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C se n d b en  Isten  e lő tt

Hiszem a feltámadást
„Talán nem sok dolgot veszek annyira komolyan, mint a Hit

vallást, s a gyülekezetben, ahol szinte imádságként mondják, 
készséggel együtt mondom a többiekkel.” —  Ezt a mondatot Cári 
F. Weizsácker világhírű atomtudós, a nukleáris fegyverek hasz
nálata ellen a legégőbb erkölcsi felelősséggel küzdők egyike írta 
le „Levél egy teológushoz”  című iratában, amikor a Bibliát mi- 
tológiátlanítók s a betű szerint értelmezők harcában megkérdez
ték, hogy tudja-e az Apostoli Hitvallást „köntörfalazás nélkül, 
szó szerint komolyan venni és szó szerint utána mondani” . A 
bölcs és mély hitről1 tanúskodó válasz most belecseng az ünnepi 
szolgálatok utáni papi fáradtságunkba, az oltártól számtalan
szor előmondott Hitvallás s a húsvéti feltámadási prédikácóink 
utórezgéseibe s csendben Isten elé állít a magunk vallomásá
val : . . . harmadnapon feltámadott halottaiból . . . hiszem a test
nek feltámadását. .  .

A feltámadás Krisztus-kérdés, nem biológiai kérdés. Ismer
jük Jézus Krisztust, aki bűneinkért meghalt és megigazulásunkra 
feltámadott. Am i ránk vonatkozik, azt ez a kifejezés értelmezi: 
értünk tette.

Egyik lelkésztestvérünk kisfia meglepő kéréssel támadt ap
jára egy temetésen, látva a halottas kocsit, rajta a lezárt kopor
sóval: „Apu, ha én meghalok, csináld meg, hogy ne ott hátul 
legyek lezárva, hanem elöl ülhessek a vezető mellett.”

A  feltámadás Krisztus-kérdés: ott ülhetünk a vezető mel
lett, aki átvezet „a  halálból az életbe” . Pál ismerte a biológiai 
törvényszerűséget, az életből halálba futó természeti kikerülhe- 
tetlenséget, a „m inden halandók útját” , de mert ismerte Krisz
tust, nem tévesztette el a sorrendet: átmentünk a halálból az 
életbe.

Nem különös csoda, nem vallástörténeti unikum, hanem 
Krisztus-kérdés. Egész földi életszolgálatának betetőző csúcsa, 
értelme, győzelme, összefüggéseinek következetes eredménye.
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Enélkül alakja elsikkad a különös emberek élettörténetének ho
mályában s legfeljebb a világ nagy alakjainak panteonjában 
fénylik egy-egy mondása. Feltámadása teszi teljessé, egyedül
állóvá, mindent betöltővé küldetését, Messiás-voltát.

A  feltámadás — ténykérdés. De ez a tény is Krisztus-tény. 
„Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi prédikálá- 
sunk, de hiábavaló a ti hitetek is . . . ámde Krisztus feltámadt a 
halottak közül és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak” (I. Kor. 
15:14,20). Ö az első, a csíra, amiből kisarjad az enyém is. Része
sedem az övéből, mert örököstársa vagyok. Az enyém is, ami az 
övé: a feltámadás.

Ez az az objektív alap, amire egész egyházunk, az egyházak, 
a keresztyénség épül. A  sziklafundamentom, amelyről a hegyi 
beszéd utolsó képében Jézus beszél, a sziklára, vagy homokra 
épített ház intő figyelmeztetésével. Aki olvassa, értse.

A  feltámadás rem énység és hit kérdése. Ez az objektív alap 
nem térképezés, felmérés, betájolás, ok-adatolás, érvek és statika 
kérdése, hanem a hité.

Gyülekezetemnek volt egy áldott életet élő idős tagja, aki 
a halálos ágyán meghagyta nekem, hogy a temetésén énekeljük 
el a kedves énekét. Csodálkozásunkra beidézte az örvendező, 
boldog húsvéti éneket: „Krisztus feltám adt. . . Á ldja Krisztust 
ajkatok, halleluja . . .”  (736).

—  Apám, a temetéseden halleluját?! —  ja jdult fel mellet
tem a leánya. De ő így válaszolt:

—  Egészen életemben örömöm volt Jézus Krisztus. De ha
lálamban leginkább örömöm, mert tudom, hogy ő feltámadt s 
akkor lesz teljes a boldogságom. Énekeljétek el a temetése
men, amikor leengedik koporsómat a sírba. Ti azt fogjátok lát
ni, hogy elföldeltek. Én akkor az énekben arról fogok bizonysá
got tenni, hogy hová mentem. Nézzétek az irányt: Krisztus fel
támadt.

Így temettük.
Nézzétek az irányt. Ez a hit és reménység kérdése, de egész 

szolgálatunké is. Nem csak húsvéti kérdés, hanem útmutatás 
húsvét utánra is.

D. Koren Emil
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Ta n u l m á n y ok

Egyház és állam Magyarországon
Ez az előadás elhangzott Helsinkiben 1968. január 24-én a 

finn lelkészegyesület 50 éves fennállása alkalmából tartott há
rom napos konferencián, amelynek főtémája „A  reménység 
teológiája” volt.

Látszólag a téma nincs összefüggésben a Konferencia főtémájá
val: „A  reménység teológiá”-jával. Ügy tűnhetik, hogy az állam ti
pikusan a világhoz tartozik, a keresztyén reménység pedig végsősor
ban a „túlvilágra” , az „örök hazá”-ra irányul, ahol már nem lesz ál
lam sem, hanem „Isten lesz minden mindenekben” . Témám mégis 
több ponton összefügg a „reménység teológiájával” . A reménység 
teológiája ui. egyfelől figyelmezteti a földön, a különböző államrend
szerekben élő és ezekben az államrendszerekben berendezkedett 
egyházakat arra, hogy „nincs itt maradandó városunk” , hanem a jö
vendőt keressük és „a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a 
Megtartó Űr Jézust várjuk” , másfelől a reménység teológiája figyel
meztet arra is, hogy a földön való „átutazásunk” nem nyári vaká- 
ciós utazás, hanem szolgálati út a világban, az államban és el kell 
végeznünk feladatunkat itt éppen a „jövendő világ erőivel” . Éppen 
a „jövendő világ” , az „örök haza” elnyerése szempontjából rend
kívül jelentős a fold, a földi haza, az államrendben való élet, mert 
itt a földi hazában végzett szolgálat és munka mérlegre tétetik 
„ama napon” . De abban a vonatkozásban is fontos a reménység 
teológiája, hogy a különböző államrendekben élő egyházak — ame
lyek önmaguk és mások bűneivel küszködnek — szolgálatuk köz
ben reménységgel nézhetnek arra a Jézus Krisztusra, Aki „ama 
napon” fehér ruhát fog adni menyasszonyára, az egyházra és részel
teti a maga dicsőségében.

I.
Általános teológiai szempontok

Az egyház és állam viszonyáról Magyarországon konkréten 
csak akkor szólhatok, ha előbb néháríy elvi, illetőleg teológiai kér
dést tisztázok. Világossá szeretném tenni azokat a teológiai szem
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pontokat, amelyek meghatározzák a Magyarországi Evangélikus 
Egyház viszonyát az államhoz. Egyházunk az államhoz való viszo
nyában azon a szilárd alapon áll, amelynek köveit a Szentírás és az 
evangélikus Hitvallási Iratok tanításai adtak lábaink alá.

Az egyházról az Ágostai Hitvallással együtt valljuk, hogy az ,,a 
szentek és igazán hívők gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisz
tán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” Az evan
géliumhirdetés és a szentségkdosztás szolgálata pedig azért történik, 
hogy az emberek eljussanak a Jézus Krisztusban való hitre.

Lutherral együtt valljuk, hogy az egyház elsősorban az igéért 
van. „Nem azért van az ige, hogy az egyház megszólalhasson, hanem 
azért van az egyház, hogy az ige megszólalhasson” — mondotta Lu
ther. Meggyőződésünk, hogy az egyház szavának kell lennie. Krisz
tus evangéliumát nem vegyítheti az egyház semmiféle „pótevangé- 
lium”-mal, filozófiával, vagy ideológiával. De arra törekednie kell. 
hogy az evangélium örök mondanivalóját konfrontálja azokkal a 
problémákkal, amelyek a mai emberekben élnek és amelyekkel ma
guk körül találkoznak.

Az egyháznak nemcsak az evangéliumot, hanem Isten törvényét 
is hirdetnie kell, amely a bűnt bűnnek nevezi az egyéni, családi, 
társadalmi életben egyaránt. Ennek alapján valljuk, hogy az evan
gélikus egyháznak Magyarországon is Isten csonkítatlan, teljes igé
jét kell hirdetnie, megalkuvás nélkül.

De az is meggyőződésünk, hogy az egyháznak nem egyetlen fel
adata Isten igéjének hirdetése a világban. Ha igaz az, hogy „az egy
ház szavának a Krisztus szavának kell lennie” , akkor az is igaz, hogy 
„az egyház kezeinek a Krisztus kezeivé kell lennie” . Nemcsak szó
val, hanem tettekkel is tanúskodnia kell az egyháznak Uráról. Az 
evangélium által ébresztett hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie a 
családi és társadalmi életben egyaránt.

Az államra vonatkozólag valljuk az Isten igéjének az állam ere
detére és rendeltetésére vonatkozó kijelentéseit és ezek etikai követ
kezményeit a keresztyén emberek életére nézve.

Római levél 13. fejezete alapján tanítjuk, hogy „nincs ha
talom, hanem csak Istentől és amely hatalmak vannak, azokat Isten 
rendelte.” Jól ismerjük az Ószövetség tanúságtételét is, mely sze
rint Isten adja a hatalmat a Fáraónak, éppen úgy, mint a perzsa Ky- 
rosnak és felhasználja őket népe megbüntetésére, vagy megszabadí
tására. Ezek alapján az állami felsőbbség hatalmát Istentől adott ha
talomnak tekintjük.

Lutherral együtt még azt is hisszük, hogy az államhatalom mö
gött az Isten van munkában és így az államhatalom „Isten álarca” 
(larva Dei). Az államhatalom tehát Isten gondviselésének eszköze a 
világban.

Tudatában vagyunk annak is, hogy a ibűn a történelem folyamán 
sokszor visszaélt az államhatalommal és azt gyakran lesüllyesztette
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a belső kizsákmányolás, milliók vérét ontó háborúskodás és hatalmi 
viszályok eszközeivé. Így a bűn többször megrontotta és visszájára 
fordította a különböző államokban Isten gondviselő szándékát. Eb
ből következik számunkra, hogy bár tudjuk, hogy bizonyos állam
rendek jobban megközelítik Isten szándékát, még sem tudunk 
„szentesíteni” egyetlen államrendet sem, mint „Isten kinyilatkozta
tott akaratát.” Nagyon jól tudjuk, hogy bár Isten gondviseléséből 
valamit felismerhetünk az államrendeken keresztül is, de a kinyilat
koztatás egyedül Jézus Krisztusban van adva számunkra.

Az államhatalom rendeltetéséről Pál apostollal együtt tanítjuk: 
„Isten szolgája a te javadra.”  Az állam feladata a belső rend és a 
külső béka biztosítása. A jogrendhez hozzátartozik a lelkiismereti 
és vallásszabadság biztosítása is.

Ahol az állam nem az egész társadalom igazságos életrendjének 
és békéjének szolgál, ott szembekerül Istentől kapott rendeltetésével.

A Szentírás és Luther „két kormányzásról”  szóló tanítása alap
ján világos különbséget teszünk az egyház és az állam feladata kö
zött. Luther ezt így mondta: „Az igehirdetői hivatal az örök igazsá
got, békességet, és életet szolgálja, a világi hatalom pedig az ideig 
való jogot, békét és életet tartja fenn.”

Milyen keresztyén etikai magatartás következik abból, amit Is
ten Igéje az államhatalom eredetéről és rendeltetéséről mond? A 
Szentírás arra tanít, hogy a keresztyén embernek Isten akarata irán
ti engedelmességből, a lelkiismeret szavára kell eleget tennie állam- 
polgári kötelességének. Jézus nem állított fel ellentétet az állam- 
polgári kötelességteljesítés és az Isten iránti engedelmesség között, 
hanem a kettőt összekapcsolta egymással és az elsőt belefoglalta az 
Isten iránti engedelmességbe.

Tudjuk azt is, hogy ez a kétféle engedelmesség bizonyos esetek
ben és helyzetekben szembe is kerülhet egymással. Egyik formája 
akkor következik be, ha a felsőbbség azt kívánná, hogy a hivő em
ber tagadja meg Istenbe vetett hitét, a másik, ha a felsőbbség olyan 
bűnös cselekedetet kíván, amely beletartozik a felebaráti szeretet 
törvényébe. Ekkor következik be az a helyzet, amikor „jobb Isten
nek engedelmeskedni, mint az embernek.”

Ezek tehát azok a teológiai felismerések, amelyek meghatároz
zák a Magyarországi Evangélikus Egyház viszonyát és magatartását 
az állammal szemben.

II.
Kérdések az egyház és állam viszonyában

Köztudomású, hogy a magyar nép és vele együtt a magyar 
evangélikus egyház a második világháború után teljesen új körül
mények közé került. A két világháború között „keresztyén Magyar- 
országról” szoktunk beszélni, amikor is a nép és egyház statisztikai
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értelemben megközelítően azonosak voltak egymással. Az egyház 
hite és erkölcsisége nagyjából a nép hite és erkölcsisége is volt. 
Ebben az időben az egyháznak jelentős súlya volt a társadalomban 
és az állam életében.

A második világháború után az államrend és a társadalom a 
marxista—leninista ideológia alapján épült. Köztudomású, hogy a 
marxista—leninista ideológia materialista és ezzel együtt ateista vi
lágnézetet képvisel. Éppen ebből adódóan vetődött fel az a kérdés, 
hogy egy ilyen államrendben és társadalomban, hogyan helyezked
jék el az evangélikus egyház, hogyan viszonyuljon ehhez az állam
rendhez és hogyan végezze ebben az államrendben szolgálatát. Erre 
a kérdésre többféle feleletet lehetett elvileg adni és ezzel összefüg
gésben egyházunk előtt is többféle út adódott.

Az egyik út lehetett volna a félreérthetetlen opponálásnak az 
útja. Ez kiindulhatott volna abból a felfogásból, hogy Jézus Krisz
tus egyházának nem lehet semmiféle kapcsolata egy ateista állam
renddel, sőt nemcsak hogy kapcsolata nem lehet vele, hanem nyíl
tan harcolnia kell azzal szemben. Ez azt jelentette volna, hogy az 
evangélikus egyház az új gazdasági-politikai és társadalmi rendet 
és annak kialakulását ahol csak tudta volna akadályozta volna és an
nak ideológiai alapját élesen támadta volna. Ebben az esetben lénye
gében az egyház egy politikai párttá lett volna, amely szervezkedett 
volna az új államrend megdöntésére.

A második út az lehetett volna, hogy az evangélikus egyház 
„kivonul a társadalomból” , „illetőleg „gettóba” vonul és elszigeteli 
magát az épülő új társadalomtól. Ezzel a „kivonulással” juttatta vol
na kifejezésre tiltakozását az új rend és annak alapjai ellen. A get- 
tóba-vonulás az egyháznak mindig nagy kísértése, amikor úgy ítéli 
meg a körülötte végbemenő társadalmi, politikai és gazdasági válto
zásokat, hogy az számára nem kedvező. Ha a Magyarországi Evan
gélikus Egyház ezt az utat választotta volna, akkor végeredmény
ben a könnyebbik utat választotta volna és egyben ő maga is segí
tette volna szekularizálni a társadalmat éppen azáltal, hogy kivonul 
abból.

A harmadik út az lehetett volna, hogy az egyház önmaga meg
mentésére megpróbált volna bizonyos mértékig alkalmazkodni a 
marxista—leninista ideológiához úgy, hogy legalább is annak bizo
nyos részeivel vegyítette volna az evangéliumot és ezzel tompította 
volna az evangélium és a marxista—leninista ideológia közötti ellen
tétet. Ez jelentkezhetett volna olyan formában is, hogy evangélium
mal támasztották volna alá a marxizmust—leninizmust. Ilyen dolog 
történt a fasizmus idején Németországban, amikor is az ún. Német 
Keresztyének a nácizmus ideológiáját evangéliummal vegyítették 
össze.

A negyedik út lehetett volna az, hogy az egyház megpróbálta 
volna visszaszerezni régi pozícióit, amelyeket birtokolt az ún. keresz
tyén Magyarország idején és megpróbálta volna irányítani a társa-
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dalmi és gazdasági életet. Meghirdette volna, hogy csak az egyház 
tudja igazán jól irányítani a társadalmi életet. Így jutott volna elő
térbe az „uralkodó egyház” képlete.

A Magyarországi Evangélikus Egyház a felsorolt négy út közül 
egyiket sem választotta. Bár voltak kísértések mind a négy irányban 
és bár nem alakult ki egyik napról a másikra a döntés, végül 
viták és eszmecserék során érvényre jutottak azok a teológiai szem
pontok, amelyeket dolgozatom első felében ismertettem. Ezek alap
ján elvetettük azt a kísértést, amely a nyílt ellenállásra biztatott. 
Pál apostol szavaiból nyilvánvalóvá lett előttünk, hogy a keresztyén 
állampolgári engedelmességnek nem feltétele sem az államha
talom viselőinek hite, sem etikai magatartása, hanem csak egy dolog 
éspedig az, hogy munkálkodnak-e a társadalom igazságos rendjén, 
jólétén és békéjén. Mivel azt tapasztaltuk, hogy államrendünkben 
érvényesül az államnak az a rendeltetése, amelyről a Szentírás alap
ján szóltunk, világossá lett előttünk, hogy nincs helye az állampolgári 
engedelmesség megtagadásának és az opponálásnak. Ezzel párhuza
mosan egyházunk helyzetét Isten kezéből vettük el. Rájöttünk arra, 
hogy Isten sem az ószövetségi gyülekezetei, sem az újszövetségi egy
házat nem „kényeztette el” azzal, hogy hivők közé helyezte volna. 
Ezek az egyházak is tőlük idegen „világnézeti környezet’ -ben éltek 
és mégsem tartották feladatuknak, hogy opponáljanak. A társada
lomból való kivonulás lehetőségét azért vetettük el, mert megvilá
gosodott előttünk, hogy ezzel az egyház küldetését tagadjuk meg. 
Jézus ugyanis arra küldte az övéit, hogy hirdessék az evangéliumot 
„minden teremtménynek” és legyenek „só és világosság és hegyen 
épített város” a világban. Azt a harmadik lehetőséget, hogy magunk 
mentése érdekében az evangélium és az ideológia vegyítésével szol
gáljunk, azért vetettük el, mert világossá lett előttünk, hogy az egy
ház életének, megmaradásának, jövőjének egyetlen és egyedüli biz
tosítéka az evangélium és az egyház jelen való és jövendő életének 
a legnagyobb veszedelme az, ha nem Jézusra épít és nem az ige és 
a szentségek újjáteremtő erejében bizakodik. A negyedik utat az 
„uralkodó egyház” képletét azért vetettük el, mert úgy láttuk, hogy 
az egyház lelki hatalmának és küldetésének a világi hatalommal való 
összetévesztése ellen, tehát a klerikális kísértés ellen fel kell ven
nünk a harcot.

A négy út lehetőségének az elvetése után Isten Szentjeikének 
a vezetésével választottunk egy ötödik utat éspedig a diakóniai útját. 
Azt fedeztük fel az evangéliumból éspedig sokkal világosabban 
mint annakelőtte, hogy Jézus Krisztusra, a mi Urunkra éppen az 
volt a legjellemzőbb, hogy a szó igazi értelmében Diakonos volt. Ö 
mondotta magáról azt: „Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint 
aki szolgál” . Ö volt az, aki megmosta a tanítványok lábait és azt 
mondotta nékik: Mert példát adtam néktek, hogy amint én cseleked
tem veletek, ti is úgy cselekedjetek.” ö  volt az, aki elmondotta az 
irgalmas samaritánusról szóló történetet, aki az út szélén heverő 
megsebesített emberen segített. Krisztus, a Diakonos, szolgált a vi
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lágnak életével, beszédeivel, halálával és feltámadásával. Szolgált és 
mindig csak szolgált. Ügy láttuk, hogy a Magyarországi Evangéli
kus Egyháznak abban a helyzetben, amelyet Isten kezéből vett el, 
ennek a Jézus Krisztusnak a nyomaiba kell lépni és úgy kell be
tölteni szolgálatát. Ügy láttuk, hogy a magyarországi evangélikus 
egyháznak úgy kell engedelmeskednie Jézus Krisztusnak, hogy 
engedi, hogy rajta keresztül, maga Jézus Krisztus szolgáljon az új 
magyar világban evangéliumával és a szeretetnek a cselekedeteivel. 
Szavának Krisztus szavának kell lennie, Aki örök evangéliumát hir
dette, kezeivel Krisztus kezeinek kell lennie, melyek az Ö szerete- 
tének tetteit végzik. Senki ne higgye, hogy a diakónia útja, valami 
olcsó prakticizmus, amely megfeledkezik Isten törvényeinek és 
evangéliumának hirdetéséről, ellenben egy olyan út, amelyen Isten 
igéje és a szeretet tettei együtt vannak a társadalomban, magyar 
népünk között.

Az egyház és állam viszonylatában a diakóniai út járása úgy 
vált lehetségessé, hogy különbséget teszünk államrendünk ideológiai 
alapja és a konkrét gazdasági, társadalmi és politikai rendje között. 
A materialista-ateista világnézet és a keresztyén hit között semmiféle 
kompromisszumot, vagy összevegyítést nem vállalunk, — de ezt ma
ga az állam sem kívánja — ugyanakkor az imádság szolgálata mel
lett a felelős szeretet sokoldalú aktivitásával, jó lelkiismerettel mun
kálkodunk népünk életének belső, igazságos rendjéért, békéjéért, 
testi, szellemi és lelki javaiért. Krisztus keresztjének felvételét 
olyan értelemben is vállaljuk, hogy igyekszünk önző énünk megta
gadásával nem magunkért, hanem másokért élni és nekik szolgálni 
Krisztus evangéliumával és a szeretet cselekedeteivel.

Magától értetődő, hogy az egyház tudja, a marxista—leninista 
ideológiai alapon épülő államrendben és társadalomban nem min
dig problémamentes egyfelől azért, mert egy forradalmi változáson 
átmenő államban az egyház számára is mindig új helyzetek adódnak 
és az új helyzetet Isten színe elé állva újra és újra fel kell dolgozni, 
másfelől azért, mert a társadalmi fejlődés folyamán, magának az ál
lamnak is végig kell gondolnia ismételten az egyházhoz való viszo
nyát. Az adódó problémák eddig jó megoldásokat nyertek és min
den reménység megvan arra, hogy kölcsönös jóakarattal a jövőben 
is jó megoldások születnek.

III.
Az egyház és állam viszonyának jogi kérdései

Sokak által tudott, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 
húsz évvel ezelőtt, 1948 decemberében Egyezményt kötött a magyar 
állammal. Ennek az egyezménynek egyik leglényegesebb pontja az, 
hogy kimondja az állam és egyház különválasztását. Ennek a külön
választásnak a lényege az, hogy az egyház nem kívánja „klerika-
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lizálni” az államot, az állam pedig nem kívánja „szekularizálni” az 
egyházat.

Az Egyezmény biztosítja az egyház számára sokoldalú szolgá
latának betöltését istentiszteletek, bibliaórák, gyermekbibliakörök, 
konfirmációi oktatás, lelkipásztori látogatás, kórházakban betegek 
látogatása. Szeretetszolgálat intézményekben és gyülekezetekben, 
teológia fenntartása, sajtószolgálat, stb. Külön ki kell emelni, hogy 
biztosítja a lelkészek számára, hogy az állami iskolákban az önkén
tesen hittanórákra jelentkező gyermekek számára hittanórákat tart
son.

Ugyancsak biztosított az állam 20 esztendőre államsegélyt az evan
gélikus egyháznak, ötévenkénti fokozatos csökkentéssel. Ezt a csök
kentést az állam azonban csak minimálisan hajtotta végre.

Az egyház a maga részéről kijelentette, hogy az állami felsőbb- 
séget a maga felsőbbségének ismeri el, az állam rendjét m egtartja 
és a maga eszközeivel fáradozik a nép előrehaladásáért.

Itt kell megmondanom, hogy azok a hírek, amelyek szerint az 
állam kontrollálja az igehirdetéseket, a bibliaórákat, konfirmáció és 
hittanórákat, általában, hogy korlátozza tartalmában és mennyisé
gében az igehirdetéseket, nem felelnek meg a valóságnak. Az sem 
igaz, hogy az egyházi sajtót cenzúrázzák, de az sem, hogy az egy
házi sajtót olyan közlemények, cikkek közlésére kényszerítik, ame
lyet nem egyházi emberek írnak.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1967 decemberében meg
alkotta új Törvénykönyvét. A  törvény-tervezetet az Országos Köz
gyűlés által létrehozott bizottság készítette el. Ezt a tervezetet kéz
hez kapta valamennyi lelkész, akik 16 egyházmegyében majdnem 
egy éven keresztül szinte sorról sorra megtárgyalták a tervezet-szö
veget. Sok javaslatot a Törvénykönyvet szerkesztő bizottság bele
dolgozott a zsinat elé terjesztett tervezetbe. A zsinat tagjait mintegy 
60 embert a 320 anyagyülekezet közgyűlései választották teljesen al
kotmányosan. A zsinat tagjai a törvénytervezetet jóval a zsinat meg
tartása előtt kézhez kapták. Ezek után többnapos tanácskozáson a 
zsinat a Törvénykönyvet elfogadta. Az egyház által elfogadott tör
vényeket az állam a maga részéről jóváhagyta és megerősítette.

Nincs arra módom, hogy a Törvénykönyvünk teljességét ismer
tessem, mégis néhány rendelkezésére szeretném fölhívni a figyelmet.

A Törvénykönyv előtt áll egy ünnepélyes nyilatkozat, amely 
többek között ezt mondja: „A  Zsinat ünnepélyesen kijelenti, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyház a teljes Szentírás kinyilatkoz
tatása, valamint az egyetemes és az evangélikus hitvallások bizony
ságtétele szerint Isten igéjét tekinti hite, tanítása és szolgálata for
rásának és mértékének.” Ugyancsak ez az ünnepélyes nyilatkozat 
hangsúlyozza, hogy „a magyarországi evangélikus egyház a történel
met formáló Isten akaratából él a magyar hazában és népe közös
ségében, ezért a szocializmust építő Magyar Népköztársaság törve-
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nyes rendjének megbecsülésével, a megkötött egyezmények szerint 
a kölcsönös bizalom és megértés szellemében végzi igehirdetői mun
káját és szolgáló szeretettel vesz részt népünk építő munkájában a 
jobb és emberibb életért.”

A törvény kimondja, hogy „a magyarországi evangélikus egy
ház az állami törvényekben és az államai kötött egyezményekben 
biztosított önkormányzati joga szerint végzi szolgálatát.”

Jelentős szakasza a törvénynek ez a mondat: „Az egyház ügyei
nek intézése közvetlenül, vagy közvetve az egyháztagok összes
ségének akaratára épül.”

A törvény kimondja, hogy „a magyarországi evangélikus egy
ház a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával tagjá
nak tekint minden Magyarországon élő evangélikus embert.”

