kifejezés is arra utal, hogy Isten a szertelenségnek határt szab (gazdag és 
Lázár). Jó, ha az ember idején meggondolja ezt.

A 6. vs. különösen is mutatja, hogy az itt elítélt dőzsölés mennyire a 
másiknak a rovására megy. Az itt jelzett életszemlélet lényegében ez- 
amihez erőm van, ahhoz jogom is van. Ez nem áll így, mert köztem és 
aközött, akit elnyomok, vagy kihasználni készülök, ott a Bíró. Ha a jogta
lanságnak és az erőszaknak az útjában emberi oldalon nem is jelentkezik 
egyelőre ellenállás, annak elkövetője, ha ez felbátorítja, szembetalálja 
magát Istennel.

II.

A 7. vs-ben az „adelfoi” szó azt jelzi, hogy akik felé most fordul, azok 
a gyülekezet. A prófétáktól eltérően szokás volt Jézus korában tőkét 
kovácsolni abból, hogy valaki a választott néphez tartozik.-Az Isten népe 
egyedeiben is biztonságban érezheti magát mindazzal szemben, ami a töb
bieket éri. De nemcsak a próféták tanúskodnak egyértelműen arról, hogy 
Isten a bűnt tulajdon népe fiainál fokozottabban veti latba, mint bárhol. 
Textusunknak a gyülekezethez intézett részében, a szakasz 9. vs-ében is 
komoly utalás van az ítéletre. A keresztyén se hagyta mintegy maga 
mögött annak a tudatát, hogy amit tett vagy tesz, azért felelnie kell.

Istennek van mit számonkérni azokon, akik az ő egyháza, a kereszt- 
ségben ható kegyelemben újjászülten. Jakab levele ugyan a praktikumra, 
a tennivalóra teszi a hangsúlyt, de azért itt van textusunkban a kérügma 
is. Annak ami követelve van tőlünk, az előfeltételét megkaptuk és mind
egyre kapjuk. Ezt a mondatot melegen, szívhez szólóan meghirdetnünk: 
„hé parousia tou kyriou éggiken”. (Lp. 1953. nov. száma.) Jézus a kyrios: 
messzemenő konzekvenciái vannak ennek arra, ahogy hiszünk és élünk. 
Mikor a kérügma tolmácsolói küldetésük betöltésénél igénybe vették Jé
zus számára görög nyelvterületen ezt a nevet, kifejezték vele, hogy Jézust 
mindenekfelett valónak tudják, Isten oldalán. Amit a levél szerzője a 
„hé parousia tou kyriou”-ról állít, ti. hogy „éggiken” ugyanazt az igét 
használják Jézus első prédikációjának görögül való visszaadására: „hé 
basileia tou theou éggiken”. Nagyjából tehát itt azt mondják tovább, amit 
Jézus mondott, csak aki tovább mondja, az az ő egyik követe, aki hitt, és 
azért szól, s akiknek továbbmondja, azoknak így célszerű továbbmon- 
dánia, hogy azt fogadják el, ami nekik üdvösséges.

A paruzia a mai szóhasználatban futurikus jelentésű. Az, aki aláza
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tosan, rangrejtve eljött, a kyrios, de az ezzel járó dicsőségének mindenki 
számára leendő kinyilvánítása még hátra van. Ez a paruzia. A vallásosság 
s talán még előbb az azt befolyásoló prédikálás a paruziánál fut leggyak
rabban rossz vágányra. (Szabó József: Kisiklott eschatológia. Lkp. 1965. 
okt.) Az ádvent ki van téve annak, hogy kijelentésszerű igazsága áldoza
tul esik sokszor emelkedettnek nem mondható emberi vágyaknak, sőt 
ösztönöknek. Hogy ettől az elburjánzástól, amely a hitéletet egészen át
szövi, megóvhassuk magunkat és egymást, jó figyeljünk a fent jelzettekre. 
Az evangéliomok Jézusa nagy szabadsággal használta fel kora eschatoló- 
giai váradalmait, hogy így is közelhozza az evangéliomot kora emberé
hez. Ez látásom szerint felszabadít minket a szószerintiség rabságától 
bizonyos bibliai szövegekkel kapcsolatban.