A lelkészeket, espereseket és püspököket a gyülekezetek választ
ják. A gyülekezeteknek joguk van három lelkészt bemutatkozó ige
hirdetésre meghívni és közülük egyet megválasztani. Ha a gyüleke
zetek presbitériumai legalább háromnegyed részében nem tudnak 
egy lelkészben megállapodni, a további viták és gyülekezeti szaka
dások elkerülése céljából, a püspök nevez ki lelkészt a gyülekezet 
vezetőivel és az esperesség vezetőivel való tanácskozás után. A 
püspököket a gyülekezetek presbitériumai választják. Bár az egyház- 
kerület tanácsa állíthat jelöltet, vagy jelölteket, elvileg választható 
minden lelkész és nem kötelesek a jelöltekre szavazni.

A püspökválasztásnál az állam igényli, hogy amikor az egyház
ban kialakul a jelöltek csoportja, az egyház vezetősége tanácskozást 
folytasson az állammal. Itt kell megemlítenem, hogy a legutóbbi két 
püspökválasztásnál az állam az egyház jelöltjeivel kapcsolatban nem 
tett ellenvetést.

Anyagi vonatkozásban a törvény kimondja, hogy „a magyaror
szági evangélikus egyház Jézus Krisztus ígérete szerint az evangé
lium hatalmára alapozza háztartását.” A gyülekezeti tagok önkén
tesen felajánlott járulékokkal tartják fenn a gyülekezeteket és 
közegyházi intézményeket.

Az egyháznak külön bírósága van, amely tárgyalja a lelkészek 
és általában a gyülekezetek vezetőinek fegyelmi ügyét.

Az egyház közigazgatási testületéiben, tehát az esperesi egyház
megyében, a püspöki kerületben munkálkodó tanácsok tagjai fele
részben egyháziak, felerészben világiak.

A jelek azt mutatják, hogy az új egyházi törvények jól töltik be 
feladatukat és segítik az egyház szolgálatát minden területen.

Abban a reménységben élünk, hogy Isten hatalmára támaszkod
va és kegyelmében bízva a magyarországi evangélikus egyház új 
körülmények között betöltheti azt a szolgálatot, amelyet Isten bízott 
rá. Ehhez kérjük finn testvéreink közbenjáró imádságát is.

D. Káldy Zoltán
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Merre tart Róm a?
Az Országos Segédlelkészi Konferencián 1968. február Í4-én 
elhangzott előadás, a hozzászólások figyelembe vételével ki
egészítve.

A pápa kinyitja az ablakot

1959. január 25-én, a római katolikus naptár szerint a keresz
tyének egységéért rendezett imanyolcad zárónapján XXIII. János 
pápa bejelentette azt a szándékát, hogy ökumenikus zsinatot kíván 
összehívni az egész keresztyénség egységének megvalósítására. A je
lenlevő kuriális bíborosok külsőleg tiszteletteljes hallgatással, való
ságban pedig mélységes megdöbbenéssel fogadták a pápai kije
lentést. De néhány napi tanácskozás után kihallgatáson jelentek meg 
a pápánál, és így szólaltak meg először: „Ecce adsumus!” Az enge
delmesség hangja volt ez, de azzal a belső elszánással, hogy meg
akadályozzák a pápa reformszándékát, vagy legalább is beállítják 
az egyház hagyományos irányvonalába.

Jelképesen mutatja Róma útjának jellemző vonásait a római egy
ház reformjának ez az első jelenete. Az egyház egy része megértve 
a kor követelményét az egyház gyökeres reformját sürgeti, mások, 
akik érdekelve vannak az egyház meglevő vagy elveszett pozíciói
nak visszaszerzésében, a reformtörekvéseket mérsékelni és a res
tauráció irányába vinni igyekeznek. A pápa pedig ezeknek a törek
véseknek az ütköző pontján áll. XXIII. János pápa egyértelműen 
a radikális reformtörekvéseket pártolta, utóda VI. Pál pápa a mér
sékelt reformerek közé sorolható.

XXIII. János pápa a zsinat összehívására vonatkozó elhatározá
sát mennyei megvilágításra vezette vissza, amely a keresztyénség 
egységéért mondott miséje közben jutott neki osztályrészül. Kijelen
tésének sohasem lett volna azonban olyan világra szóló visszhangja, 
ha mögötte kizárólag egy váratlan mennyei megvilágítás állt volna.

A helyzet érett, sőt túlérett volt a római egyház reformjára. 
Szószerint idézzük Saád Béla kitűnő elemzését: „Tudjuk, hogy a tör
ténelem egyetlen eseménye sem hullott le az égből olyan váratlan
sággal, mint egy meteor. A zsinatnak megvoltak az előkészítői, akik 
látták a kiáltó igényeket, s a bántó ellentmondásokat. S nemcsak az 
úgynevezett ,nyugati’ világban, de a ,keleti’ világban is. Nemcsak 
Európában, de a többi négy világrész minden katolikus püspökségé
ben. Ezeknek az újításra törekvő irányzatoknak azonban a zsinatig 
az egyház peremén volt csak tűrt, néha megbélyegzett helyük. Az 
egyház római központja a XIX. század eleje óta minden újító hajlan
dóságot bizalmatlansággal fogadott. Gyakran keményen odaütött — 
mint X. Pius alatt a modernista irányzatra — majd vonakodva és 
részletkérdésekben engedett (liturgikus mozgalom, biblia kutatás). 
Csoportokat találunk Franciaországban (Lammennais), Németor-
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szágban (katolikus felvilágosodás és romantika), Olaszország (Ros- 
mini), amelyeket a zsinat előfutárainak nevezhetünk. S az is el
mondható, hogy a nagy angol magányos, Newman bíboros a zsinat 
koronázatlan királya. Sok mindent átvett az egyház újítótól XII. 
Pius alatt is, de ahol ajtót és ablakot kellett volna kitárni, ott legfel
jebb egy rést nyitottak. XIII. Leó óta még ,római újító mozgalom
ról’ is beszélhetünk. Ezt azonban mindig fentről, sohasem lentről 
kezdeményezték. (János pápa zsinata is fentről indult, de lentről 
teljesredehtt ki.) XIII. Leó nemcsak bíborossá nevezte ki Newmant, 
hanem széttörte az egyház ,szent szövetségét’ a nyugat régi királyi 
házaival. X. Pius a szentmisét és az eucharistiát a hitélet központjá
ba állította. XI. Pius is kísérletet tett, hogy az Actio Catholicán ke
resztül a laikusok szerepét és felelősségét növelje. XII. Pius is be
szédek százaiban szólt a korszerű problémákhoz, s enciklikái az egy
házról (Mystici corporis), a szentírásról (Divino afflanté spiritu), a 
liturgiáról (Mediator Dei) mérföldkövek az egyház belső fejlődésé
ben. A húsvéti szertartás megújítása pedig (1952-ben) rendkívül je
lentős cselekedet volt. Ezek a római kísérletek azonban megreked
tek a részletekben s nem nyúltak a baj gyökeréig. A világ járta a 
maga útját, a két szörnyű világháborún át olyan technikai és kul
turális forradalmat valósított meg, amely az eddigi kereteket szét
feszítette. Ez a világ ügyet sem vetett az egyházra, amely megtil
totta új filozófiai irányzatok használatát (.Humani generis’ encik- 
lika), szétrobbantotta a munkáspap mozgalmat, fölényesen mellőzte 
a nemkatolikus ökumenikus mozgalmat, s a keleti liturgiájú egyhá
zakra saját akaratuk ellenére kényszerített rá egy új egyházjogot 
(1943)” (Saád Béla: A zsinat budapesti szemmel. Budapest, 1967: 
19k.). „Rómában abban az illúzióban éltek, hogy elítélésekkel, éles 
elemzésekkel, egyházi fenyegetésekkel útját állhatják az utolsó két- 
három évszázad fejlődésének s visszaterelhetik az emberiséget azok
ba a jó régi időkbe, amikor a vallás és élet, egyház és állam egysé
ges volt, s döntő hatalom: az egyházi hierarchia ” (u. o. 21. lap.)

Nem XXIII. János pápával kezdődik tehát s  római egyház meg
újulásának a folyamata. Az utolsó 100 évben egyre kínosabban érez
ték a római katolikus egyház tagjai az ellentétet a gyorsan haladó 
világ és a hagyományaihoz mereven ragaszkodó római egyház kö
zött. A közhangulat már régóta a reformok mellett állott, de a hie
rarchia hivatalos nyomása miatt hangot is alig mert adni kívánsá
gainak. A pápa azzal, hogy a reform mellé állt, nemcsak a megrend- 
szabályozottakat, az egyház peremére szorítottakat vonultatta be az 
egyház szívébe, amilyenek voltak Congar, Rahner, de Lubac, Chenu 
és mások, hanem a hívek tömegében is azt a reménységet keltette, 
hogy megszűnik ez az ellentmondás, és nemcsak a legfelsőbb rosz- 
szallás nélkül, hanem a legfelsőbb helyesléssel is lehetnek modern 
katolikusok a modern világban.

Az egyház felfejlődése, az aggiornamento, amelyet XXIII. Já
nos pápa egyik beszédében mellékesen jelölt meg így, olyan jelszóvá 
lett, amely lelkesedéssel visszhangzott, és lelkesedést keltett a mű-
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veit és haladó szellemű katolikusok szívében. Egyszerre Róma felé 
fordult a nem katolikus világ figyelme is. Ha jelképpel akarjuk jel
lemezni a helyzetet, akkor emlékeztetünk arra a jelenetre, amikor 
megkérdezték XXIII. János pápát, mi is az aggiornamento: az ab
lakhoz ment, kitárta, és ezt mondta: „Ezt jelenti.” A  pápa lépése azt 
jelentette, hogy fel akarja számolni a római katolikus egyház felül
ről, mesterségesen őrzött konzervativizmusát, hogy felfejlődhessen 
a kor színvonalára.

Az egyháztól a világig
A II. vatikáni zsinat előzményeit világosan emlékezetünkben 

kell tartanunk, ha a római egyház útirányát helyesen akarjuk fel
mérni. A II. vatikáni zsinat részletes ismertetésétől most eltekin
tünk: sokat írtunk róla, problémáit sokszor és részletesen elemez
tük. Most azonban Róma útirányába próbáljuk beilleszteni. A zsi
nattal kapcsolatban a lelkesedés hangja, amely sokszor erőteljeseb
ben szólalt meg a világi sajtóban, mint az egyházi lapokban, eleinte 
elfedte azokat a problémákat és ellentéteket, amelyek jelentkezésé
vel a történeti összefüggések ismeretében feltétlenül számolni kel
lett. Már XXIII. János pápa törekvéseit is fékezte a kúria és a kon
zervatív tábor. VI. Pál pápa pedig a belső hasadás elkerülése végett 
a reform irányába tett lépéseit lehetőleg a konzervatív köröknek is 
tetsző gesztusokkal (Mária-kultusz, stb.) ellensúlyozta. Közismert 
tény az, hogy a zsinat a visszahúzó és haladó erők grandiózus össze
csapása volt. Elkerülhetetlen volt az, hogy gyakran kompromisszu
mos döntéseket hoztak, és a legégetőbb kérdések megoldása, mint 
pl. a vegyesházasság kérdése, egyre inkább halasztódott. De ha na
gyobb történeti távlatba helyezzük ezt a tényt, akkor azt is jelentős 
előrelépésnek kell tekintenünk a reformok irányába, hogy a zsina
ton kompromisszumok születtek, és nem győzött egyértelműen a ma- 
radiság.

Protestáns szemszögből nézve a zsinat nem egy ünnepelt ered
ménye már 400 év óta magától értetődő gyakorlat, és legelőbbre- 
mutató döntései is reformjellegűek. De szó sem lehet'arról, hogy a 
zsinatot az egyház reformációjának tekintsük, hiszen eleve kimond
ta pasztorális jellegét, ami azt jelenti, hogy a római egyház az eddig 
formulázott tanok tekintetében semmiféle változást nem ismer el, 
hanem csak magatartása és módszere lesz rugalmasabb, korszerűbb 
és ezért megnyerőbb.

Viszont római katolikus szemmel nézve a vatikáni zsinat leg
több döntése előrelépésnek tekinthető, annyira, hogy némely ország
ban azoknak végrehajtása nemcsak nehézségekbe ütközik, hanem 
még mindig szinte elképzelhetetlennek látszik. Amennyire örülnek 
a papok és a hívek némely országban az anyanyelvi istentisztelet
nek, a laikusok fokozott részvételének, a másvallásúak iránti testvé
ribb hangnak és a világ felé való kitárulkozásnak, annyira nem 
tűntek még el azok, akik szeretnék tovább erősíteni az egyház ha
talmi helyzetét a világban.

205



Eddig gondosan vigyáztak a római egyház hivatalos szervei 
arra, hogy a belső eltérések, sőt ellentétek ne kerüljenek a nyilvá
nosság elé. A római egyház sokaknak imponált örökérvényű dogmái 
központi irányítása és uniformizált külsejében dokumentált egysé
gével és hatalmával. A zsinat azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a 
római katolikus egyháznak az eddiginél sokkal reálisabban kell szá
molnia egyrészt a modern világ tőle független fejlődésével, másrészt 
a saját kebelén belül meglevő és erősödő különbségekkel.

Két vonással jellemezhetjük a vatikáni zsinat mérlegét. Az 
egyik az, hogy János pápa elgondolása szerint a zsinat feladata lesz 
az egész keresztyénség egyítése, s ehelyett a zsinat a világ elé vitte 
az egyház belső sokféleségét és megosztottságát, amelyet sok esetben 
csak a pápa tekintélye tudott összefogni. A másik az, hogy a zsinat 
az egyház lényegének elemzésével kezdte munkáját, vagyis önmagá
val kezdett foglalkozni, de végül megérkezett Az egyház a mai vi
lágban című pasztorális konstitúciónál (Gaudium et Spes). Még egy 
évtizeddel korábban is elképzelhetetlen volt, hogy a római egyház 
ilyen módon közeledjék a mai világ kérdéseihez, és találóan jegyzi 
meg egyik római katolikus kommentátor a zsinati tárgyalásokról: 
„A  tárgy újszerűsége és szokatlan formája miatt a zsinatnak foko
zatosan kellett hozzászoknia, hogy ilyen témákról is vitatkozzék.” 
(Sigmund Rajmund: Az egyház a mai világban, Róma 1967:15.) En
nek a konstitúciónak a világtörténelmi jelentőségét tehát alig lehet
ne eltúlozni. Bár az utólagos bírálatok szerint ez a konstitúció mu
tatja a legtöbb kiegyenlítetlenséget, és magán viseli a rutinos, gon
dos előkészítés hiányának jeleit, mégis világosan tanúskodik arról, 
hogy a római egyház óriási utat tett meg a zsinat ideje alatt önmaga 
problémáitól a mai világ égető kérdéseiig. Ugyanakkor arról is 
tanúskodik, hogy ha az egyház ma el akarja látni szolgálatát, és iga
zán egyház akar lenni, akkor konfrontálódnia kell a világgal, és ak
kor egyház létére is kénytelen osztozni a mai világ sokarcúságá- 
ban. így azután még élesebbé válik az a kép, hogy a zsinat az egy
ség jegyében indult, de a kompromisszumos sokféleség és a megol
datlan kérdések és feladatok jegyében zárult.

Irányított és mérsékelt reformok

A pápa szerepe és jelentősége minden ellentétes látszat ellenére 
is megnőtt ebben a helyzetben a vatikáni zsinat után. Érezhetően a 
realitások talaján akar maradni, s így az összekötő szerepet játssza 
az eltérő és ellentétes tendenciák között. Más szóval: a római pápák 
tipikus és hagyományos hídverő politikáját folytatja: ő a pontifex 
maximus. Nyilatkozataira és lépéseire találóan állapította meg a Le 
Monde, hogy „egyszerre fúj hideget és meleget” . Nyilvánvaló, hogy 
az egyház érdekében szükségesnek tartja a reformokat, de az egy
ház belső szakadásának elkerülése céljából mérsékli a haladókat, és 
ösztönzi a konzervatívokat. Ez jellemzi a zsinat után a pápa encik- 
likáit és döntéseit, amelyek közül most a legfontosabbakat említjük, 
hogy így mérjük fel Róma útját a zsinat után.
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A vegyesházasságról 1966. tavaszán jelent meg az új rendelke
zés. Egyértelműen megállapítható, hogy hideg zuhany volt mindazok 
számára, akik bíztak a római klímaváltozás gyakorlati és kézzelfog
ható következményeiben. El kell ismernünk, hogy a római egyház 
ennél a kérdésnél súlyos dilemma előtt áll. A vegyesházasságra vo
natkozó jogszabályai mélyen benne gyökereznek tanításában, abban 
a soha fel nem adott tételben, hogy Róma képviseli az egyetlen igaz 
keresztyén egyházat. Mivel pedig a római egyház dogmáin semmit 
sem akar változtatni, nagyon nehéz olyan formulát találni, amely a 
belső törés látszata nélkül adna helyet az egyre szélesebbkörű köve
teléseknek a vegyesházasságok kérdésénél. Ennek az összefüggés
nek a megértése megóv attól, hogy közülünk bárki is illúziókba rin
gassa magát a vegyesházasságok kedvezőbb rendezése tekintetében.

A „Populorum progressio”  kezdetű enciklika, amelyet 1967. 
március 28-án húsvéthétfőn tettek közzé, a római egyház zsinat utá
ni fejlődésének egyik legnagyobb eseménye. Méltán keltett világra 
szóló visszhangot. Ez az enciklika a Rerum novarum (1891), a Quad- 
ragesimo anno (1931), a Pacem in terris (1961) és a Mater et ma- 
gistra (1963) enciklikák nyomán, ezeket kifejezetten megemlítve, ko
runk szociális kérdéseivel foglalkozik „az evangélium világosságá
ban” . Visszatérő gondolata az, hogy az emberiség haladásának a 
humanizmus irányába kell mennie, a humanizmus azonban nemcsak 
az egyes ember humanizálását jelenti, hanem az egész emberiség 
humanizálását is magába foglalja: „E ma felhangzó ünnepélyes sza
vunk is mindenkinek szól, és az ember teljesértékű s az emberiség 
szolidáris fejlődése érdekében összehangolt tevékenységre szólítunk 
fel mindenkit.” (5) (Wöllner Ferenc fordítása, Róma, 1967.) Az en
ciklika a mérsékelt haladás álláspontját képviseli. Elismeri a gyar
matosítás és a gyarmati rendszer hibáit, ugyanakkor rámutat arra 
is, hogy a gyarmatosítók sok esetben az emberi kultúrát és haladást 
terjesztették. Hasonlóképpen pozitíve értékeli a misszionáriusok 
munkáját, bár futólag megemlékezik arról, hogy munkájuk sokszor 
öntudatlanul is idegen szempontokkal keveredett. A magántulajdon 
jogosultságát egyértelműen elismeri, ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy a magántulajdon joga nem korlátlan. Felveti az iparosodás és 
a liberális kapitalizmus problematikáját, szól a munka mai problé
májáról, a vele kapcsolatos bérezési problémákról és igazságtalan
ságokról. Ezzel kapcsolatban jut szóhoz a forradalom kérdése is. 
Mivel az enciklikának ez a része eltérő megítélésben részesült, és 
erre maga a szövegezés is alapot ad, célszerű lesz szószerint idézni: 
„Kétségtelenül vannak helyzetek, amelyeknek igazságtalansága égbe 
kiált. Ha egész népek nélkülözik a legszükségesebbet, és olyan függő
ségben élnek, amely akadályozza őket a kezdeményezésben és fele
lősségvállalásban ugyanúgy, mint a kulturális felemelkedésben, és 
megfosztja őket a társadalmi és politikai életben való részvételben, 
akkor nagy a kísértés, hogy ezt az emberi méltóság ellen elkövetett 
igazságtalanságot erőszakkal szüntessék meg. (30) Ennek ellenére: 
minden forradalom — az egyértelmű és hosszantartó diktatúrát ki
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véve, amely súlyosan sérti a személyiség alapvető jogait, és veszé
lyesen károsítja az ország közjavát — mindig új igazságtalanságot 
szül, az egyensúly új zavarát hozza magával, új zűrzavart támaszt. 
Egyik rosszat nem szabad a még nagyobb rosszal kiűzni. (31).” Az 
enciklika tehát a forradalommal szemben a reform pártján áll. En
nek ellenére éles ellenkezést is váltott ki főként a konzervatív kö
rökben, s ezek részéről még a kommunista-barátság vádját is meg
kapta.

Az enciklika legjobb bírálata az az apológia, amellyel a Herder 
Korrespondenz a támadásokkal szemben védelmébe veszi: „A  pápai 
dokumentum olyan kísérlet, amely nem marad meg a szokásos alap
elvi fejtegetéseknél, hanem cselekvésre ösztönöz. Ezért konkrét hi
bákat nevén nevez, tényleges politikai és gazdasági magatartásokat 
és játékszabályokat megkérdőjelez, strukturális változások felé irá
nyít, nem elégszik meg érzületi etikával, hanem az állapotok meg
változtatását sürgeti. A pápa mégis megkísérli kiegyensúlyozott for- 
mulázásokkal értékelni a történeti és időszerű folyamatokat. Példa 
erre a gyarmati rendszer és kolonializmus leírása, bár el kell ismer
ni, hogy nem vázolja a mai világgazdasági kiegyensúlyozatlanság
nak minden lényeges vonását. De VI. Pál egyáltalában nem tagadja 
a gyarmatosítás pozitív szempontjait, és még elismerő szavakat is 
talál bizonyos gyarmati hatalmak bizonyos teljesítményeiért. Sze
rinte el kell ugyan ismernünk, hogy a gyarmati hatalmak gyakran 
saját érdeküket keresték, mégis meg kell említeni, ,nemegy gyarma
tosító kiválóságát és munkáját,’ ,akik sok koldusszegény emberrel 
közölték tudományukat és képességüket és munkájuk áldott gyümöl
cseit hagyták vissza’. Bár az akkor felállított rendek tökéletlenek 
voltak, struktúrájuk megmaradt, és visszaszorították a tudatlansá
got és betegséget, új közlekedési utakat teremtettek, és javították a 
létfeltételeket.” Ez az apológia tovább kiemeli, hogy az enciklika 
nem forradalmat, hanem reformokat akar, és „egyetlen szóval sem 
teszi kérdéssé a magántulajdon intézményét, s a nemzeti és világfej
lődésben való gazdasági funkcióját” . Végül megállapítja, hogy 
igazságtalanul rótták fel az enciklikának az ideológiai egyoldalúsá
got, vagy a „leplezett marxizmust. A Pápa nem annyira a Kelet és 
Nyugat társadalmi és gazdasági ellentéteit tartja szem előtt, hanem 
inkább az iparosodott népek és a fejlődő népek ellentétét.” (Herder 
Korrespondenz 1967/5: 203k.)

Középutas reformer álláspontot képvisel tehát lényegileg ez az 
enciklika. A kapitalista világ haszonélvezőinek már ez is sok, vi
szont a szocialista világ a relatív haladást értékeli benne. Innen ért
hető az enciklika ellentétes visszhangja, amelyet Pfeifer János rk. 
professzor így jellemez: „Érdekes és feltűnő, hogy a szocialista or
szágokban sokkal nagyobb lelkesedéssel, megértéssel és elismerés
sel fogadták és kommentálták, mint a kapitalista világban.” (Teoló
gia 1967/1: 49.)

Protestáns szempontból különösnek érezzük azt, hogy a pápai en
ciklika éppen a legjobb megállapításaiban majdnem szóról szóra
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egyezik a prágai Keresztyén Békekonferencia és a genfi Egyház és 
Társadalom konferencia deklarációinak szövegezéseivel, anélkül, 
hogy csak egyetlen szóval is említené, hogy a protestáns ökumené 
ezekben a kérdésekben időileg és tartalmilag is előtte jár a pápai 
enciklikának. És ez annál feltűnőbb, mert az enciklika a végén ki
fejezetten nemcsak a katolikusokhoz, hanem a protestánsokhoz is 
intézi felhívását: „Biztosak vagyunk abban, hogy minden keresztyén 
testvérünk meg fogja sokszorozni közös és összehangolt erőfeszíté
seit azért, hogy a világ legyőzze az önzést, a gőgöt és a vetélkedést, 
hogy felülkerekedjék a becsvágyon és az igazságtalanságon, és hogy 
mindenki számára megnyissa az emberibb élet ama útját, ahol min
denkit felebarátként és testvérként szeretnek, és támogatnak.” (82)

A kúria reformjáról szóló „Regimini Ecclesiae universae” kez
detű, régóta várt apostoli konstitúció ugyancsak az 1967. évben jelent 
meg. (Herder Korrespondenz 1967/10: 460kk; Világosság 1967/10: 
632kk.) Közismert tény az, hogy a kúria nemcsak rendszerében, ha
nem személyi összetételében is a római egyház legvisszahúzóbb 
irányzatát képviselte. Reformja súlyos belső harcok közben szüle
tett meg. Az egyszerűsítés mellett a mozgékonyság volt a célja. 
A reformok részletezése helyett az apostoli konstitúció két fő voná
sát emeljük ki. Az egyik az a cél, amelyet a pápa a bevezetésben je
lent ki: „Tekintettel a mai élet gyors változásaira, valamint korunk 
új körülményeire, amelyek között az egyház is él, célszerűnek lát
szott a római kúria szervezetén olyan módosítások végrehajtása, 
amelyek ezt a szervet hasznos és hatékony eszközzé avatják a taní
tás és irányítás legfelsőbb szolgálatában.” Lényegileg tehát arról 
van szó, hogy a kúria reformja az egyház reformja érdekében erő
síti és aktivizálja a pápa hatalmát- A másik szempont az, hogy a leg
főbb kúriai hivatalok vezetői ezentúl legfeljebb öt évig maradhat
nak hivatalukban, és megbízatásuk a pápa halálával automatikusan 
megszűnik. Míg eddig érvényes volt a közmondás, hogy „pápák jön
nek, pápák mennek, de a kúria marad” , addig most a kúria is válto
zik személyi összetételében, hogy közvetlenebb kapcsolatban marad
jon az egyház és a világ valóságos életével. Ez az apostoli konstitúció 
tehát jelentős határkő a római egyház zsinat utáni fejlődésének út
ján.

Az első püspöki szinódus 1967 szeptember végén jött össze egy 
hónapi tanácskozásra a vatikáni zsinat rendelkezései értelmében. 
Részt vett összesen 196 püspök, közel egy tizede a második vatikáni 
zsinat összlétszámának. Ennek 68%-a választott tag, 32%-a kineve
zés alapján, vagy hivatalból jelent meg. Feltűnő a harmadik világ 
túlsúlya is a püspöki konferencián: 196 közül 102 taggal volt képvi
selve, vagyis több mint a fele. Rendkívül érdekes az is, hogy a szi
nódus előestéjén 15 püspök (brazil, egyiptomi, libanoni, laoszi, indo
néziai, columbiai, óceániai, algériai) nyilatkozatot bocsátott ki, 
amely többek között ezt mondja: „A  keresztyéneknek kötelességük 
bizonyítani, hogy az igazi szocializmus egybevág a javak igazságos 
elosztásában és az emberek egyenlőségében kifejezésre jutó keresz
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tyén szellemmel. El kell kerülnünk, hogy egyesek Istent és a vallást 
egy nevezőre hozzák az elnyomókkal, a feudalizmussal, a kapitaliz
mussal és az imperializmussal. Az egyház nem kötheti magát semmi
lyen társadalmi rendszerhez, de legkevésbé a pénz nemzetközi impe
rializmusához.” Nem könnyű a szinódus mérlegét egyetlen formulá
val kifejezni. Az első téma a kánonjog reformja volt, amelyre a 
kúria tett javaslatot: ezt a szinódus nem vetette el, de annyi módo
sító indítványt adtak be, hogy egy háromtagú bizottságra kellett bíz
ni teljes átdolgozását. A hit védelméről szóló javaslatot Browne bí
boros terjesztette elő, aki az ultrák kérlelhetetlen álláspontját kép
viselte. Felsorolta és megbélyegzésre ítélte a különböző tévtanokat, 
s ebbe bele akarták erőszakolni az antropologizmust, a pszicholó
giát, a modernizmust és az atheizmust. A szinódus ezt a tervezetet 
még tárgyalási alapnak sem fogadta el, s egy 12 tagú bizottságra 
bízta az újabb szöveg kidolgozását, amely Seper zágrábi jugoszláv 
püspök elnöklete alatt egészen más, lelkipásztori szellemű szöveget 
hozott az ülés elé. Az ülés majdnem egyhangú volt a papnevelés re
formjában, amely az eddiginél nagyobb mértékben alkalmazkodik 
az egyes népek és vidékek szükségleteihez. Sajnálatos, de meglepe
tést nem okozó tény az, hogy a püspöki szinódus tárgyalta a vegyes
házasságok kérdését, a haladó hangok ismét az enyhítés mellett 
foglaltak állást, de az ülés semmi érdemleges változtatást nem ho
zott azon kívül, hogy a katolikus félnek ezentúl nem kell nyilatkoza
tot tennie, hogy gyermekeit katolikus hitre kereszteli és neveli. 
(Herder Korrespondenz 1967/9: 393kk, 1967/11: 520kk; Világos
ság 1967/11: 697kk; 1967/12: 764kk.)

A laikusok harmadik kongresszusa a püspöki szinódussal majd
nem egyidejűleg tanácskozott. Hivatalos közgyűlési határozatait te
kintve inkább negatívnak, mint pozitívnak látszik ez a gyűlés, pedig 
a majdnem 3000 résztvevő többsége előbbrevivő erőt képviselt, és a 
pápa tekintélyének latbavetésére volt szükség, hogy követeléseiket 
korlátozza. Végül 30 határozat született, de ezek közül 22-t publiká
lásra nem érettnek jelentettek ki. Ezek közé tartozik a 36-os határo
zat is, amely elítélte a vietnami bombázást és tömeggyilkolást, és a 
hadicselekmények azonnali beszüntetését követelte. Viszont a nyolc 
elfogadott határozat elítéli az elnyomást és a faji üldözést, követeli 
a béke és szabadság érvényesítését, állást foglal a fejlődés, a nők 
egyházon belüli egyenjogúsítása, az egyházi sajtó szabadsága, a lai
kusok egyházi képviselete és a vegyesházasság keresztyén megol
dása mellett. (Herder Korrespondenz 1967/11 : 538kk; 1968/1 : 13kk; 
Világosság 1968/1: 59kk.)

Ezt az időszakot szemléletesen azzal jellemezhetném, hogy VI. 
Pál pápa a zsinat után sokfelé utazott. Míg XXIII. János pápa ki
nyitotta az ablakot, addig VI. Pál kint járt a világban, és ezzel doku
mentálta, hogy az egyház kilépett a világba. De míg János pápánál 
spontán és őszinte kitárulkozás mutatkozott a világ problémái iránt, 
addig Pál pápa és az egyház zsinat utáni tevékenységén céltudatos
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taktika érződik, amellyel kapcsolatban sokszor joggal merül fel a 
kérdés, hogy a világért való szolgálatot, vagy az egyház vezető sze
repének a biztonságát, ill. visszaszerzését tekinti-e fő céljának.

Minden út még mindig Rómába vezet

Nem gondolom, hogy ezzel témánkat csak megközelítőleg is ki
merítettem. De ezek után megkísérelhetjük Róma útjának jellemzé
sét anélkül, hogy a távolabi jövőre vonatkozó jóslásokba bocsát
koznánk.

A sokféleség összefogása az uniformizálás feláldozásával: ez Ró
ma útjának első jellemző vonása. XXIII. János pápa a római katoli
kus egyház pasztorális megújítását célző zsinat felé a keresztyén egy
ség víziójával indult el, és ennek nyomán a keresztyénség remélhető 
egységének öröme töltötte el sok keresztyén ember szívét. A pápa 
terve egyezett a keresztyénség széles köreinek vágyával, hiszen so
kat szenvednek a felekezetekre osztottság miatt, és sokan a külső
ségeken túl alig tudják érzékelni az elkülönülés okait. A keresztyén 
egység reménysége azonban egyre inkább elhalkult, és ma már szin
te ismét az utópia világába távolodott. Sőt annak a folyamatnak va
gyunk tanúi, hogy miközben a római katolikus egyház megújulása 
az egész keresztyénség egyesítésének céljával indult, addig soha nem 
látott mértékben lett nyilvánvalóvá, sőt fokozódott is a római egy
ház belső sokfélesége és megosztottsága- Nyilvánvalóvá vált, hogy 
ha a katolicizmus komolyan veszi a reformációt, és egészében ma
gáévá akarja tenni, akkor önmagában hasonlik meg, mert sok olyan 
haavományt kellene elvetnie, amelyekhez a katolicizmus széles ré
tegei belsőleg ragaszkodnak. Senkit ne tévesszen meg tehát az a 
tény, hogy teológusok és haladó szellemű szerzetesek eljutottak szin
te a reformáció határáig. A római katolikus egyház levetette az uni
formist, éppen azért, hogy a szélsőségekig menő sokféleséget tudja 
egységbe foglalni. Ezért az elszakadt testvérek megnyerése, vagyis 
az egység érdekében még legelőbbre futó tagjait is a magáénak tart
ja, és a keresztyén egység előharcosainak tekinti.

A változatlan dogmák korszerű értelmezése: ez Róma útjának 
második jellemző vonása. Nemcsak a második vatikáni zsinat, ha
nem már jóval előbb XXIII. János pápa is kijelentette, hogy az egy
ház munkájának pasztorális megújulására van szükség, de dogmái
nak megváltoztatásáról szó sem lehet. Legfeljebb az eddig nem for- 
mulázott dogmák megfogalmazására kerülhet sor, de ezek is az ed
digi rendszerbe illeszkednek bele. Viszont tény az is, hogy a római 
katolikus egyház teológiájában egyre jobban eluralkodik az a mo
dern világszemlélet, amelyet a történeti fejlődés hangsúlyozása jel
lemez, ebbe pedig nem illik bele a dogmák örökérvényűségének 
szemlélete. A római katolikus teológia itt is keresi az áthidalás lehe
tőségét, s ezt egyelőre abban találta meg, hogy a dogmák a teológu
sokat nem formájuk, hanem eredeti tartalmuk és intenciójuk sze
rint kötelezik. Ez szabaddá teszi a haladó szellemű teológusokat
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arra, hogy krisztológiai és evangéliumi jellegű teológiájukat egyez
tessék a hagyományos dogmák „intenciójával” , s így jelentős hang
súlyáthelyezést hajtanak végre a teológiában a reformáció irányá
ban a hagyományos dogmák sérelme nélkül. Ez a rugalmasság azon
ban nemcsak a dogmák modern tartalmi átértelmezésére ad lehető
séget, hanem ugyanakkor felfogja és hatástalanítja az evangélium 
igazságának és megújulásra hívó, szavának élét is, mert változatla
nul fenntartja a hagyományos dogmáknak a reformációval nem 
egyeztethető rendszerét. Ez a rugalmasság tehát alkalmas eszköz a 
római katolikus egyház modernizálására, de egyúttal akadálya is az 
egyház reformációjának.

Kiszélesített alapokon nyugvó központi irányítás: ez Róma útjá
nak harmadik jellemző vonása. A római katolikus egyház tekinté
lyét nagymértékben a pápa személyében megtestesülő szilárd köz
ponti hatalomnak köszönhette. Most szélesítették a püspökök hatás
körét és aktivitását, és semmiképpen sem becsülhető le a laikus 
elem új szerepe az egyházban. Sikerült elérni, hogy a modern gon
dolkodású laikusok jó katolikusoknak érezhessék magukat, s így ők 
képviselik ez idő szerint a progresszisták legelőbbrefutó élcsapatát. 
De a nagyobb szabadság és decentralizálás nem csökkentette, ha
nem növelte a pápa hatalmát és tekintélyét. Már a zsinaton megmu
tatkozott, hogy az ellentétes irányzatok között az egyetlen hatékony 
összekötő kapocs a pápa személye, azóta pedig még inkább kitűnt, 
hogy az egymástól eltérő, sőt egymással ellentétben álló csoportok 
vitája közben egyre jelentősebb tényezővé lett a pápa szava és dön
tése. Igaz, hogy sokan szűk területre értelmezik a pápai tévedhetet
lenség dogmáját, és hangsúlyozzák, hogy az nem terjed ki a világi 
ügyekre, márpedig az eleven kérdések jelentékeny része éppen a vi
lági ügyekkel függ ősze. Mégis áll az, hogy a leghaladóbbak sem 
vonják kétségbe, hogy a pápa az egyetlen igaz egyház feje, úgyhogy 
Róma ezen a ponton sem tett egyetlen lépést sem a reformáció irá
nyában, sőt inkább megerősödött eddigi rendszerében.

Nyíltság a világ felé a vezető szerep érdekében: ez Róma útjá
nak negyedik jellemző vonása. Nem lehet lekicsinyelni azt a tényt, 
hogy a római egyház fokozódó mértékben tárul ki a mai világ kér
dései felé. Tág lehetőséget ad papjai és hívei számára, hogy a legha
ladóbb jellegű reformok mellett nyilatkozzanak, s néha nem egy 
protestáns egyházat vagy csoportot is túlhaladó formában szólja
nak a világbéke égető kérdéseiről. Pozitíve kell értékelnünk, hogy a 
pápa a harmadik világ megoldatlan problémái felé fordítja a figyel
met. Ugyanakkor azonban politikai és gazdasági kötöttségek miatt 
jelentékeny mértékben tekintettel van a nyugati világ szempontjai
ra is. Jellemző például, hogy a vietnami kérdésben hangsúlyozza a 
béke fontosságát, de okának feltárására és a bűnös megnevezésére 
nem hajlandó. A forradalmat pedig a szinte elképzelhetetlen kivé
teltől eltekintve a rossznál is rosszabbnak ítéli. A szolgáló egyház 
evangéliumi hangja szólal meg az ilyen mondatban: „Az Egyház 
felajánlja az emberiségnek őszinte együttműködését egy olyan min-
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denkire kiterjedő testvériség megteremtéséhez, amely e magasztos 
hivatásnak megfelel. Az Egyházat nem hajtja semmiféle evilági 
becsvágy. Csak azt óhajtja, hogy a Vigasztaló Szentlélek vezérleté
vel annak a Krisztusnak a munkáját folytathassa, aki azért jött a vi
lágba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, aki azért jött, hogy üd
vözítsen, nem pedig, hogy ítélkezzék, aki azért jött, hogy szolgáljon, 
nem azért, hogy neki szolgáljanak” (Az egyház a mai világban lelki
pásztori konstitúció 3. pont). Viszont a Populorum progressio kezde
tű enciklikában ezzel a felhívással fordul a pápa a világ katolikus- 
ságához: „A  hierarchiának az a szerepe, hogy tanítson, és hitelesen 
értelmezze a világiak tevékenységét meghatározó erkölcsi alapelve
ket. Ök viszont ne várják ölbe tett kézzel a parancsot és az eligazí
tást, hanem szabadon kezdeményezve itassák át keresztény szellem
mel a közvéleményt, közösségük törvényeit és szerkezetét. (Így) 
biztosan szívügyükké válik, hogy élvonalában lehetnek annak a 
munkának, amely az igazságosság és az egyenlőség nemzetközi er
kölcsének megteremtésén fáradozik.” (81) Világos tehát a kép: Róma 
a szolgáló egyház útjára lép, hogy élcsapat legyen a világban.

Szabadság a módszerekben a közös cél érdekében: ez Róma út
jának fő jellemvonása. A végső következtetésünk tehát az, hogy a 
római katolikus egyház legkülönbözőbb csoportjainak a célja egy. 
A haladó csoportok azért haladók, hogy a római katolikus egyház 
ügyét előre vigyék a világban. A mérsékeltek és a maradiak azért 
óvnak a túlságosan gyors előrelépéstől, mert a római katolikus egy
ház érdekeit féltik. A pápa pedig szintén a római egyház érdekében 
tartja őket össze. Így a sokféleség felé haladó római egyház legkü
lönbözőbb csoportjait is összetartja a közös cél. El kell ismernünk, 
hogy sok római katolikus teológus, pap és egyháztag szubjektíve 
őszintén és becsületesen, mellékgondolatok nélkül, igaz keresztyén 
meggyőződésből keresi a kapcsolatokat a másvallásúakkal és a nem- 
hivőkkel. Ugyanakkor objektíve az ilyen embereknek a magatartá
sa is beleilleszkedik a római egyház stratégiájába, és annak a közös 
célnak a megvalósítása felé visz, amelyet XXIII. János pápa víziója 
fejez ki a keresztyénség egységéről Róma irányítása alatt.

Összefoglalóan a közismert mondással jellemezhetném a helyze
tet: minden út Rómába visz — még mindig. Ezeken az utakon most 
sokan kifelé haladnak, a szélrózsa minden irányába, hogy találkozza
nak és érintkezzenek az elszakadt testvérekei és a világgal. Sokan 
közülük messze elmentek Rómától. De a legtávolabbra jutottak is a 
Rómába vivő úton járnak, mégpedig Róma akarata és terve szerint, 
hogy minél többeket rávezessenek a Rómába vivő utakra.

A mi utunk

Végül megkíséreljük azt is, hogy a római katolikus egyház htjá
val egybevessük a mi utunkat.

Helyesen, tárgyilagosan és átfogóan kell ismernünk a mai katoli
cizmust: ez az első feladatunk. Helyesen: ez azt jelenti, hogy nem
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támaszkodhatunk a katolicizmusról alkotott hagyományos ismere
teinkre. A római egyház megváltozott és változik konkrét megjele
nési formáival. Ismereteinknek lépést kell tartania a római egyház 
fejlődésével. Tárgyilagos megismerésre is kell törekednünk, vagyis 
meg kell tartanunk azt a bölcsességi szabályt, hogy az ellenfelet nem 
szabad lebecsülnünk. És átfogóan kell ismernünk a római egyházat. 
A legkisebb gyülekezet lelkészének is tisztában kell lennie a világ
katolicizmus helyzetével, irányzataival és törekvéseivel, és ebbe az 
összképbe kell beleillesztenie mindazt, amit közvetlen közelről lát és 
tapasztal.

Differenciáltan kell állást foglalnunk a római katolikus egyház
zal kapcsolatban. Könnyű támadási felületet adunk, ha mindent glo
bálisan elítélünk, ami a római egyházban történik. Mert tény az, 
hogy terjed benne a krisztocentrikus és evangéliumi hit. De végzetes 
illúziókba vivő optimizmus volna, ha globálisan úgy ítélnénk, hogy a 
római katolikus egyház jó úton halad. Adott helyzetünkben csak 
úgy állhatunk meg, ha elismerjük és támogatjuk a római katolikus 
egyházban mindazokat a törekvéseket, amelyek jók, tehát amelyek 
a Krisztus-hit alapján az emberiség haladását szolgálják. Ugyanak
kor egy pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, hogy ez ideig a 
leghaladóbb csoportok sem határolták el magukat a római egyház 
azon tanításaitól és hagyományaitól, amelyek hitünk szerint ellen
keznek Krisztus evangéliumával.

Számolnunk kell a római egyház egységes céljával, amelyről az 
előző szakasz végén szóltunk. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a 
szubjektíve legbecsületesebben közeledő plébános is objektíve a ró
mai egyház céljának a szolgálatában áll, amely a keresztyénség egy
ségének és a világ helyes irányításának biztosítékát Rómában látja. 
Ennek megfelelően minden evangélikus lelkésznek és egyháztagnak 
tudnia kell, hogy saját helyzete egészen hasonló: tehát szubjektíve 
bármilyen őszintén és jóindulatúan fogja fel viszonyát a római egy
házhoz, állásfoglalása és magatartása objektíve egyházunk egészét 
érinti. Ennek tudatában hangsúlyozzuk, hogy a protestantizmus 
többségi egyházai csak a kisebbségi egyházakkal egyetértésben lép
hetnek előre, s ugyanígy lelkészeink és híveink csak egyházunk egé
szével összhangban, az egyház felelős vezetőire figyelve nyúlhat
nak hozzá a római katolikus kérdéshez.

Nagymértékben megnövekedik teológiai munkánk súlya a ró
mai katolikus egyház teológiai munkájának elmélyülése következté
ben. Ügy látom, hogy ennek a munkának a jövőben az eddiginél is 
nagyobb mértékben két pólusa lesz: egyrészt a bibliai munka, más
részt a mai világ problémáival való minél közvetlenebb ismerkedés. 
Egyrészt bámulatos az az öröm, amellyel sokan a római egyházban 
kezükbe veszik a Bibliát, és rávetik magukat a tanulmányozására. 
Számolnunk kell azzal, hogy a római egyház egyre alaposabb biblia
tanulmányozás után a különböző kérdésekkel kapcsolatban a Bibliát 
fogja elénk tenni. Másrészt boldogan élvezik a római katolikusok 
azt a szabadságot, amellyel végre hozzányúlhatnak a modern világ
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tudományos, társadalmi és politikai kérdéseihez. Ezért az egyház vi
lági szolgálatában csak akkor nem hagy le minket a római egyház, 
ha az eddiginél sokkal gondosabban, és sokkal magasabb tudomá
nyos szinten tanulmányozzuk a világ mai problémáit. Ez a két pólus 
saját teológiánk további elmélyülésének és megújulásának lehetősé
gét is magában hordozza.

öntudatosan és önkritikusan kell megismernünk, felmutatnunk 
és továbbadnunk az egyház nagy kincsét, a Jézus Krisztusról szóló 
evangéliumot. Állandóan és tartósan ez lesz a mi feladatunk. Sok
szor szóltunk különösen a múlt évben arról, hogy az evangélium re- 
fórmátori megértése, mégpedig a lutheri értelmezése nyitotta meg 
az utat az egyház számára a modern világba, s mindenekelőtt a 
lutheri formájában ad lehetőséget arra, hogy az egyházi irányítás 
mindennemű igénye nélkül, mint keresztyének is emberként ve
gyünk részt a mai emberiség feladatainak megoldásában. Ez teszi 
lehetővé és indokolttá azt az evangélikus öntudatot, hogy az evan
gélikus egyháznak nemcsak nagy lehetőségei, hanem páratlan fel
adatai is vannak ezzel a látásával a világ keresztyénségében. De en
nek az öntudatnak mindig azzal az önkritikus kérdéssel kell páro
sulnia, hogy evangélikusok vagyunk-e igazán. Ennek az önkritiká
nak a mércéje pedig az lesz, hogy mennyire érvényesül Krisztus 
evangéliumi szeretete szavainkban és állásfoglalásainkban, terve
inkben és cselekedeteinkben — személyes viszonylatainktól világmé
retekig.

Dr. Prőhle Károly

A  lutheri reformáció politikai 
és társadalmi szolgálata

Lelkészek tanulmányai az 1967. évben

Az a feladatom, hogy a hozzám küldött 11 dolgozatból és 3 koi- 
referátumból kiértékelő hozzászólást készítsek. A dolgozatokat a 
lelkészek az 1967. évi kötelező Lelkészi Munkaközösségi témák során 
írták és 10 egyházmegyei Lelkészi Munkaközösség idevonatkozó 
munkásságát tükrözik.

I. A dolgozatokról általában
A dolgozatok terjedelme igen különböző: 4—5 oldaltól 17—20 

oldalig. Az Országos Lelkészi Munkaközösség által segítségképpen 
közölt irányelveket a dolgozatok írói általában figyelembe vették, 
néhol azonban el is tértek azoktól. A dolgozatok általában kimutat
ják, hogy Luther és a lutheri reformáció egy-két esettől eltekintve 
pozitív módon és előremutatóan viszonyult korának közérdekű po
litikai és társadalmi problémáihoz. Több dolgozat erősen apologe- 
tikus stílusban veszi védelmébe Luthert támadóival és bírálóival 
{Engels, Hanstein stb.) szemben.
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Egyes dolgozatok a címben foglalt problémát 1—2 kérdés alapo
sabb elemzésével gondolják elintézni (pl. Luther írása a felsőbbség- 
ről, továbbá a parasztháborúval kapcsolatos magatartása), több dol
gozat viszont igyekszik több ponton, átfogóbban kifejteni a témával 
kapcsolatos problematikát, természetesen a teljesség igénye nélkül. 
Egy-két dolgozathozó (Szabó József, Muntag Andor) szándékosan 
leszűkíti a témát és nem a lutheri reformáció, hanem Luther poli
tikai és társadalmi szolgálatával foglalkozik. Ez részben érthető és 
kiindulópontnak elfogadható, hiszen a lutheri reformációról nem le
het beszélni Luther nélkül. A  legtöbb dolgozat sokat idéz Luther leg
főbb idevágó műveiből, esetleg csak rövid értékelést ad, egyes dol
gozatok pedig jóformán minden idézet nélkül igyekeznek általános 
értékelést adni a címben foglalt témával kapcsolatban.

A kitűzött témával kapcsolatos probléma annyira gazdag és 
szétágazó, hogy csak felsorolásszerűen mutatunk rá azokra a terüle
tekre, amelyek a dolgozatok egyöntetű megítélése szerint pozitív és 
progresszív értelemben jelentik a lutheri reformáció politikai és- 
társadalmi szolgálatát.

Ilyenek: a házasság és családi élet megbecsülése (a papi nőtlen
séggel szemben), az emberi munka és hivatás megbecsülése (a hiva
tal, mint „istentisztelet”), a tudomány, népkultúra és művészet 
(ének, zene) megbecsülése, harc az analfabétizmus ellen: népiskolák 
felállítása, a Szentírás lefordítása a nép nyelvére, az anyanyelv ér
vényre juttatása az istentiszteleten, a „világnak” az egyházi gyám
kodás alól való felszabadítása, világi dolgokban a természetes ész és 
józanság döntő szerepe, harc a kizsákmányolás, elnyomás és uzsora 
ellen, hogy csak a legfőbbeket említsük.

Abban is megegyeztek a dolgozathozók, hogy ezek a progresz- 
szív látások és döntések éppen Luthernek helyes teológiai szemlé
letéből és realitásából születtek. A lutheri reformációnak ezek a 
felismerései sok tekintetben forradalmi jelentőségűek voltak a ma
guk korában, és pozitív értelemben szolgálták a társadalmi fejlődést 
ezeken a területeken. De ezek az irányvonalak kihúzhatok egészen 
a mába és időszerű feladatunk, hogy a lutheri reformáció társa
dalmi és politikai szolgálatát ebben az irányban helyesen foly
tassuk.

II. Néhány probléma
Meg kell vizsgálnunk a továbbiakban néhány olyan kérdést, 

amelyeket a dolgozatok többsége hosszasabban tárgyal. Ezek között 
akad néhány látszólagos ellentét, de ezek is szintézisbe hozhatók 
akár pro, akár kontra Luther. Ezeket igyekszünk kicsit „dialektiku
sán” csoportosítani az alábbiakban.

1. „Luther korának gyermeke volt”  — nem lehet őt tehát kira
gadni a 16. század vallási, társadalmi és politikai összefüggéseiből

„Egyházunknak az apostoli kor óta e legnagyobb tanítóját korá
ból kiemelten dicsőíteni olcsó dolognak tartom, korából kiemelten 
bírálni viszont ildomtalannak tartom . . .  Nem adott ő a 16- század
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patikájából a 20. század minden bajára gyógyszert. Receptjeinek 
egyike-másika már akkor sem volt kifogástalan, több meg azóta 
avult e l . . .  Tisztességtelen dolog volna 20. századi igényeket szá- 
monkérni a 16. századi Lutheren.”  (Szabó József) „Nem várhatunk 
a 450 évvel ezelőtti történelmi fejleményektől olyan irányt, vagy 
olyan eredményeket, amelyek ma természetesek, de akkor még el
képzelhetetlenek voltak.” (Takács—Komoly)

2. „Luther progresszív volt a maga korában.”
„Alig van korának olyan közérdekű kérdése, amihez bátor me

részséggel, konkrét válaszadás szándékával hozzá ne szólt volna . . .  
Nem páholyból nézegette kora égető kérdéseit, hanem a problémák 
sűrűjében szorgoskodott.” (Szabó J.) Tegyük hozzá: sokszor igen 
szenvedélyes hangon, néha drasztikus modorban szól hozzá ezekhez 
a kérdésekhez. Ez a szenvedélyes hozzáállás jellemző Lutherre, s 
egyaránt felfedezhető teológiai és egyéb műveiben. Progresszív 
szemlélete és állásfoglalása — egy-két esettől eltekintve — kitűnik 
jóformán minden életmegnyilvánulásából és írásából, amint azt az 
alábbiakban is látni fogjuk.

3. „Luther nem volt politikus”  — állítják többen dolgozataik
ban (Szabó J., Muntag A., Plachy L. stb.)