Minden eschatológiai vonatkozású anyag próbaköve az élő Jézus 
Krisztusban (a kyriosban) való hit (M. Káhler). Lk 17,21 közkeletűvé vált 
értelmezése szerint, maga Jézus vitte kortársainál az Isten országáról való 
szertelen elképzelést tárgyi vonalról személyes vonalra. Azokat, akik Isten 
országa után nyomozódva a jövőbe rohantak, megpróbálta egy percre 
megállítani annál, ami már most adva van.

Ezzel nem vágtuk el a reménység fonalát. Csak azt hangsúlyozzuk, 
hogy a keresztyén reménység ütőere az, ami megvan. Tagadhatatlan, hogy 
a keresztyén exiszlencja hordoz magában egy bizonyos feszültséget, de 
ennek a feloldódását attól várja, akitől kapta azt, amije már van. Azon 
az úton érünk a célba, amelyen elindíttattunk, és az juttat kiteljesedésig, 
aki elkezdette bennünk a jó dolgot. „Csak a hit érti meg az eschatoló- 
giában a több dimenzió talányát. Csak az érti meg, hogy itt egy perfec- 
tumról van szó, amely kezeskedik a kegyelem valódiságáról, de ez a 
kegyelem ugyanakkor futurum is implicite, kénytelen futurum maradni, 
mint ahogy egyben prásens: utunkat elálló realitás.” (Kreck: Die Zukunft 
des Gekommenen.)

III.

Arra, hogy hogyan hirdessük ma a reménység alapjául szolgáló ké- 
rügmát, Jakabnál hasztalan keresünk segítséget, de amikre itt paraine- 
tikus jellegű levelének ebben az eschatológiai vonatkozásokat tartalmazó 
részében int, segíthet ádventben, nem abban ugyan, hogy életünket ránk 
erőltetett erényességgel felékesítsük, hanem abban, hogy igazabbul, hőb
ben várjuk, aki ígéri jöttét, és kész segíteni azokon, akiket ma még kény
telen elmarasztalni.

Ismételten előjön textusunkban a „ m a k r o t h y m o s ”  egyik vagy másik 
származékszava. Ha kizárólag textusunkból és a szónak magyar fordítá
sából indulunk ki, passzív etikát fogunk prédikálni. Nem cselekedhetik az 
ember, így hát tűr. Gondoljunk azonban arra, hogy Isten „ m a k r o th y m o s ” , 
az ő lehetőségei pedig kifogyhatatlanok. Gondoljunk aztán magára a szó
alakra. A „ m a k r o - t h y m o s ”  nem szorosságot jelez, hanem azt, amit a zsol
tár így mond: Isten tág térre helyezte lábaimat. Krisztus ellenségeinket: a 
bűnt és a halált legyőzte, miért lenne még mindig szoros, hogy ideges
kedni, kapkodni kelljen? Mély lélegzetet vehetünk, széles, nyugodt moz
dulatokkal szelhetjük a .nekünk rendelt irányt. A „ m a k r o th y m ia ”  nem a 
reménytelenség csökevénye, hanem a reménység, ahogy az magatartássá 
lesz élethelyzetekben emberek között.

A földművelő nemcsak ma aktív, amikor öntözőműveket létesít, vető
magot nemesít, műtrágyáz, talajjavító tevékenységet folytat. A levél író
jának az idejében is rossz példa lett volna épp a sokat dolgozó földműves 
a passzivitásra. Itt inkább munkájának, a ritmusa szolgál példának: tud
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cselekedni is, és tud, ha azon a ponton van, várni is, nem kétségbeesve, 
hanem bízva abban, aki munkáját megáldja. Az Istenre hagyatkozás mi
nimuma nem szükségképpen hozza magával a munkaráfordítás maximu
mát, sőt a jó munkának belső megnyugodottság a feltétele.

Részletes kifejtés helyett inkább csak ráirányítom a figyelmet a homi- 
lektikailag nagyon jól kiankázható mondatra: „Erősítsétek meg a szíve
teket!”

A m a k r o th y m ia  hiányára mutat a 9. vs-ben jellemzett testvérietlen- 
ség. Hogy a szeretet követelése a paruzia hirdetésével a Bibliában szoros 
kapcsolatban áll, köztudott. (Fii 4,4; I. Pét 4,7.) Az a megnyilvánulási 
módja a szeretet hiányának, hogy „a testvérek sóhajtoznak egymás ellen” , 
igen sajátos. Jellemző az is, hogy itt nem az ígéretesen, hanem ítéletesen 
áll újra elénk a paruzia: „A  bíró az ajtó előtt áll.” Mt 5,25 és 7,2-re gon
dolok itt. „Egymás ellen sóhajtozók”-nak a pártatlan Bíróra gondolva 
önkritikát kellene gyakorolni. Kapcsolataink harmóniáját nyilván zavarja 
a bűn, ezért fortyogunk, hátmögöttiskedünk, perlekedünk. Útban van a 
másiknak tulajdonsága vagy tette, hogy a jót elérhessük. Közben elfelejt
jük, hogy „egymás terhének hordozásá” -ra kötelezne Krisztus szeretet
törvénye. (Gal 6,2.)

Egymás nem-szenvedése csak egyik formája a szenvedéstől való el
zárkózásnak általában. A 10 vs. a folyamatos összefüggésből kivetten 
textusunkhoz került, benne a levél írója Isten ótestámentomi követeinek a 
példájával inti olvasóit, hogy álljanak meg — mint ahogy akkor már 
jelentkezett — az üldöztetésben. Itt is szerepet játszik a szakaszunkra 
annyira jellemző „ m a k r o th y m ia ” , amely Isten hozzánk való kegyelmén 
támad és reménységet hordoz. A szenvedés erőltetett keresése természet- 
ellenes, minden áron való elkerülése viszont kockáztatja a célbajutást.

A textusszerű prédikáció a parainéziseket tartalmazó textus alapján 
előreláthatóan intelem lesz pl. arra a három életterületre vonatkozóan, 
amelyekről legutoljára volt szó. Pozitív példákat azonban nem nagyon 
tudunk felhozni. Inkább hiányokat fogunk majd megállapítani, mint a 
szeretet hiánya az erős „jogai” -nak kíméletlen érvényesítésében és az 
„egymás ellen való sóhajtozás” . A  felelősségünket az Isten előtt való fele
lés kénytelenségének a félelme sarkallja. Úgy gondolom azonban nem 
fogunk itt megállani, hanem hirdetni tudjuk a Szentlélek ereje által An
nak az ádventjét, Aki által bizodalmunk van életküzdelmeink meghar- 
colására és az ítéletnaphoz is.

Szabó Lajos

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

2 Tim 1,8—14

A Timótheushoz írt 2. levélben az élete és szolgálata befejezéséhez 
közeledő Pál apostol átadja a stafétabotot fiatal tanítványának és munka
társának, Timótheusnak. A személyes mozzanatokon is átsüt az egyház 
ügye és gondja, de a szilárd meggyőződés, reménység és a bizonyságtétel 
szava is. — Az alapige hatalmas emlékeztető, amelyet az „ o u n ”  (=  tehát, 
azért) kapcsol az előzőkhöz. Isten az erőnek, szeretetnek, józanságnak (fe
gyelemnek) Lelkét adta az apostolnak, valamint munkatársainak és nem 
a félénkség (gyávaság, csüggedés) lelkét. A kézrátétellel hivatalba ikta
tott, tehát szabályszerűen munkába állított Timótheus azért nem csak
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megőrizheti a rábízott drága kincset (evangélium), hanem a neki adott 
„charizma” fellángoltatásával képes bizonyságot is tenni Uráról.