„A  szót ,politikum’ itt nem politikai értelemben veszem, ha
nem teológiai értelemben, mint ahogy Luthernál minden teologi- 
kum.” (Szabó) „Bár gondolkodásának központjával szoros kapcso
latban volt, mégis periférikus maradt számára a politikum, sohasem 
engedte, hogy az a középpontba kerüljön. Innen érthető, hogy soha 
nem tartotta szükségesnek összefüggő államtant alkotni” — idézi 
Elligert Muntag A. „Luther nem volt politikus és forradalmár a szó
nak mai értelmében. Ö reformátor volt, az is akart maradni, és az 
is maradt.” (Plachy) „ ö  nem politikai célkitűzések alapján indult 
el, mert számára a lelkiismereti szabadság volt a fontos.” (Takács— 
Komoly)

4. „Luther mégis politizált. . .  mert nem térhetett ki előle. Paul 
Althaus ,Luther und die politische Welt’ című tanulmányában így ír : 
Luther a politikai valóságot példaszerű nyitottsággal ismerte f e l . •. 
A politikai hivatal Isten Ordnungja. . .  Szabadon, férfiasán ismerte 
el a politikai világ méltóságát, szükségességét.” (Szabó) „A  közép
korban teljesen összeszövődtek az egyház és az állam ügyei. . .  Lu
ther nem tudott az egyház kérdéseiben úgy állást foglalni, hogy az 
ne lett volna egyszersmind politikai állásfoglalás is.”  (Muntag) 
„Egyesek a reformációt csak mint vallásos jelenséget ítélik m eg. . .  
Ha a pápai hatalom csak vallási térre szorítkozott volna, akkor ez a 
megítélés valóban helyes lenne. A pápai hatalom azonban minden 
időben politikai szerv volt, ma is az, s így helytálló az a szemlélet, 
amely a reformációban gigantikus forradalmi megmozdulást is lát, 
hiszen az akkori legnagyobb politikai hatalom hajóján ütött vesze
delmes léket.” (Takács—Komoly) Egyébként, ha figyeleméi olvas
suk Luther műveit, akkor láthatjuk, hogy nála a helyes értelemben 
vett teologikum és politikum együtt van, gondoljunk pl. Isten „vilá
gi és lelki kormányzásának” egyidejűségére.
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5. Luther teológiája. — Itt több, látszólag egymásnak ellent
mondó felfogást kell öszefoglalnunk.

a) Divinum, vagy humánum? Nem szerencsés szembeállítás, bár 
több dolgozathozó ezt teszi. „Luther teológiájának centruma mindig 
a divinum volt és nem a humánum. Ezért fűződik nevéhez refor
máció és nem revolúció. De a divinumból mindig áradt a humánum 
gazdag inspirációja. Nem kell sajnálnunk, hogy Luther nem Eras- 
musszal menetelt. Ellenben örülhetünk annak, hogy a lutheri teoló
gia közepén egy nagy, meleg kedélyű, altruista szív dobog.” (Szabó 
J.) A kérdésnek ilyen felvetése és szembeállítása szemlélet dolga. 
Ma mást értünk humánumon, mint Erasmus korában, legalábbis 
keresztyén talajon. Jól tudjuk, hogy az igazi divinumból igaz humá
num fakadhat. Az atomkorszakban azonban nem látszik helytelen
nek, ha a humánumra erősebb hangsúlyt teszünk, mint azelőtt, kü
lönben könnyen megrekedhetünk a „steril” teológiánál ezen a pon
ton is. Ügy fogalmazhatnánk tehát a tételt: gyakorlatilag humánu
munkon méretik meg divinumunk (1 Jn 4,20). Ettől függetlenül 
ugyanakkor nem szabad szemünk elől tévesztenünk és lekicsinyel
nünk azt a humánumot sem, aminek építésén ma a nem keresztyén 
szocialista erők fáradoznak.

b) Teocentrizmus, ül. krisztocentrizmus, vagy antropocentriz- 
mus? Elvileg ugyanazt lehet itt is mondani, mint az előző részben a 
„divinum, vagy humánum” esetében. Gyakorlatilag azonban itt is 
óvakodnunk kell az éles, vagy egymást kizáró szembeállítástól és vi
gyáznunk kell a megfelelő hangsúlyra. „Nem gondolom, hogy a re- 
formátori teológia theo- és christocentricitását valamiféle felszíne
sen értelmezett humanizmus ürügyén el kellene tolnunk az antropo- 
centrizmus irányába. . .  Az ellenben nagyon is kötelességünk, hogy 
minél komolyabban vett s együtt átélt teológiánkból és Krisztus-hi
tünkből minél gazdagabban áradjon az aktivizáló embertársi szere
tet.” (Szabó J.) Kétségtelen, hogy Luther teológiája teocentrikus és 
krisztocentrikus volt egyidejűleg. Bizonyos vonatkozásban lehetne 
staurocentrikusnak is mondani, vagy talán méginkább a hit teoló
giájának. De nem is annyira az elnevezésen van a lényeg, mint in
kább annak megmutatásán, amit Luther úgy fejezett ki, hogy ne
künk felebarátunk Krisztusává kell lennünk. És ha itt a hangsúlyt 
most a felebarátra tesszük, ezzel még nem válik teológiai látásunk 
antropocentrikussá, sem pedig a világi értelemben vett humanizmus
sá. Csak a hangsúlyt, szeretetünk reflektorfényét próbáljuk az eddi
ginél erőteljesebben ráirányítani az emberre, „akiért Krisztus meg
halt” (1 Kor 8, 11). Lehet, hogy ez egyesek megítélése szerint „hu
manista” teológia, — de ezt vállalnunk kell, különösen akkor, ha az 
inkarnáció tényére gondolunk és arra, hogy Krisztus váltságműve 
az ember, még hozzá a bűnös ember megmentésére irányul (Jn 17,
6. 10. 24).

c) Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Luther és a lutheri teo
lógia felismerései — bár a Szentírás tanításához viszonyítva nem 
akart „újat” hozni — lényegében és gyakolati vonatkozásban egy-
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aránt forradalmi megújulást, valóban reformációt eredményeztek a 
keresztyén egyházban.

6. Reformáció vagy revolúció?
A dolgozatokból egyöntetűen kitűnik, hogy Luther irataiban ha

tározottan elítélte a forradalmat. Ez világosan kitűnik nemcsak a pa
rasztháborúval kapcsolatos irataiból, hanem más műveiből is (pl. 
A katona hivatásáról, A világi felsőbbségről stb.). Amikor a parasz
tok 12 pontjára válaszol, akkor békére inti őket, hivatkozva Rm 
12,19-re és Mt 5,44-re.

A dolgozathozók többsége úgy ítéli meg Luthernek a paraszt- 
háborúval kapcsolatos magatartását, hogy a parasztháború: a) Lu
ther nélkül is elbukott volna, mert a szervezetlenség és az egység 
hiánya miatt nem voltak meg a forradalom győzelmének feltételei; 
b) „Tragikus bukását a jól át nem gondolt stratégiai és súlyos tak
tikai hibák okozták” (Plachy) c) Luther „megállt a félúton” , mert 
előbb a parasztok mellé állt, később azonban, amikor fegyveres 
harcra került a sor, akkor a fejedelmek mellett döntött; d) amikor 
ebben a kérdésben válaszút elé került, akkor a reformáció és nem a 
revolúció mellett döntött. „Luthert az evangélium ügyének féltése 
vezette ebbeli döntésében” (Plachy). „Ha Némethonban a parasztlá
zadást sikerült vérbefojtani, vajon a Dózsa-féle parasztfelkelés le
verését is Luther számlájára óhajtják írni az ellenfelei?” (Takács—1 
Komoly) „Nem Luther okozta a forradalmat, hanem a kor áldatlan 
viszonyai ellen mozdult meg a nép . . • Luthernek a forradalomról 
való felfogása egységes a parasztháború előtt, vagy után. Ö nem 
árulta el a parasztokat és nem hagyta cserben őket.” (Missura) 
A dolgozathozók közül e kérdésben többen hivatkoznak Elliger 
munkáira, amelyekben a támadókkal szemben védelmébe veszi 
Luthert (Luthers politisches Denken, 1952; Zum Thema Luther und 
Thomas Münzer, 1967).

Aránylag ezzel a témával foglalkozott a legrészletesebben a leg
több dolgozat — érthető okokból. Az látszik talán a leghelyesebb
nek, ha Luthernek a parasztháborúval kapcsolatos magatartását a 
maga korában igyekszünk megérteni, de nem mindenáron menteni. 
Ö a helyzet kiéleződése után, az erőszakos vérontás láttán úgy érez
te, hogy a reformáció, vagy a revolúció alternatívája elé jutott. Újra 
döntenie kellett és nem tétovázott: a reformáció mellett döntött to
vábbra is. Hű maradt továbbra is 1517. október 31-hez.

Kétségtelen viszont az is, hogy a forradalmak megítélése tekin
tetében Luther óta sokat változott a helyzet. „Bizonyos . . .  hogy Lu
ther paraszt-teológiájával ma semmit sem kezdhetünk s azt korába 
visszavetítve is csak negatíve ítélhetjük meg.” (Szabó J.) Bár nem 
egyöntetű, de egyre inkább térhódító a protestáns teológusoknak az 
az álláspontja, hogy határesetként elismeri a forradalmak etikai jo
gosultságát. A Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága 
1966. októberében Szófiában tartott ülésével kapcsolatban írja az 
Evangélikus Élet: „A  Tanácsadó Bizottság a nemzetközi egyházi 
világszervezetek közül elsőnek foglalt állást a forradalom jogosultsá
ga mellett, ha az a forradalom az igazságosabb társadalmi rendért
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az elnyomott népek szabadságáért és nagyobb igazáért folyik. Mind
ezt teológiailag támasztotta alá.” (XXXI. évfolyam, 45. szám) Jó lett 
volna ezekre is utalni a dolgozatokban.

7. Felsőbbség tisztelete, vagy „vak engedelmesség” ?
Minden világi felsőbbség — tehát a gonosz, vagy zsarnok fel

sőbbség is — Istentől való, és az alattvalók kötelessége az engedel
messég — hangsúlyozza Luther, utalva Rm 13,1-re. Luthernek eb
ből a következetes felfogásából az időszak folyamán többen azt a 
következményt vonták le, hogy az ilyen magatartás a keresztyéne
ket teljes passzivitásra ítéli a világi felsőbbséggel szemben. Luther 
egyes bírálói pedig túlságosan messzemenő következményeket von
nak le. így pl. Wolfram v. Hanstein Von Luther bis Hitler c. művé
ben a lutheri reformáció egyenes következményének tulajdonítja 
mindazt, amit a hitlerista Németország a második világháborúban 
művelt a világi felsőbbségnek való „vak engedelmesség” elve alap
ján. Különösen Missura Tibor és Plachy Lajos dolgozata foglalko
zik részletesen — és apologetikusan — Hanstein és Engels idevo
natkozó éles bírálatával.

A dolgozatok e probléma kapcsán utalnak Luthernak arra a ki
jelentésére, hogy ha a világi felsőbbség az alattvalóknak olyan pa
rancsokat ad, melyek átlépik Istentől rendelt hatáskörét, akkor „Is
tennek kell inkább engedni, mint embereknek” (Csel 5,29). Amikor 
pedig Luther a katonai szolgálatnak adott esetben — és nem általá
ban — való magatartásáról beszél (lásd A katonai hivatásról szóló 
értekezését), akkor ezzel is olyan politikai és társadalmi szolgálatot 
végzett, amely messze előre mutat a maga korában. Gondoljunk itt 
azokra az amerikai fiatalokra, akik — a vietnami háború elleni til
takozásuk jegyében — elégették katonai könyvüket egy templomban 
az oltár gyertyáinál. Fentiekből is láthatjuk, hogy bár Luther kö
vetkezetesen kitartott Rm 13,1—7 mellett, mégsem lehet őt, azzal 
vádolni, hogy a felsőbbség iránti „vak engedelmességet” mereven 
értelmezte volna, ahogyan azt Hanstein állítja.

8. Isten kétféle birodalma, Isten „világi és lelki kormányzása”  
kérdésével csaknem minden dolgozat részletesen foglalkozik. Ezek
nek összehasonlításától és értékelésétől itt el kell tekintenem, mert 
nem jelentenek többletet azzal a cikkanyaggal szemben, amit a Lel
kipásztor az utolsó 15 esztendőben, legutóbb az 1967. évi szeptemberi 
és októberi számban e téma kapcsán közölt.

III. Befejezésül
Helyes és szükséges volt a címben foglalt témát a Lelkészi 

Munkaközösségekbe levinni, de a témát ezzel nem szabad lezártnak 
tekintenünk. További és folyamatos feladatunknak kell tekintenünk 
a jövőben is, hogy a lutheri reformáció politikai és társadalmi szol
gálatát felszínen tartsuk olyan értelemben, hogy ami meghaladott
nak, vagy elavultnak tekintendő, azt bátran bíráljuk és elhagyjuk, 
ami pedig használható és maradandó, azt megbeszéljük és teljes ha
tározottsággal képviseljük.

M ekis Á d ám
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K r ó n ika

Gyülekezeti tagjaink a mai társadalomban

Vita-bevezető előadás az Országos Segédlelbészi Konferen
cián, 1968. február 14-én.

1. Híveink 20 év tudatformáló kohójában

Rövidzárlatos és semmitmondó lenne, ha most egy „optimista”  
képet rajzolnék le előttetek a közös munkát szívvel-lélekkel végző 
tsz-parasztról, az ipari termelésben becsületesen helyt álló munkás
ról, a betegeit lelkiismeretesen gyógyító orvosról, pedig mindegyi
künk gyülekezetében különösebb keresgélés nélkül is találnánk nem 
egy ilyen hívünket. — Az a kérdés ugyanis, hogy hogyan gondol
kodnak, éreznek és hogyan cselekszenek híveink ma, az őket körül
vevő társadalomban, sokkal összetettebb annál, minthogy arra a vá
laszt anélkül a történeti összefüggés nélkül megadhatnánk, amit 
népünkkel együtt az utóbbi húszegynéhány éven keresztül átéltünk. 
Ez alatt a két évtized alatt formálódtak híveink olyanokká, amilye
neknek ma látjuk őket s ennek a tudat és magatartásbeli változás
nak nemcsak „egyházi” , hitbeli eredői vannak, hanem „világi” , 
profán vonatkozásai is.

Gazdasági életünkben a leglényegesebb változást az elmúlt 20 
év alatt az jelentette, hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdonba 
kerültek. Ez a gyárak és a nagyobb ipari üzemek államosításával, a 
kereskedelemnek szövetkezeti, illetőleg állami kézbevételével kez
dődött, és a mezőgazdaság szocializálásával fejeződött be. Népünk 
— s benne híveink is, — ezért nemcsak olyan kapcsolatban vannak 
a gazdasági élettel, a termeléssel, mint akik abban munkások, ha
nem mint akik annak gazdái is. — Mindennek természetesen a gaz
dasági életben való felelősségteljes részvételre és az egész közös
ségért végzett munkára nézve, mélyreható etikai konzekvenciái is 
vannak.

Társadalmi életünkben hallatlan nivellálódásnak lehettünk ta
núi és részesei. Ez nemcsak életszínvonalbeli kiegyenlítődést jelen
tett, hanem az egyes embernek, munkája alapján való egyenlő tár
sadalmi megbecsülését is. Akik emlékeznek még a letűnt társadalom 
rendi kasztjaira, a cím és rangkórságra s a nincstelenek, meg a va
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gyonosok közti kiáltó anyagi ellentétekre — csak az tudja felmérni 
társadalmunk demokratizálódásának jelentőségét s megérteni em
berformáló erejét. — Ha Európa többi népeihez képest késve is, de 
az egymás előtt való megalázkodásból felegyenesedhettünk és „tár
saivá” válhattunk egymásnak.

Népünk általános műveltségében, az utolsó két évtized alatt, na
gyon jelentős nívóemelkedést tapasztalhatunk. Az általános iskola 
8 osztályának tananyaga már maga is lényegesen magasabb képzést 
nyújt a legszélesebb régeteknek, mint a múlt hasonló iskolája. De a 
középiskolát és egyetemet végzők száma is ugrásszerűen emelke
dett. „Ma mindenki tanul” — szokták mondani — s ez valóban így 
is van. Hiszen sok ezerre tehető azoknak a száma, akik munka mel
lett szerzik meg a magasabb szakképzettséget. •— És egyre többen 
olvasnak! Néha nem ártana, ha mi lelkészek benéznénk egy-egy fa
lusi, vagy városi könyvtárba, mert csak ott láthatnánk meg, hogy 
híveink közül sokkal többen olvasnak rendszeresen, mint ahogy azt 
mi általában gondoljuk. — A színházi előadások, hangversenyek, az 
egyre szaporodó televízió-készülékek, falusi kultúrházak munkája 
mind-mind népünk kulturális emelkedését szolgálja. — Ezért né
pünk —c s benne híveink is — egyre inkább „gondolkodó” emberek
ké válnak. S ez egyrészt azt jelenti, hogy világunkat s életünket mé
lyebben és valóságosabban ismerik meg, de azt is, hogy — éppen a 
„művészi szép” térhódítása révén — egyre színesebb és tartalma
sabb lesz érzés és gondolatviláguk.

Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy Kormányunk — Nép- 
köztársaságunk Alkotmányának szellemében -— a „szövetségi poli
tika” meghirdetésével, a politikai életben egy olyan tisztázódást ho
zott létre, amely reális alapot teremtett arra nézve, hogy gyülekezeti 
tagjaink megtalálják helyüket a mai társadalomban.

Végül — de nem utolsósorban — arról a teológiai munkáról is 
szólnunk kell, mely az utóbbi két évtizedben nagyon lényegesen be
folyásolta gyülekezeti tagjainkat abban, hogy mi módon találják 
meg helyüket a mi társadalmunkban.

Nincs szándékomban részletesen ismertetni sem a 20 év teoló
giai és egyházpolitikai vitáit, sem azokat az eredményeket, amikre 
eddig eljutottunk. Csak azokra az alapkoncepciókra szeretném a 
figyelmet felhívni, melyek teológiai munkánkat az utóbbi két évti
zedben lényegesen befolyásolták.

A II. Világháború után egyházunknak feladta Isten a leckét: 
„Keress utat magadnak” . A fentebb vázolt miliőben, a szocializmust 
építő Magyarországon kellett ezt az utat megtalálnunk. — Az egyik 
úton ez az alternatíva állt útjelzőként: „behódolni, vagy ellenállni” . 
A hangsúly természetesen az utóbbira terelődött. Ha sok buktatón 
keresztül is, de felismertük, hogy ez az út járhatatlan. — Volt olyan 
út is, amelyik így kínálta magát: „ember törődj magaddal, üdvös
ségeddel, a gyülekezettel” , a „világ” meg majd megy a maga útján. 
Sokunkban talán még most is benn él a nosztalgia ez után az út 
után. Aztán rájöttünk, hogy ez az út sem járható: kettétört élethez
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vezet- — Körülöttünk pedig peregtek ennek a 20 évnek az esemé
nyei: gyülekezeti tagjaink ott dolgoztak a gyárakban, az eszterga
pad, vagy a rajzasztal mellett, leszálltak a szénbányák mélyére, 
vagy traktorra ültek a nemrég megalakult tsz-ekben; aztán jöttek 
a hírek — 100 milliók naponta éheznek, népek szabadulnak fel a 
gyarmati sors alól, mások most vívják harcukat szabadságukért, 
függetlenségükért. Itt szólni, tenni kellett. — És Isten megtanított 
minket a „szolgáló egyház teológiájára” , amely „egy kézből” nyújt
ja a Krisztus bocsánatát, az üdvösség evangéliumát, a szeretet irgal
mas cselekedetével! — Hogy gyülekezetünk tagjai nem „idegen test
ként” élnek mai társadalmunkban, hanem megtalálták a „helyüket” 
benne, azért ez a teológiai munka már eddig is sokat tett s a jövő
ben is — reménységünk szerint — megtermi majd a gyümölcsét.

2. Saját gyülekezetem

Híveink 20 év tudatformáló kohójában tehát lényegesen megvál
toztak. S hogy hogyan találják meg helyüket a mai társadalomban, 
azt a magam falusi gyülekezetének „elnagyolt” keresztmetszetén át 
szeretném megvilágítani. Azért választottam a magam gyülekeze
tét témául, erre a kísérleti bemutatásra, mert meggyőződésem, hogy 
sokkal többet mond a valóság talaján mozgó alábbi néhány példám, 
mintha „általában” beszélnék gyülekezeti tagjaink helytállásáról a 
mai társadalomban. Ezek a példák ellenőrizhetők is számomra — hi
szen 14 év óta vagyok közöttük — s nektek is tartozom azzal, hogy 
most ne a „fantáziámra” támaszkodjam, hanem tényeket adjak eli- 
bétek. — Természetesen a 640 lélekből, csak néhány jellegzetes ar
cot mutatnék be, melyek egyrészt jól jelzik a változást híveink gon
dolkodásában és magatartásában a társadalomhoz viszonyítva, más
részt pedig, mint olyanokat, amelyek minket is gondolkodásra kész
tethetnek.

Először egy agrárménök hívünkről szólnék. Kulák családból 
származik s emiatt is kellett a tanulmányait abbahagynia a negyve
nes évek végén. Munka mellett fejezte azt be, alig egy éve. Emberi
leg érthető volna esetleg sértődöttsége, vagy ha munkáját hűvös 
egykedvűséggel végezné. Nem. Ez az ember szinte minden héten 
megjelenik nálam s — telve fantáziával és alkotniakarással — elő
adja terveit a kertészet fejlesztésének lehetőségeiről, a szarvasmar
haállomány takarmányösszetételének megjavításáról, vagy a ta
gok téli foglalkoztatásának biztosításáról. Nem akarlak untatni ben
neteket ezekkel a szakmai részletekkel, de szeretném, ha a lényegre 
felfigyelnétek: ez az ember nem „alkalmazottja” akar lenni egy kö
zös gazdaságnak, hanem olyan építője, aki azzal a közel 1000 lélek
kel, akik a tsz-ből kapják a kenyerüket — egynek tudja magát, és 
tenni akar valamit értük.

A másik gyülekezeti tagunk egy presbiterünk. Ritkaság az a 
vasárnap, amikor nincs ott az istentiszteleten. Ö a tsz álelnöke s
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éppen a napokban választották meg a községi Népfrontbizottság el
nökévé. Özvegyember, a gyermekei felnőttek, nem volna rá szüksé
ge, hogy „hajtsa” magát. Pedig éjszakákon keresztül tervez és szá
mol, intézi emberek ügyes-bajos dolgait, rendez sokszor kényes és 
hálátlan „személyi ügyeket” . És bizony gyakran kerül olyan értet
lenséggel szembe, hogy más már régen hátatfordított volna ezeknek 
a „közügyeknek” . — Mégis miért teszi? Van valami „titka” az életé
nek, ami nem hagyja nyugodni, ami hajtja, hogy mindig ott legyen, 
ahol tenni kell valamit a közösségért, a faluért.

Harmadik gyülekezeti tagunk — szintén presbiterünk — foga- 
tos a tsz-ben. Ő hordja kocsijával a tápot a 20 000 csirkének s a 
darát a hízómarháknak. Kora reggeltől késő délutánig mindig „liszte
sen” lehet látni. Igaz, hogy a múlt évi 50 forintos munkaegység mel
lett közel 40 000 forint volt a keresete, de feltűnő nála, hogy ő min
dig siet. S érződik rajta, hogy nem egyszerűen a „fizetéséért” dol
gozik csupán, hanem magán tudja naponként azt a felelősséget, ami 
a nagyon komoly értéket képviselő állatállomány rendszeres ellátá
sából reáháramlik. — Nemcsak a zsákokat hordozza széles vállán, 
hanem hordozza annak felelősségét is, hogy ő a közösség munkájá
ban egy lényeges láncszem.

Még egy arcot villantanék fel előttetek híveink közül. A tsz 
gépkocsivezetője, tanácstag. Magában hordozza a falu, a közösség 
dolgait. Van véleménye s vannak elgondolásai a körülötte zajló ese
ményekről s nem elégszik meg azzal, hogy csak szemlélje azokat, 
mozdítani, tenni akar valamit azért, hogy szebb, jobb legyen körü
löttünk az élet.

Úgy érzem, ezek a híveink megtalálták helyüket a mai társada
lomban, éspedig abban az értelemben, ahogyan azt a bevezetőnek 
szánt néhány mondatban leírtam. — Más arcok nincsenek? De van
nak. Nincsenek felelőtlenek, múltat visszasírok, maguk körül forgó 
hív k ?  De vannak. Mégis nem ők a jellemzői falunk mai arcának, 
hanem sokkal inkább az a néhány kép, amit bemutattam nektek az 
itt emberekről. — A szemem láttára zajlik le az a változás hí
veimben, hogy egyre többen nőnek bele a mai társadalomba s talál
ják meg a helyüket benne. — Ezek tények, amikről vitatkozni eset
leg lehet, de letagadni őket nem.

3. Felelősségünk

Hogyan találják meg gyülekezeti tagjaink helyüket a mai tár
sadalomban? — olyan kérdés, ami magában hordozza a mi felelős
ségünket is. Amikor Krisztus, ránk pásztorokra bízta az Ö nyáját, 
a gyülekezetet, felelőssé tett minket egész életükért a világban való 
forgolódásukért is. — Sok lelkész ma ezt a felelősséget úgy éli át, 
mint az a „kotlós, aki kacsákat költött ki” , s most ott lót-fut a tópar
ton, s nem érti, hogy anyai szívének „legszebb hívogatására” sem 
hajlandók kijönni a vízből, hanem vidáman úszkálnak, jól érzik ma?
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gukat benne. — Mi hát a feladatunk? Próbáljuk „lebeszélni” őket, 
hogy „úszni nem jó” , s a „víz utálatos” ? Vagy tanuljunk meg mi is 
„úszni” , és vessük bele magunkat a termelésbe, a falu, a város napi 
ügyeinek intézésébe? Legyen mindig az egyik váll, az egyik kéz min
denütt a miénk? — Ránk, mint a gyülekezet pásztoraira „mást” , úgy 
is mondhatnám „többet”  bízott az Isten: azt tudniillik, hogy a Krisz
tus evangéliumával világítsunk híveink előtt, hogy világi életünkben 
is eligazodjanak s ez az út né legyen „külön út” , hanem egybeessen 
azzal az úttal, amely abba az örökkévaló országba vezet, amit Krisz
tus készített el a benne bízó, Öt váró gyülekezetének. Világosan lát
nunk kell azonban, hogy az evangélium nem arra való, hogy „taná
csokat”  adjunk rajta keresztül a „világi élet”  dolgaira nézve, hiszen 
ezekben a kérdésekben a természeti, gazdasági, társadalmi törvé
nyek figyelembevételével az értelmes ész döntése igazít el minket. 
A testvérnek adott „egy pohár víz” , hitből fakadó etikai döntései 
azonban, világi életünknek azt az aspektusát adják, amire minket 
csak a Krisztus evangéliuma vezethet el, szabadíthat fel. — Felelős
ségünk tehát abban van, hogy úgy kell meghirdetnünk az „örökké
való evangéliumot”  gyülekezetünknek, hogy ez a földi 60—70 év 
„ideigváló útját”  is beragyogja.

4. Kísértéseink

Nem árt, ha néhány mondatban ezekről is szólunk.
A  két világháború között az „Actio Catholicának” módszere 

volt, hogy beépítette embereit a gazdasági-társadalmi élet kulcspo
zícióiba, akik mindenben kiszolgálták az egyház igényét, akaratát. 
Gyülekezeti tagjaink közül azoknak, akik megtalálták helyüket a 
mai társadalomban — s talán nekünk magunknak is — lehet ma 
ilyenfajta kísértésünk, hogy úgy nézzünk rájuk, mint „beépített ká
dereinkre” , akik arra valók, hogy ott a helyükön az „ egyházat szol
gálják” , vagy „ k iszo lg á ljá k — Reményik Sándornak van egy szép 
verse, az a címe: „A  beépített lélek” . Így hangzik:

Testvér, Te az én költészetemnek 
Nem Laurája s nem Lizája voltál.
Fantáziám ritkuló erdejébe 
Virágmagvakat hintve behatoltál

Művészeted a művészetemnek,
Stílusod stílusomnak része lett,
A Lelked, mint Kőműves Kelemenné, 
Sziklaváramba beépíttetett.

Vagy inkább úgy épültél tán belém,
Mint Strassburg dómjába a gótika.
Ki a stílt vágyik kitépni belőle:
A templomot kell lerombolnia.
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A vers szimbolikája, mondanivalójának végső kicsengése vala
mit megéreztet abból, hogy a gyülekezet s a keresztyén ember nem 
úgy van jelen a világi életben, mint „előretolt őrszem” , az „idege
nek” , az „ellenség” között, kétszínűén hátra, „haza”  kacsintgatva; 
hanem, mint aki teljesen azonosult az ember-testvérrel, beépült a 
felebarátba, „Krisztusává lett” annak. S ahogyan Krisztusban sem 
választható el az „isteni és emberi természet” egymástól, úgy a ke
resztyén emberből sem „desztillálható le” , hogy melyik része tarto
zik Isten „világi”  s melyik „lelki”  uralma alá. Bár a lutheri teológia 
világosan disztingvál a kettő között, de ez sohasem az „ ember szét
szakítását”  jelenti.

Kísértésük lehet azoknak a híveinknek, akik megtalálták helyü
ket a mai társadalomban az is — mivel természetesen más világné- 
zetűekkel is dolgoznak együtt, — hogy ideológiai vitákba, harcokba 
bonyolódjanak. Bennünket is megkísérthet, hogy ezekre a híveinkre 
úgy nézzünk, mint akik két világnézet „malmai között őrlődnek” 
végzetesen. — Minket attól — hogy híveinket sem harcoló „hősök
nek” , sem szenvedő „mártíroknak” ne lássuk és önmagukat se lás
sák annak -— csak az ment meg, ha erre nézve komolyan vesszük 
Luther tanítását: „Azért e cselekedeteknél minden törekvésünknek 
szabadon és csakis arra kell irányulnia, hogy más embertársaink
nak általuk szolgáljunk és javukat munkáljuk, semmi másra nem te
kintvén, csakis amire másoknak szükségük van. Mert ebben áll az 
igaz keresztyén élet, és itt a hit jó kedvvel és szeretettel lát a dolgá
hoz.” (A keresztyén ember szabadságáról.)

Gyülekezeti tagjaink közül ugyanis, csak az „találta meg való
ban helyét”  a mai társadalomban, aki Isten előtt járva, szolgálni 
tudja a felebarát javát, szabadon, „vidáman”, a szolgáló szeretet de
rűjével és alázatával.

Végül, úgy érzem, valami hatásos befejezést kellene mondanom, 
ami vitára serkent, tettekre biztat. .. Hol lesz a befejezés? A gyá
rakban, íróasztalok mellett, a termelőszövetkezetek földjein. — 

Vagy talán még messzebb?. . .  Hiszen mi mindnyájan, „úton”  va
gyunk !

Csizmazia Sándor
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Szemle

Diákok Vietnamért
A keresztyén diákok Turkuban 1968. július 22—23-ig tartandó 

világgyűlésére készülve a Federation News 1967/4. száma keresztyén 
diákcsoportoknak a vietnami háború kérdésében tett nyilatkozatait 
gyűjtötte össze. Ezekből közlünk részleteket.

Kanadai keresztyén diákok: „Mi, a Kanadai Keresztyén Diák- 
mozgalom, elismerjük bűnrészességünket a vietnami háborúban, és 
megállapítjuk, hogy mi mint mozgalom állunk ítélet alatt. Ezért érez
zük magunkat indíttatva arra, hogy beszéljünk és cselekedjünk lel
kiismeretünk szerint: 1. A  vietnami népnek és országának rendsze
res pusztítása a fő indítéka nemzetközi önrendelkezésükért foly
tatott harcuknak. 2. Az amerikai beavatkozás Vietnamban agresszió 
egész Vietnam népe ellen, amellyel a Keresztyén Diákmozgalomnak 
szembe kell helyezkednie. 3. A polgári lakosság nagy méretű pusztí
tása, amely a megszálló amerikai haderő részéről alkalmazott hadi- 
technika következménye, súlyos megsértése az ENSZ népirtásról 
szóló egyzeményének, és ezért kimeríti az emberiség ellen elkövetett 
bűn tényét. 4. A mi kormányunk az amerikaiak vietnami beavatko
zását hamisan a demokrácia védelmének tüntette fel, pedig az a 
valóságban bűnös támadás az önrendelkezés jogáért küzdő nép el
len. 5. Ráadásul a mi kormányunk csúcsszervezetek segélyei és ked
vezményei révén támogatta a kanadai ipar hadianyag szállításait az 
amerikai hadigépezet számára. 7. A  kanadai parlament ezzel elját
szotta azt a lehetőségét, hogy a kormány és mi is munkálkodhassunk 
minden nép szabadságáért és a világ békéjéért, amelyet a vietnami 
háború veszélyeztet.”

Svéd keresztyén diákok: „Fájdalommal szólunk a vietnami há
borúról, mert a gonoszság világi hatalmának jelét látjuk benne. 
Ugyanakkor hisszük, hogy a vietnami helyzetet nem lehet a nyers 
erő politikája szempontjából értelmezni, hanem az egy nép törekvését 
mutatja, hogy megszerezze függetlenségét. Természetesen lehetetlen 
az egyik felet kizárólagosan felelőssé tenni a háborúért, de az a véle
ményünk, hogy az Egyesült Államoknak és Szaigonnak kell tennie az 
első és legnagyobb engedményt.” Megoldásnak tekintik U Thant há
rom pontját a bombázások beszüntetéséről, az amerikai csapatok 
visszavonulásáról és a Nemzeti Felszabadító Front tárgyaló félként 
való elismeréséről.
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Ausztráliai keresztyén diákok: „A  diákkonferencia (1966) meg
állapítja, hogy a Nemzetközösség kormánya elkötelezte Ausztráliát 
Amerika egész vietnami politikájának aktív támogatására, és hogy 
az ilyen elkötelezettséget nehéz feloldani. Mégis nyomatékosan sür
geti a tárgyalásos megegyezést, mert minden más megoldás vagy a 
vietnami nép hosszú és kemény szenvedésének tűrhetetlen meghosz- 
szabbításához vezetne, vagy növelné a nemzetközi bonyodalmakat 
az Egyesült Államok és mindazok számára, akik támogatják Viet
namban, így Ausztrália számára is.” Szintén követelik a bombázások 
beszüntetését és a tárgyalások azonnali megkezdését.

Nyugatnémet egyetemi lelkészek konferenciája: A  vietnami há
borúval öszefüggő keresztyén állásfoglalások és segélytervek „köz
vetve vagy közvetlenül politikai öszefüggésekben állnak. Az imád
ság és a szeretetmunka a keresztyén közösség magától értetődő fe
lelősségéhez tartozik, de ez nem elég. Ha a keresztyének megeléged
nek azzal, hogy erőfeszítéseiket ilyen törekvésekre korlátozzák, ak
kor abba a veszélybe kerülnek, hogy a háborút szükséges rossznak 
fogadják el, és így elmulasztják okainak és a lehetséges megoldások
nak kutatását. •. Az utolsó két évben a Keresztyén Diákmozgalom 
sok helyi csoportja komolyan tanulmányozta a vietnami háború kü
lönböző szempontjait. E tanulmányok nyomán a következő eredmé
nyekre jutottunk: Az Egyesült Államok kormánya megsértette az 
ENSZ alapokmányát Vietnamban. A háború mintapéldája a katonai 
eszközökkel folytatott hatalmi politikának a vak antikommunizmus 
alapján, egyenlő az aggresszióval és ez az aggresszió a világot a nuk
leáris pusztulás szakadéka felé viszi. Az Egyesült Államok megsér
tette a nemzetközi jog sarkalatos elveit. Az észak- és dél-vietnami 
bombázások következtében a polgári lakosság többet szenvedett, 
mint az előző háborúban. Napalm bombákat főként a polgári lakos
ság ellen alkalmaznak, és nyilvánvalóan nem stratégiai objektumok 
ellen. Mindenestül elvetjük ezt a tevékenységet, és elhatároljuk ma
gunkat mindennemű segítségtől, amelyet a vietnami háborúhoz a 
Szövetségi Köztársaság nyújt az Egyesült Államoknak. A vietnami 
eseményeket nem lehet igazolni sem gazdasági, sem politikai, sem 
ideológiai, sem stratégiai okokkal. Támogatjuk azokat, akik a béke 
érdekében követelik az amerikai és szövetséges csapatok visszavo
nását Vietnamban. Szolidaritást vállalunk mindazokkal a keresztyé
nekkel az Egyesült Államokban, akik tiltakoznak a háború ellen, 
ami tőlük nagy bátorságot és személyes áldozatot követei. Felszólít
juk az egyházak vezetőit, hogy tiltakozzanak a németországi protes
tantizmus nevében az Egyesült Államok mindennemű támogatása el
len a vietnami ügyben.”

Angol keresztyén diákok: Október 24-re 24 órás tiltakozó böjtöt 
hirdettek a vietnami háborúval kapcsolatban: „Határozott célunk, 
hogy felhívjuk a figyelmet a vietnami háborúval kapcsolatos ügyek
re, hogy tiltakozzunk a Brit Nemzetközösség és az Egyesült Államok 
kormányainak politikája ellen, hogy támogassuk U Thant békejavas- 
latait, és hogy pénzt gyűjtsünk gyógyszer-segélyre.”
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Örömmel közöljük nyugati fiatal testvéreink állásfoglalásait a 
vietnami kérdésben, örülünk annak, hogy a Jézus Krisztusban való 
egységünk abban is kifejezésre jut, hogy a világi szolgálat kérdései
ben hozzánk hasonló felismerésekre jutnak, önkéntelenül is adódik 
a kérdés, hogy minden lelkésztestvérünk, presbiterünk és egyházta
gunk is eljutott-e idáig hitében és felismeréseiben.

Karner Ágoston

Gépesítés és elidegenedés
A F r o n t i e r  című angol protestáns folyóirat 1967/68. téli 

száma egy referátumban és korreferátumban foglalkozik az ember 
elgépiesedésének, mechanizálódásának a mai teológiai etikákban so
kat tárgyalt problémájával.

Nem új a problémafelvetés még hazai viszonylatban sem. Már 
a 30-as évek elején voltak olyan hazai teológiai megnyilatkozásaink, 
amelyek, mert a kérdés társadalmi hátteréről nem tudtak, vagy nem 
akartak tudni, groteszk módon ,,megállj”-t próbáltak kiáltani a tech
nikai fejlődésnek, mert -— úgymond — „a gépek zaja elnyomja a lé
lek Istenhez szárnyaló imádságát” .

Alapos és tárgyilagos helyzetfelmérés ellenére sem jut sokkal 
tovább a repülőgép-tervezőből corby-i káplánná lett M o s t y n D . 
D a v i e s sem a „Mechanized Mán” című cikkében. Hangsúlyozza, 
hogy az embernek alapvető joga tiltakozni az ellen, hogy ne legyen 
több, mint része egy termelési mechanizmusnak. Az ember soha nem 
nyugodhat bele abba, hogy megvásárolható és hasonló értékkel he
lyettesíthető legyen. Résznek érzi magát minden munkaterületen. 
Annyira résznek, hogy sem átérezni, sem áttekinteni nem képes az 
összefüggéseket. Tömegeiben régen letett már arról az igényről, 
hogy mindennapi munkája akár Isten dicsőségét szolgálja, akár vég
zője által tudottan is beleépüljön az emberiség és a világ fejlődésé
nek folyamatába.

Az átlagember a gépies munka dehumanizáló hatása elleni ösz
tönös lázadással osztja ketté életét, és létének súlypontja a kenyér
kereső elfoglaltságon kívüli szabadidőre esik.

A legutóbbi időkig — írja Davies — és megfigyelése természe
tesen elsősorban az angliai kapitalista rendre vonatkozik — végze
tes mulasztás volt az, hogy senki nem fordított komoly figyelmet a 
dolgozók, különösen is az ipari dolgozók munkája és magánélete kö
zötti összefüggésekre. Tény az, hogy a mai munkaszociális körül
mények összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek az egykoriaknál, az 
egykori nehéz időknek, ínségnek, sztrájkoknak, munkanélküliségnek
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az emléke mégis nyomasztóan s bénítóan hat ma is. Egyes munka- 
területeken a keserűség nemcsak a múlt emlékeiből táplálkozik. A 
tanulmány részletesen elemzi a kapitalizmus klasszikus hazájában 
élő, s a mechanikus munka végzésétől amúgyis sérült lelkű dolgozók
nak a mi köztudatunkban már múltnak tudott égető problémáit: a 
teljes vagy részleges munkanélküliséget, az ipari átcsoportosítások
kal járó helyi létbizonytalanságot, a gazdasági élet változásainak va
ló kiszolgáltatottságot és azt a sajátos nemzedékválságot, amely a 
hagyományosabb munkatempóhoz és technikai módszerekhez szo
kott idősebb és a modernebbeket ismerő fiatalok között fennáll.

Nem választható ketté a fizikai dolgozók, munkairányítók vagy 
vállalkozók mechanikus munkában töltött életszakasza magánéletük
től. A kettő sok-áttételes, bonyolult kölcsönhatásban van egymással 
a tömegtermelés korában. Nincs a gazdasági életnek olyan szintje, 
amelyben a munkát végzők személyes életének eseményei ne hat
nának vissza a munkára és a munkatársakra illetve beosztottakra.

A modern kapitalista jóléti államról — írja Davies — elmond
ható az, hogy az említettek ellenére is általánosságban kielégítő élet- 
színvonalat tud biztosítani a dolgozók számára. De éppen jóléti tö
rekvései válnak kísértésekké abban a tekintetben, hogy a benne élők 
elől eltakarják az elgépiesedés végső soron embertelenítő (dehumani- 
zating) valóságát. „Nyilvánvaló, hogy az ipari forradalomnak főleg 
az első felében a szociális igazságtalanságok egészen szembeszökők 
voltak. Lényegileg hasonló szociális problémák ma is vannak, csak 
eltakarják azokat a dolgozók jobb fizetése és a megfelelőbb munka- 
körülmények.”

Aligha adhatunk igaza a szerzőnek abban a tekintetben, hogy 
évszázadunk nagy nyomorúságainak és bűneinek, a nácizmusnak ép
pen úgy mint a faji megkülönböztetésnek a hátterében mindenek 
előtt az öncélú technokráciát látja, bár nem kétséges, hogy az ön
magáért való, s önmagát a társadalmi haladástól elszakítottan ab
szolutizáló technikai fejlődés az embertelenedés nyilvánvaló eszkö
ze lehet.

Davies elgondolkoztató, de főleg abban elmarasztalható cikkét, 
hogy csak a kapitalista világra van tekintettel, azzal a bár igaz, de 
szemléletével szervesen össze nem függő reménységének a kifejezé
sével fejezi be, hogy a keresztyének Krisztusban és Krisztus feltá
madásában a dehumanizáló erők legyőzhetőségét is hiszik-

J o n a t h a n  S o l o m o n  korrferátumában részben kiegészíti^ 
részben továbbviszi, de néhol bírálja is mindezt, amit a mecha- 
nizált emberről Davies ír. Úgy látja, hogy sem az iparosodás, 
sem a technikai fejlődés általában nem jár feltétlenül együtt az 
elembertelenedéssel. Marx az elidegenedés elméletével az ipari for
radalomnak az ember emberségére ható kétségtelen veszélyeire is 
felhívta a figyelmet. Az azóta eltelt idő pedig kétségtelenné tette 
azt, hogy a technikai fejlődésből nem következik feltétlenül az em
ber mechanikus degradációja. E két tényező az iparilag fejlett or
szágokban sem feltétlenül következik egymásból, a fejlődéshez most
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felzárkózókban pedig alig figyelhető meg az, hogy a mechanizáció 
káros hatással volna az ember emberiességére. A termelés raciona
lizálása önmagában csak jól szervezett rendet teremt. A mechanizált 
munka Solomon szerint csak akkor károsítja meg az abban foglal
koztatottak lelkiségét, ha túlságosan igénybe veszi az embert, de ez 
a veszély, ha más formákban is, a hagyományos munkavégzés ese
tében is fennáll. Davies — írja Solomon — szívesen használja a „lá
zadás” kifejezést a mechanizálódás elleni tiltakozás értelmében. Nem 
annyira lázadásra van szükség, s a technizálódás aligha megállítható 
folyamata ellen legalább annyira értelmetlen, mint lehetetlen is a 
lázadás, mint inkább arra való igyekezetre, hogy tovább javuljanak 
a munkakörülmények, hogy sem emberi, sem mechanikus akadályok 
ne gátolják a jó törekvéseket, hogy a dolgozók jogai biztosíttassa
nak, s hogy csökkenjenek az osztálykülönbségek.

A mai és az egykori termelési rend közötti nagy ellentét nem a 
munka természetéből következik elsősorban, hanem egyrészt abból, 
hogy a munkamegosztás aprólékosságig részletező lett, másrészt ab
ból, hogy egészen elkülönült egymástól a termelési értékek termelő
je, fogyasztója, sokszor birtokosa is. Mindez azt is jelenti, hogy a 
mai ember vagy él vagy visszaél a kollektív felelősséggel, de nél
küle, a közösséget elmellőzve nem élhet. Léte ezernyi észre nem vett, 
sőt fel sem ismerhető szállal kapcsolódik mások életéhez s mások 
őhozzá. Akarva sem élhet önmagának, de képtelen szemmel tartani 
mindazokat, akikhez élete a legegyszerűbb emberi tevékenység — 
akár egy egyszerű bevásárlás -— nyomán is sokféle módon kapcso
lódik. Áttételek áttekinthetetlen szövevényében a személyes felelős
ség hagyományos formái szerint egyszerűen lehetetlen.

Éppen ez a mai ember egyik nagy válsága. Kinek vagyok f e l e 
lős? — kérdezi, vagy kellene, hogy kérdezze, s még a kérdést sem 
tudja kinek címezze. S pozitív vagy negatív-e a felelőssége. Választ 
csak az talál, aki alázatosan elismeri, hogy élete nem önmagában s 
önmagáért való, hanem beleépül és ágyazódik az emberiség egészé
nek életű tiába.

Schreiner Vilmos

A G EN D Á N K

sajtóhibáit szeretnénk egy alkalommal összesítve közölni. Kérem a Lel
késztestvéreket, hogy az észlelt sajtóhibákat írják meg közvetlenül címem
re (Budapest, XI. Villányi u. 38. II. 1.). Mindnyájunknak jó szolgálatot 
tesz az, aki észrevételeit beküldi. Fáradozásukat előre is köszönöm.

SZERKESZTŐ
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K ö n yv szemle

Egység felé a pszichológiában
— Megjegyzések Pl AGET-FR AISSE-REUCHLIN, A KÍ

SÉRLETI PSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI c. könyvhöz (Aka
démiai Kiadó, Budapest 1967, 267 oldal, ára vászonkötésben 
40,— Ft). —

Ha valaki harminc évvel ezelőtt lélektannal akart foglalkozni, 
miután kissé körülnézett, azt se tudta, hol is kezdje. Akkoriban igen 
sok pszichológiai iskola létezett, s mindegyik csak magát tekintette 
az igazinak. Nagyobb vitákra és összeütközésekre azért nem került 
sor, mivel egyik a másikról rendszerint nem vett tudomást, s mind
egyik saját külön nyelvezetet fejlesztett ki, melyet csak a bennfen
tesek értettek igazán.

De három főirányzatnak a körvonalai már a harmincas évektől 
fogva kezdtek kibontakozni. — Az egyik volt az orvosi pszichológia, 
mely az ideg- és elmebetegek tanulmányozása és kezelése során ala
kult ki s mely főleg S. FREUD bécsi orvosprofesszor kutatásaiban 
kristályosodott ki a leghatásosabban. — A másik irányzat volt a pe
dagógiai pszichológia, melyet szintén gyakorlati igények és megfi
gyelések hívtak létre, s mely egyre inkább alkalmazta a kísérleti 
megfigyelések módszereit. — A harmadik irányzatnak azt mond
hatnánk, amely inkább filozófiai jellegű volt s mely alkalmi önmeg
figyelések és irodalmi kútfők alapján elsősorban spekulatíve tákolt 
össze valamiféle lélektant, kihangsúlyozva, hogy a lelkiélet megis
merésére kísérleti módszereket alkalmazni nem lehet, és nem is sza
bad. Talán nem túlozunk, ha megállapítjuk, hogy az egyházak és a 
teológiai irányzatok főképviselői, de általában a lelkészek és a hívek 
is, ezt a harmadik kísérlet-ellenes pszichológiai álláspontot vallot
ták de úgy, hogy minden komolyabb tanulmány nélkül többé-ke- 
vésbé minden lelkész egy kicsit pszichológusnak tartotta magát. Ami
kor 1935-ben kísérleti valláslélektani tanulmányom megjelent, egyik 
jóindulatú kritikusom (Dr. H. G. L) felvetette a kérdést: vajon miért 
akar V. L. mindenáron pszichológus lenni. . .  Viszont már akkoriban 
akadtak jónéhányan protestáns és katolikus körökben, Németország
ban, a skandináv államokban, Olaszországban és az USA-ban is, 
akik a magukévá tették AUGUSTINUS egyházi atya kijelentését: 
„DEUM ET ANIMA'M SCIRE CUPIO”, s a legszigorúbb korszerű 
tudományos pszichológiai módszereket igyekeztek a vallásos hitélet 
jelenségeinek a megismerésénél igénybe venni, nem riadva vissza a 
pszichológiai kísérletek alkalmazásától sem-

A csakhamar egyeduralkodóvá lett barthiánus teológiai irányzat 
sajnos nem kedvezett a jól indult valláslélektani munkának, de sze
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rencsére túlélte azt s ma egyre nagyobb az igény egyházi és lelkészi 
körökben a tudományos szintű pszichológiai műveltségre, nemcsak 
külföldön, hanem idehaza nálunk is, protestáns és katolikus körökben 
egyaránt, sőt ateisták részéről is, ami azért is örvendetes, mivel a 
sztalinista érával ellentétben a hazai könyvpiacon is mostanában igen 
sok pszichológiai munka lát napvilágot.

Ez a kis könyv a kísérleti pszichológia módszereiről nagy nye
resége lehet a hazai pszichológiai munka további fejlődésének. A 
pszichológia iránt érdeklődő lelkészek is nagy haszonnal tanulmá
nyozhatják, bár nem a legkönnyebb olvasmány. Kissé még ezen a 
nagyon világosan megírt könyvön is érezhető az a különös és alig 
megmagyarázható tulajdonsága sok, és hazai pszichológusnak is, 
hogy nehézkesen, túl sok tudálékos terminus technicus felhasználá
sával stilizálnak. Holott a pszichológusoknak sokáig kellett küzde- 
niök azért, hogy tudományukat egyetemi szinten elismerjék. Talán 
innen a gyakran és nehézkes stílus. Ismételjük, ez csak kissé érez
hető ezen a könyvön, s különösen élvezetes írásmű a könyv első 
fele, mely a kísérleti pszichológia fejlődéstörténetét ismerteti. Na
gyobb szellemi erőfeszítést igényelnek a többi, rövidebb fejezetek 
a kísérleti módszerről, a pszichológiai tények magyarázatáról, a 
pszichofizikai paralelizmusról, valamint a pszichológiai mérések
ről, de ezeknek a tanulmányozása különösen szükséges ahhoz, hogy 
a mai pszichológiában, mint tudományban tájékozódhassunk. E 
könyv olvasása közben nemegyszer jutott az eszembe, hogy milyen 
jó is lett volna, ha 30—40 évvel ez előtt létezett volna egy ilyen 
ügyes, tárgyilagos, tömör eligazító munka a kezdő pszichológusok 
számára. De nem is létezhetett, hiszen a pszichológia a legifjabb 
tudományok közé tartozik s a kezdeti sokféle pszichológiai irány
zatból a ma már nagymértékben egységes pszichológiai tudomány 
csak úgy a negyvenes években, sőt még későbben alakult ki — 
amint ezt ebből a könyvből is megtudjuk.

TÁRTALMI szempontból érdekes lehet megtudni, hogy mit ért 
ez a könyv pszichológiai kísérleten, s mennyiben látja indokoltnak 
és lehetségesnek az alkalmazását és igénybevételét különösen a ma
gasabb lelkiélet tanulmányozása során. A fődolog szerinte a tapasz
talat. A pszichológiai tapasztalatszerzés megfigyelés útján lehetsé
ges. A megfigyelés azonban nem állhat önmegfigyelésből. A pszicho
lógiai kísérlet módszeres, rendszeres, céltudatos, tervszerű megfi
gyelést jelent a lelki jelenségek terén. Pszichológiát nem lehet úgy 
eredményesen művelni, hogy csak valamilyen régi könyveket, pl. 
emlékiratokat, önéletrajzokat tanulmányozunk. Vagy hogy valami
lyen divatos világnézet alaptételeiből vezetjük le pszichológiánkat. 
Nincs és nem is lehetséges protestáns vagy katolikus matematika. 
Ugyanígy nem lehet semmiféle ,,-ista” pszichológia sem, hacsak ele
ve nem mond le annak művelője pszichológiájának tudományos szín
vonaláról. Ezt ez a könyv RIBOT-nak, a kiváló francia pszicholó
gusnak az élete végén mondott kijelentésével hangsúlyozza: ,,A 
pszichológia sem nem spiritualista, sem nem materialista, és ezen
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jelzők közül bármelyiket is csak úgy veheti fel, hogy minden jogát 
elveszti a tudomány elnevezésre” (45. o.)

Nagyon sok jelentős pszichológusnak nemcsak a nevével talál
kozunk ebben a könyvben, hanem munkásságuk és eredményeik rö
vid, világos ismertetésével is. Noha a könyv szerzői franciák, a vi
lági pszichológia minden nevesebb művelőjét említik, akár oroszok 
(PAVLOV, BECHTYEREV, VIGOTSZKIJ, LURIJA), akár németek 
(WUNDT, KRAEPELIN, EBBINGHAUS, KÖHLER), akár angolok 
(DARWIN, GALTON, McDUNGALL), akár a franciák (CHARCOT, 
RIBOT, P. JANET, BINET), akár amerikaiak (W. JAMES, STAN
LEY, HALL, DEWEY, állatpszichológusok, behavioristák). De kü
lönösen két névnek tulajdonítanak döntő jelentőséget a tudományos 
pszichológia megalapítóinak a sorában: FREUD-nak és KURT LE- 
WIN-nek. Ezt olvassuk róluk: „Freud, a klinikus és Lewin, az ex- 
perimentalista az a két ember, akikre mindig vissza fogunk emlé
kezni, mert különböző, de egymást kiegészítő intuíciójuk nyomán 
a pszichológia először vált mind a valóságos egyedekre, mind a 
valóságos társadalmakra alkalmazható tudománnyá.” (85. o.) Ezt 
az idézetet azért is jelentősnek tartjuk, mivel szimbolizálja azt, 
ami a tudományos pszichológiában ebben az évszázadban kiala
kult. Az idegorvos Freud betegeinek tanulmányozása, főleg álmaik
nak és ideges tüneteiknek elemzése során (asszociációs módszer!) 
jött rá arra, hogy „lelkiélét” v a n ,  s igen nagy bajokat tud okozni. 
Lewint én még berlini diák koromban (1929— 1931) úgy ismertem 
meg egyetemi előadásaiból, mint aki főleg csirkéken végzett kísér
letekkel tanulmányozta és demonstrálta a legelemibb „lelki” jelen
ségeket, ebből a könyvből pedig megtudtam, hogy az amerikai 
emigrációban döntő és úttörő eredményeket ért el a szociál
pszichológia terén. Róla érdemes idézni a könyvből legalább az 
alábbiakat: „Európában Lewin művéből főleg a dinamikus sze
mélyiség pszichológiáját ismerik. Amerika viszont elsősorban a 
csoportdinamikával foglalkozó munkáit, azaz élete utolsó szaka
szának kutatásait fogadta szívesen. Ezen a téren Lewin, Lippitt 
és White (1939) végezte az első kísérletet, híressé részben az akkori 
nemzetközi légkör tette. Ez a tanulmány kimutatja a demokratikus 
vezetők által irányított csoport felsőbbrendűségét mind az autokra
tikus vezetésű, mint a laissez fairé elve alapján irányított csoportok 
felett. Ez a felsőbbség a légkörben, a bajtársiasságban, a csoporthoz 
való tartozás érzésében stb. fejeződik ki- — A csoportdinamika ta
nulmányozása céljából Lewinnek csak az általános pszichológiára vo
natkozó alapfogalmait kellett a szociálpszichológiára alkalmaznia.”