S. 12. 14. v . A „ne szégyelld” kifejezés igéjének jelentése tartalmilag 
kétirányú. Az egyik irányban inkább kifelé érvényesülő értékítéletként 
bukkan fel. A Krisztust és evangéliumát szégyellni annyi, mint Öt és azt 
lealázónak, megbízhatatlannak, csekélységnek, mértéken alulinak tartani 
és végül — a Vele való felsülést feltételezve — a megszégyenülés aggo
dalmával tekinteni személyére, tetteire és a Róla szóló üzenetre. Nem 
teljes szakítás ez, hanem egy annál is rosszabb, az „esetleg nem”, a „hátha 
mégis” bizonytalanságának állapota. Tehát, a bizonyságtétel, a „martü- 
rion” szemszögéből még a hitetlenségnél is rosszabb hitbeli állapot. Rövi
den: a közösség nem vállalása Krisztussal és az evangéliummal, meggyő
ződés és sors tekintetében. Mk. 8,38-ban is ilyen jelentésű a fenti ige 
Krisztussal és igéjével szemben, valamint Krisztus részéről is az eljövendő 
ítéletre nézve. A másik jelentésirány inkább befelé mutató és erősen 
etikai jellegű (Róm. 6,19—21). — Nem azért említettem meg ezeket, mint
ha a szégyell szó itt kulcs szerepet játszanék. Nagyobb hangsúlyt kap az 
alapigében a „martürion tou Christou”. Éppen ezt zárja ki a szégyenlés. 
Amit kevésre tart az ember, amivel a felsülés aggálya jár együtt, azzal 
nem hozakodik elő, nem rukkol ki, sem szóban, sem magatartásban, visel
kedésben. A „nem szégyellni” pont az ellenkezőjét jelenti! Nagy aktivitás 
az ebben az összefüggésben. Arról van szó, hogy a bizonyságtevő meg
ragadja az alkalmakat — igyekezettel, örömmel, szóval, téttel — és tola
kodás, erőszakoskodás nélkül bocsátja előre azt, akiről és amiről bizony
ságot tesz. Ezért nélkülözhetetlen kelléke a martürionnak a szilárd meg
győződés. A „szélingatta nádszál”, a kétely, a paloták puha-ruhájú kényel
mes embere alkalmatlan rá. (L. óegyházi ev. Mt. 11, 2—10.) Az „epaischü- 
nomai” és a „martüromai” kizárják egymást. Csak a „tudom kinek hit
tem” és a „bizonyos vagyok” alapállásában és viszonyában, csak ezek 
békéjével, tisztánlátásával és odaszánásával születik meg a martürion 
(a „pepisteuka” =  perf.; a „pepeizmai” =  passzív perf.). A martürion- 
hoz azért — még üldözésmentes viszonyok között is — mindig hozzá
tartozik több-kevesebb á „paschó” valóságából, a külső és belső szenve
désből, az önmegtagadás és vállalás szüksége és áldozatos volta miatt. A 
bénultságtól, a félelemtől, az önzéstől csak Isten Lelkének ereje védheti 
meg a bizonyságtevőt, miközben tudja, kinek hisz. Az igazi kincset pedig 
az őrzi, aki képes rá, akár a Krisztus kezébe tett, akár a Pálra vagy 
Timótheusra bízott kincsről van szó. Az előbbi az üdvösség, az utóbbi az 
evangélium. A „tén parathékén mou" mindkettőt jelentheti és érvelni 
lehet mindkét jelentés mellett. Az utóbbit többen tartják valószínűbbnek 
(1. a Károli-féle és a próbafordítást!). Az evangélium azért dünamisz, 
mert Isten erős Isten. Isten erős az evangéliumban, meg az evangélium 
által is. A szenvedés során is. Az efelől való bizonyosság azon is átragyog. 
Nem teszi széppé, kellemessé a szenvedést még ez a bizonyosság sem, de 
célossá és elviselhetővé igen.