Ügy látom, a Lewin és tanítványi köre által kidolgozott szociál
pszichológia felfedezéseit tanulságosan lehetne alkalmazni az egyházi 
életre is, annak kisebb-nagyobb köreire. De ezzel a megjegyzésem
mel már eljutottam oda, hogy felvessem a kérdést, mit jelent ez a 
könyv valláspszichológiai szempontból. — Az első, amit észre kell 
vennünk, hogy ebben a könyvben nincs szó valláspszichológiáról, 
amit méltán hiányolhatnánk is, ha — és ez a második megjegyzé
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sünk — nem tulajdonítana olyan nagy értéket az ún. würzburgi is
kolának, név szerint is O. KÜLPE-nek, ez iskola megalapítójának, 
akinél K. GIRGENSOHN, a kísérleti valláslélektan sajnos élte delén 
elhunyt megalapítója a kísérleti pszichológiai munka tudományát és 
gyakorlatát kitanulta. A würzburgi iskolával a könyv külön címszó 
alatt foglalkozik, s többek között ezeket írja róla: „Ez az iskola ak
kor született meg, amikor Wundt egyik tanítványa, Külpe, szembe
fordult mesterével. Külpe, noha párhuzamosan történelmi tanulmá
nyokat is folytat, egyike azoknak az első nagy pszichológusoknak, 
akik pszichológusi képesítést nyernek. Több-kevesebb megszakítás
sal 12 évig dolgozik Wundt mellett. Nála írja meg GRUNDRISS DÉR 
PSYCHOLOGIE (1899) c. művét, amelyben megfogadja, hogy csak 
tudományos tényekről beszél, bármilyen hézagokhoz is vezessen ez 
az elhatározás. Így aztán egy oldalnyit sem ír a gondolkodásról. És 
éppen ez a „kihagyás” határozza meg kutatásainak irányát 1894-től 
kezdve, amikor professzornak nevezik ki Würzburgban. Wundttal 
szemben ugyanis az a véleménye, hogy „lehet kísérletet folytatni a 
magasabb rendű folyamatok kutatására is”  (31. o.). — Külpének ezt 
a meglátását nem sikerült ugyan nyilván korai halála miatt nagyobb 
redménnyel keresztülvinnie. Teológus-tanítványa, Girgensohn greifs- 
waldi, majd lipcsei professzornak, halála után pedig WERNER 
GRUÉHN berlini egyetemi tanárnak nagyon koncentrált munkával 
sikerült a vallásos hitélet legfontosabb jelenségeinek tudományos, 
nagyrészt kísérleti pszichológiai feltárása.

Így illeszkedik bele a kísérleti, tapasztalati valláslélektan az ál
talános tudományos pszichológia történetébe, mint annak szerves 
része, természetesen a tárgyához alkalmazott módszerek gondos ki
dolgozásával. Közben sok kísértéssel is meg kellett küzdeni. A leg
súlyosabb kísértés nyilván az volt, hogy a valláspszichológia hagyja 
el a kísérleteket is igénybevevő tapasztalati alapot. Hiszen mintha a 
lelkészképzés általában nem sokat adna a valóban tudományos alap
elvekre. Látszólag ui. homlokegyenest ellenkezik egymással az a két 
felfogás, amelyek közül az egyik azt mondja: „Így van megírva” , 
és az a másik, amelyik hangsúlyozza: „Ezek a tények, ez a valóság, 
ilyen a vallásos hivő, ilyen a gyülekezeti tag” . W. Gruehn mélyen 
hivő lutheránus ember volt. Ebből a dilemmából a kivezető utat az 
„empirikus teológia” , a tapasztalati teológia művelésében látta. 
Hogy ez mi, arra nézve itt csak annyit, hogy szerinte a tapasztalati 
valláslélektan egyik részlete, alkotó része a tapasztalati teológiának 
(és nem a teológia segédtudománya). Mint ilyen, nem lehet szűk
keblűén felekezeti jellegű, ez tudományellenességet jelentene. Tehát 
a tapasztalati teológia teljesen ökumenikus jellegű lenne.

Ha ez a könyv a kísérleti pszichológia módszereiről kedvet ad 
lelkészeinknek a pszichológiával való foglalkozáshoz, megkönnyíti 
számukra a valláspszichológia tanulmányozását is. És akkor sokszo
rosan is hálásak lehetünk a magyar könyvpiacon való megjelente
téséért.

Dr. Vető Lajos
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F ó r u m

Lelkipásztori szolgálatunk  —  

az emberek megismerése
Nem lehetetlen, de befej ezhetetlen feladat ez, a kellék-teendő 

lelkipásztori szolgálatunk során. Hiszen, előzetesen több tényezőt 
kell számbavennie annak, aki elé nagyjából odakristályosodik a meg
ismert ember összképe. Ezeket bajos volna kartotékolni. Nem is ez a 
fontos, hanem inkább az, hogy bizonyos jó értelemben vett „rutin” 
halmozódjék fel a lelkipásztorokban az egyéni és családi helyzetfel
ismerések gyorsasága és az ahhoz való halaszthatatlan igazodás cél
jából. A lelkipásztori szemszögből elénk kerülő emberek jelenlegi 
belső helyzetképét nem csupán a közelmúltba nyúló eredők befolyá
solták, hanem sokszor jóval korábbiak határozzák meg azt. Ember
ismeretünk megszerzése során ezekre is gondolnunk kell és érdemes. 
Teljes képre még ilyen esetben is aligha számíthatunk. Részben 
azért, mert az idő múlásával és új benyomások révén bizonyos vál
tozások történnek az egyes emberek szemléletében és gondolkodásá
ban. Részben pedig azért, mert közben kiderülhet, hogy egyes sze
mélyekről és családokról kiformálódott összképünk téves, hamis és 
korrigálnunk kell.

Az emberek megismerése csak személyes kapcsolat útján lehetsé
ges. De ez sem minden önmagában. Ennek az ismeretnek megszer
zésére is fel kell készülni általánosságban, meg az egymásután kö
vetkező alkalmaira is. Vagyis nem mindegy az, hogy az ilyen utakra 
és utakon mivel indul és mivel közelít a lelkész. Kicsit bizony ön
magával is tisztában kell lennie. Az előítélet, elfogultság, tudatos 
vagy nem tudatos fölényesség, esetleg kisebbrendűségi érzés, rossz 
tanácsadók lehetnek emberek megközelítésekor. Itt sem frázis az 
imádság és a meggondoltság.

 Nem lényegtelen az emberek megismerése szempontjából annak 
megpillantása, hogy honnan érkeztek a jelenükbe. Sokan érkeztek a 
hagyományos egyháziasság felől. Ebbe most beleszámítom a kultúr- 
protestantizmust is többágú kinövéseivel. Sokan érkeztek viszony
lag a különböző hőmérsékletű és több-kevesebb egyoldalúsággal ter
helt pietizmus felől is. Evangélikus szempontból sokan érkeztek a 
vegyesházasságok, reverzálisok, a más felekezetek környezetében 
kapott letagadhatatlan hatások felől.
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A sokat emlegetett szekularizmus mindhárom esetben megtette 
a magáét, méghozzá nagyjából egyformán. Mindhárom irányból ér
kezők között megtaláljuk éppenúgy az egyháztól való teljes elidege
nedést, és a vele külső okból történt szakítást, mint az ige és az egy
ház közösségének igénylését, a gyülekezet terhe hordozásának kész
ségét. Ez a körülmény különösen is figyelmeztet bennünket arra, 
hogy az előítéletektől óvakodjunk az emberek megközelítése közben. 
De arra is int egyúttal, hogy a szekularizáció világjelensége dolgá
ban több tárgyilagosságra van szükség. Ne áltassuk magunkat az
zal, hogy ez valami szájunk íze szerinti lehetőséggel és módszerrel 
egyik napról a másikra másként lenne. Ez folyamat, amelyikben a 
tömeges változtatás akarása inkább naivság, mint realitás. Ebben a 
régi keletű folyamatban nem kevesen látták elérkezettnek az alkal
mat arra, hogy nyíltan az asztalra tegyék, amit már régen gondol
tak, de korábban nem merték vagy szégyellték megtenni. Természe
tesen a szekularizmusnak új hulláma és sodrása is van. Legtöbb eset
ben azonban már belül volt a család kapuján és a gyermekek abban 
nőttek. A külsőleges egyháziasság éppenúgy magában hordozta, mint 
az a fajta pietizmus, amelyik frázisok, egyes személyek és meghatá
rozott keretek megszállottja volt csupán, hiteles hit nélkül, szilárd 
tanítás nélkül és komoly diakóniai kisugárzás nélkül.

Amikor az emberek jelenlegi lelki, szellemi arca mögé próbá
lunk nézni, mégsem bizonyulnak a múltból hozott hatások jelenték
telen dolognak. A hagyományos egyháziasság felől érkezők jelentős 
része maradt az ige számára elérhető távolságban. Közülük viszony
lag többen és könnyebben értették meg az egyház időszerű szolgála
tát és útját a régitől merőben elütő társadalmi rendben. Közülük 
nem egy köztiszteletben álló ember, gyülekezetben és társadalom
ban egyaránt. A pietizmus felől érkezők között viszont többször buk
kan fel az a kísértés, hogy a keresztyénségük egy bizonyos útszaka
szára nosztalgiával pillantsanak vissza, mihelyt „régi hang” üti meg 
a fülüket- Kritikára, hiszékenységre inkább hajlamosak, mint mér
legelő gondolkodásra és tárgyilagos álláspont kialakítására.

Egy részük hajlik a közömbös várakozásra, mert csak bizonyos 
egyházi és nem egyházi viszonyok között tudja elképzelni azt, amit 
a keresztyénséggel összetévesztett. Esetleg már korábban odatették 
át néhányan kegyességük főszékhelyét, ahol azt szájuk íze szerint, 
de felelősség nélkül élhetik tovább. Természetesen komoly, egészsé
ges keresztyénséget sem kevesen képviselnek közülük, a gyakorlati 
keresztyénség jó példájaként. — A különösen római hatásnak sokáig 
kitetteknél, vagy a szektás környezet lecsapódásában ott van a pro- 
zelitizmus minden veszélye.

Józanul kell tudomásul venni végül, hogy az emberek jelentős 
része állandóan tanul, és hogy másra is figyelnek és hallgatnak a ke
resztyének is, nemcsak a lelkipásztor szavára. Ehhez képest csak an
nak van helye, ami Isten előtti felelősségből céloz mások felelősségé
re Isten szeretetének melegével átszőtten.

Szabó Gyula
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Temetési szolgálatunk
Az 1967. szeptemberi számban felvetett kérdéshez

Ha a temetési szolgálatunkat a vigasztalás kenyerének mondom, 
akkor ehhez a témához való hozzászólásaim csak morzsák lesznek. 
De ezekkel a közreadott morzsákkal is szeretném könnyíteni, elmé
lyíteni, élet és igeszerűvé tenni az egyik legnehezebb szolgálatun
kat. Tudom, hogy mennyi lelki vívódás, oratio, meditáció áll egy-egy 
nehéz temetési szolgálat mögött. Lássuk hát a morzákat!

Textusválasztás kérdése. Bármennyire is nagyszerű gyűjtemény 
van az agendánkban, sokszor nehéz abból választani. Hiszen minden 
koporsó mellett, bármennyire tartalmilag mindig ugyanazt kell hir
detnünk, mégis speciális esetek vannak. Ne a halott élete, személyi
sége határozza meg a textust, de lehetetlen figyelembe nem venni 
az elhalt személyiségét, egyéniségét. Ne az elhalt felől közeledjünk 
az igéhez, hanem ige örök fénye alá helyezzük azt a keveset is, amit 
az elhaltról mondunk. Az ige ne mottó legyen, de tartsa szem előtt 
annál a koporsónál arról az igéről elmondható isteni üzenetet.

„Steril ige”  vagy búcsúztató? Ki kell mondani: egyik se. Hála 
Istennek, hogy a búcsúztatók a szó teljes értelmében már nem hasz
nálatosak. 1888-ban a „Protestáns Pap” c. nagyon is gyakorlati fo
lyóiratban így kiált fel egy józan lelkész: „ . . . .  a népnek sajnos tet
szik a sok sületlen kádencia. És akire az szól, az pityeredik el. Eze
ken az értelmes ember csak mulatni tud. Mikor lesz ez másként?” 
kérdezi. Ügy látszik majdnem 80 évnek kellett eltelnie, hogy ez meg
szűnjön. Ahogy tisztázódik a helyes teológiai látás kis és nagy kér
désekben, úgy szűnnek meg a liberalizmusnak, a racionalizmusnak 
még néha kísértő csökevényei. De baj lenne, ha ebben a kérdésben 
is a másik végletbe esnénk. Elfelejtenénk, hogy a koporsók mellett 
nemcsak úgy állunk, mint Isten szolgái, akik az ő örök titkairól, evan
géliumáról és vigasztalásáról szólunk, hanem úgy is mint pásztorok, 
emberek, akik egy embertársuk földi életútja befejezésénél állunk. 
Kérdés, hogy a „steril-ige” humanitás nélkül nem ejt-e még nagyobb 
sebet a vigaszra szoruló hozzátartozók szívén. Az is baj lenne, ha a 
keresztyének akár kifelé, akár befelé soha nem sírnának. Kell a 
könny! Halálozáskor olyan az ég, hogy felhők gyülekeztek! A termé
szetnek se áldás a vizetlen felhő! Csak amiből eső hull alá! Nem baj, 
hogyha sírnak! Csak úgy tudjunk őszintén Isten evangéliumával szol
gálni, hogy helyesen meg is vigasztalódjanak.

Igazat szóljunk. Mint ahogy Isten igéje is igazságos, úgy az el
haltról is az emberi igazságérzet mérlege alapján szólhatunk. Még 
azt se valljuk: „a halottakról jót vagy semmit” . Nem az a feladatunk, 
hogy szebbé ecseteljük az elhalt életét, vagy pláne „beprédikáljuk” 
az üdvösségbe, hanem az, hogy arról az Istenről tegyünk bizonysá
got, aki az elhalt életét is eddig kezében tartotta és most megszakítot
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ta, Isten ezért az elhaltért is halálra adta Krisztust, akinek bocsána
tába ajánljuk. Lehet arról is beszélni, hogy nem kellene-e különvá
lasztani az ún. emberi szót (értem alatta az elhalt rövid, pár monda
tos élettörténetét elmondani, adatokkal), és az igehirdetést utána. 
Vannak, akik így gyakorolják.

Tanító jelleg az igehirdetésben. 16 évi itteni szolgálatom alatt 
mindössze két 5 éven alulit temettem. Igaz, kevesebb a születés, de 
hatalmas nagy erőfeszítést tesznek a csecsemőhalandóság egyre job
ban való csökkentésére. (Száz évvel ezelőtt egy halotti anyagkönyv 
egy-egy oldalán a 10 bejegyzésből legalább 8 gyermekhalál volt.) Is
ten iránti hálaadással beszélhetünk arról is, hogy nem kell gyakorta 
állnunk gyermekkoporsók mellett. Becsüljük azokat, akik azon fára
doznak, hogy így van! Nagyon szorgalmas elhalt testvérünk kopor
sójánál szólhatunk helyes tanítást a munka bibliai értelmezéséről is. 
Persze röviden. Lehetetlen nem érinteni egy elhalt munkatárs teme
tésekor a helyes közösségi viszony szeretetben való értelmezését. 
Még mindig temetünk háborúban szerzett betegségekben megható
kat. Akik évekig hordozták a borzalmas testi-lelki nyomorúságokat. 
Bűn lenne elhallgatni, hogy ne figyelmeztessen egy ilyen élet arra, 
hogy többé ne forduljanak elő ilyen visszamaradó borzalmak. Job
ban becsüljük meg a békét és az életet, és tegyünk meg mindent 
érte, hogy tartós legyen!

Lehet-e polemikus vagy apologetikus vonás a temetési igehirde
tésünkben? Ha a temetési igehirdetésünk hű tükre az igén alapuló jó 
dogmatikánknak, akkor a pozitív eschatologikus igehirdetés már ön
magában polemizálóvá válhat. De ezt nem kell keresni, vagy pláne 
kiemelni. Senkit ne sértsünk, bántsunk a koporsó mellett, se közöm
bösségében, se hitetlenségében, nem ez a feladatunk. A keresztyén 
temetés szeretetszolgálat és istentisztelet, Isten örök igéjének hirde
tése: halálról, feltámadásról, ítéletről, örök életről.

A viszontlátás gondolata. Nem idegen ugyan a Bibliától, de azt 
abban az értelemben felhasználni, ahogy sokszor a híveink általában 
értelmezik: merész dolog. Honnan tudjuk, hogy viszontlátjuk egy
mást? Honnan tudjuk, hogy mindegyikünk üdvözül? Ne legyünk 
könnyelműek ezen a ponton és vigyázzunk arra, amit mondunk, 
nehogy hamis evangélium prédikálói legyünk! Azt a reménységet 
nem adjuk fel és azt hirdetjük: akik az Úrban éltek, a halál se vá
lasztotta el őket Isten szeretetétől, de kerüljük ennek a reménység
nek a realizálását, csak annyit mondjunk el, amennyire az ige tiszta 
tanítása minket felhatalmaz. (Kosa).

Mi tegyünk meg mindent a jó temetési igehirdetésért, de mer
jük ezt is reábízni a Lélek Urára. Ahol a mi emberi erőlködésünk 
sokszor csődöt mond, ott Istennek tetszik vigasztalni az evangélium 
által! Mi hirdessük: van üdvösségünk, mert van Krisztusunk, aki 
önmagát adta értünk! Az ő szeretetével, bocsánatával, reménységé
vel temetünk. De Isten vigasztal Szentlelke által. Mi hirdessük az 
igét tisztán és igazán, hogy jó eszköze lehessen a Szentléleknek.

Hegyháti János
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Temetőszobrászat

CSŐREGH ÉVA „Művészet és giccs a sírok közt” című cikké
ben (Világosság 1967/11:684—687) végigvezet a Kerepesi-temetőn, 
elemzi néhány jellegzetes síremlék eszmei tartalmát, művészi érté
két és ezek társadalmi hátterét, és végül így foglalja össze eredmé
nyeit :

„Az adott kor vezető eszmeáramlatával megegyező temetői stí
lus teremt csak esztétikai értékeket, ennek az összhangnak a bom
lása azonban az ízléstelenségnek nyit széles kaput itt is éppen úgy, 
mint a világi művészetben, illetve a mindennapi élet formaalakítá
sának bármelyik területén.”

„Csak konvencióból elfogadott tartalmat nem tud művészivé át- 
költeni semmiféle zsenialitás, még a technikailag legtökéletesebb for
ma is dadogni kezd és összeomlik, ha nem tartja egybe tartalmának 
igazsága. Nem elsősorban attól szaporodtak el tehát a giccsek a XX. 
sz. temetőjében, hogy nem művész, hanem csak mesterokleveles kő
faragó vagy plane kontár kezéből kerültek ki sírszobrai, hanem azért, 
mert az emberek világképének gondolkodásmódjának megváltozá
sa következtében mindinkább a túlvilági életre vonatkozó hagyomá
nyok kiüresedett hüvelye marad meg csupán, hit nélkül ismételge
tett séma.”

MI IS elégedetlenek vagyunk temetőink „művészetével” , köszön
jük az éles elemzést, igazságosnak tartjuk a bírálatot. Első felada
tunknak tekintjük az őszinteséget, amire a cikk is céloz: sem kifejező 
eszközeink, sem szövegezéseink nem mehetnek túl azon, amit való
ban hiszünk. Mivel pedig a vallásos művészetet formába öntött ige
hirdetésnek is tekinthetjük, az őszinteséget a temetési igehirdetések
nél kell kezdenünk. Nem mondhatunk egyetlen szót sem, amely mö
gött nem áll a meggyőződés aranyfedezete. A szekularizált világ írat
lan alaptörvénye a feltétlen becsületesség a hit és a vallás kérdésé
ben. Az üres hagyományőrzés ellen — Jézus szavaival: a farizeusok 
és írástudók képmutatása ellen — a temetőben is fel kell vennünk 
a harcot.

VISZONT a szekularizált világban is van valóságos és őszinte 
keresztyén hit, s ennek egyre világosabban bontakoznak ki mai élet
formái az élet reménységéből eredő szolgáló szeretetben. Ennek a 
reménységgel és szeretettel telített hitnek kell új formát keresnie 
temetői szolgálatunkban és művészetünkben is.

Dr. Prőhle Károly
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Az ige h irdető műhely e

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP

Rm 14,13—19

1. A textus

13. Pál „szójátékszerű” intésének élét a pontos fordítások sem tudják 
visszaadni. Vagy a szöveghűség szenved csorbát („ne ítélkezzünk egymás 
fölött, hanem határozzátok el magatokat arra, hogy . . vagy: „ . . .  inkább- 
azon legyetek, hogy . . vagy a magyarosság („ne ítélkezzünk egymás 
fölött, hanem inkább azt ítéljétek, hogy. . . ”) E versben a „krinómen- 
krinate”, az „allélusz” és a „proszkomma-szkandalon” egyformán hang
súlyos, és egymással összefüggésben hangsúlyos. Ugyanannak az ítélke
zésnek, ítéletalkotásnak két irányára mutat: az egyiket helyteleníti, a má
sikat kívánja. Ezek alapján parafrázis-szerűen így foglalható össze a vers. 
mondanivalója: „ne egymás, hanem inkább a testvért elbuktató és csap
dába ejtő dolgaitok megítélésére törekedjetek” . Az exegetikai és homile- 
tikai kitaposott ösvényt elkerülhetjük, ha a „proszkomma” és ,szkanda- 
lon” kifejezéseknél a megszokott „megütközés” és „botránkozás” magyar 
megfelelők mellett figyelembe vesszük a „botlás” és „csapda — tőr” ér
telmet is.

14-ben Pál nem egyszerűen a maga meggyőződését mondja el. Az „en 
kürió Iészu” kifejezés teszi nyomatékossá szavait. Több ez, mintha Jé
zusra hivatkozna (Mt 15,11), és „igazolná” az aggályosak és törvényeske- 
dők számára nyilván meglepő — és tán felháborító — véleményét. Rie- 
necker „az Ürral való közösség következtében megnyert belátás” -ról be
szél, míg Karner arra mutat rá, hogy Pál korában nincs még meg a „ke
resztyén” megjelölés; gyakran az itt szereplő kifejezés helyettesíti, — 
de hozzáteszi: „Ilyenkor is világos, hogy vele az apostol a Krisztus által 
végbement csodálatos életújulást jelöli meg.” Ez — a szövegösszefüggés
ből az értelem megváltoztatása nélkül elhagyható, első látásra tehát „súly
talan” — kifejezés végső soron a mértéke annak, hogy az „ételkérdés” 
súlyos, vagy lényegtelen-e.

15. Pál számára mindenesetre egészen világos, hogy nem lényeges az 
ételek megevése, vagy meg nem evése körül támadt vita. Számára a vi
tának és a vitát kiváltó tetteknek a felebarátra gyakorolt hatása a lénye
ges! Nagyon jól felhasználható az a finom különböztetés, amellyel Luther 
közelíti meg ezt a verset. Luther lényegesnek tartja, hogy Pál nem ezt 
mondja: „Ha te őt megszomorítod”, hanem ezt: „ha ő megszomorodik” . 
1 Kor 6,12-re utalva elveti az ilyen okoskodást: „A  botránkozás, mások el- 
kása nem az én hibám; nem is én szomorítottam meg, hiszen csak azt. 
tettem, ami megengedett a számomra.” (V. ö. Römerbr. 519.) Az „ételkér
dés” értéke akkor kerül helyes megvilágításba, ha Krisztus halálának ér
tékéhez mérjük.
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16. A törvényeskedő kicsenyesség és a szabadsággal kérkedő nagy
vonalúság (ami egyben szeretetlenség!), önmagában is, egymással ütkö
zésben pedig különösképpen is alkalmas arra, hogy a kívülálló jogosnak 
és megalapozottnak érezze kárhoztató ítéletalkotását. Ez a vers éppen 
azért nem „lóg ki” a szövegből, mert a hatás szélesebb körben meg
mutatkozó romboló irányával, annak megmutatásával fokozza Pál intel
mének komolyságát.

17—18. Mert a „tét” nagy: Isten uralmának megvalósulása a földön. S 
ez nem kegyes „étrend” alapján történik, hanem úgy, hogy „Ö igazsá
gával ajándékoz meg minket, amivel mi — akarata szerint — eggyé let
tünk; hogy Ö minket önmagával és egymással a békességben egyesít
sen; hogy Ö a gondot és fájdalmat elvegye tőlünk, és betöltsön minket 
örömmel.” (Schlatter: Römerbr. 165). A Szentlélek végzi el bennünk min
dezt úgy, hogy Krisztushoz vezet, hogy mi, mint szolgái Hozzá tartozzunk 
és Neki éljünk. A „Szentlélek által való öröm” pedig „nem a test által 
való öröm, sokkal inkább a test megfeszítése.” (Luther: Römerbr. 521).

19, Luther megjegyzése segít megérteni: mit jelent „törekedni arra, ami 
a békességre és egymás épülésére való” . Aktivizálódásunk mások felé el 
sem képzelhető addig, amíg önmagunkat igyekszünk „békén hagyni” . 
Nem lehet békét munkálni békétlenül, botránkozások ellen küzdeni ad
dig, míg magunk botránkoztatunk, gondokat átvállalni, míg magunk 
gondok alatt görnyedünk, építeni másokat, míg bennünk a gyűlölet ma
rad az úr. Nem elég a jószándékú elhatározás; meg kell előznie és meg 
kell alapoznia ezt életünk megújulásának.

2. A textus mai mondanivalója

Igaz az a megállapítás, hogy ,a zsidó étkezési szabályokra való utalás
nak ma már csupán körtörténeti jelentősége van, de gyülekezeteink szá
mára a probléma távolálló és érthetetlen. „(LP 1962,246). A Rómában ak
kor időszerű kérdés fölött valóban eljárt már az idő, de ez a számunkra 
furcsa „ételvita”, pontosabban Pál szerepe ebben a vitában tartalmaz ne
künk szóló aktuális üzenetet. Pál, amikor beleszólt a római gyülekezetei 
izgató „ételkérdésbe”, akkor világossá tette, hogy másutt van a keresztyén 
élet súlypontja, mint ahol azt a rómaiak látják. Szerinte a gyülekezet nem 
bíbelődhetik az „Istennek tetsző étrend” kérdésével, amikor sürgető szük
ségesség a gyülekezet „Istennek tetsző étrendjének” kérdésével való 
őszinte szembenézés. Pál azt akarja, hogy forduljanak el a lényegtelen
től, hogy felismerhessék a lényegest. Amikor megszólal és megszólít, 
egyben kérdések elé is állít. Hogy a másik megítélése-e a dolga, vagy in
kább annak megítélése: miben botlik meg társa — gyakran éppen az ő 
magatartása miatt? Hogy kicsinyeskedő törvényeskedése, vagy nagyvo
nalú szabadossága nem járatja-e le Krisztus szent ügyét a kívülállók 
előtt? Hogy sokszor nagyképű „másokat segítő” akciói mögött nem fedez
hető-e fel ősi emberi önzése és önmaga előtérbe-állításának visszataszító 
igyekezete? Hogy egyáltalán segíteni akar-e komolyan és őszintén, vagy 
pedig megelégszik a fontoskodással? Hogy veszi-e a fáradságot ahhoz. 
hogy megpróbáljon legalább néha-néha a „saját szempontok” bűvületétől 
szabadulni, s a kavargó eseményeket, valamint a kavargó eseményekben 
küszködő embertársait — gyülekezeten belül és kívül egyaránt — a „má
sik szemével” is nézni? Nem tokosodott-e bele életének kisebb-nagyobb 
kérdéseivel való foglalkozásba, s látja-e, hogy a gyülekezet egy test. s 
hogy ennek a testnek Feje is van? Másokat óhajt csak megváltoztatni, 
vagy eljutott már önmaga megváltoztatásának sóvárgó igenléséig? Hogy
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a rombolás és fúrás helyett életprogrammá lett-e már számára mások 
építése?

A lényeges és lényegtelen, a mi életünkben éppúgy, mint Pál idejében, 
együtt jelentkezik. De — éppúgy, mint Pál idejében — Isten igéje segít
ségünkre van abban, hogy az annyira szükséges „elválasztás” megtörtén
jék, s így az „igehallgató gyülekezet” formálódjék „szolgáló gyüleke
zetté” .

3. Téma és diszpozíció

FÉLRE A LÉNYEGTELEN DOLGOKKAL! . . .