9—11. 13. v . A  megváltás, az üdvösség Isten ajándéka Jézus Krisztus
ban. Ingyen. Nyoma sincs emberi oldalon az erre való rászolgáltságnak. 
Isten emberszeretetében kezdődött el, történt meg és fejeződik majd be. 
A  Krisztusról szóló és rámutató bizonyságtétel így sohasem a bizonyság
tevő felől indokolt és megalapozott, hanem csak a Krisztus felől. Isten 
mindeneket megelőző döntése (pro chronón aiónión), Jézus epifániája, az 
„ekeiné té hémera” átfogja az időt, a teret, az egész teremtettséget, a 
történelmet. A Krisztusban mégis személyre szóló mentő szeretete a 
martürionban talál célba. Krisztus epifániája — itt esik egészen közel az
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alapige ádventhez, karácsonyhoz — célzás földi életére és munkájára. El
törölte, legyőzte a halált, megnyerte és odaajándékozta az életet. Termé
szetesen, ez a nagy eset és ajándék sohasem különíthető el Jézus szemé
lyétől. Ö nélküle nincs evangélium. — Azért tesz hangsúlyt Pál Timótheus 
számára — még akkor is, ha tudja — az egészséges beszédre. E tekin
tetben nyugodtan meri mintának, példának ajánlani a maga tanítását, az 
igazságért, az eredményért és a tévtanítók ellen. Az igehirdetésben mindig 
első lépés marad az alapigével (amely persze az egész írás!) való konfron- 
tálás. Ennek a mellőzése sem a bizonyságtételben, sem pedig az ige
hallgatókra nézve nem lehet egészséges. Rossz vért szül az még látszat 
sikerek esetén is. Az egészséges beszédet védi Isten azzal a szabályos út
tal, amelyen Pál is, Timótheus is szolgálatba állíttatott és szolgálnak: az 
elhívás, küldetés, hirdetés, tanítás. Nem az önmagában és önmagáért való 
„sterilitás” a cél természetesen. Ennek az alapige is bizonysága. A Jézus 
Krisztusban való hithez ugyanis nem is csatlakozik, hanem belőle okvet
lenül következik: a szeretet.

Az alapige ma

1. Jézus Krisztus annak idején megjelent a világban, a világért. A 
halál ellen, az életért. „Ama napon” pedig eljön ítéletre és nagy műve 
végső beteljesítéséért. Ez az evangélium veleje, azért az igehirdetés veleje 
is. Ma is. Isten Jézus Krisztusban váltságot, életet szerző szeretete nem a 
múlté csupán, hanem a jelenben is érvényben van Jézus Krisztusban.

2. Istennek ez a szeretete, amely van a Jézus Krisztusban, a Róla való 
bizonyságtételben hozzáférhető. Abban, vagy azon keresztül érkezik maga 
Jézus, vigaszra, gyógyításra, üdvösségre. A bizonyságtétel kifejezés is 
azt jelenti: másokat bizonyossá tenni Jézus Krisztusról, a személyes meg
tapasztalásig. A bizonyságtételnek szerény, de nélkülözhetetlen eszköze 
minden keresztyén ember. Akkor is így van ez, ha a bizonyságtétel tar
talma, sikere magáé Krisztusé. Az alapige szerint Ö bízza emberekre a 
„kincset” (akár az evangéliumra, akár az üdvösségre gondolunk).

3. A bizonyságtételnek igen fontos módja a beszéd. Az „egészséges 
beszéd” , amelyik Jézus Krisztus tanítására, tetteire, az arról szóló írásos 
apostoli bizonyságtételekre támaszkodik, és ahhoz igazodik. Ez nemcsak 
a szűkebb igehirdetést, tanítást jelenti, hanem a tágabb értelemben vett 
emberi beszéd, beszélgetés alkalmát is. Főként azonban azt az időszerű 
viselkedést, tetteket, amelyeknek alkalmait Isten a mindennapi életben 
adja, láttatja, és amelyeket inkább csak észre kell venni, mint keresni. 
A krisztushitből ugyanis mindig folyik, következik a szeretet (13. v.). 
Azt pedig csak egészén helyénvaló, időszerű tettekben lehet gyakorolni. 
A szó és tett bizonyságtételében nem az arány keresése a dolgunk, ha
nem a hűség, a bölcsesség. A  mai ember az utóbbit jobban érti, és a 
bizonyságtevő felelőssége ezt észreveszi.

4. Ma sem szégyen a Krisztusról való bizonyságtétel. Erre — csak 
úgy, mint régen (1. 8. v.: Róm. 1,16.; Mk. 8,38.) — azért van szükség, 
hogy Isten mindenek iránti szeretete, életet, életre valót és üdvösséget 
célzó jósága eljusson mindenkihez. „Nem szégyellni” ma éppen annak a 
vállalását jelenti, hogy az irgalmas felebaráton keresztül, a ma problé
máihoz való helyes viszonyulás közepette, Isten életet teremtő, féltő és 
mentő irgalma válhassék hitelessé és tapasztalattá. Ez a vállalás nem 
megy önmegtagadás nélkül. Isten ereje, a Szentlélek vezetése, tehát a 
terep és a cél világos látása, mindig nélkülözhetetlen bázisa a bizonyság-
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tételnek. A tudom kinek; hittem-hez szorosan hozzátartozik; tudom kiket 
kell szeretnem!

Vázlat

Nem szégyen a Krisztusról való bizonyságtétel:
1. Hiszen Benne Isten szeretete jelent meg a világban, emberhez sza

bottan. Két ádventje között ma is ugyanaz, a világ Megváltója, Meg
váltónk, Urunk;

2. Mihelyt tudjuk, kinek hiszünk, és bizonyosak vagyunk üdvösségünk 
kincse felől;

3. Mert emberi bizonyságtételben Ö maga bizonyítja meg élő Krisz
tusnak magát nekünk és általunk;

4. Egészséges, gyógyító beszéd az, ha nemcsak a szánk, de a szerete
tünk cselekedetei is Róla beszélnek;

5. Ma még ö  sem szégyell minket. Senkit sem (Zsid. 2,11.; Mk. 8,38.).

Szabó Gyula

Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

Jel 19,6—8
EXEGEXIKAI MEGJEGYZÉSEK

1. A Jelenések könyve az Űjtestamentum egyik legvitatottabb, leg
titokzatosabb, sokféleképpen magyarázott irata. Textusunk körül azon
ban nem csapnak össze az írásmagyarázók, a szöveget egyértelműen ma
gyarázzák. A különféle fordítások nem sokban térnek el egymástól, job
bára csak hangsúlybeli, árnyalati különbséget mutatnak.

Az „ e b a s ile ü s e n ”  igét Károlyi és Rienecker így fordítja: uralkodik. 
A Vulgatában is egyszerűen r e g n a v it-ot olvashattunk. Luther így fordít: 
„Dér allmáchtige Gott hat das Reich eingenommen” =  A mindenható 
Isten elfoglalta a birodalmat. Zürcherbibel; „Unser Gott, dér Allmáchtige, 
hat die Herrschaft angetreten” =  A mi Istenünk, a Mindenható, átvette 
a hatalmat. — Hasonló fordítást találunk a Das Neue Testament Deutsch 
sorozatban, a legújabb szlovák és a Békés-Dalos féle új magyar katolikus 
Üjtestámentumban. Karner Károly: A Jelenések könyvének eszkatoló- 
gikus üzenete című tanulmányában (Megjelent a Lelkipásztor 1949. jú
lius-augusztusi számában) így fordít: „Immár uralomra jutott az Úr, a 
Mi Istenünk, a Mindenható!” (I. h. 306. 1.) — A különféle fordítások 
egyként hangsúlyozzák azt a fontos tényt, hogy Isten kezében van a 
hatalom.

A „ p a n to k r a tó r ”  =  mindenható jelző kilencszer fordul elő a Jele
nések könyvében. Az UT-ban ezen kívül csak egy helyen: 2. Kor 6, 
18-ban.

A „d ik a ió m a ta  tó n  h a g ión ”  Luhernél: „Die Gerechtigkeit dér Heiligen” 
=  a szentek igazsága. A Zürcherbibel-ben, valamint Hans Lilje fordí
tásában: „gerechten Tatén dér Heiligen” =  a szentek igaz cselekedetei. 
— Több exegéta zárójelbe teszi a 8. vers második felét, későbbi betol
dásnak tartván.

Friedrich Mayer: Dér Tag des Herrn című könyvében felteszi a kér
dést: Mi a szentek igazsága? Nem más mint Jézus Krisztus igazsága. 
A hit harcában győzedelmesek koronája. (V.ö.: 2Tim 4, 7—8.)
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2. Az alapige a Jelenések könyvének legfőbb üzenetét tartalmazza: 
A döntő eszkatologikus fordulat már megtörtént. Im m á r  u r a lk o d ik  az Ü r, 
a m i Is te n ü n k , a M in d e n h a tó . Isten már kilépett abból az elrejtettségből, 
amelyben az apokaliptikus világkép gondolatvilága szerint van és máris 
gyakorolja királyi hatalmát, uralkodik. A Bárány jegyese, Krisztus sok 
nyomorúságból megmentett, drága gyülekezete sóvárogva várt céljához. 
Urához ért. A szent kinyilatkoztatás, az egész teremtés, az idő és örök
kévalóság fő célja, minden hívőnek hőn óhajtott vágya beteljesedett: 
a B á r á n y  m e n y e g z ő je  e lé r k e z e tt . Ezért hangzik fel a „Halleluja”, az uj
jongó hálaének Isten színe előtt, mint egy csodálatos szépségű oratórium 
záró kórusa, s ezért „ ö r ü ljü n k  és  ö r v e n d e z z ü n k  és adjunk dicsőséget 
Neki!” (Jel. 19,7.).

MEDITÁCIÓ

1. „ U r a lk o d ik  a z Ű r, a m i I s te n ü n k .’ ’ Ez a felismerés a keresztyén 
hit lényeges tartalma. A mindenség sorsa Isten kezében van. Nem a vak 
végzet játszótere a világ, hanem Isten uralmának színhelye.

Isten uralma még szemmel nem látható. Éppen azért sokszor úgy 
tűnik, mintha nem volna Isten, vagy legalábbis magára hagyta volna a 
világot.

Reményik Sándor írja egyik szép versében:
„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak a v iss z á já t  látjuk itt,
És néha — legszebb perceinkben —
A s z ín é b ő l  is v a la m it”  (A szőnyeg visszája)

János apostol sokat látott a'.szőnyeg színéből” , Istennek abból a vi
lágából, amelyet a mi szemünk még nem látott, s hallott olyat, amit a mi 
fülünk még nem hallott. Amit látott-hallott, nem titkolta el. Elmon
dotta, leírta. így tett tanúbizonyságot Isten uralmáról,

A hitben élő keresztyének egyre többet látnak Isten uralmának 
jeleiből, s egyre többet tapasztalnak Isten munkájából. Hitbeli látásuk, 
helyes valóságismeretük eligazítja őket a világ „útvesztőiben” , a külön
féle eszmék és áramlatok szövevényében, és belső bizonyságot ad nekik 
a világban való pozitív, tevékeny életre. Nem felejtik, hogy ez a világ 
Isten világa, amelyben Ő, a Mindenható uralkodik. Bizonyosak abban, 
hogy Isten megvalósítja tervét a világban, s olykor meglepő fordulatok 
és események során céljához vezeti a történelmet. Megszünteti a bűn 
rontását, elhozza az örök béke országát.

Keresztyén életünk nagy nyomorúsága, hogy vaksi a szemünk és 
engedetlen a szívünk. Nem vesszük elég komolyan, hogy Urunk kezében 
van a hatalom, s nem engedjük, hogy ö  uralkodjék az életünkben. Szí
vesen vennénk, ha Isten látványos módon bizonyítaná hatalmát, csak ép
pen nem várna tőlünk engedelmességet. Sütkéreznénk hatalmának fé
nyében, csak ne keresztezné utainkat, ne éreznénk a vállunkon erős 
kezének súlyát.

2. „ E ljö t t  a B á r á n y  m e n y e g z ő je .”  Isten királyi uralma abban is meg
nyilatkozik, hogy sor kerül a Bárány menyegzőjére. Krisztus gyülekezete, 
az egyház részesül az igazak örömében. A zaránkorút véget ér. A remény
ség beteljesedik. A hit látássá lesz. A gyülekezet boldogságát semmi sem 
zavarja.

A Bárány menyegzőjének öröme betölti a mindenséget. Ebben az 
örömben éri el célját a teremtés, a megváltás, az idő és az örökkévaló
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ság. Ebben a szent örömben ölelkezik a menny és a föld, valósul meg a 
kozmosz harmóniája.

Az eljövendő menyegző örömsugara ragyog Isten gyermekeinek ar
cán, ez fénylik Krisztus követőinek szemében. Ez a szent öröm ragyogja 
be a gyülekezet zarándokútját, s világít a sírok éjébe. Ez az öröm készteti 
örömszerzésre és megbocsátásra, békességszerzésre és vigasztalásra, vidám 
munkára és csendes pihenésre azokat, akik tudják és boldogan vallják 
Pál apostollal és minden Krisztusban hivővei: „Ama nemes harcot meg- 
harcomat, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végzetre eltéte
tett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem azon a napon az 
Úr, az igaz bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva 
várták az ő megjelenését.” (2 Tim. 4, 7—8.)
  Keresztyénségünk lemérhető azon, hogy tudunk-e örülni a Bárány 
menyegzőjének, és vágyódunk-e reá. Eszkatologikus reménység nélküli 
keresztyének olyanok, min a múmiák, vagy a múzeumi kitömött mada
rak. Az ilyen keresztyénségre érvényes Jézus megállapítása: „Az a ne
ved, hogy élsz, pedig halott vagy” (Jel. 3,1)

3. „ A z  Ő  m e n y a s s z o n y a  m á r  f e lk é s z ü l t .” Isten valóban uralkodik, a 
Bárány menyegzőjere valóban sor kerül. De mi van a menyasszony, a 
gyülekezet felkészülésével? — János apostol úgy beszél róla, mint aki 
már felkészült, fehér menyegzői ruhába öltözött. A fehér ruhát, Krisztus 
igazságát kegyelemből kapja a gyülekezet, s nem érdemképpen. Krisztus 
méltatja jegyesét, gyülekezetét arra, hogy felölthesse a menyegzői ruhát, 
ö  tisztogatja az egyházat az ige által, hogy önmaga elé állítsa dicső
ségben, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy ránc, hanem, hogy szent 
legyen és feddhetetlen. (Ef. 5, 26—27.)

A gyülekezetnek természetesen vigyáznia kell, hogy meg ne vesse a 
kegyelmi ajándékot, hogy el ne veszítse a menyegzői ruhát, mert e nélkül 
nem állhat vőlegénye, Krisztusa elé. (V. ö. Mt. 22, 1—14-et.)

Keresztyénségünk, jó értelemben vett kegyességünk mértéke — töb
bek között — az is, hogy hálásak vagyunk-e a mi Urunknak mindazért, 
amit velünk cselekszik. Hogy komolyan vesszük-e az életszentséget? 
Odaszánjuk-e egész valónkat az Ür Jézusnak, Aki halálra szánta és fel
áldozta érettünk, hogy nekünk örök életünk legyen.

A VASÁRNAP j e l l e g e
Advent 4. vasárnapja — karácsony közvetlen küszöbén — az előző 

ádventi vasárnapoknál erőteljesebben hirdeti: az Űr jön, az Űr közel — 
örüljetek. Ezért kapta a magyar perikópa rendben ezt a címet: „Menjetek 
eléje örvendezéssel!” A  vasárnap a keresztyén gyülekezetei szent örven
dezésre hívja.

DISZPOZÍCIÓ
„Jer, örvendjünk, keresztyének . . . ”,

1. „Uralkodik az Űr, a mi Istenünk”,
2. „Eljött a Bárány menyegzője”,
3. „Az ö  menyasszonya már felkészült.”
Imádság: Urunk Istenünk! Áldunk és magasztalunk, hogy uralkodol 

ebben a világban. Te tartod kezedben sorsunkat és Te vezérled céljához 
a történelmet. Egyedül tiéd a hatalom és a dicsőség. Urunk és Megvál
tónk! Köszönjük, hogy menyegzőt készítettél, s arra elhívtál minket is. 
Kérünk, öltöztess fel igazságod fehér ruhájába, hogy részesei lehessünk 
menyegződ örömének. Teljesítsd szívünk forró vágyát, jöjj el hamar, hogy 
veled lehessünk mindörökké! Ámen.

Táborszky László
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