1. . . .  hogy láthassuk a lényegest az ítéletalkotásban (13—15).
2. .. . hogy láthassuk a lényegest a kegyességben (16—18).
3. . . .  hogy láthassuk a lényegest egymás építésében (19).

Magassy Sándor

Laikus kérdések és szempontok Rm 14,13—19-hez

A szövegérthetőség miatt 14,1-től kell venni a kijelölt szakaszt, (lb) — 
Pál az „erősekhez” fordul: azért, hogy a gyengéket is erre a magaslatra 
emeljék? „Egyenruhában” akarja látni a rómaiakat!? (lb) — „Tudom és 
meg vagyok győződve az Ür Jézusban” : mire vezethető vissza ez a mon
dat? Személyes élményére gondol Pál, vagy a történeti Jézusra? El lehet-e 
választani a kettőt? A tudomány száraz a személyes élmény nélkül, (lb) 
— A 14. vers szabadosságra vezethet, a 15. vers pedig alkalmat adhat 
a tévelygőknek, hogy a szeretettel védekezzenek. Mi a helyes értelme és 
üzenete a két versnek? (9b) — A 17. és 19. versek tartalmilag szemben 
állnak egymással. A 17. versben függőséget érezhetünk, addig a 19. vers 
az önállóság dicsérete. De zavaró a 19. versben használt felszólító mód 
is, vagy a fordítás pontatlan? (lb) — Az igeszakasz központi része a 17. 
vers. Pál azonban általánosságokkal jellemzi Isten országát. Hogyan ért
sük ezeket, hogy ne legyenek számunkra közhelyek? (9b) — Mint fogal
mak komoly gondot okoznak: botránkozás és botránkoztatás: tiszta és 
tisztátalan. Hol a határ? Ami az egyiknek megbotránkoztató, az a másik
nak bravúrszámba megy. A tisztának minden tiszta Tit 1,15. A nézőben 
van a hiba? (lb) — Kinek a megbotránkozását lehet és kell figyelembe 
venni? Akf a 17. és 18. v. alapján szolgál Krisztusnak, azt egyfelelő meg
szólják a törvényeskedők, akik csak a „tiszta — tisztátalan” kategóri
ában tudnak gondolkodni, másfelől megbotránkoznak rajtuk a névleges 
keresztyének is. Jézus botránykő volt a világban. Figyelembe vehette-e 
ellenfelei megbotránkozását? (9b) — A megbotránkozás tipikusan nem
zedék-probléma a gyülekezetben is: az ifjúság viselkedése, vallásos állás- 
foglalása megbotránkoztatja az idősebbeket. Ebben az esetben az ifjú
sághoz szól csak az ige? Az idősebb nemzedékhez nem, amikor az ő 
„vallásosságuk” meg az ifjúságot botránkoztatja meg sok elavult hagyo
mány, babonával keveredő vallásosság, kultúra és életet tagadó látszat
kegyesség, hit és tudomány szembeállítása stb. miatt? (9b) — Ne ítélkez
zünk? De kritika nélkül elképzelhető-e a gyülekezet vagy bármilyen kö
zösség élete? Az igét embereken keresztül szólaltatja meg Isten. (9b) — 
A gőgös vallásos magatartás megbotránkoztat másokat. Az előbbiek vi
szont megbotránkoznak azokon, akik keresztyénségükben is „szemérme
sek” . (9b) —
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PÜNKÖSD ÜNNEPE

Cs 2,36—38.

Exegetikai megjegyzések

A Lelkipásztor 1962. áprilisi számában elég bőségesen találhatók, az: 
igehirdetést előkészítő gondolatokkal, utóbb pedig textusfordítási kísér
lettel együtt. (248., 255. o.)

36. v. A bevezető félmondathoz Bengel: „Ezt Péter Isten örvendező 
heroldjaként hatalmas hangon kiáltotta ki.” Asfalós: nem „feltehetően” , 
vagy „valószínűleg” , hanem bizonyosan! A személyesen tapasztalt történ
tek és a rájuk vonatkozó próféciák után nincs kétség. Megrendítő tény
feltárás történik itt! — Ginósketó: ismerje fel, döbbenjen rá, „tudja 
meg” : egzisztenciálisan, az Isten cselekvésétől megragadottan. — Pás: 
univerzális a kérügma, s nem csupán egyes különcöknek, extra-valláso
saknak, vagy a kegyes elitnek szól.

Emberileg nézve hallatlanul merész s egyben óriási jelentőségű azo
nosítás, hogy Isten ezt a Jézust kyrios-szá tette, hiszen ez a szó a LXX 
nyomán Jahve ideogramja, amellett pedig az adott hallgatóságban egy
idejűleg azonnal felidézi az egyiptomi, kisázsiai és Szíriái megváltó-val- 
lások kyrios-ait, valamint a rómaiak kyrios-át, a császárt! (Kényes kife
jezés, az INRI-ben foglalt rex-vád miatt.) Jézus Krisztus Űr — vallotta 
a gyülekezet, „tanúskodva és elhatárolóan”. (Bottfried Voigt: Die neue 
Kreatur, 194. o.) — „Akit ti” : ezzel Péter végezetül még egyszer meg
szúrja őket. (Bengel)

Epoiésen: nem idői punktuaiitást jelöl meg, hanem az isteni cse
lekvés tényét szögezi le. A poiein különben is néha a hifii deklaratív 
jellegét körülíró segédige gyanánt tekinthető (pl. Mt 12,33-ban). „Hogy 
Jézus Messiás-voltát feltámadásának idejéről datálta volna az ősgyüle
kezet (Bultmann), arról sem itt, sem R 1,4-ben nincs szó; hogy mikor 
tette Isten Jézust Ürrá, arról a textus semmit sem mond.” (Voigt) H. W. 
Beyer (NTD) utal arra, hogy itt nincs szó Jézus praeexistentiájáról, tehát 
ősi hagyományt használt itt fel Lukács. (26. o.) E problémához W. de 
Boor (Die Apostelgesch., Wupp. St. B., 64. o.): „Isten ,örök’ és .történeti’ 
cselekvése egymáshoz való viszonyában számunkra rejtett és megragad
hatatlan marad. Isten oly komolyan és valóságosan nyúl bele a történe
lembe, hogy abban olyan dolgokat .csinál’, melyek az ő idő előtti jelené
ben egyszersmind már benne voltak.”

37. v. A „hatás” : szívükig hasít az Ige. („They were cut to the heart” , 
NEB; „Diese Worte erfíillten ihr Herz mit quálendem Schmerz” , Fritz 
Tillmann; „ . . .  ging ihnen ein Stich durchs Herz” , Zürcher B.) — Adelfoi: 
a vállvonogató elképpedés, ill. gúnyolódás „természetes” pozíciójából 
most hirtelen az atyafiság atmoszférájába helyeződtek át. Alapállás-vál- 
tozás!

38. v. Metanoésate: aoristos, itt igazán a kormányrúd egyszerre törté
nő átfordításáról van szó (Voigt). (Ami persze a legkevésbé sem teszi 
szükségtelenné a naponkénti megtérést.) A metanoeó jelentései: utólag 
megjegyez-észrevesz, bűnbánatot érez, megváltoztatja felfogását-értel- 
mét-gondolkozását, érzelmeit is, más mentalitást vesz fel. De legalább 
ugyanennyire benne van ebben az apostoli szóban a prófétai suhu =  „for
duljatok meg” , térjetek meg! — Hekastos: az egyénenkénti döntést hang
súlyozza. Tér, dórean tón hagiov pneumatos: gén. explicationis =  az aján
dékot, ami nem más, mint a Szentlélek.
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A  keresztséggel és a Szentlélekkel kapcsolatban nem érdektelen tud
ni, hogy a víz, a tűz és a vihar a legősibb energiaszimbólumok, termé
szetesen in actu, emellett a víz a tudatalatti legáltalánosabb jelképe, 
mély negatív és pozitív lehetőségekkel, melyek a szimpla racionalitást 
messze meghaladhatják. Ehhez is van köze annak, hogy a hal keresz
tyén jelképpé lett: mint beláthatatlan mélységből származó táplálék nem 

^közönséges „energiahordozó” . Ugyanekkor a víznek „a felsőbb dolgokhoz 
is köze van; mert az égből zúdul alá. Magával hoz valamit az égiből 

;az emberiség egyszerű, nagy élményéül, mint megtermékenyítő eső. Át
látszó és mégis folyékony anyag, s átlátszósága a fényre utal. A fentiek
nek és az átlátszóságnak ebben a kapcsolatában a víz a szellem kifeje
zése is. Ezért újul meg benne az ember, s ajánltatik fel a Léleknek.” 
(Ernst Aeppli: Dér Traum und seine Deutung, 278. o.) Ezzel természete
sen nem elpszichologizálni akarjuk a keresztség értelmezését, hanem 
arra szeretnénk rámutatni: jelképes aspektusa milyen széles alapú — 
Lenne gyökerezik minden ember tudattalanjában. Érdekes lenne azt is 
idézni mindehhez, amit a svájci pszichológus a fürdési és forrás-ál
mokról ír, ám ezek szimbolikája eléggé kézenfekvő: tisztulás, energia- 
íutánpótlás. De most már inkább egy bővebb vázlat-kísértetet:

Erő! Újulás!

A hatalmas lehetőségek és feszültségek korát éljük. Az atomfizika 
szédületes energiaforrást tár fel mind nagyobb mértékben, de ha ezzel 
visszaélnek, akkor az egész emberiség szédülhet az atomhalál tömegsír
jába. A gépesítés egyre lenyűgözőbb lendületű, ám félő, hogy a kiszolgá
lásunkra létesített technika gépies élvezőivé leszünk, melyben embersé
günk belső követelményei esetleg már nem lenyűgözően, hanem nyűg
ként hatnak ránk. Termelünk, régente meg sem álmodott bőségben, de 
igényeinket mintha rakétamotor hajtaná: elébevágnak a valóságnak, s 
könnyen meglehet, hogy sokkal jobban látjuk azt, ami még nincs, mint 
azt, ami már van. S általában óriási a veszélye az egyoldalú fogyasztói 
szemléletnek, mely folyton azt lesi: mit kapok én? — pénzben, kénye
lemben, élvezetben, elismerésben — vagyis, hogy mennyire forog körü
löttem ez a jól technizált világ. Mintha gépeink azért lennének erősek, 
hogy mi magunk gyengék maradhassunk, és azért lenne annyi új a 

"világon, hogy bennünk minden régi indulat annál nyugodtabban ter- 
peszkedhessék. Mellesleg: ez az „inkasszáló alapállás” a legbiztosabb 
módja annak, hogy egyedüllétre és kiszikkadásra ítéljük magunkat. És 
egyhamar előállhat egy olyan helyzet, amelyben anyagi bázisunk erős, s 
ruhánk és házunk új, csak éppen bennünk magunkban kiált minden erő 
és űjulás után. Magunkra gondoljunk! Nincs így?'

Az a tömeg, amely közel 2000 éve özönlött fel Jeruzsálembe az ószö
vetségi pünkösdre, hálát adni az aratásért, aligha érezte helyzetét aggasz
tónak. Hiszen rendes, vallásos embereknek tudták magukat, akik éppen 
ilyen minőségben tolonganak a szent városban: ünnepelnek, megköszönik 
Istennek a termelés eredményeit. Bizony! Különösebben az sem zavar
hatta meg áhítatukat, hogy 52 nappal azelőtt egy galileai prófétát ke
resztre feszítettek, valami Názáreti Jézust, és jórészt ők is ordították 
a feszítsd meg-et — dehát ki tud ellenállni a tömeghangulatnak? Vagy 
esetleg csak ácsorgó szemlélői voltak a véres színjátéknak, dehát az csak 
nem bűn? Igen különösen folytatódott ugyan az a nap, az ég teljesen 
'elsötétült, sok emberen megnevezhetetlen bizonytalanság vett erőt, és ki
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hitte volna, hogy a szégyenfán lehet méltóságteljesen is meghalni! A leg
többen rossz érzéssel kotródtak aznap haza, hogy gyorsan elfelejtsék az 
egészet. Minek izgassa az ember magát fölöslegesen? Hát igen. Lám, az 
aratás nem akadt meg, és az egyházi élet olyan nyugodtan folyt tovább 
medrében, mint a Jordán. Ha maradt bennük egy kis lelkifurdalás, most 
kiünnepelhették magukból. Arra jó a templom. Megnyugodni.

És ennek a kegyes derekasságnak, ennek a Krisztus félretétele után 
olyan szépen megnyugvó, rendíthetetlen vallásosságnak a közepébe rob
ban bele Péter pünkösdi beszéde! Semmibe vesz emberi számításokat és 
szónoklási törvényeket. Esze ágában sincs „megnyerni” őket, ügyes, hang
zatos érveléssel. Sőt mindnyájukat gyilkossággal vádolja, en bloc, az 
egész tömeget! Mégpedig Isten Egyetlenének, a Hasonlíthatatlannak, a 
Megváltónak megölésével!

S hogy ebből mégsem lesz közfelháborodás és lincselés, az a Szent
lélek munkáját jellemzi. Bekövetkezik a „lehetetlen” : a párnázott lelki
ismeretű, derék jó emberek egyszerre összeroppannak és nyomorult bű
nösökként, kétségbeesetten kérdik: Mitévők legyünk?!

De ma sem más a pünkösd! Vagy ha más, akkor nem pünkösd! Néz
zük csak, történik-e velünk olyasmi, ami alapvetően jellemezte akkor, 
az első pünkösdkor a Szentlélek munkáját.

1. Fájdalmas rádöbbenés az igazságra: életem gyakorlatában eltet
tem láb alól Krisztust! Mert zavart rettenetesen, amikor „természetesen” 
önmagamat szerettem jobban bárki másnál. Nem hagyott nyugtot, ami
kor energiáimat magam megértetésére fordítottam, s nem maradt belőle 
mások megértésére. Idegesített, hogy néhány indulatomat egészen biz
tosan nem helyesli, sőt bűnnek ítéli; bosszantott, ha azt mondta: „Ne 
félj!” — holott én eldöntöttem, hogy félek — hát már félni ser® szabad?! 
Az meg egyenesen dühített, hogy szerinte kivétel nélkül minden ember
társamat szeretnem kellene, noha a botrány az, hogy engem nem szeret
nek! Ezért vészfék-funkcióra osztottam be az Istent: segítsen, ha baj 
van, s a többit bízza rám! Nekem egy jól használható Megváltó kellene, 
s nem olyan, aki engem akar formálni és felhasználni! S az az én bű
nöm, hogy ez így van! Így gondolkozom, így spekulálok, így cselekszem! 
Mea culpa!

2. Mit tegyek, Istenem, mit tegyek?! Hiszen az élő Isten nem kellett 
nekem, legföljebb tőle kellett volna egy és más, igazán nem is szeret
tem, inkább csak használni akartam, jóba lenni a Mindenhatóval! 
A templomban is hányszor kerestem olcsó nyugalmat, igénytelen, üres 
potya nyugalmat, mely semmire sem kötelez és meghagy olyannak, ami
lyen vagyok! Embertársaim között is talán egypár ha akad, akit olykor 
tudok úgy szeretni, mint magamat — ha jól megy! De igényeim, azok 
vannak! Engem értsenek meg, engem szeressenek, engem ismerjenek el, 
engem bántódás ne érjen, nekem langyos fürdőviz legyen az élet — 
Isten és emberek ebben működjenek közre! Mea culpa! A Szent és Igaz 
nem kell, felebarátaim is inkább csak boldogulásom közegeiként kelle
nének — magam kellek csak magamnak, technikástól-életszínvonalas- 
tól, a jogban is a magam jogát látom mindenekelőtt, s Isten törvényé
ben is elsősorban azt, hogy engem védjen! Kiöltem az életemből a való
ságos Istent: a szeretet Jézusa nem birtokolhatta életemet! — Átjárja, 
átszűrja-e szívünket ez a rettenetes valóság?!

3. Innen lehet csak új életre indulni Mi már meg vagyunk keresz
telve: Isten „ránk tette a kezét” — de működhet-e rajtunk?! Minden nap! 
Önmagunktól feléje és embertársaink felé fordulunk-e a szeretet be
állítottságával és hiteles cselekvésével?
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Pünkösd valóságos ereje „robbanthatja le” rólunk a szép látszatot, 
hogy az erő és újulás energiáival töltsön fel. Minél nagyobbak korunk 
lehetőségei és feszültségei, annál jobban kell ez az erő: a Szentlélek 
ereje, mely a szeretet sodrába vet, s így ad életünknek ragyogó értelmet!

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Cs 2,36—38-hoz

Mit jelent az, hogy Isten Jézust krisztussá tette? Jó lenne ennek 
a kérdésnek megvilágítása nemcsak az Ótestamentum felől, kortörténeti, 
ill. vallástörténeti síkon, hanem elsősorban abban a vonatkozásban, hogy 
mit jelent a számunkra, hogy Jézus a Krisztus? (la) — Miért találta a 
hallgatókat szíven Péter prédikációja? Valószínűleg azért, mert konkrét 
volt. Lehettek ott sokan, akik közvetve maguk is részt vettek Jézus meg
feszítésében. Ma is ilyen konkrét prédikáció talál szíven, amely figye
lembe veszi a hallgatók egyéni és közösségi problémáit! (8) Péter miért 
teszi felelőssé a pünkösd ünnepére Jeruzsálembe összegyülekezett soka
ságot Jézus haláláért? Ezek közül bizonyára csak igen kevesen lehettek 
ott a „feszítsd meg”-et kiáltó tömegben. Ha pedig Péter arra gondol, hogy 
általában az ember bűne juttatta keresztre Jézust, akkor önmagát és 
apostoltársait miért vonja ki a felelősség alól („akit ti megfeszítette
tek!”)? (la) — Mi a Szentlélek ajándéka? A megtérés, a bűnbánat, a hit? 
Egy fiatal véleménye: A Szentlélek ajándéka maga a Szentlélek. Nem 
régen hallotta valahol, hogy egy középkori szent így imádkozott: „Nem 
a te ajándékaidat kérem, Uram, hanem téged magadat!” Nem az ajándé
kokat kell megnyerni, hanem magát az ajándékozó Istent, s vele együtt 
minden ajándékot megnyerünk! (8) Az igehirdetésnek ki kellene pro
vokálni a mai gyülekezetből is ezt a kérdést: „Mit cselekedjünk?” De 
a válasz már nem lehet a 38. vers egyszerűen felhígított ismétlése. In
kább arról szeretnénk hallani, hogy az a tény, hogy Jézus Ür és Krisz
tus, milyen magatartást, választ, életstílust igényel tőlünk, (la) Ügy lát
szik, a Krisztus megnyeréséért mégis csak kell tenni valamit. Hogyan 
értsük, hogy a hitet ajándékba kapjuk, s itt mégis szól a parancs: „Tér
jetek meg, és keresztelkedjetek meg!” A Szentlelket nem közvetítheti 
sem a keresztség, sem a bűnbánat, hanem csak maga Isten adhatja. Mi 
értelme van a bűnbánatnak, ha újra meg újra visszaesünk a bűnbe? (8)

PÜNKÖSD 2. NAPJA

Cs 2,42—47.

A textus értelmezése

Az Acta 2. fejezete az első Pünkösd világtörténeti eseményét, a 
Szentlélek elküldését, egyházteremtő munkáját és az első keresztyén 
gyülekezet életét állítja elénk. A teljesebb megértés érdekében v. ö. a 
41. verset is. (V. ö. O Dibelius: Die werdende Kirche 39.1) Péter pünkösdi 
prédikációja megragadta a hallgatóság szívét. Elfogadták az igét, és csat
lakoztak (V. ö Acta 5,4.) az őskeresztyén gyülekezet magvához, a 12 apos
tolhoz, a keresztség felvétele által. Mintegy 3000 lélekből álló gyüleke-
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zetet a Szentlélek kovácsolta eggyé, közösséggé az ige hirdetése és a ke- 
resztség által. Így kezdődik Krisztus egyházának földi története.

A 42. vers alapvető fogalmakat tartalmaz. E fogalmak értelmezésé
ben találjuk meg az első gyülekezet hitének titkát. „Az apostolok taní
tása” (didaché): Rendkívül jelentős, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet éle
tében „az apostolok Tanításá” -val való foglalkozás állott az első helyen. 
Ez a tény egyszer s mindenkorra visszautasítja azt a vádat, hogy a ke- 
resztyénség mindennapi, megrázó élményeket jelent. Miben állott ez a 
tanítás? Izrael népe életében nem volt ismeretlen a vallási tanítás. Írás
tudók naponként foglalkoztak tanítványaikkal. Ehhez hasonló történt az 
első gyülekezetben is, csak egészen más tartalommal. Az apostolok na
ponként összegyűjtötték magánházaknál a gyülekezet tagjait, megdi- 
csőült Uruk akaratának engedelmeskedve. (Mt. 28,20.) Jézus életét, beszé
deit és cselekedeteit mondották el a hívőknek a személyes élmény meg
győző erejével. Ismert OT.-i helyeket, zsoltárokat Jézusra vonatkoztatva 
magyarázták, rámutattak arra, hogy az Írás jövendölései Krisztusban 
beteljesedtek. (V. ör Acta 8,35.) Az íráshelyeket úgy magyarázták, aho
gyan Mesterük ajkáról hallották. Megvilágították a nagy összefüggése
ket, hogy a feltámadott és megdicsőült Jézus az, akiről az ÓT. bizony
ságot tett. A gyülekezet tagjaival kívülről is megtanították, elismételtet- 
ték és beszélgettek róla. Tehát az apostolok fáradhatatlan katechetikai 
munkát is végeztek. Ebből az anyagból keletkeztek az evangéliumok. 
(V. ö. H. W. Beyer: Die Apostelgeschichte 29. 1.) A naponkénti tanítás által 
ivódott a szívükbe Krisztus, úgyhogy teljesen sajátukká vált. — „koi- 
nónia” a másik központi fogalom. Az ember legteljesebb életközössé
gét jelenti Istennel és embertársakkal. Itt a testvéri együttlétet, Krisztus
sal való életközösséget és az üdvösség javaiban való részesedést. — A 
„kenyér megtörése” az első keresztyének közös vacsoráit jelenti. Ez az 
Úrvacsora szentségének legősibb formája volt. Ezeken az asztalközössé
geken a legbensőségesebben tapasztalták Jézus jelenlétét. Minden ilyen 
együttlét az apostolokat emlékeztetté a nagycsütörtöki utolsó vacsorára. 
Jézus mozdulataira, amint a kenyeret megtörte, amint hálát adott és fe
lejthetetlen szavaira: „ez az én testem ... ez az én vérem ... érettetek 
adatott. . .  Ilyen alkalmakon újra idézték e szavakat. „Tudták, hogy az 
Űr láthatatlanul jelen van és mint egykor, most is velük asztalhoz ül.” 
(Beyer i. m. 29. 1.) Ez a bensőséges cselekmény napról napra ismétlődött 
a gyülekezet életében. Az utolsó vacsorára emlékezés, Jézus halála, sa
játos szentséget adott e cselekménynek. A gyülekezet hálás örömmel, 
nem szomorkodva részesült a Krisztus testével való közösségben. Ez az 
aktus mindannyiukat a Krisztus testévé egyesítette. — „Könyörgések” 
(proseüchai) az utolsó fogalom. A közös imádságot jelöli. Az igét hallga
tó és Jézust elfogadó gyülekezet imádságban válaszolt Ura kegyelmes 
szeretetére. A Szentlélek az emberi beszéd útján is összekapcsolja Urá
val a híveket. (V. ö. LP 1962. ápr.) Így alakultak ki a liturgikus imád
ságok. A közös könyörgés, hálaadás és dicséret hatalmas összekapcsoló 
erő. Tehát az ige, úrvacsora és az imádság ötvözte testvéri közösséggé 
a gyülekezetei. — 44. vers. A  szeretetből fakadó vagyonközösséget mu
tatja be. A szeretet és a közösségtudat késztette őket arra, hogy a fel
merült gazdasági kérdéseiket önkéntes áldozattal oldják meg. Tudjuk, 
hogy ez a forma nem volt maradandó.

43. és 46. vers: a kívülállókra gyakorolt hatást írja le. Félelem ébredt 
a szívekben Isten közelségének a megérzésén. — „terata” csodák, „se- 
meion” önmagukon túlmutató jelek. Az első hívek szeretetközössége, 
példamutató élete vonzerő volt. A nép előtt kedvesek voltak. Első idők
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ben, míg lehetőségük volt, résztvettek a templomi istentiszteleteken is. 
A tanítást és az úrvacsorát házanként rendezték. Így élt az első gyü
lekezet.

47. vers arról tudósít, hogy a kis kezdet egyre növekvő tendenciát 
mutat. Jézus Krisztus evangéliuma elindult világhódító útjára.

Gondolatok az igehirdetéshez

Textusunk alkalmat nyújt az igehirdetőnek, hogy az egyház létének 
alapjait és értelmét fejtse ki a ma élő gyülekezet előtt. De arra is kész
tet az ige, hogy lemérjük mennyire engedelmeskedünk Jézus akaratának 
és a Szentlélek egyházat teremtő, szolgálatra indító erejének. Az első 
Pünkösddel Isten új korszakot nyitott az emberiség életében. Megkez
dődött az utolsó „aión” : a Szentlélek és az egyház korszaka. Feltámadott 
és megdicsőült Urunk új létformája az egyház ebben a világban. Az idő 
és tér korlátozó ereje nem vonatkozik többé reá. Isten kinyilatkoztatása, 
melyet Jézus Krisztusban adott, az egyházban folytatódik tovább a 
Szentlélek munkája által. Az egyház eleven, élő organizmus, a feltá
madott és megdicsőült Jézus Krisztus „teste” . Legteljesebb életközös
ség Krisztus és a tagok között. Ö a test „feje” és irányítja a test tag
jait, meghatározza az egyház életfunkcióit. Két kérdésre ad feleletet 
alapigénk: 1. Mi az egyház létének alapja? 2. Mi az egyház létének ér
telme ebben a világban ?

1. Az egyházat nem nézhetjük önmagában. Vannak olyanok, akik 
az egyházban egy emberi társulást, szociológiai közösséget látnak. Hí
veink előtt világossá kell tennünk, hogy az egyház léte nem emberi ere
detű. Az egyház Isten üdvösségszerző akaratából, Jézus váltságművén fel
épülő és a Szentlélek által munkált legbensőbb életközösség a feltáma
dott és megdicsőült Jézus és a hívek között. Krisztus és az egyház el 
nem választható. Az egyház élete csak a Jézus Krisztussal való symbió- 
zisban valósul meg a világban. A páli klasszikus képnél megfelelőb
bet aligha találhatunk ennek jelölésére: szerves organizmus „fej” és 
„test” elválaszthatatlan egysége.

Igénk arra felel, hogyan valósul meg a Szentlélek munkája által 
Krisztus és a hívők között ez a bensőséges életközösség.

a) Az egyház létének alapja: Isten igéje. Az első gyülekezet életé
ben is ez állott az első helyen. Az egyház nem önmagából él, hanem a 
Szentlélek által megvilágosított igéből. Az ige közösségteremtő ereje ab
ban áll, hogy az Élő igét, Jézus Krisztust realizálja a hívők életében. 
A II. hitágazat Jézus Krisztusa életvalósággá válik az igehallgatók szá
mára. „Amit tehát mi Jézus Krisztusról mondhatunk az adja az irány
vonalát annak, amit az egyház lényegéről mondhatunk” . (LP. 1962. ápr. 
sz 252 1.)

Így látják-e híveink az igét? Tudatos-e bennük, hogy a tiszta és 
igaz igehirdetés az egyház legfontosabb életfunkciója?

b) Az egyház létének másik életfeltétele a szentségekkel való élés. 
Jézus rendelte a keresztséget és az úrvacsorát. Az úrvacsorában ön
magát adja a gyülekezetnek. Vele és egymással forrunk össze testvéri 
közösséggé és benne a bűnbocsánat felszabadító, szolgálatra indító ere
jét kapjuk.

c) Az imádság rendszeres gyakorlása az egyház harmadik belső élet
funkciója. Az emberi szív hálája az imádság mozgató rugója. A könyör
gés, hálaadás és dicsőítés a beszéd közösségével is Urunkhoz kapcsol és 
új szárnyakat ad hitünknek és szeretetünknek.
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2. Az egyház létének értelme ebben a világban az, hogy hitéről bi
zonyságot tegyen és szeretetével szolgáljon a világban. Isten a világba 
helyezte egyházát. Nem a világ „fölé” , se nem „ellen” , hanem „érte” . 
Ez adja meg a világban az egyház létének értelmét. A Szentlélek ismer
tette meg a mi korunkban is az egyház szeretetszolgálatának világmé
retű távlatát. E szolgálat által Isten megváltásának erői áradnak be a 
világ és a társadalom életébe. Krisztus azért jött, hogy szolgáljon és az 
ő földi reprezentánsának sem lehet más feladata a világban. A szeretet 
konkrét cselekedeteivel kell szolgálnia a mindennapi életben. Ebben az 
összefüggésben kifejthetjük híveink előtt a „széles körű diakónia” fogal
mát. (Segítség ehhez: D. Káldy Z .: Az egyház létformája: a diakónia.) 
Az egyház létének addig van értelme, amíg Urától kapott küldetését 
betölti. Ez készteti arra, hogy Isten színe előtti felelősséggel vállalja sze
retetszolgálatát népünk életében és az emberiség kínzó problémáinak 
megoldásában.

Diszpozíció: A Lélek által vezérelt gyülekezet
1. Belső életető ereje: az ige, úrvacsora, imádság.
2. Diakóniájának területe: a világ (nép, társadalom és az emberiség).

Garami Lajos

, Laikus kérdések és szempontok Cs 2,42—47-hez

Mi teszi pünkösdi jellegűvé ezt az igét? Az, hogy a Szentlélek meg
mozdítja az ember lelkiismeretét, felébreszti a másik ember iránti fe
lelősséget, a szeretetet. A szeretet megnyilatkozása itt a megosztás. 
A földi javakat akkor élvezzük igazán, örömmel, ha másokkal együtt-él
vezzük. (2) — Péter beszédének hatására új gyakorlat vette kezdetét a 
jeruzsálemi gyülekezetben. Ezt az új életformát, amelyet a Szentlélek 
ajándékozott nekik, az állhatatos közösség jellemezte. (9a) — Félelem 
azért fogta el a gyülekezet tagjait, mert Isten nagysága saját kicsiny
ségükre, erőtlenségükre emlékeztette őket. Az öröm és tiszta szív az új 
élet kísérőzenéje. Öröm volt számukra a Bibliával való foglalkozás, az 
egymás örömében, bánatában való osztozás, a közös úrvacsora és egymás 
terhének hordozása. (2) — „Apostolok tanítása” ma az igehirdetést je
lenti? A „kenyér megtörése” azonos ma az úrvacsora vételével? Miért 
„féltek” a gyülekezetben” Mi a „fobos” értelme? Mit jelent üdvösséget 
nyerni? Milyen az a gyülekezeti közösség, amely az egész nép előtt ked
vességet talál? Milyen a modern gyülekezet közösségi jellege? (9a) — 
Mi a mi mai keresztyénségünk fogyatékossága az első gyülekezet éle
téhez viszonyítva? Miért tett vonzó benyomást az első gyülekezet a szé
lesebb néptömegekre? (2) — Fiatal lány: Azért alakult a sok szekta, 
mert az egyház csak szervezet volt, de nem volt testvéri közösség, gyü
lekezet! Idősebb néni: Ez az ige a közösségre tesz hangsúlyt. A külső 
látható közösség akkor jön létre, amikor egy belső közösséget teremtett 
már Isten Lelke. Ez a kétféle közösség az ige hallgatásában, az úrva- 
vacsora vételében és a közös imádkozásban erősödik. Ezeknek gyümöl
cse az, hogy anyagi javainkat is az Űrtől kapott ajándékoknak tekint
jük. Ha a gyülekezet tud önzetlenül anyagiakban segíteni, ha az egyház 
gondol a világ nyomorultjaira, akkor kedves lesz minden nép előtt. (9a) 
— Jó lenne tudni, hogy kik voltak ezek az első gyülekezeti tagok: ácsok, 
halászok, földművesek, kereskedők? Mit csináltak, amikor otthon voltak, 
vagy a műhelyben, vagy a szántóföldön? Mire gondoltak szántás közben? 
Vagy amikor jó pénzért eladták áruikat? Vagyonközösségüket nem tör
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ténelmi szükségszerűség hozta létre, hanem Péter prédikációja. (2) — A 
vagyonközösség abban az adott helyzetben megvalósítható lehetőség volt 
az első keresztyének életében, vagy ma is megvalósítandó feladat a ke- 
resztyénség életében? (9a) — A mai hivőt az izgatja, hogy miként alkal
mazhatná egész konkrétan a szeretetet anélkül, hogy saját tulajdona lé
nyeges kárt szenvedne. A mai gyülekezet számára mást jelent a vagyon
közösség, nem utánozható szószerint az első jeruzsálemi gyülekezet. (2) 
— A vagyonközösség helyett hogyan tud ma az egyház, a keresztyén em
ber felelősségét érezve, segíteni az anyagiakban szűkölködőn? (9a) — Nem 
az a lényeg, hogy mindenünk közös legyen, hanem hogy amink közös, 
abban legyünk követői az első gyülekezetnek. Közös a templom, az isten- 
tisztelet, az imádság, az ének, az offertórium stb. (2) — Mi tette sajátossá 
az első gyülekezet vagyonközösségét? V an-e valami összefüggés a mai 
társadalmi törekvések és az első keresztyének „kommunizmusa” között? 
Lehet-e itt „forradalomról” beszélni? Ha igen, milyen értelemben? (2)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Ef 3,8—12 

Az ünnep üzenete

Szentháromság ünnepének az egyházi esztendőben Janus-arca van. 
Ezzel az ünneppel zárul az egyházi esztendő első fele és kezdődik a má
sodik félév. Összefoglalja a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör 
üzenetét, de ugyanakkor meghatározza a szentháromsági félévét is. 
Agendánk szerint az üzenete: Isten kijelentett titka. — Legyünk mérték
tartók és ne akarjunk minden áron a Szentháromságról tartani „tan-pré
dikációt” . Elégedjünk meg annyival, amennyi igék alapján elmondható 
arról az Istenről, aki az egyházban munkálkodik.

A szöveg megértéséhez

„Az Efezusi levélben az egyházról szóló tanítás áll a középpontban. 
Azért szokták azt mondani, hogy az Efezusi levél az „egyház könyve”. 
A levél elsősorban az egyháznak a megdicsőült Jézus Krisztushoz való 
titokzatos viszonyáról beszél.” Káldy Zoltán Bevezetésének ezek a mon
datai útmutatást adnak alapigénk megértéséhez.

8. vers. Az apostol kegyelemnek tartja, hogy hirdetheti a Jézus 
Krisztusról szóló evangéliumot. A múltjára, a damaskusi út előtti időre 
gondol, amikor a legkisebbnek nevezi magát (Schlatter.).

9. vers: Megvilágosításnak tekinti a szolgálatát, amelyet Isten aka
ratából végez, hogy a pogányok előtt is felfedje Isten titkát.

10. vers: Isten az egyház által ismerteti meg titkát még á terem- 
tettség magasabbrendű tagjaival is. A német magyarázatos újszövetség 
„kozmikus hatalmak” -at említ. A katolikus fordítás jegyzetében pedig 
ez olvasható: „Isten üdvözítő terve csak akkor lett nyilvánvaló az an
gyalok előtt, amikor Isten Krisztusban kinyilatkoztatta és az Egyházban 
megvalósult” .

11. vers: Az eleve elvégezés helyett az új fordítás elvégezést, a kato
likus fordítás szándékot, Luther Vorsatz-ot (szándék), Schlatter Vorbe- 
stimmung-ot (elhatározás) használ.
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12. vers: Istennel Jézus Krisztus által kerülhetünk kapcsolatba, Jé
zus Krisztussal pedig a hit által. A hitet ő ébreszti és ajándékozza.

Meditáció

Az egyház életében megnyilatkozó Szentháromság valósága az Isten 
legnagyobb titka. Amikor ezt így kimondom, idekívánkozik Dr. Ilmari 
Soisalon-Soininen helsinki professzor egyik budapesti előadásából egy 
mondat, amit Deuteroezsaiás Cirus-magyarázatával kapcsolatban mondott: 
,.Nem is kell megértenünk és megmagyaráznunk. Meg kell tanulnunk 
hinni.” (Lelkipásztor 1967. 730. lap.) A Szentháromságról szóló tanítás a 
keresztyén egyház egyik különleges ismertető jele, amellyel minden más 
vallástól különbözik. A Szentháromságot a keresztyénség akkor magya
rázza meg a legjobban, ha hittel fogadja Isten teremtő, megváltó és meg
szentelő akaratát. Az egyház szolgálata, hogy igehirdetésében, szeretet
szolgálatában és minden életmegnyilvánulásában őszintén megvallja: 
nem csupán magyarázza, hanem hiszi is, hogy Isten lényegében egy, de 
személyében három: Atya, Fiú, Szentlélek.

Aki a Szentháromság titkából valamit szeretne megismerni, annak 
az egyházzal kell megismerkednie. A keresztyén egyház élete az az ab
lak, amelyen át felismerhető a Szentháromság. Az egyház életén azon
ban már az apostoli korban is jelentkezett „szeplő és sömörgőzés” , a tör
ténelem folyamán pedig gyakran belepte az idő pora. Máskor sár is frecs- 
csent rá. Ismét máskor tetszetős függönyökkel, vagy erős redőnyökkel 
önmagát takarta el. Mindez akadályozta az egyház helyes megismeré
sét, de még ennél is jobban a Szentháromság Isten megismerését. Ezért 
kellett bekövetkezni egy meghatározott időben, amikor Isten jónak látta, 
a reformációnak. De éppen ezért nem maradhat a reformáció csupán tör
téneti esemeny, hanem állandó folyamatnak (semper reformari) kell len
nie az egyház életében. — A keresztyén egyháznak önvizsgálattal, bűn
bánattal, az ige és a szentségek helyes használatával, tehát az Isten ke
gyelme naponkénti elfogadásával kell azon fáradoznia, hogy életén át 
mind határozottabban és világosabban ragyogjon fel a Szentháromság 
titka.

Vázlat: Isten kijelentette titkát

1. az egyház életében,
2. az egyház hitében,
3. az egyház szolgálatában.

Bevezetés

Szentháromság ünnepén olyan az egyház népe, mint a vándor, aki 
magas hegycsúcsra ért. Mielőtt tovább indulna, megáll és körültekint. 
A megtett úton, a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörön át lépés
ről lépésre tárult fel előtte Isten szeretete. Boldog emlékek elevenednek 
fel az istenközelség áldásából. Az egyház útja azonban tovább vezet. 
Amint haladunk tovább igétől igéig, vasárnaptól vasárnapig, örömmel ta
pasztalhatjuk, hogy az elmúlt félév nem csupán emlék. Nem olyan, mint 
a turista számára a fényképalbum, vagy a préselt virágokkal megrakott 
növénygyűjtemény. Az egyház népe nem magában vándorol, nem célta
lanul bolyong, hanem az Isten vezetése alatt halad tovább. A múltban
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tapasztalt kegyelem bátorítja fel az egyházat az út vállalására, a kegye
lem újra való elfogadására és bizonyságtételre: Arról az Istenről kell 
útközben bizonyságot tenni (tanúskodni), aki kijelentette magát az egy
háznak.

1. Az egyház életében

Az a tény, hogy van egyház, Istennek az emberek között folyó ál
landó tevékenységét hirdeti. Az apostolok korától napjainkig akkor is
merhető fel az egyház életében az Isten jelenléte, amikor az egyház 
népe kegyelemnek tekinti a szolgálatát.

2. Az egyház hitében
A  keresztyén egyház hite Szentháromság-hit. Isten három személyét 

nem rangsoroljuk, mindhárom tevékenységét egyformán értékeljük, nél
külözhetetlennek tartjuk. Krisztus-hit nélkül nincs keresztyénség. A má
sodik hitágazat azonban nem közömbösíti a másik kettőt, nem is csök
kenti értéküket, hanem azok helyes értékelésére nevel.

3. Az egyház szolgálatában
A  keresztyén egyház nem öncélú társulás. Nem is egymás támoga

tására létesült közösség. Az egyház életterülete a világ és életeleme a 
szolgálat. Az egyház minden hűséges szolgálatából Isten dicsőségre ra
gyog a világ elé. Azé az Istené, aki teremtő, megváltó és megszentelő 
munkájával élteti az egyházat és szolgálatra készteti az egyház népét 
a világban.

Befejezés.

Szentháromság ünnepén az egyház népe fogadja hálával mindazt, 
amit Isten tett az emberért, és vállalja mindazt, amit az egyháznak kell 
tenni az emberért az Isten akarata szerint. A keresztyénség életén, hi
tén és szolgálatán legyen felismerhető a mi nemzedékünk életében a 
Szentháromság jelenléte.

Jávor Pál

Laikus kérdések és szempontok Ef 3,8—12-höz

Kétszeri hirdetés ellenére sem futott be írásbeli anyag. Nem tudtak 
mit kezdeni a textussal. Egyetlen mondat ez a textus, meg lehet-e egyál
talán érteni ezt a mondatot első hallásra? Nyelvileg is túlságosan bonyo
lult. Nem szeretetlenség-e ilyen bonyolult textust felolvasni ma? Nem 
kellene inkább Jézus egyszerű igéit hirdetni? Az egész páli bonyolult 
szellemi armatúra és kulissza fárasztó. (3) — Miért nevezi Pál apostol 
magát a szentek közül a legkisebbnek? Ez csupán szerénység, vagy más 
oka van? Milyen jellegű Krisztus végéremehetetl'en gazdagsága? Mi Is
tennek ez a titka és miért titok? Ez a titok miért egy emberre bízatott, 
és miért nem többre? Az ige miért Isten titkának a tervéről beszél, 
és miért nem Isten tervének a titkáról? Régen, Krisztusig Isten nem 
végzett semmiféle akciót a pogányok között és a pogányokért? Kik a 
mennyei fejedelemségek és hatalmasságok? Ezek miért csak most tudják 
meg Isten sokféle bölcsességét? A világ története szempontjából jelen
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tett valamit az, hogy megtudták? Mit jelent Isten sokféle bölcsessége? 
Gyakorlatilag talán az egész keresztyén tanítást jelenti? (11) — Olyan 
gondolatformában fejezi ki magát Pál, ami egészen idegen nekünk. Ami
vel könnyíteni akarta az evangélium elfogadtatását, az súlyos teher, bal
laszt nekünk. Szinte minden sora mellé, sőt minden kifejezése mellé 
kérdőjelet tehetnénk (örökidőktől elrejtett titok, Teremtő Isten, Isten 
terve, mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok, Isten sokféle bölcses
sége, örök idők elvégzése szerint stb.) Izgatja-e a mai embert ez a titok, 
amiről Pál itt túláradó lelkesedéssel beszél? Nem a lét-nemlét, az érte
lem és értelmetlenség dilemmája között hányódunk-e inkább? Pál olyas
valamire válaszol, amit mi nem is kérdezünk. Tud-e az ember valamit 
is mondani az „idő” előttről? A hiteles és hihető szó helyett követhe
tetlen spekulációba keverednek majd a lelkészek a szószéken. (3) — — 
Szentháromság vasárnapján mindig az Isten-kérdés kerül elő. Pál arról 
tesz bizonyságot itt is, hogy az Isten-kérdés Krisztus-kérdés. A nagy ti
tok Őbenne tárul fel. Imponáló Pál apostol alázatossága — saját szemé
lyére nézve, bizonyossága a titok nyitját illetően. A Krisztus ügyet világ
méretű ügynek tartja. A gazdag Krisztus miatt beszélhet csak így a sze
gény Pál. — Etikai ösztönzés, aktivizálásra serkentés, mobilizáció textu
sunkból nem olvasható ki. (3)

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP

Ef 2,19—22

Jó visszaemlékezni a templom építésére, a templom és gyülekezet 
történetére. Találunk benne tanulságos fejezetet, amit igehirdetésünk
ben, témánkkal kapcsolatban felhasználhatunk. Nem feledkezhetünk el 
Istenünk iránti háláról a templomépítő atyákért, magáért a templomért, 
mely gyülekezetei nevelt és a gyülekezetért, mely a templomot fenn
tartotta.

Igénk üzenetét ebben az egyben foglalhatjuk össze: a gyülekezet le
gyen Isten templomává. Ez a templom szolgálata közöttünk. Isten nem 
kézzel csinált templomban, tehát a kőből épített templomban lakik. Is
ten a gyülekezet tagjaiban és az egész gyülekezet közösségében akar 
lakni: bennünk és közöttünk. Mint a kézzel, kőből épített templom ko
pik és újításra szorul, így Isten élő temploma a gyülekezet is. Soha sem 
lehet teljes és tökéletes. Állandó gondozásra és megújításra szorul. Ez a 
gyülekezet-gondozó, gyülekezetei megújító szolgálat folyik itt a temp
lomban.

Maga a kézzel csinált templom jelképe az élő templomnak, a gyüle
kezetnek. Van fundamentuma, alapvetése, melyen szilárdan áll. Az élő 
templonak is. Van szegletköve, mely az építkezést egységbe foglalja. Van 
a gyülekezetnek is. Benne a téglák a kövek szép rendben vannak rakva. 
Az élő templomba is ilyen szép rendben kell beépülni. Mindezek elen
gedhetetlen követelmények, melyek nélkül nem lehet és nem tud a gyü
lekezet Isten hajlékává épülni.

Úgy érzem azonban, hogy nem nélkülözhetjük a 19. verset sem. En
nek a versnek ugyanis a kész épületről, a gyülekezetről, mint Isten élő 
hajlékáról van lényeges mondanivalója.

A gyülekezet, mint Isten élő hajléka, a szentek közössége. Ebben a
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közösségben minden tag „polgártárs” . Közöttük nincs különbségség. Itt 
megszűnik az a különbség és céltudatos megkülönböztetés, ami volt pl. 
az efezusi gyülekezet tagjai között, míg nem voltak a gyülekezet tagjai. 
Egy részük izraelita, aki egy csomó előnnyel rendelkezett a pogánnyal 
szemben, aki ilyen előnyökkel nem dicsekedhetett (körülmetélés, tör
vény, szövetség, ígéret stb.). Amint azonban a gyülekezet tagjaivá lettek 
zsidók és pogányok, ezek a különbségek többé nem jönnek — éppen ezt 
hangsúlyozza — nem jöhetnek számításba.

Nincs jövevény, idegen, aki nem rendelkezhetik annyi joggal, mint 
a polgár. Nincs zsellér, akit vagyoni viszonyánál fogva illet kevesebb jog. 
Csak polgár van egyenlő joggal, kiváltság és hátrányos megkülönbözte
tés nélkül. Ugyanígy omlik le minden más válaszfal: a korbeli különb
ség, a nemi különbség, a társadalmi különbség. Mindezekből a törté
nelmi fejlődés egyre többet mutat fel, sőt mindet. Ma ezt nálunk hang
súlyozni anakronizmus. Túl haladta az időt. És még sem felesleges ma 
sem. Van ezer más, ami oda áll gyülekezetünk tagjai közé, amit hoz a 
világból, és érvényesíteni akar a gyülekezetben is.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy nincs különbség, kiváltság és hátrá
nyos megkülönböztetés, figyeljünk erre a két kifejezésre, mellyel a gyü
lekezetei jellemzi a szent ige: szentek és Isten házanépe. Mindkettő arra 
mutat, hogy a gyülekezetben tökéletesen más helyzetbe jutottunk.

A szentek kifejezést tartalommal kell megtöltenünk. Ebből a szem
pontból nem számít az ószövetségi kultikus szentség fogalom. Ugyancsak 
nem számít a görög szó etimológiai tartalma sem. Az a lényeges, hogy 
az apostol milyen tartalommal tölti meg. A szentekről ezt mondja:: 
Krisztus Jézusban hivők (1. v.), a Krisztusban minden lelki áldással 
megáldottak (3. v.) kiválasztottak, akiket Isten a maga fiaivá fogadott 
Krisztusban (5. v.), akiknek váltságuk van a Krisztus vére által, azaz a 
kegyelem gazdagságából elnyerték bűneik bocsánatát (7. v.), akik mi
után hallották az igazság beszédét, az üdvösség evangéliomát, és hittek 
Krisztusban (13. v.), és vettek Szentleiket (13. v.). Halottak voltak a vét
kek miatt (2, 1), de megelevenítette őket Krisztus stb. (2, 1.). Mindez 
Isten ajándéka, kegyelemből (2,8.) történt azokkal, akik Krisztusban hit
tek. Ezek a gyülekezet tagjai, a szentek. Ezeknek társa mindenki, nem 
több és nem kevesebb, aki a gyülekezet tagjává lett.

A másik jellemzője a gyülekezetnek, mint Isten élő hajlékának az, 
hogy Isten házanépe: szeretetközösség. Minden eddigi állapot megszűnt, 
és elfoglalta helyét az Atya és a fiák egymáshoz való viszonya. Az Atyát 
a szeretet fűzi az egész háznéphez. Az egész háznépet a szeretet fűzi 
az Atyához. Egy asztalközösség az Atya és a fiák, a háznép. Egy Űr van,, 
az Atya, és az ő akarata szent az egész háznép előtt. Övé a háznép és 
neki szolgál. A háznép tagjai között tehát nincs, nem lehet különbség. 
Csak egy lehet a gyülekezet minden tagja Istennel szemben: fiú.

Ez a templom szolgálata közöttünk, hogy szentté legyünk, hogy 
fiákká legyünk és teljes és tökéletes egységben éljünk.

Ezek után térjünk át a templomnak, mint épületnek a jelképére, és 
alkalmazzuk az élő templomra, a gyülekezetre.

Az Isten élő templomának szilárd fundamentumon kell épülnie és 
állnia. Ez a szilárd fundamentum a prófétai és az apostoli szó, az ige. 
Gyülekezet, mint Isten élő hajléka csak az igén épülhet fel, ami éppen a 
templomban hangzik. Nem ok nélkül van hangsúly a prófétai és apos
toli igén. A templomban folyó igehirdetésnek teljes összhangban kell
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lennie a próféták és apostolok igehirdetésével. Minden igehirdetés nagy- 
gondja, hogyan éri el az ember szívét. Mindig a mai embert kell sze
münk előtt tartani, hiszen ő a szent, az Isten házanépe, vagy legalább is 
az a cél, hogy azzá legyen a gyülekezetben. Azonban soha sem lehetünk 
annyira modernek, vagy korszerűek, hogy eltérjünk az apostoli és pró
fétai igétől.

A templomban hangzó ige, igehirdetés sokfelé ágazó. Szerteszét, ke- 
resztül-kasul pásztázza személyes, lelki és világi életünket és a gyüleke
zet életét. Rávetíti reflektorfényét a körülöttünk folyó életre. Ennek a 
sokfelé ágazó, az egész életet pásztázó igehirdetésnek azonban egy 
csúcsba kell kifutni. Át kell fogja, egységbe foglalja egy szegletkő, vagy 
egy zárókő. Ezt az egész, szerteágazó igeszolgálatot egységbe foglalja 
Krisztus személye, evangélioma, amit meghirdetett a világnak, váltság- 
műve, amit elvégezett.

De nemcsak a szerteágazó igehirdetést, hanem a soktagú gyülekeze
tét is kell, hogy egységbe foglalja valaki, vagy valami. És ez nem lehet 
külső szervezet, vagy rendtartás. Jézus Krisztus az, aki sok tagot egy
ségbe foglalja. A templomban folyó szolgálatot használja fel eszközül, és 
a templomi szolgálaton keresztül (beleértve ige, szentségek és gyüleke
zet) nyílik út minden tagnak Krisztushoz. Ezt a tagoknak és gyülekezet- 
közösségnek Krisztussal való kapcsolatát, közösségét szolgálja a 
templom.

A leglényegesebb mondanivalója — úgy érzem — az igének az az 
egy mondat: hogy növekedjünk Isten hajlékává. Tehát az élő templom. 
Ebben lakik az Isten. A másik csak eszköze annak, hogy ezt a hajlékot 
építse, ápolja, gondozza, megújítása közöttünk az Isten.

Isten bennünk lakik, közöttünk él. Személyes vonatkozásban is ol
vassuk: a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma (1 Kor 6, 
19), Istein temploma szénit, ez vagytok ti (1 Kor 3,17). Itt az egész gyü
lekezetről mondja. Persze ennek szemmel láthatónak kell lenni. Nem 
arra gondolunk, hogy minden vasárnap itt kell lenni a templomban. Eb
ből nem csinálunk törvényt. Vagy minden alkalommal ott térdelünk az 
úrvacsorái asztalnál. Ebből sem csinálunk törvényt. Szentek között ez 
természetes. Arra gondolunk, amit a szent ige így fejez ki: szép renddel 
rakva. Bizonyára a gyülekezet külső, szemmel látható életére és közös
ségére gondol itt. A gyülekezet közösségének szociológiai oldalára, mint 
emberi együttélésre. Beépülni a gyülekezetbe, a magam helyére, a test
vérek közé. Alkalmazkodni hozzájuk, hogy azok szép rendjét és életét 
sem egyéni, sem közösségi életét, ne zavarjuk, meg ne rontsuk. Bele
illeszkedjünk a testvérek közösségébe. Egész életünket együtt a gyüle
kezetben békesség hassa át, és a szeretet kapcsoljon össze bennünket.

Sok nyomorúsággal teljes a szolgálat sokszor, ami a templomban fo
lyik. Nagyon is emberi bélyeget visel magán. És mégis Isten áldott esz
köze és a Szentlélek műhelye. Sok emberi nyomorúság bélyegét viseli 
magán a gyülekezet is, mint Isten temploma. Hogy mégis van templom 
és gyülekezet, az annak a bizonysága, hogy Isten munkálkodott és meg
áldotta közöttünk a templom szolgálatát. Nincs megállás a templom 
szolgálatában. Nem lehet leállás az élő gyülekezetben, mint Isten hajlé
kában sem. Boldog örömre jogosít, hogy van és folyik a templom szol
gálata és a gyülekezet élete.
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Agenda — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketésl emléklap — — — — — — — —  ,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,__  pt
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4 ,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1.69 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — — —,30 Ft
Korái I. — — — _ _ _ _ _ _ _ _  55, _  Ft
Korái II. — — — — ----- _ _ _ _ _  65,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52,— Bt
Konfirmácói emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — 10,— Ft
Egyházfenntartási nyugtatömb — — — — _  2 80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — — 3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Lelkészi szolgálat — — — — — — — — 18,— Ft
Úrvacsorái ostya — — — — — — — — — 3.50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — — 17.50 Ft 
Groó: Jakab levele — — — — — — — — 32,— Ft
Pálfy: Zsoltárok könyve — — — — — — — 32,— Ft
örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — — 68,— Ft
Somvirág (Elbeszélések, versek) — — — — — 35.— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — — — — — 12.— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — — 22,— Ft 
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft


