
XLIII. ÉVF. 5. SZÁM 1968. MÁJUS

LELKIPÁSZTOR
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT



tartalomjegyzék
CSENDBEN ISTEN ELŐTT

Húsvét és pünkösd között (Várady Lajos) — — — — — 257
PRÁGA 1968

A Keresztyén Békekonferencia Harmadik Nagygyűlésének 
üzenete — — — — — — — — — — — — — 259
A harmadik világ gazdasági helyzete (Dr. Julio de Santa Ana) 260

TANULMÁNYOK
Az egyházak feladata a társadalmak alakításában (Dr. Christian 
Walther) — — — — — — — — — — — — — 276
Hogyan prédikáltak a magyar reformátorok koruk kérdéseiről?
— Lelkészek dolgozatai az 1967. évben (Dr. Rédey Pál) — — 285

KRÓNIKA
„Micsoda az ember?!” (Benczúr László) — — — — — — 292

SZEMLE
Friedrich Dürrenmatt: Az újrakeresztelők (Németh István) 296 
A „Hitvalló Mozgalom’ tételei (Bízik László) — — — — 298
Hogyan lehetnek protestánsok Spanyolországban? (Schreiner 
Vilmos) — — — — — — — — — — — — — 301

FÓRUM
Lelkipásztori szolgálatunk (Táborszky László—Szabó István—
Dr. Prőhle Károly) — — — — — — — — — — — 304

AZ IGEHÍRDETŐ MŰHELYE
Szentháromság u. 1. vasárnap (Detre János) — — — — — 307
Szentháromság u. 2. vasárnap (Biz-k László) — — — — — 310
Szentháromság u. 3. vasárnap (Baranyai Tamás) — — — — 313
Szentháromság u. 4. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 316

iiririiri'i'i'iriii'ii'ri'i'iririiririiiiriiiiriiriii 11 iir iiir ir ir i r ii i i i i i i i iT !  lu'i'miirirmn iiiiniui'iiiii'm
C í m l a p o n :

A Julius Fucik kultúrház Prágában, ahol a Harmadik Keresztyén 
Békevilággyűlés ülésezett, 1968. március 31—április 5-ig.

IITI!ITI,l!l[|!!llll!l!l!rri!lllll!l!!!l!|[l'l!l!l'l'l,l 11IITirm 1111 III I I I! Ili 1111111111 III IIITI IliiHIT I ITT I TIT IITITITITI lil II

L E L K IP Á S Z T O R

Felelős szerkesztő és k ia d ó : D r . P rő h le  K á ro ly  
A  szerkesztés m u n k á já b a n  a szerkesztő bizottság vesz részi 

E lő fize tés i á r :  hav i 20,— fo r in t, fé i évre  120,—  fo r in t, egy évre  240,— fo r in t  
C sekkszám la: L e lk ip ás z to r K iadóh ivaTal, B udapest 220507 

Szerkesztőség és k ia d ó h iv a ta l: B udapest, V I I I . ,  P u sk in  u. 12.

T e le fo n : 142— 074

K ia d ta  a M agyarország i E vangé liku s  E gyház S ajtóosztá lya  

(58.01440/2 — Z r ín y i N yo m d a. B udapest. F. v . : B o lg ár Im re  

In d e x  szám : 26 451



Csendben Isten elő tt

Húsvét és pünkösd között
Húsvét —  az Egy feltámadásának örömünnepe. Pünkösd 

—  a sok, a gyülekezet, a közösség életrekelésének örömünnepe. 
A két ünnep között mindössze ötven nap telt el, sőt Jézus 
m ennybem enetele óta mindössze tíz nap, de azok a hetek, az a 
kevés idő is magában hordta már a nagy fordulatot, mint egy  
életre erős magzatot. Húsvét után esem ényben nem történt sok, 
a Cselekedetek könyve szinte egyetlen  fejezetben  foglalja ösz- 
sze, de a kevés esem ény is a telítettség, a belső gazdagság való
ságát jelentette. De bármi is történt, kevés vagy sok, a két igazi 
esem ény volt a döntő, és azok időben pillanatok vagy röpke 
órák alatt játszódtak le : Jézus feltámadása és a Szentlélek ki
töltése. A  kettő között húzódik egy csoda-út, az út az Egytől a 
sokaságig!

Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a 40 nap alatt Jézus elő
készítette a tanítványokat, a tizenkettőt éppenúgy, mint a száz
húszat és azok —  a m ennybem enetel és a küldetés igéinek ha
tása alatt —  10 nap alatt felkészültek a bizonyságtevésre. Vala
m ennyien egészen mások lettek. Igaz: Péter volt az, aki hatal
mas prédikációjával előhívta a pogány és zsidó világ sem m ijé
ből a sokaságot, a sokezres gyülekezetei, de —  úgy gondolom  —  
a többi se volt tétlen, se a tizenegy, se mindazok, akik a „120”  
szám mögé rejtve névtelenek maradtak.

A  „ sokaság”  azonban nekünk legfeljebb vágyálom, a nagy 
gyülekezet, a számtalan hallgató, a „töm eg” . Vágyálom, m ert 
lelkészeink közül kevesen jutnak ilyen  helyzetbe, s a legtöb
ben, ha néha „ ndgy szószékre”  jutnak, talán szorongás
sal prédikálnak. A  sokaság —  kísértés is. Nem is annyira maga 
a nagy gyülekezet, hanem a hatása, m ert a hatalom képzetét, 
érzését kelti az em ber-igehirdetőben, aki a sokasággal szemben  
mindig „pozíció” -ban van. R ettenetes felelősség a hatalom, 
jobb félni tőle, mint szeretni. Péter apostol nem  lett a kísértés 
áldozata, ö  az ezerfejű  tömeg előtt is bűnbánatról és m egté
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résről prédikált, és ez azért volt hatásos, m ert mindannyian 
m egérezték benne a saját bűnbánatát és alázatát. A  pozíciónak 
ma is alig van hatása, hacsak nem  valamiféle tradicionális ere
detű ez, beleértve a teológiai végzettséget, a státust és a grádust 
és a Luther-kabátot. Csak a belső em bernek van hatása, akit a 
gyülekezet m egérez, elhisz és befogad, annak, aki az Egy, a Jé
zus Krisztus felől, az Ö szeretetével szól a sokaság felé. Aki az 
Egy-Istent igazán hiszi és szereti, az szereti és szolgálja igazán 
az egy-em bert és annak sokaságát is egészen a kicsinyekig. Hi
telessége csak ennek az igehirdetőnek van.

Többször kellene megköszönnünk Istennek, hogy Magyar- 
országon sok száz „hatalom-nélküli”  és „pozíció-nélküli”  szolga
társunk van, akik a „120”  közé számíthatók, akik rój jak, rój- 
ják az évtizedek útját nagy gyülekezetek  nélkül mindig csak a 
szórványban névtelenül minden nagyobb vagy kisebb dicsőség 
nélkül. Esem énytelenségek közepette ők terem tenek a gyü leke
zetekben esem ényt, amennyit tudnak és ahogyan tudnak a hű
ségükkel. Legtöbben tudják, hogy lehet lelki dolgokat is érdek
ből cselekedni, Lélek-telenül, de nem gyakorolják, m ert csak 
egy érdekük van, hogy a Feltámadott Leikével prédikáljanak. 
Megtanulták, hogy másoktól azt kívánni, amit én nem  teszek, 
lehetetlenség kívánása, de ugyanakkor ők azok, akik messze 
a víztől bárkát építenek a hegyen, m ert így tanácskozták meg 
Istennel. Ebben a névtelen  szürkeségben van az igazi hősiesség, 
a bátor helytállás, m ert sok fájdalommal jár, a legkisebb vesz
teség azonnali észrevételével. Lehetséges, hogy ezek a szolga
társaink, ezek a „vidékiek”  egytalentumosnak érzik magukat, 
de ki tudja (Isten biztosan tudja), hogy m ilyen sok közöttük  
az igazi öttalentumos, akiknek em bertől emberig folytatott 
munkája adja nekünk „ városiaknak”  a legjobb presbitereket, 
bizonyságtevő felügyelőket.

Húsvét és pünkösd között alig van valami látványos ese
mény, de ami közben történik, az éppenúgy lényeges, mint az 
imponzás ünnepi fordulatok. Ugyanígy vagyunk szolgatársaink
kal: amit ők elvégeznek, az mindig a feltámadás következm é
nye és előkészítés pünkösd csodájához. Becsüljük meg eg y 
mást!

Várady Lajos
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Prága 1968

A Keresztyén Békekonferencia Harmadik 
Nagygyűlésének üzenete

Mi, sok keresztyén egyház 500 gyülekezeti tagja, lelkésze, teoló
gusa és képviselője Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália és Európa or
szágaiból, összejöttünk Prágában 1968. március 31-től április 5-ig a 
Harmadik Keresztyén Békevilággyűlésre. „Keresd a békét, és kövesd 
azt! — Mentsétek meg az embert — a béke lehetséges!” jelszava 
alatt tanácskoztunk a növekvő világtávlatú politikai és katonai fe
szültségben keresztyén és polgári felelősségünkről az egész világ 
békéjéért, az egyes ember és a népek sokoldalú fejlődéséért.

A. Mi azért jöttünk össze a Harmadik Keresztyén Békevilág
gyűlésre, mert minden kiábrándító tapasztalatunk ellenére meg va
gyunk győződve arról, hogy a béke lehetséges.

A béke lehetséges, mert Isten hűségesen keresi az emberiséget, 
ahogyan kezdettől fogva kereste.

Ő az Ó Szövetségben kiválasztott egy népet, hogy tanúja le
gyen minden nép előtt az ő megingathatatlan hűségének. Ő az ember
ré lett Istenfia értünk szenvedett halála által megítélte és megbocsá
totta az ember hűtlenségét, önzését, igazságtalanságát és elbizako
dottságát. Ő Jézus Krisztus feltámadásával új világ kezdetét indí
totta el, amelyben béke és igazságosság uralkodik, és az ember Isten 
képmása és munkatársaként, vagyis a történelemben és a társada
lomban felelős lényként élhet.

Ö a Szentlélek által elhívta gyülekezetét, hogy hirdesse hűsé
gét, hogy békét szerezzen, és hogy síkraszálljon az igazságosságért, 
minden emberért végzett önzetlen szolgálatban.

Mert Ő ezt ajándékozta, azért lehetséges a béke.
Ha mégsincs béke a világban, ebben felismerjük a mi vétkün

ket is.
Mi gyakran megtagadtuk Isten hűségét Jézus Krisztusban, mert 

nem minden embert átfogó szeretetként és igazságosságként szóltunk 
és tanúskodtunk róla.

Mi gyakran megtagadtuk Krisztus üdvözítő munkáját, mert csak 
a belső életre, és nem az egész ember és az egész emberiség életére 
vonatkoztattuk.

Mi gyakran megtagadtuk keresztyén elhivatásunkat, mert a po

259



litikai életet kizártuk a hit engedelmességéből, és így számtalan 
igazságtalanságot eltűrtünk vagy még támogattunk is a társadalmi 
életben.

Mi bízunk a Szentlélek megújító erejében, aki minket szabaddá 
tesz arra, hogy szolgáljunk mindenkinek, szabaddá tesz az együttmű
ködésre, az ember javát szolgáló világi programokban úgy, hogy 
megengedi, hogy tudatosítsuk és teljesítsük történelmi feladatain
kat.

A Keresztyén Békekonferencia, amely most 10 éve jött össze 
először az emberiséget fenyegető atomveszély miatt, régi és új veszé
lyeket lát a jelenlegi helyzetben, amely a békéért való kötelezettség
vállalásunkat követeli: Mentsétek meg az embert, nemcsak az egyes 
embert, hanem a jelen és a jövő mindenféle veszélyének kitett em
beriséget is!

A béke lehetséges, mert Isten adta, és Isten akarja.
B. A béke lehetséges — persze csak akkor lehetséges, ha megol

dódnak azok a problémák, amelyek előtt ma áll az emberiség összes
ségében és egyes tagjaiban. Ezek a problémák nincsenek elszigetel
ve egymástól, hanem a nagy változások, társadalmi, nemzeti, tudo
mányos, technikai, forradalmi folyamatok korszakában egymással 
kölcsönösen összefüggenek. És nincsenek egymástól elszigetelve 
azért sem, mert e körülmények között a krízisközpontok interdepen- . 
denciája is adva van a világban. Azzal a világméretű stratégiával, 
amely ezeket a krízisközpontokat mindig újabb háborús veszélyezte
tésre használja fel, szembeállítjuk azt a törekvésünket, hogy felépít
sük a béke, a társadalmi igazságosság és a szabadság egyetlen vilá
gát.

Ha a béke — bármennyire szükséges — ma még nem lehetséges, 
akkor jelenleg különösen a következő krízisközpontokra kell aggo
dalommal gondolnunk.

1. Az Amerikai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek inter
venciós háborúja Vietnamban, amely százezreket pusztít el fizikai
lag, világpolitikai összefüggésében olyan háborúnak tekintendő, 
amelyet a szükséges társadalmi és gazdasági változások ellen és egy
úttal a gyarmati elnyomás alól való felszabadulás ellen folytatnak. 
Ez a háború egyidejűleg a harmadik világ népeinek elrettentésére is 
szolgál, amelyek gazdasági és politikai függetlenségükért, és ember
hez méltó életükért harcolnak. Ami ma Vietnamban történik, az hol
nap Afrikában és Latin-Amerikában mehet végbe.

2. A második világháború befejezése után 23 évvel Európában 
még mindig nincs tartós, szerződéssel biztosított békerend. Ezért ez 
a földrész állandó bizonytalansági tényező a világpolitikában, ami
nek negatív hatása van más világpolitikai problémák rendezésére is. 
Oka ennek az európai békét veszélyeztető helyzetnek mindenekelőtt 
az a katonai és gazdasági tömbalakulás, amely túlterjed Európán, és 
neokolonialista vonásokat mutat, azok a nacionalista törekvések, 
amelyek a második világháború eredményeként létrejött határokat 
nem ismerik el, és azok a vétségek a nemzetközi jog elvei ellen, ame
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lyek például a Német Szövetségi Köztársaságnak abban az igényé
ben mutatkoznak, hogy egész Németországot akarja képviselni.

3. A  közel- és távol-keleti konfliktus sem tekinthető pusztán Iz
rael és arab szomszédai közötti ügynek. Ez a konfliktus tartós, igaz
ságos és békés megoldás felé a tárgyalások útján csak akkor vezethe
tő, ha megvalósulnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1967. novem
ber 23-án hozott határozatai (az izraeli csapatok visszavonása az el
foglalt területekről, és minden állam szuverenitásának elismerése 
ezen a területen). Mi tudunk az arabok és zsidók évszázados békés 
együttéléséről, és tudunk sok keresztyén vétkéről a zsidókkal szem
ben. Annál inkább kellene minden felekezet keresztyénéinek felelős
séget éreznie arra, hogy síkraszálljon a Közel-Kelet igazságos rende
zéséért. Őszintén és különös figyelemmel kell információt szerezniük, 
hogy jobban megértsék a testvérek álláspontját az arab, keresz
tyén és mohamedán országokban, és megértsék ezek más hagyomá
nyait. Mert különösen a két utóbbi szenved a megértés hiánya miatt, 
amellyel sok keresztyénnél találkoznak, különösen azok között, akik 
a nyugati világból jönnek. Tartós béke nem képzelhető el az ellensé
geskedés megszüntetése, valamint Jeruzsálem és a menekültek kér
désének igazságosabb megoldása nélkül.

4. A világ sok tragikus kérdése között meg kell említenünk a 
nagy afrikai kontinens kérdéseit, ahol emberek milliói puszta létü
kért, valamint gazdasági és nemzeti szabadságukért küzdenek. A f
rikában még legélesebben érezhető a gyarmati imperializmus igája 
és a neokolonializmus veszélyes vállalkozásai.

Dél-Afrikában több fejlett ország együttes felelősségével még ha
talmon van az apartheid rettenetes kormánya.

Dél-Rhodéziában folytatódik Smith illegális kormánya alatt a fe
kete emberek elnyomása és kivégzése. Meddig fogja még ezt tűrni 
a brit nemzet?

Angolában és Mozambikban még brutális gyarmati kormány 
uralkodik, amely fegyveres forradalmi mozgalmat provokált.

Nigériában háború robbant ki, amelynek már százezrek estek 
áldozatul. A keresztyéneknek sürgetniük kellene kormányaikat, hogy 
Nigériában és Biafrában békét és megbékélést hozzanak.

Szudán déli részén tömegesen gyilkolják az embereket.
Kenyában kizárólag faji okokból kb. 100 000 ázsiainak vonják 

meg azt a vitathatatlan jogát, hogy beutazzon az Egyesült Király
ságba.

5. Afrikában mindenütt szükség van alapvető forradalmi válto
zásokra, és különösképpen is egyek vagyunk ennek a kontinensnek 
az országaival és népeivel, amelynek számos képviselője van a Har
madik Keresztyén Békevilággyűlésen.

De nemcsak Afrikában és Vietnamban, hanem Ázsia széles terü
letein, Latin-Amerikában és az Egyesült Államok néger lakossága 
között is az uralom és kizsákmányolás olyan feltételei érvénye
sülnek, amelyek elfogadhatatlanok. Mi helyeseljük a „Nemzeti fel
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szabadítást a béke érdekében!” jelszavát, mert azt a gondolatot fe
jezi ki, hogy nem lehet béke, amíg minden ország és minden nép 
meg nem szabadul a politikai, gazdasági és kulturális élete felett 
uralkodó idegen hatalmaktól (különösen az Egyesült Államoktól).

6. A Kínai Népi Köztársaság 1949 óta amerikai befolyás követ
keztében ki van zárva a nemzetközi közösségből. Kínának ez az el
szigetelése nyugtalanságot okozott Délkelet-Ázsiában. A „kultúrfor- 
radalom” legújabb fejlődése Kínában eddig ugyan áttekinthetetlen 
számunkra, de éppen ezért a jövőben nagyobb figyelmet kell szen
telnünk a kínai eseményeknek, hogy tárgyilagosan értsük a társadal
mi folyamatokat és a forradalmi változásokat Délkelet-Ázsiában.

7. Latin-Amerikában mindenekelőtt Kuba blokádját említjük 
meg, és az Egyesült Államok intervencióját Dominika köztársaság
ban. Ezek jelzik, hogy a vietnamihoz hasonló új tragédia esetleges 
elindulásának komoly veszélye áll fenn, amelyet kizárólag az imperia
lista erők hatalmi vágya és felelőtlensége idézne fel.

C. A béke lehetséges — lehetséges az emberi lét individuális és 
szociális vonatkozásaiban, lehetséges az egész emberiség gazdasági és 
társadalmi dimenzióiban.

A béke ezért egyidejűleg nyilvánvalóan azt követeli, hogy az em
beriség végre megszabaduljon egy új háború veszélyétől, és hogy 
végre képes legyen ennek a veszélynek az okait felismerni és le
győzni.

A fő veszélyt jelenleg az a világpolitikai katonai stratégia jelen
ti, amely magába foglalja a világméretű atomháborút ugyanúgy, mint 
a hagyományos fegyverek bevetését helyi jellegű konfliktusoknál. 
Egyidejűleg olyan szociális struktúrákban mutatkozik, amelyek oko
zói a neokolonialista függőségnek, a gazdasági fejletlenségnek, az em
beri méltóság hiányának és nem utolsósorban az éhezésnek. Vesze
delmes a gyors programok hiánya a népesedési kirobbanás legyő
zésére, és az általános tanácstalanság a világ jövendő fejlődésére néz
ve. Ennek oka messzemenően a gazdag országok önző érdekeltsége a 
status quo-ban, a katonai és más eszközökben, amelyek rendelkezé
sükre állnak ennek fenntartására, és a gazdasági függőség neokolo
nialista rendszerében.

A békés fejlődést és az alkotó emberi képességek kifejtését aka
dályozó bázisok azok a névtelen gazdasági erők, amelyeket le kell 
leplezni, hogy leküzdhessük. Az imperialista hatalmi törekvések gaz
dasági, katonai és politikai formáit átlátszóvá kell tennünk, ha az 
emberiség lelkiismeretét fel akarjuk ébreszteni az ellene folytatandó 
harcra.

Mint keresztyének hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk a 
világ konszolidálásáért végzett erőfeszítésekben ugyanúgy, mint a 
békés együttélésre való törekvésben, valamint a változtatás új poli
tikai stratégiájának megvalósításában is. Mindkettő hozzátartozik bé
keszolgálatunkhoz. Ennek karöltve kell folynia azokkal a népmoz
galmakkal, amelyek új emberi és társadalmi rendre törekszenek.

D. A béke lehetséges — de igazi béke ma elképzelhetetlen olyan
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világtársadalom felépítése nélkül, amelyben megvalósul a társadal
mi és gazdasági igazságosság.

1. A  fejletlenség problémája, amely a világ népességének kéthar
madát érinti, nem egyszerűen előfoka a fejlődésnek, hanem olyan 
sokrétű helyzet, amelyben a jelenlegi nemzetközi, gazdasági, politi
kai és társadalmi struktúrák ördögi kört alkotnak, aminek következ
tében a távolság a „birtoklók” és a „nem birtoklók” között állandóan 
nagyobbodik. A  kihívás, amelyet ez a fejlődés jelent, nemcsak gaz
dasági, hanem politikai jellegű is, és átfogó változásokat sürget az 
egész világon.

2. Nem véletlen az, hogy a harmadik világ országainak nagyobb 
része fejletlen. Ennek oka az a tény, hogy a fejlett országok fejlődése 
és iparosodása, valamint fokozódó gazdagsága (különösen Nyugat- 
Európában és az Egyesült Államokban) ezeket az országokat belevit
te gyarmataik, félgyarmataik és új gyarmataik kiuzsorázásába Ázsiá
ban, Afrikában és Latin-Amerikában. Más szóval a mai harmadik 
világ fizette Nyugat-Európa és az Egyesült Államok gazdasági fejlő
dését és gazdasági gazdagságát. Mint keresztyének követeljük tehát, 
hogy Nyugat-Európa országai és az Egyesült Államok feltétel és 
ellenszolgáltatás nélkül fizessék a harmadik világ országainak gazda
sági fejlődését és iparosodását az alapelv szerint: „Tedd meg a másik
nak azt, amit ő tett érted.”

3. Amit a jelenlegi rendszerben segélynek neveznek, az a nem 
egyenértékű ellenszolgáltatás és a szegény országok durván folytató
dó kizsákmányolása között mozog a gazdag országok részéről. Egyes 
egyházak, országok, és intézmények valóban önzetlenül adott szolgá
lata egyáltalában nem elegendő. Ezekben az esetekben azt a vesze
delmet sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért adnak pénzt, 
hogy jó lelkiismeretük legyen, a szegénységet és nyomort okozó 
rendszer megváltoztatásának minden szándéka nélkül, és annak fel
ismerése nélkül, hogy sokan az adakozók közül maguk is részei en
nek a rendszernek.

4. Mindez (különösen Latin-Amerikában) elkerülhetetlenné te
szi a forradalmat, vagyis a radikális rendszerváltozást egy egész nép 
számára, mert — a politikai hatalom átvétele után — egyedül a nép 
képes arra, hogy legyőzze az imperializmust, és megragadja azt a fel
adatot, hogy olyan társadalmat építsen fel, amelynek célja egy vi
lágméretű közösség megteremtése, amelyben minden egyes ember 
a közösség szabad és felelős tagjaként bontakozhat ki, és állhat 
helyt. Minden nemzeti politikának a célja az kell, hogy legyen, hogy 
a népnek teljes felelősségrészesedést adjon minden döntésben, kü
lönösképpen a termelő eszközökre, a javak elosztására és a kapcsola
tok felvételére vonatkozó döntésekben.

A forradalom nem lehet öncél, hanem út annak a nemzeti oli
garchikus elnyomásnak az összezúzására, amelyet a nemzetközi im
perialista érdekek még messzemenően segítenek és támogatnak.

Az igazságos nemzeti és nemzetközi társadalom felépítését ál
landó folyamatnak kell tekinteni, amelynek középpontjában az a

263



megingathatatlanul világos döntés áll, hogy a status quo elleni harc 
nem hagyható abba, és hogy a szolgaság és elnyomás minden formá
ját szét kell zúzni.

A forradalmi folyamat erőszakos cselekményekhez is vezethet, 
de nem szabad elfelejteni, hogy másfelől az emberek kizsákmányo
lása a legtartósabb és legelviselhetetlenebb formája az erőszaknak. 
Ezért meg kell mutatkoznia annak, hogy az erőszak nélküli akció 
hatásos lehet-e egy rendszer ellen, amely el van szánva arra, hogy 
semmiféle hatalmi pozíciót nem ad fel, és semmiféle igazságosságnak 
nem ad helyet. Latin-Amerika esetében az erőszak nélküli változás 
különösen problematikusnak látszik. Mégis el kell ismerni azoknak 
a keresztyéneknek a becsületességét, akik az erőszak alkalmazását 
elvetik, és mégis küzdenek az igazságos társadalmi változásért. 
Mint keresztyéneknek komolyan kell vennünk és üdvözölnünk kell 
azoknak a testvéreknek a segítségét, akik a forradalmi harcot a 
társadalmi igazságosságért erőszak nélküli eszközökkel folytatják. 
Keresnünk kellene ebben a harcban az elkötelezettség kétféle faj
tája között a szoros együttműködés útját.

5. A jelenlegi világhelyzetben az egyházaknak fel kellene ad
niuk minden közömbösségüket az említett kérdések iránt, és báto
rítaniuk kellene a keresztyéneket aktív részvételre a szükséges igaz
ságos életformáért való küzdelemben.

Az egyházaknak mindenekelőtt óvakodniuk kellene attól, hogy 
struktúrájuk akadályozza a keresztyéneket az olyan forradalmi fo
lyamatban való tevékeny részvételükben, amely az új társadalom fel
építéséhez vezet, és fel kellene hívniuk a keresztyéneket arra, hogy 
vegyenek részt az új társadalom felépítéséért folytatott harcban, 
amelyben biztosítva van a társadalmi igazságosság és béke, és annak 
lehetősége, hogy mindenki szabadon fejlessze ki képességeit és sze
mélyiségét. Szükségesnek tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a hata
lom monopolizálásának veszélyére nemzetközi és nemzeti viszonylat
ban, keleten és nyugaton, északon és délen. A keresztyéneknek min
denütt minden kockázatot vállalva kellene síkraszállniuk a hatalom
mal való visszaélés ellen, és a hatalom demokratikus ellenőrzésért.

6. Annak érdekében, hogy konkrét módon részt vegyünk 
olyan emberek kiképzésében, akik felelősséget vállalhatnak az új tár
sadalom felépítésében és a holnap békéjének biztosításában, a Ke
resztyén Békekonferenciának egy keresztyén intézményt kellene lé
tesítenie a békéért és az emberi fejlődésért. Ennek az intézetnek a 
feladata:

a) hogy segítsen felrázni az embereket a fejlett és fejletlen or
szágokban, hogy minden egyes ember megértse, hogy felelőssége és 
feladata van az új társadalom felépítésében;

b) hogy tartós kapcsolatokat teremtsen a fejletlen országok kö
zött, hogy egymást jobban megértsék az új társadalom megvalósítá
sára való törekvéseikben, és hogy megteremtse a találkozás lehe
tőségét a fejletlen és fejlett társadalmak között;

c) hogy figyelemmel kísérje a kereskedelem és a fejlődés ügyé
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ben tartott különböző nemzetközi konferenciákat, és hogy ezeken ak
tívan és jól felkészülten vegyen részt, ahol csak alkalom nyílik rá.

E) Lehetséges a béke?
Az utóbbi években fiatal keresztyének növekvő csoportja kezdi 

felismerni a jelenlegi világrend igazságtalanságait, és kezd harcolni 
ellenük. Ez a tudatosodás különösen élesedett a vietnami háború kö
vetkeztében. Ami eleinte egyesek felháborodásaként kezdődött, az 
tiltakozó mozgalmakká növekedett, ma pedig ellenállássá. Ezeknek 
a harcoknak tapasztalatai közben a fiatal emberek felfedezték, hogy 
ezek az igazságtalanságok nem elszigetelt eltévelyedések, hanem az 
imperializmus, militarizmus és gazdasági kizsákmányolás nemzetkö
zi rendszerének következményei. Néha úgy intézik el a fiatal embe
rek lázadását, mint egy negatív tiltakozást, amelyet könnyűszerrel 
lehet ignorálni. De okai gyakran mélyek és ugyanabból a feladatból 
nőnek ki, mint a harc az imperializmus és a kizsákmányolás ellen, 
vagyis a kis névtelen elitek uralma ellen, akik kizárják őket olyan 
döntésekből, amelyek saját életüket érintik. Ez az új tudat hangsú
lyozza a forradalmi rendszerváltozások elsőbbségét, de követeli a tar
tós harc dimenzióját is az ember felszabadításáért és a még telje
sítetlen feladatok megoldásáért, hogy megteremtse az önrendelkezés 
és a demokratikus együttműködés formáit. Az ifjú nemzedéknek ez 
a mozgalma nagyszerű lehetőség a társadalom humanizálására és a 
béke megteremtésére.

F) A béke lehetséges! — A legutóbbi világháború tapasztalatai 
felrázták a keresztyének lelkiismeretét mindenütt a világban. A Ke
resztyén Békekonferencia alapítása 10 évvel ezelőtt annak kifejezé
sévé lett, hogy a keresztyének lelkiismerete felébredt a világpoli
tikai problémák követelményei láttán.

1. A  Keresztyén Békekonferencia az ökumenén — mint kezdet
től fogva, úgy a jövőben is — a legtágabb értelemben Isten népének 
összességét érti, amelynek felelősségi területe az egész világ. Az öku- 
menének így az a küldetése, hogy az Isten szeretetével szolgáljon ki
vétel nélkül minden embernek.

2. Ennek az ökumenikus feladatnak a megvalósítása érdekében 
szükségesnek tartjuk, hogy elmélyüljön az együttműködés az Egyhá- 
házak Világtanácsával és más nagy keresztyén szervezetekkel a bé
kéért folytatott küzdelem, valamint az egész világ nagy gazdasági 
és politikai problémáinak megoldása terén.

Az uppsalai világgyűlés eredményei felé őszinte figyelemmel és 
nagy érdeklődéssel tekintünk. Készek vagyunk arra, hogy ehhez a 
világgyűléshez pozitív hozzájárulásunkat nyújtsuk a béke és az em
bereknek az atomkatasztófától való megmentése érdekében.

3. Mi folytatjuk együttműködésünket az Egyházak Európai Kon
ferenciájával, különösképpen az európai biztonságra való tekintettel. 
Ezért előkészítjük a keresztyén egyházak és szervezetek konferen
ciáját az európai biztonság kérdésének megvitatására.

4. Mi üdvözöljük azokat a távlatokat, amelyek a római katoli
kus keresztyénekkel való együttműködésre nyílnak. Szeretnénk kap
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csolatainkat megerősíteni. Szeretnénk külön tanulmányi munkával 
különös figyelmet fordítani a keresztyénség és a zsidóság viszonyára 
történeti és mai szempontból, hogy a zsidóságot a békemunka öku
menikus dimenziójába is belefoglaljuk.

5. Mi készek vagyunk arra, hogy fokozzuk együttműködésünket 
minden vallásos és világi szervezettel, amelyek a béke, az igazsá
gosság és a szabadság védelmét szolgálják.

Mi tudjuk, hogy mi keresztyének nem végezhetjük el az emberek 
mentésének a munkáját Isten segítsége nélkül, bűnbocsánat kere
sése nélkül azért, amit tettünk, és azért, amit elmulasztottunk, és 
minden ember közreműködése nélkül.

Keresd a békét, és kövesd azt!
Mentsétek meg az embert — a béke lehetséges!

A harmadik világ gazdasági 
helyzete

Dr. Julio de SANTA ANA, a methodista egyház lelkésze az 
uruguayi Montevideóban, a Keresztyén Békekonferencia Állandó Bi
zottságának most megválasztott egyik álelnöke. Itt kővetkező elő
adását a Keresztyén Békekonferencia Harmadik Világgyűlésén tar
totta Prágában, 1968. március 31-én. Szövegének első feléből el
hagytuk azokat a részeket, amelyek a harmadik világról már ko
rábban is közölt adatokat és elemzéseket tartalmaznak. Az előadás 
második fele jelentős előrelépést mutat az eddigi megoldási kísér
letek és a forradalmi út keresztyén megítélése szempontjából.

I. A szegény országok gazdasági helyzete csak akkor érthető, ha 
abból indulunk ki, hogy a gazdasági kérdéseknek világtávlatú di
menziója van. Hosszú időn át csak azokkal az országokkal tartot
tunk kapcsolatot, amelyek ipari fejlődésen mentek át, a többiek, 
amelyek csak nyersanyagokat termeltek, mindössze mennyiségileg 
számítottak. Ez azt jelentette, hogy az utóbbiak még azon az úton 
járnak, amelyet azok már maguk mögött hagytak. Ezek eljutottak 
már egy bizonyos jólétre, amelyet a többiek még nem értek el, de 
arra törekednek, hogy nyomukba lépjenek. A világgazdasági hely
zetnek ez az optimista szemlélete ma már nem fogadható el. Mert 
a világgazdasági helyzetnek ilyen harmonikus fejlődése nem létezik. 
Lassan kezdjük felismerni, hogy többé nem lehet beszélni fejlett or
szágokról, és olyanokról, amelyek „a fejlődés útján” vannak, hanem 
egyrészt szegény országokról kell beszélnünk, másrészt olyanokról, 
amelyek megkísérlik a szegény országokat a szegénységükben tar
tani.

Ez a helyzet mutatja, hogy a fejletlenség nem a fejlettség elő-
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foka, hanem a kettő között szükségképpeni kölcsönös viszony ural
kodik, és a fejlett kapitalista országokkal való kapcsolat és integ
ráció sem eszköz arra, hogy a szegény országokat az önálló fejlő
dés útjára vezessék, amely egyedül nyújthatná nekik azt a lehetősé
get, hogy egészséges gazdaságot építsenek fel. A  történelem arra ta
nít, hogy a kevésbé fejlett országoknak a kapitaüsta világpiacba való 
integrációja ezeknél az országoknál önállóságuk elvesztéséhez veze
tett, és ugyanakkor korlátozta bizonyos nyersanyagok kivitelének le
hetőségét. Ezenkívül kisebb a nemzetközi piacon a nyersanyagok 
kereslete a kész áru keresletéhez képest, aminek hátrányos hatása 
van az árucsere feltételeire. A szegény országok termelő eszközei al
kalmazkodnak a nyersanyagok termeléséhez, ez korlátozza gazdasá
gi struktúrájuk hajlékonyságát, és megnehezíti az áruajánlat kiter
jesztését. Egyidejűleg csökkenti a belső tőkebefektetés lehetőségeit 
is, ami viszont negatív következményekkel jár az önálló gazdaság 
felépítésére vonatkozó kísérleteknél. Egészen világosan szólva: ha 
ezek a feltételek nem változnak, akkor csak retrográd fejlődés, 
vagyis a szegény országok fokozódó fejletlensége lehet a következ
ménye.

Amit most vázoltam, az már folyamatban van. A szegény orszá
gok jövedelmi indexe lassan csökken, és különösképpen is lakossá
guk életszínvonala. Igaz az, hogy ennél a csökkenésnél számításba 
kell venni a népesedési kirobbanást is ezekben a fejletlen országok
ban, de azt is meg kell állapítanunk, hogy évről évre kevesebbet 
vesznek be a gazdag országoknak eladott termelvényeikből. Ugyan
akkor a fokozódó elszegényedés megfosztja a szegény országokat 
attól a lehetőségtől, hogy tőkét gyűjtsenek saját gazdaságuk felépí
tését szolgáló beruházásokra. Így állandóan tovább növekszik a tá
volság a szegény és a gazdag országok között. Ennek a helyzetnek 
tragikus következményei vannak a harmadik világ országaiban élő 
emberek számára. Csak arra kell gondolnunk, hogy Brazília, India 
és más szegény országok lakosságának nagy része éhezik, hogy rossz 
egészségügyi feltételek és nevelési problémák elviselhetetlen mér
tékig fokozzák a feszültségeket, amelyeket a munkanélküliség és 
más társadalmi problémák még kimélyítenek. Ezek a következmé
nyei annak a helyzetnek, amelyet gyökeresen meg kell változtatni.

Egyike azoknak a lényeges tényezőknek, amelyek a jelenlegi 
helyzetet változatlanul akarják megtartani, éppen az a kapcsolat, 
amely a gazdag országok és a szegény népek viszonyát régóta meg
határozza: a nemzetközi világkereskedelem struktúrája, amelyet a 
hatalmuk kiépítésére törekvő gazdasági metropolisok határoznak 
meg, és amely azt célozza, hogy ahol csak lehet, profitot szerezzen 
nekik.

Először: a nemzetközi világkereskedelemnek ez a struktúrája, 
amely a kapitalista országok profitlehetőségein tájékozódik, már 
régóta kiváltja a gazdasági piac feltételeinek rosszabbodását. A 
nyersanyagokat szállító országok még akkor is, ha nagy erőfeszítés
sel sikerül termelési színvonalukat emelni, esetről esetre ténylege
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sen kevesebb devizát kapnak azokhoz az árakhoz képest, amelyeket 
a gazdag országokból jövő készárukért kell fizetni. Ilyen módon a 
szegény országok kétféleképpen lesznek a gazdag országok ügyfelei
vé: egyrészt csak ezen a piacon adhatják el termelvényeiket, más
részt ezekben az országokban kell beszerezniük az ipari terméke
ket. Ha emellett figyelembe vesszük a nemzetközi piac árviszonyait, 
akkor semmi kétségünk sem lehet arra a hatalmas profitra nézve, 
amelyet a központi gazdasággal rendelkező országok ebből a helyzet
ből húznak. A párhuzam ugyanilyen világos: a gazdag országoknak 
ez a profitja jelenti a harmadik világ országainak növekvő szegény
ségét.

Másodszor: mivel ezek a népek ebben a helyzetben sürgősen 
rászorulnak arra, hogy legalább valamilyen értelemben vett mini
mális fejlődést elérjenek, de maguk nem tudnak elég tőkét szerez
ni, hogy fejlődésük céljára beruházzák: nincsen más választásuk, 
mint hogy nemzetközi vagy magán forrásokból vegyenek fel hitelt. 
Ezek a hitelek a szegény országokat — kevés kivételtől eltekintve 
— mindig mélyebbre viszik bele az adósságokba.

Harmadszor: mivel a harmadik világ országai nem tudnak tő
két előteremteni, elviselhetetlen nehézségekbe ütközik, hogy hozzá
jussanak a mai technika modern eszközeihez, és ez káros hatással 
van fejlesztési terveikre. A technizálódás útja csak külföldi tőke se
gítségével nyitható meg, mert gyakorlatilag lehetetlen, hogy a nem
zeti gazdaság és az állam ezen a területen jelentős beruházásokat 
eszközölhessen. Ennek következtében megállapítható, hogy ezen a sí
kon is érvényesek azok az összefüggések, amelyek a szegény orszá
gokat függő helyzetbe hozzák a gazdagokhoz való viszonyban: egy
részt azért, mert az idegen tőke a döntő pontokon ellenőrzi a 
technikai fejlődést, de másrészt azért is, mert a technikusok és közép
káderek hiánya arra kényszeríti a szegény országokat, hogy ebben 
a tekintetben is függő viszonyban legyenek attól az országtól, amely- 
ban virágzik a technikai fejlődés. Egyszóval nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, hogy az említett tényezők a harmadik világ orszá
gainak gazdasági fejlődésével szemben állnak.

Negyedszer: tekintetbe kell vennünk azokat a feltételeket is, 
amelyekkel a gazdag országok a koncessziókat és hiteleket adják a 
szegény országoknak. Itt figyelmen kívül hagyjuk a nyomásnak azt a 
bizonyos formáját, amellyel a függő országokat ugyanabba az ideoló
giai táborba akarják kényszeríteni. Ellenben mindenekelőtt né
hány gazdasági és pénzügyi követelést sorolunk fel, amelyek külö
nösképpen is a kapitalista országok érdekeit szolgálják. Például ez a 
helyzet a Nemzetközi Valutaalapnál, amely a legnagyobb hangsúlyt 
a valuta stabilitására teszi, a gazdasági fejlesztés helyett. A Nemzet
közi Valutaalap különösen ragaszkodik a fizető eszközök stabilitá
sához és a kiegyenlítetlen fizetési mérleg csökkentéséhez, ami á 
fentieknek megfelelően arra kényszeríti a fejletlen országokat, hogy 
új kötelezettségeket vállaljanak a központosított gazdaságú orszá
gokkal szemben. Ilyen intézkedésekre mindig következnek ismét
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mások, amelyekkel olyan kereskedelmi formák kifejlesztését kísér
lik meg, amelyek lehetőleg szabadok minden ellenőrzéstől, külö
nösen a kész áruk importjának területén. Igaz az, hogy ezen az ala
pon hitelt lehet kapni, de az érte fizetett ár a szegény nemzetek gaz
dasági stagnálása és a gazdag országok növekedéséhez képest fokozó
dó elszegényedése.

Ötödször: szembe lehetne állítani érveinkkel, hogy a fejletlen 
országokba vitt külső segítség mégiscsak a fejlődést segítő ténye
ző. Ez az állítás a harmadik világ országainak helyzetéről alkotott 
naiv elképzelésből származik. Tény az, hogy ugyanazon az úton, ame
lyen kívülről segítség jön az országba, a fizetéseknek állandóan nö
vekvő áramlata folyik ki a külföldre a kapitalista központokba, ami 
sajnálatos tőkeveszteséggel jár a gazdag országoknak fizetendő ka
matok miatt.

Hatodszor: azt is tudomásul kell vennünk, hogy ma sokat beszél
nek annak szükségességéről, hogy a harmadik világ országainak 
gazdasági blokkokat kell alkotniuk, mert azt gondolják, hogy ezen 
az úton a belső piac kiszélesítése jönne létre, amely a termelés na
gyobb és biztosabb értékesítési lehetőségét nyújtaná, és az ipari ter
jeszkedést vonná maga után. Ilyen módon a munkapiacnak is új és 
nagyobb lehetőségei nyílnának és csökkenne a munkanélküliség min
den vele járó problémával együtt. De ami ezt végeredményben 
mégis gyanússá teszi, az az, hogy akik az ilyen gazdasági blokkok 
alakítását sürgetik, azok éppen a gazdag országok tőkéjének képvi
selői. És miért? Egészen egyszerűen azért, mert a piacoknak ez a ki- 
terjesztése alapjában az idegen tőkebefektetések kiterjeszkedését és 
növelését jelentené az illető területeken. Az idegen tőke ugyanis a ki
szélesített piacon könnyebben terjeszkedhetnék, mert az illető terü
letek országai között az árucsere jelenlegi rendje mellett ez nem le
hetséges.

Hetedszer: a következő tényezőt is figyelembe kell vennünk, 
amely közvetlenül nem a nemzetközi világkereskedelem struktúrá
jával függ össze, hanem magával a fejletlen országok belső gazda
sági struktúrájával. Ez Latin-Amerika 1966. évi gazdasági stagná
lásában, a mezőgazdaság alacsony hozamában mutatkozik. Itt az 
egyik legnagyobb problémával állunk szemben, amelyet meg kell ol
danunk, ha azt akarjuk, hogy a szegény országok fejlesztése sike
rüljön. Lehetetlen lesz —  és ezt külön szeretnénk aláhúzni — a me
zőgazdasági termelés átütő felemelése, ha nem történik meg a radi
kális átszervezés a harmadik világ mezőgazdasági szektorában. 
Ez magába foglalja a mezőgazdasági reformot ugyanúgy, mint a me
zőgazdasági üzemek technizálását. Csak akkor tudnak értelmes erő
feszítésekre vállalkozni, amelyek ennek a gazdasági ágazatnak hoza
mát javítják. Értsük meg jól: a mezőgazdaság problémája nem az 
egyetlen belső akadálya a fejletlen országok fejlesztésének, és né
hány országban (pl. Bolíviában, Venezuelában stb.) talán nem is ját
szik nagy szerepet. Mégis az a tény, hogy ez a probléma fennáll, bi
zonyítja egy olyan társadalmi rétegnek, az oligarchiának a létezését,
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amely a föld legnagyobb részét birtokolja, amely szembeszegül a régi 
rend megváltoztatására irányuló mindennemű törekvéssel, és meg
kísérli minden eszközzel, hogy feltartóztasson minden fejlődést, 
amely ezen országok élete szempontjából jelentős. Ezt a csoportot, 
ezt a társadalmi osztályt meg kell szüntetni, ha a szegény országok 
fejlődését valóban el akarják indítani.

II. Eddig azt kíséreltük meg, hogy leírjuk a harmadik világ or
szágainak gazdasági helyzetét. Most nézzük, milyen utakat lehet ja
vasolni problémáik megoldására, azokra a problémákra, amelyek
nek messzeható következményei vannak az emberi társadalom több
sége számára. Tény az, hogy olyan nyugtalanság árad belőlük, hogy 
a világ egyik vagy másik részében, egyik vagy másik politikai po
zíció felől elkezdték ezeknek az égető kérdéseknek a vitatását és a 
megoldásuk keresését.

Elsősorban azokat az erőfeszítéseket kell látnunk, amelyeket az 
ENSZ már régóta tesz, nemcsak főtitkárainak és különösen a jelen
legi főtitkárnak, U Thantnak a javaslatai révén, hanem külön bi
zottságok kiküldése révén is, amelyek arra törekszenek, hogy a har
madik világ országainak a fejlődésre való törekvésükben tanáccsal, 
és amennyire eszközeik lehetővé teszik, cselekvőleg is segítségére 
legyenek. Ebben az összefüggésben nagy elismerést érdemelnek a 
GATT (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény) törekvései és 
munkaeredményei, de különösen azok a tervek is, amelyeket az 
UNCTAD (az ENSZ Világkereskedelmi Konferenciája) igyekszik 
megvalósítani. Már sokkal 1964 előtt arra törekedtek, hogy ezen az 
úton biztosítsák a világpiaci nyersanyagárak stabilitását, mert ilyen 
stabilitás nélkül nem lehet a szegény országok semmiféle fejlődé
sére gondolni, főképpen nem azoknál, amelyek olyan nyersanyago
kat nyújtanak, amelyekért állandóan ingadozó árakat fizetnek, mint 
pl. a kávéért, a kakaóért stb. Az árstabilizáció e termékek gazdag 
felvásárló országaitól komoly kötelezettségvállalást követelne, de 
semmiképpen sem érintené gazdasági stabilitásukat. A gazdag or
szágok képviselői a legutóbbi UNCTAD Konferencián Új-Delhiben 
ennek ellenére, és a szegény országok egyre drámaibban kiéleződő 
helyzete ellenére is olyan álláspontot foglaltak el, amely homlok- 
egyenest ellenkezik a szegény népek érdekével. Így bizonyult is
mét igaznak az, amit Indira Ghandi asszony megnyitó beszédében 
mondott Űj-Delhiben: „Az UNCTAD 1964. évi első genfi konferenciá
ja után a szavakat nem követték tettek.”

Ezért a nemzetközi testületek „technikai” útja nem más, mint 
utópia, mert a fejlődést elősegítő döntések órája még nem jött el. 
Azok az utak, amelyeket ők javasolnak a harmadik világ fejlődésé
re, jelenleg mindenesetre használhatatlanok.

A második eszköz, amellyel megkísérelték legyőzni a szegény 
országok fejletlenségét, a nemzetközi, eredetileg bilaterális segítség 
volt, amely különösen a gazdag országok hivatalos szerveinek beruhá
zásai útján ment. Legjobb példa az ilyenfajta segítségre talán az 
amerikai „Egyesülés a haladásért” . Ez megkísérli, hogy a szegény or
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szágokban beruházást végezzen azzal a szándékkal, hogy ezekben 
az országokban bizonyos gazdasági és társadalmi haladást tegyen 
lehetővé. Mégis azt kell mondanunk, hogy ezek a segítő programok 
olyan feltételekhez vannak kötve, amelyek az elfogadó országok szá
mára olyan megterhelést jelentenek, hogy a segítség végered
ményben mégsem fejlesztési segítség. Egyrészt a segély általában 
az elfogadó országok ideológiai függőségéhez van kötve, aminthogy 
általában az a fő irányzat, hogy segélyajánlatot csak olyan kormá
nyoknak adnak, amelyek ugyanazon a politikai vonalon haladnak, 
mint a segélynyújtó szerv. Másrészt a segélyprogramok nem az or
szág iparosítására irányulnak, hanem a szociális infrastruktúrára, 
ami azt jelenti, hogy semmiféle hatásos segítséget nem tudnak 
nyújtani a latin-amerikai országok gazdasági fejlesztésére. Harmad
szor: a segítségnek ez a típusa a gazdasági csereforgalmat a segély
nyújtó országra, mint partnerre korlátozza, ami azt jelenti, hogy 
egyfelől új piacok nyitása és konszolidálása adódik ebből az üzletből 
a segélyadó országok számára, míg másfelől a szegény országok szá
mára korlátozódik a különféle piacok lehetősége — pedig éppen ezek 
a lehetőségek hallatlanul fontosak számukra. A  harmadik világ or
szágai számára nehézségekbe ütközik, hogy olyan tőkét szerezzenek 
ás beruházásokat végezzenek, amelyek segítik fejlődésüket, ezért 
a segítségnek ez a fajtája a szegény országok még nagyobb eladóso
dását eredményezi. Mivel a beruházásoknak ez a fajtája nem vezet 
egyúttal oda, hogy új pénzforrásokat nyisson meg, hanem a nyomasz
tó helyzetnek csak némely következményét enyhíti, amely bizonyos 
társadalmi területeken uralkodik, nyilvánvaló, hogy az az elgondolás, 
amely szerint a segélynyújtásnak ez az útja a nemzet valóságos gaz
dasági fejlődéséhez vezethet, tévedésnek bizonyul. Alapjában véve 
atyáskodó támogatásról van szó, amely enyhülést hoz a fejletlen or
szágok néhány égető kérdésére a lakáskérdésben, az oktatásügyben, 
az egészségügyben stb.

Ez a helyzet még bonyolultabb lesz, ha ennél a bilaterális segít
ségnél nemcsak az állam száll be tőkéjével, hanem a magángazdaság 
is, és ez történt az „Egyesülés a haladásért” esetében, különösen 
1962 május óta. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy a segítség
nek ez a fajtája csak kibúvó volt arra, hogy a szabad vállalkozás és 
a kapitalizmus érdekeit szolgálja, két olyan alapelem érdekét, amely 
szemben áll a szegény országok fejlődésével. Ezért mondta egyszer 
Albert Lleras Camarge, Kolumbia volt elnöke és az „Egyesülés a ha
ladásért” latin-amerikai felügyelőinek egyike, hogy „a kapitalizmus 
és a szabad vállalkozás árnyékában az Egyesült Államok hatalma és 
javai növekedtek, de Latin-Amerikában nem ritkán adódott alka
lom arra, hogy ezeknek a rendszereknek az árnyékában felépítsék 
a tőke és a termelő eszközök szégyenletes és megtévesztő koncent
rációját. Ennek a kapitalizmusnak óriási földbirtoka van — nyilván
valóban a legjobb földekkel — alig fizet adót, ellenőrzi a mezőgazda- 
sági és ipari hiteleket, és az államnak nincsen sem törvénye, sem ha
talma, hogy útját állja monolitikus előrenyomulásának.” (Alapjában
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az, amit Lleras támadott, az Egyesülés elváltoztatása valamiféle cé
gérré, amely kifelé elfedte a nagy vállalkozások műveleteit.)

Még egy záró megjegyzés ehhez a ponthoz: a segítésnek ez a 
módja, amellyel atyáskodóan próbálják felépíteni a harmadik világ 
gazdaságát, alapjában semmi mást nem eredményez, mint hogy a se
gélyt elfogadó szegény országoknak a segélyt nyújtó gazdag államok
tól való gazdasági függőségét fenntartják, sőt esetleg el is mélyítik. 
Igaz az, hogy egy bizonyos időre sikerült elérni a társadalmi fe
szültségek egy bizonyos enyhülését, de ez nem jelenti, hogy azon 
az úton vagyunk, amely a gazdasági fejlődéshez vezet.

Harmadik helyen VI. Pál pápa törekvéseit a harmadik világ fej
lődéséért és a béke megteremtéséért korunk figyelemreméltó erőfe
szítéseként kell említenünk. Ennek eddig, eltekintve az ENSZ-ben 
1965 októberében tartott beszédétől, legjobb kifejezését a Populorum 
progressio enciklikában találjuk. A pápa üzenetével elsősorban Is
ten népének, és azután minden jóakaratú embernek felelősségét 
igyekszik felébreszteni a szegény népek fejlődésének segítésére. 
Ezen az úton olyan segítségnek kellene létrejönnie, amely megen
gedi a szegény népeknek, hogy önmaguk javára és önmaguk által 
érjék el mindazt, ami fejlődésükhöz szükséges (Populorum progres
sio, 5. §.). A pápai felhívás jelentősége főként abban van, hogy a 
fejlődésről alkotott elképzelés, amelyet a pápa az enciklikában leír 
messze túlmegy a harmadik világ országainak jólétéhez vezető fej
lődésen, és azoknak a feltételeknek a megteremtését keresi, amelyek 
lehetővé teszik az emberi társadalmat. Ez azt jelenti: a fejlődés, 
amelyre VI. Pál céloz, többé nem abból áll, hogy többet birtokoljunk 
hanem hogy többek legyünk. Bizonyos, hogy ebből a szemszögből 
VI. Pál gondolatai nagyon lényeges hozzájárulást adnak a fejlődés 
témájához. Ez már világosabb lesz, ha elolvassuk, amit a pápa ugyan
ebben az enciklikában az 5. fejezetben mond: „Fejlődés az új neve 
a békének.”

A pápa lényének ez a békülékeny vonása mégis megakadályoz
ta, hogy olyan nyíltan beszéljen, ahogyan szükséges lett volna, mert 
annak a békének, annak az igazságosságnak és annak a fejlődés
nek, amelyre ő gondol, valóságban sok ellensége és rágalmazója van, 
akik ellen a pápa nem emelte fel a hangját. Például van az enciklika 
7. paragrafusában egy hely, amely implicite a gyarmati hatalmak 
tetteinek igazolását jelenti, és ugyanúgy azokét a struktúrákét is, 
amelyeket a gyarmatosított országokra ráhagytak. Hasonló az a ma
gatartás is, amely kiolvasható a társadalmi változások szükséges
ségére vonatkozó gondolatmeneteiből. Ez szintén inkább reformeri, 
mint forradalmi jellegű. Igaz az, hogy a forradalom helyt kap nála a 
cselekvési lehetőségek „ultima ratio” -jaként, de egyidejűleg azt 
mondja, hogy „egy fennálló rosszat nem lehet még rosszabbat le
győzni” . (31.) VI. Pál Pápa tehát ragaszkodik a felelősség megálla
pításához, és különösen a gazdagabbnak a szegényebbért való fele
lősségét hangsúlyozza. Ez azt jelenti, hogy az enciklika inkább a jó
létben élő országok felé fordul. Ez a második rész olvasása közben
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kétségtelenül világossá válik. Ebben a részben olyan fejtegetéseket 
találhatunk, amelyek kiemelik az olyan nemzetközi segélyszervezetek 
akcióit, mint a Caritas, amely általában az adományok közvetítőié
ként jelentkezik, amelyet a gazdag országok adnak a szegényeknek, 
azaz olyan intézményekről szól, amelyek általában nem a harma
dik világ országainak fejlődését akarják kezdeményezni, hanem jó
tékonysági szervezetek.

A pápa beállítottsága változatlanul nyugati beállítottság. Itt van 
pl. a nacionalizmusra vonatkozó szerencsétlen felfogása, amely az ő 
véleménye szerint akadályozza az igazságosabb és szolidárisabb vi
lág felépítését. Ezen az úton nem sikerül a pápának megértenie, 
hogy a harmadik világban az ébredő nacionalizmus, amíg nem téved 
végletes és nevetséges pozíciókba, pozitív szerepet játszik. Lényeges 
dolog meglátni, hogy csak az a nacionalizmus, amely visszaköveteli, 
amit bizonyos népek eddig nem birtokolnak, teszi lehetővé a fejlet
len népek számára, hogy „saját sorsuk építői” legyenek. (65. §.) A pá
pa elsősorban a többnyire keresztyén hagyományú gazdag népek felé 
fordul, mert igazában nem érti meg azt az aggodalmat, amely a fej
letlen országokban terjed a fejlődés hallatlan sürgőssége miatt. Ezért 
azután nem sikerül a pápának egyidejűleg helyesen megragad
nia azt a felelősséget, amely magukat a szegény népeket terheli 
azért, hogy erőfeszítéseiket az új ember és az új társadalom kialakí
tására irányítsák. Ez az oka annak, hogy enciklikája inkább prédi
káció, mint akcióprogram. És éppen ezért, és mivel nem pihenhetjük 
ki magunkat szavakon, hanem tettekre kell eljutnunk, ha a helyzetet 
meg akarjuk változtatni, a pápa állásfoglalása bármilyen megfonto
lásra méltó, mégsem olyan, hogy alapot nyújthatna a probléma meg
oldására.

Ez vezet minket a negyedik útra, amelyen megkíséreljük legyőz
ni azokat az akadályokat, amelyek fékezik a szegény világ fejlődé
sét: ez a nemzeti népfelkelés a nemzeti oligarchikus elnyomók ellen 
és az imperializmus ellen, amely ezeket támogatja, miközben egyide
jűleg megszerzi profitját a harmadik világ fejletlenségéből. A forra
dalmi útra gondolunk. Ezen a ponton nagyon vigyáznunk kell. 
Az utóbbi évek folyamán keresztyén körökben sokat beszéltek a for
radalomról. Még olyan messzire is jutottak, hogy a forradalom teoló
giájának szükségességét is állították, ami előttünk abszurdumnak tű
nik. Mivel van teológiája a forradalomnak, azért van a status quo- 
nak is teológiája. És ezt vissza kell utasítanunk. Nem szabad elfelej
tenünk, hogy a keresztyén ember nem akármilyen „lény” egy bizo
nyos „helyzetben” , és hogy nem teheti meg, hogy azon körülmények 
között, amelyekben van, teológiailag ne gondolkodjék. Ez azt jelenti, 
hogy a forradalom teológiájának kifejlesztése helyett arra van szük
ség, hogy gondoljunk Jézus Krisztusnak, az egyháznak, Isten cselek
vésének a jelentőségére a történelemben, a forradalmi helyzetekben. 
Ilyen módon sem a forradalmat, sem a status quo-t nem igazuljuk, 
hanem hangsúlyozzuk a keresztyén hit felelősségét minden történeti 
helyzetben.
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A következetes gondolkodás a forradalmi helyzetekben megen
gedi, hogy megértsük a forradalom eredetének egy bizonyos dinami
káját. A forradalmakat nemcsak olyan emberek provokolják, akik 
a társadalom struktúrájára vonatkozó új eszméktől fűtve lépnek a 
történelem porondjára. Jól értsük meg, ez is számít. De a forradal
makat elsősorban azok provokálják, akik szembehelyezkednek a tár
sadalmi változásokkal, és megkísérlik kiváltságos helyzetüket fenn
tartani. Az érdekeknek ebből az ellentétéből származnak a feszült
ségek, és ezekből a feszültségekből könnyen következnek az elnyo
mó vagy forradalmi akciók. De nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a forradalomra való felelőtlen felhívás ugyanolyan bűnös, mint a 
harc kimenetelére vonatkozó hamis reménységek felébresztése azok
ban, akik azt elkezdik. A forradalmi harc szükséges a harmadik vi
lág megváltoztatására, de nem könnyű. Ez majdnem mindig így volt, 
és még inkább illik a mi korunkra, amelyben a reakció és az imperia
lizmus ennyire hatalmas. De ez nem felejteti el velünk, hogy a 
forradalmi feladatot hosszú és tartós küzdelemnek kell tekintenünk. 
Talán nem valósítható meg a fejlődés és a béke a harmadik világ 
számára a következő tíz évben. Mégis el fogjuk érni ezt a célt, 
talán egy távolabbi jövőben, ha minden forradalmi erő összezárkó
zik arra, hogy új világot építsen, amelyben igazságosság, szolidaritás 
és béke uralkodik. De ez a nap még sokáig nem jön el, ha feladjuk 
a harcot.

A következőkben szeretném a fejlődéshez vezető utat megmu
tatni, amelyet a harmadik világ élenjáró népeinek legtöbbje választ: 
az egyidejű harcot a nemzeti oligarchia és az imperializmus ellen. 
Ez az az út, amelyet Ázsia népei századunk eleje óta mutattak, 
ugyanez az, amelyre Afrika és Latin-Amerika népei kezdenek rálép
ni, és amely növekvő mértékben drámai jellegű. De tudomásul kell 
vennünk, hogy mivel az imperializmus jelentkezése világméretű, az 
ellene folytatott harc következményeinek is világméretűvé kell len
nie. Ezzel a hosszú távlatú, de mindig forradalmi értelemben meg
valósuló akciótervvel sokkal élesebbé tehetjük az ellenállást az im
perializmus ellen, és egyidejűleg meg kell kísérelnünk a nemzeti 
oligarchia hatalmát gyengíteni. Ilyen módon lassan, de biztosan le
hetséges lesz a kapitalista rendszer tartalékait kimeríteni. De a je
lenlegi időpontban keményebbnek kell lennünk, mint bármikor ko
rábban, hogy egyszer s mindenkorra lebuktassuk azokat, akik nem
csak a világbékével és a harmadik világ országainak fejlődésével 
szállnak szembe, hanem vétkesek a népek szenvedéséért és kétségbe
eséséért, amelyek csak azt akarják elérni, ami megilleti őket. Ilyen 
értelemben gondolunk Vietnamra, Angolára, Mozambikra, Santo Do- 
mingóra stb.

Engedjék meg, hogy némely pontot még élesebben tisztázzak. 
Ennek a harcnak koordinált erőfeszítésnek kell lennie. Ha szemün
ket arra a célra függesztjük, amit igazságosságnak, békének, huma
nizálásnak nevezünk, akkor csak megalkuvás nélküli eljárás lehetsé
ges. Valaki, aki életét Latin-Amerika hegyeiben áldozta fel, valaki,.
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aki élete kezdetétől haláláig forradalmár volt, arról beszélt, hogy 
az imperializmus és az oligarchia ellen egyre nagyobb számú ellenál
lási központot kell teremteni. Az imperializmus elleni központok fel
építésével kell megkísérelni az elnyomó erők felmorzsolását. (És itt 
arra a tételre kellene gondolnunk, amelyet Richard Shaull a genfi 
egyház és társadalom konferencián tartott előadásában állított fel.) 
Ernesto Guevara szava „Teremtsetek két, három, sok Vietnamot” , 
nem jelent felszólítást a háború kiterjesztésére, hanem azt akarja 
mondani, hogy szükség van az imperializmus romboló hatásai ellen 
folytatott harcban az összefogásra és a fáradhatatlanságra.

Milyen fajta küzdelem ez? Erre a kérdésre nem lehet általános 
érvénnyel felelni. A feltételek minden országban, minden területen, 
minden városban különbözők. De egy világos: a félelmetes, emberte
len, igazságtalan, gyalázatos helyzetért, amelyben az egész emberi
ség többsége van, ebben a bűntényben bűnrészessé válunk, ha nem 
veszünk részt állandóan és rendszeresen az imperializmus és az oli
garchia ellen folytatott harcban. VI. Pál azt mondja, amit mi itt is
mételtünk, hogy „fejlődés a béke új neve” . Ha tudjuk, ki áll ellen 
ennek a békének és ennek a fejlődésnek, akor nem kell többé kér
deznünk, milyen harcról van szó. Itt az ideje annak, amikor fel 
kell lépnünk azon erők ellen, amelyek nyomort, szenvedést és két
ségbeesést okoznak az emberiség nagyobb részének.

A harmadik világ országaiban állandóan a hatalom alá vetettség 
helyzetében élünk. A fehér hatalom az, amelyből egy csekély ki
sebbség hasznot húz, amely a többséget elviselhetetlen körülmények 
között tartja. Ez azt jelenti, hogy nincs béke. A fejlődés és a béke 
elérésére nincs számunkra más eszköz, mint a harc azok ellen, akik 
a béke és az igazságosság útjában állnak. Ezt a harcot sok fronton 
kell vívnunk nyilvános kipellengérézésével az igazságtalan körül
ményeknek a hírközlő eszközök révén, közreműködéssel nemzetközi 
szervezetekben, a Világbank szabotálásával, amely együttműködik 
gerilla- és diktátor-kormányzatokkal, erőszak nélküli harccal a há
ború ellen a kapitalista országokban, új tervek készítésével a világ 
jobb jövőjére és — ez érvényes különösen azokra, akik az új világban 
élnek — harccal minden szükséges eszköz révén a status quo ellen.

Az imperializmus részéről ránk kényszerített erőszaknak ebben 
a világában mindenki forradalmár, aki a békét akarja, és hogy is
mét Guevarát idézzük: „Minden forradalmár kötelessége, hogy forra
dalmat csináljon.” Ez azt jelenti a keresztyén ember számára, akinek 
békeszerzőnek kell lennie, hogy egyidejűleg kell harcolnia az igaz
ságosságért, és állást foglalnia azok mellett, akik szenvednek és éhez
nek, akik meztelenek és otthontalanok. Olyan ponton állunk, amikor 
szavak nem használnak többé. Eljött a cselekvés ideje. Elérkezett az 
igazi világforradalom kezdete, amely igazságos világot, a béke vilá
gát teremti meg, olyan világot, amely minden embernek megadja 
az élet jogát. Ezért hisszük, hogy a forradalmi út az igaz út az igaz
ságosság felé, a béke keresésére és az ember megmentésére.
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Tanulm ányok

Az egyházak feladata 
a társadalmak alakításában

Dr. Christian Walther, magántanár, lelkész, az egyház és társa
dalom kérdéseinek teológiai szakértője a Lutheránus Világszövet
ség genfi központjában. Cikke a Lutherische Monatshefte 1968. évi
1. számában jelent meg. Érdekes párhuzamba állítani a Keresz
tyén Békekonferencia üzenetével, valamint Dr. Julio de Santa Ana 
előadásával.

Közel van az Egyházak Ökumenikus Tanácsának negyedik világ
gyűlése. Uppsalában 1968 júliusában alkalom nyílik arra, hogy az 
Ökumenikus Tanácsnak 1948-ban Amsterdamban történt alapítása 
óta eltelt 20 évet kritikailag felülvizsgáljuk az ökumenikus mozga
lom és a benne tömörült egyházak számára mutatkozó eredményes
sége szempontjából. De nem lehet kizárólag erre az egy feladatra 
korlátozódni. Már a téma szempontjából is — „Íme én mindent újjá 
teszek” — közelfekvő az, hogy a legközelebbi világgyűlés ennek a 
bibliai tételnek a kifejtésével megkísérelje, hogy új útjelzőket állít
son, amelyeken az elkövetkező években a további munka tájékozód
hat. Sokfelé már ma várják, hogy az Egyházak Ökumenikus Taná
csának munkája új hangsúlyokat fog kapni, és új indításokat fog ki
sugározni.

Az olyan pluralista nemzetközi szervezetnél, mint az Ökumeni
kus Tanács, elkerülhetetlen az, hogy nagygyűlése felé a legkülönbö
zőbb várakozással tekintenek. Színképe nagyterjedelmű. Szervezeti, 
személyi és anyagi kérdéseket ugyanúgy felölel, mint ahogyan ma
gába foglalja az egység, a liturgia, az antropológia és a szociáletika 
inkább szublimált, de egyúttal vitatott teológiai kérdéseit is.

Az Uppsalában tárgyalásra váró kérdéskomplexumok között 
mindenekelőtt az a kérdés vonhatja magára az érdeklődést, hogy 
mi a szerepe az egyháznak a gazdasági és társadalmi fejlődésben. 
Már most megállapítható, hogy kívánságok egész sora fog jelentkez
ni. Azt várják, hogy a lehető legnagyobb figyelmet fordítsák min
denekelőtt a világban tapasztalható éhség problémájára. Azt vár
ják továbbá a közelgő nagygyűléstől, hogy utat nyisson egy eddig 
még elképzelhetetlen méretű együttműködés felé. Ezen túlmenően 
szívesen vennék, „ha az egyházi világkonferencia Uppsalában a csa
ládtervezés kérdésére, legalábbis a világméretű éhezés szempontja
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alatt, egyértelmű választ adna” , minthogy egyáltalában azt kí
vánják, hogy a fejlődés problematikájáról reális és felelős módon 
beszéljenek.1

Ha az egyházak képviselői Uppsalában tanácskozásokat kezde
nek arról, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődésben reálisan és fe
lelősen milyen szerepet vállalhat a keresztyénség, akkor ez nem tör
ténhet az általános nemzeti és nemzetközi fejlődés problematikájá
tól függetlenül.2 De ezen túlmenően tisztázni kell majd a különleges 
teológiai, ekkleziológiai és szociáletikai elveket is, amelyek felől az 
Ökumenikus Tanácsban tömörült egyházak ezt a fő kérdést megkö
zelíthetik. Ebben az öszefüggésben aligha lehet majd azt a kritikus 
kérdést mellőzni, hogy ezek az alapelvek maguk már minden eset
ben kellően világosak-e, és hasonlóképpen azt a kérdést sem lehet 
majd megkerülni, hogy bizonyos ökumenikus körökben nem túloz
ták-e el a várakozásokat. Valójában már azt is lényeges segítségnek 
kellene tekintenünk, ha saját egyházi lehetőségeink józan és reális 
szemléletéhez jutnánk el, és a kétségtelenül szükséges törekvések, 
amelyek egyes bonyolult problémákban való állásfoglalásra irányul
nak, valamilyen elfogadható teológiai, szociál-etikai alapkoncepció 
talajából nőnének ki.

1. A problémák látóhatára
Az Ökumenikus Tanács, mint nemzetközi egyházi szervezet szá

mára majdnem automatikusan adódik az, hogy a hangsúlyt is a glo
bális nemzetközi problémákra tegye. Hozzájárul az is, hogy a telje
sítmények is, amelyeket az Ökumenikus Tanács tagegyházai a fejlesz
tési segély területén felmutathatnak, tekintélyes nagyságrendűek.3 
Ebben a tekintetben egyenesen azt várják, ahogyan ez az uppsalai 
konferencia előkészítő füzetéből világosan kitűnik, hogy az ökume
nikus Tanács tagegyházai egyezzenek meg abban, hogy a jövőben 
hova akarják a súlypontokat helyezni, és ezért milyen anyagi esz
közöket hajlandók előteremteni.

Viszont arról sem lehet megfeledkezni, hogy az Ökumenikus 
Tanács, amikor a gazdasági és társadalmi fejlődést értekezleti témá
vá teszi, olyan területre lép, amelyen ma sokminden vitatottabbnak, 
tisztázatlanabbnak és ellenmondásosabbnak tűnik, mint még néhány 
évvel ezelőtt. Sokkal inkább, mint bármikor az ökumenikus mozga
lom történetében, rá lesznek utalva Uppsalában a szakértők legap
rólékosabb információira, hogy a helyzetnek legalább valamennyire 
megalapozott megítéléséhez és egyházilag felelősen vállalható állás- 
foglaláshoz jussanak.

Az egyház és társadalom világkonferenciája 1966-ban Genfben 
már végzett e tekintetben bizonyos előmunkálatokat. Ezeknél lénye
gileg eszméltető indításokról van szó, amelyek további beható meg
vitatásra szorulnának. Mindenekelőtt a konferencia első szekciójá
nak jelentése „A  gazdasági fejlődésről világtávlatban” mutatja a 
sokféleség rendkívül széles skáláját. Kezdve az iparosított államok 
változó gazdasági és társadalmi struktúrájának kérdéseitől a gazda
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ságpolitika és a gazdasági rendszerek problémáin át egészen a fo
gyasztás, a bevétel, a munka, a fejlődés és a népszaporodás kérdé
seiig terjed a problémák köre.4 Az egyházakra valóban ilyen nyo
masztó problémák várnak. Ezekhez tartoznak továbbá a gazdag és 
szegény nemzetek között egyre tátongóbb szakadék, az éhezés, a né
pesedési explozió és a gazdasági és társadalmi tervezés tökéletlen
ségeinek kérdései.

Az 1966. évi világkonferencia előadásában Raul Prebisch, az 
Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságának főigaz
gatója (UNCTAD), arra mutatott rá, hogy az egyáltalában nem 
öntelt célok ellenére is „az Egyesült Nemzetek ún. fejlesztési évti
zede valóságos kudarcnak bizonyulhatna” . Mert a növekedési arány- 
szám a fejlődő nemzetekre nézve, amelyet eredetileg évi 5%-ra ter
veztek, nemcsak nem volt elérhető, hanem a 60-as években alacso
nyabb lett, mint a növekedési arány az előző 5 évben. Arra a követ
keztetésre jut, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés kérdéseit 
nemcsak az értelemmel, hanem a szívvel is kell megközelíteni, és 
hogy egy „új morálfogalmat” és „új morális imperativust” kell ki
dolgozni, ha valóságos segítséget akarunk nyújtani.5 Prebisch józan 
kijelentései egyeznek az Egyesült Nemzetek részéről 1964-ben tar
tott kereskedelmi és fejlesztési konferenciának eredményeivel.6

Ezekhez a kijózanító, de egyúttal riasztó megállapításokhoz csat
lakoznak még az éhségi és gazdasági válságok lehetőségei, amelynek 
emberi, politikai és társadalmi hatásai jelenleg csak körvonalai
ban ismerhetők fel. Ezek nem hagyhatják tétlenül a keresztyéneket. 
De a probléma hátterét ezzel még nem rajzoltuk fel elég átfogóan. 
Sokkal inkább éppen ebben a tekintetben azt is figyelembe kell ven
nünk, hogy az egyház szerepének kérdése a gazdasági és társadalmi 
fejlődésben az egyházak bizonytalanná lett és egyre bizonytalanab
bá váló társadalmi pozíciójából adódik. A társadalmi differenciáló
dások történeti folyamatai azok, amelyek az egyház társadalmi sze
repének és funkciójának kérdését mindig újra felvetik, és ezzel a teo
lógiát is mindig új problémák elé állítják.7 Az ún. harmadik világ fej
lődő népeinél sokkal közvetlenebbül élik át ezeket a többnyire erő
szakos cselekményekkel egybekötött társadalmi változásokat. Itt 
homloktérben állnak mindenekelőtt olyan problémák, mint a nemzeti, 
politikai, gazdasági, kulturális és vallásos integrálódás, és az a kérdés, 
hogy mivel járulhat hozzá a teológia. Bár 1925 óta eleven szociál- 
etikai vita folyik az ökumenén belül, mindenekelőtt az 1937. évi ox
fordi világkonferenciát tekintik sokan áttörésnek az új szociáletikai 
gondolkodás felé. Az oxfordi diszkusszió azonban erősen ama hatá
sok alatt állott, amelyek a fasizmus és nemzeti szocializmus totalista 
fejlődéséből adódtak. Ma is vannak még ilyen totalista tendenciák. 
De a nemzetközi helyzet az utolsó harminc évben mégis olyan dön
tően megváltozott, hogy az oxfordi megoldási javaslatok már csak 
feltételesen használhatók. Fennállásának harmadik évtizedében az 
Egyházak Világtanácsa az előtt a szükségszerűség előtt áll, hogy 
Oxfordhoz hasonlóan új megoldási javaslatokat dolgozzon ki a jelen
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legi sürgető kérdésekre. Hogy eközben az 1948-ban Amsterdamban 
alkotott formula „a felelős társadalomról” , amely 1954-ben Evanston- 
ban éppen úgy, mint 1961-ben New Delhiben néhány döntő magya
rázatot kapott, mennyiben szolgálhat kiindulópontul jó megoldások 
számára, azt még meg kell vámunk.

II. Az egyház mint társadalmi hatótényező
A  bevezetésben említett tisztázandó kérdések mellett egy to

vábbi főkérdés, amellyel az egyházaknak ma szembe kell nézniük, 
az, hogy ők milyen mértékben társadalmi hatótényezők, és ennek 
következtében milyen befolyásuk lehet. Például a régebbi szocio
lógiában, ahogyan azt mindenekelőtt Max Weber képviselte, nem 
vonták kétségbe, hogy a modern társadalom létrejöttében a vallá
sos csoportoknak mértékadó, bár időközben történetivé vált szere
pet kell tulajdonítani. Troeltsch munkái azután ahhoz az inkább 
szkeptikus pesszimista megállapításhoz vezettek, hogy a modern tár
sadalom kialakulásával az egyház társadalmi funkciója általában vé
get ért.8 Azon a talajon, amelyet Troeltsch történeti szkepticizmu
sával előkészített, terjedt el jelenleg az a nézet, hogy az egyházak, 
társadalmi funkciói értéküktől megfosztva, kizárólag csak az aut- 
szájder szerepet játszhatják a társadalom peremén. De már R. H. 
Tawney9 követelte, hogy a kutatásnak most már az egyház törté
neti, társadalmi szerepére való beszűkülésétől tovább kell lépnie 
azoknak a hatásoknak a problémája felé, amelyek az újkori techni
kai társadalom felől érték a teológiát és a hitet, és hogy innen kiin
dulva a keresztyén hit szociáletikai hatásainak új meghatározásához 
kell eljutni. Ebben a tekintetben tehát az egyházak előtt olyan 
feladat áll, amelyet egyáltalában nem oldottak meg kielégítően, és itt 
H.-D. Wendlandnak igazat kell adnunk, ha az 1966. évi egyház és 
társadalom konferenciára visszatekintve követeli, hogy különösen 
„az állandóan feltételezett ekkleziológiát kell kritikailag átgondolni. 
A  szekció jelentéseinek számtalan helyén elhangzik: ,az egyház
nak kell’ vagy ,a keresztyéneknek kellene’. Kik az alanyai ennek a 
követelt cselekvésnek? A püspökök, zsinatok, egyházi vezetőségek, 
egyházi kormányzatok? Az egész ökumenikus keresztyénség, a he
lyi gyülekezetek? Vagy a keresztyén laikusok a társadalmi testületek 
és az államok ,világi’ szerepeiben és pozícióiban? Ezt az ekklezioló- 
giai alapkérdést gondosan kell tisztázni és megválaszolni. Különben 
nem gondolhatunk e konferencia után a továbblépésre.” 10

A Wendland részéről követelt tisztázódással kapcsolatban két 
alapelvi szemléletmód lehetséges.

Egyrészt ki lehet indulni az egyházból, mint szociáletikai akciók 
alanyából, úgyhogy az egyházat a társadalommal egyszerűen szem
beállítva és ezért bizonyos mértékig a társadalomtól függetlenül 
nézzük. Ilyen' módon lehetséges ugyan az egyház messzemenő társa
dalmi és politikai hatásáról beszélni, de az, hogy hogyan alakul a 
környező és reá ható társadalmi tényezőkhez való viszonya, bizony
talan marad, vagy alkalmat ad arra, hogy az ilyen hatásokat állan
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dóan kiküszöbölendőnek tekintsék az egyház önállósága és szabad
sága érdekében. A modern szociáletika széliében ezen az úton járt, 
amely hiszen már a dialektikus teológia kezdeti korszakában is ki
alakult. Ennek következtében főként annak a megállapításra szo
rítkozott, hogy „mi” a keresztyén szolgálat a társadalomban. E szol
gálat elvégzésének a ,,miként”-jét viszont mindössze néhány tipikus 
eseten példázták. De ez által lényegileg elvont viszony érvényesült 
az egyház és a társadalmi életet meghatározó reális tényezők között.

A másik lehetőség az, hogy az egyháznak a társadalomban elfog
lalt reális helyzetéből indulunk ki, és így az egyházat viszonylagos 
történeti egységben lássuk a társadalommal. Ezen az úton azonban 
nagyon hamar beleütközünk történeti korlátozottságokba.11 Éppen 
az ilyen módon felfedendő korlátozottságok miatt a társadalmi tevé
kenység lehetőségeire nézve kritikai módon kellene felülvizsgálni azt 
a kijelentést, amely á genfi konferencia első szekciójának jelentésé
ben található: „A  távoli jövő rejtve van előttünk, nem tudjuk meny
nyire lesz megvalósítható a földön Isten országának radikális etikája, 
de tudjuk, hogy Isten nem szabott nekünk határt abban, ami nem
zedékünk idején és nemzedékünk részéről elérhető, ha problémáit 
helyesen akarja megérteni, és körülményei között engedelmes
séget akar tanúsítani.” 12 Ebben a kijelentésben a lehetőségek túl 
optimista értékelése tükröződik, amelynek helyébe kell lépnie a jó
zan és realista szemléletmódnak.

Ennél azután mindenekelőtt két szempontra is figyelemmel kell 
lennünk: egyrészt a fundamentális demokratizálódás, másrészt a 
fokozódó kölcsönös cselekvési függőség (interdependencia) szem
pontjára. A  fundamentális demokratizálódás fogalma arra a saját
ságos tényre vonatkozik, hogy a jelenlegi társadalomban olyan réte
gek és csoportok aktiválódnak, amelyek korábbi társadalmakban 
ettől el voltak zárva. Ez különleges módon érvényes az egyházakra 
is. Az inkább statikusan rendezett történeti társadalmi rendekben 
arra szorítkozhattak, hogy az államra vagy a kormányzatokra appel- 
láljanak, mint a politikai tevékenység hordozóira, és hogy tőlük kö
veteljék a visszaélések és bajok elhárítását. A jelenlegi társadalom 
dinamikus folyamataiban ez többé nem lehetséges minden további 
nélkül, sőt megköveteli a társadalom alakításában való felelősségvál
lalást. De az egyház ebben is csak az egyik partner a többi között.

A kölcsönös cselekvési függőség fogalma arra a tapasztalati 
tényre vonatkozik, hogy a jelenlegi társadalomban már csak feltéte
lesen izolált akciók lehetségesek, és hogy az egyes akciók sokkal 
inkább nagy akcióegységekké nőnek össze.13

A most főként Amerikában kialakított formulákban, amely 
„az intézményes elkülönülésről, de funkcionális összakcióról” szól, 
találóan tükröződik az egyház és a társadalom ezen új viszonya. E 
szerint az egyházat, mint intézményt saját feltételeiből kell megér
teni, amelyek az egyházat egyházzá teszik, amelyek tehát nem ragad
hatok meg kizárólag társadalmi vagy társadalomfilozófiai kritériu
mokkal. De az egyház — és ez ennek a formulának a másik néző
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pontja — nem olyan alakulat, amely kívül áll minden társadalmi 
hatás és funkció összefüggésén. Bizonyos szempontból a régi két bi
rodalom gondolatnak új, a tradicionális-statikus dualizmust felül
múló megfogalmazásával van itt dolgunk, amelyre többé nem elmé
letileg, a teológiai hagyományok pusztán kritikai újrainterpretációjá- 
nak értelmében történik utalás, hanem olyan formula ez, amely egy
úttal megengedi a gyakorlati következmények megvonását is az egy
ház társadalmi magatartása számára.14

Az uppsalai disszkusszió irányító szempontja tehát éppen az le
hetne, hogy tisztázzuk, milyen mértékben társadalmi hatótényező az 
egyház, és hogy az egyház minden esetben helyesen tudatosítja-e 
speciális befolyásolási lehetőségeit.15

III. A forradalom teológiájától a szociális tervezésben való rész
vételig

Egy másik kérdés, amely Uppsalában és azon túl is teljes figyel
met éremel, az, hogy teológiailag mennyiben vannak az egyházak kel
lően felkészülve társadalmi feladatukra.

Nemzetközi viszonylatban 1966-ban az egyház és társadalom 
konferencián jelent meg „a forradalom teológiája” , amely mint egy
házi, társadalmi akciók teológiai kiindulópontja éppen olyan lelkes 
helyeslést, mint amilyen éles elutasítást is váltott ki. A forradalom 
fogalmát eközben egyáltalában nem tisztázták egyértelműen. Sőt kü
lönböző értelmezések gomolyognak össze-vissza. Álalánosságban 
mégis négy értelmezést lehet egymástól világosan megkülönböztetni.

1. A forradalom fogalma mindössze a társadalmi változás drá
maian kiélezett megjelölése, ami nem foglalja magában szükségkép
pen, de mindenesetre magábafoglalhatja az erőszakos emberi akció- 
kat.

2. A forradalom fogalma polemikus kihívó hangsúlyt kap, ami
kor egyházi konzervatizmus és kvietizmus ellen fordul, és aktív 
társadalmi vállalkozásra hív fel.

3. A  forradalom fogalmát társadalometikai értelemben használ
ják, úgyhogy nem annyira társadalmi körülmények radikális meg
változtatásáról van szó, hanem inkább az egyház társadalmi beve
téséről, amelyben az egyház szerepe és funkciója megnyilvánul.

4. A forradalom fogalma etikai, normatív színezetet kap, ameny- 
nyiben mármost minden keresztyénnek kötelességévé és feladatává 
teszik a forradalmi változásokban való részvételt.

Hogy a forradalom fogalmának ez az egyrészt univerzális-törté
neti, másrészt etikai-normatív irányban való kitágítása mennyiben 
bizonyul helytállónak a tudományos szemlélet alapján, azt még külön 
felül kellene vizsgálni. Mindenekelőtt azonban arra a kérdésre kell 
teljes figyelmet szentelni, hogy a forradalom fogalma, amelyet hosszú 
időn át helytelenül kizártak a szociáletikai eszmélkedésből, nem 
volna-e jobban tisztázható a társadalmi konfliktus etikájának össze
függésében, mint a társadalmi változás teológiájában. Legalábbis a

281



történettudomány és a társadalmi tudományok arra figyelmeztetnek, 
hogy a társadalmi változásnak egyáltalában nem kell mindig olyan 
drámai formákat öltenie, ahogy azt a forradalom fogalma egyene
sen feltételezi. Az a lehetőség sincs egészen kizárva, hogy a forrada
lom teológiájának alapja olyan történeti ideológiai tudatban van, 
amely normatív akaratnyilvánulásban jelentkezik, de egyúttal puszta 

követelményekben merül ki arra nézve, hogy az egyházaknak mit kel
lene tenniük. Joggal követelik ezért, hogy a társadalmi ideológiai kri
tikát bevonják az ökumenikus diszkusszióba.16 A forradalom teoló
giájában rejlő egyoldalúságokat és az egyházi lehetőség irreális ér
tékelését úgy lehetne elkerülni, hogy a benne rejlő utópista gondol
kodást reális utópiák kialakításának irányába hasznosítsák, és egy
idejűleg a tervezés mai szükségszerűségeivel kapcsolják.17 Ennél ak
kor éppen a teológiai gondolkodás és a társadalomtervező ész vi
szonyának meghatározásáról volna szó, amelynek végiggondolása 
egyike lehetne a fő feladatoknak Uppsalában. A tervezés fogalmát 
mindenekelőtt H. Lübbe-vel egyezően szigorúan pragmatikusan kel
lene venni, hogy mentesítsük ilyen módon „a totalitás kényszeré
től” .18 A tervezésnek ehhez a szigorúan pragmatikus feladatként 
való értelmezéséhez csatlakozott G. Picht, aki joggal hívja fel a fi
gyelmet arra, hogy a tervezés fogalmának egyértelmű meghatározá
sára irányuló mindennemű kísérlet azzal a veszéllyel jár, hogy 
„megakad a jelentéstani bizonytalanságok szinte kibogozhatatlan sű
rűjében, amelybe a tervezésről folyó ma divatossá lett diszkusszió 
belebonyolódott.” 19

Arról sem volna szabad megfeledkezni, hogy az ökumenikus 
disszkusszióban a jövő akarása küzd a teológiailag vállalható kife
jezésért. Ezért a teológiai gondolkodás és a társadalmi tervezés vi
szonyának vizsgálata lehetne az a forma, amelyben a jövő akarása 
realizálható volna. Viszont ez csak akkor lesz hitelessé, ha az egy
házak rászánják magukat arra, hogy a tervezés sajátos stratégiá
ját alakítsák ki, vagyis hogy cselekvésük számára racionális irány
vonalakat dolgozzanak ki, melyek segítségével a maguk elé tűzött 
célok megvalósíthatók. Saját társadalmi cselekvési lehetőségük rea
lista szemlélete mellett a történeti korlátozottságok összefüggésében, 
amelyeket a mai társadalmak kényszerítenek az egyházi cselekvésre 
(gondoljunk a mélyreható különbségekre Kelet és Nyugat között 
egyfelől, és Észak és Dél között másfelől), éppen az lesz a fő dolog, 
hogy reálisan értékeljék saját erőiket, pénzügyi szempontból ugyan
úgy, mint személyi szempontból. Ha arra a nagyméretű vállalkozásra 
gondolunk, amelybe az egyházak a társadalmi és gazdasági fejlesztés 
terén belementek, akkor aligha lehet kikerülni azt a kritikus kérdést, 
hogy az egyházak nem vállaltak-e túl sokat magukra, mert túlbecsül
ték saját lehetőségeiket. Ennek a kérdésnek a felvetése semmiféle 
körülmények között nem jelentheti, hogy kétségbe vonjuk az egy
házi segítségek szükségességét és értékét. De nem szabad elmulasz
tanunk, hogy osztatlan figyelemben részesítsük azt a problémát, hogy 
ezek a segítségek nem jelentik-e az optimumot a kiindulópontok
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megteremtésére, az önmegsegítés kifejlesztésénél, vagy, hogy nem 
kell-e esetleg más formákat kialakítani.

ÍV. Az egyház nevelő funkciója
Még egy szempontról kell befejezőleg szólnunk. Ez közelebbről 

abba a kérdésbe foglalható, hogy mit lehet tenni a társadalmi és gaz
dasági fejlődésért a pusztán személyi és anyagi segítségen túlmenően. 
Az 1966. évi világkonferencia erre is adott már bizonyos indításo
kat, amikor például felhívta a figyelmet a különleges kiképzési köve
telményekre.

A társadalmi és gazdasági fejlődés egyáltalában nemcsak a 
problémákban való helyes belátás és a rendelkezésre álló eszközök 
legjobb alkalmazásának a kérdése.20 Az egészséges gazdasági és tár
sadalmi fejlődés egyik fő akadálya sokkal inkább rendszerint az, 
hogy az individuális magatartás még mindig olyan normákon és kép
zeteken tájékozódik, amelyek iparosodás előtti társadalmi rendek
ben gyökereznek, nem ritkán politikai romantikus előítéletekben, és 
más hasonlókban. Az ilyen meghaladott magatartási normáknak le
váltása újakkal, társadalmi előítéletek korrigálása, és elemi nevelő 
munkával emberek készségessé tevése az állandó társadalomalakító 
feladatokra és a nélkülözhetetlen szociáletikai tájékozódásra éppen 
olyan széleskörű, mint bátorságot követelő feladatai az egyháznak.

Itt az egyház prófétái szolgálatának konkretizálásáról és realizá
lásáról van szó, amelyet hiszen éppen a mi napjainkban ismét nyoma
tékosan hangsúlyoznak. De tudatában kell lennünk egy kockázatnak 
is, amelybe belekerülünk. Az egyházak kivételektől eltekintve mesz- 
szemenően az úgynevezett polgári középrétegeket képviselik. Ha te
hát új szociáletikai célok felé akarunk tájékozódni, ha új magatar
tási mértékeket akarunk bevezetni, akkor ez összeütközésekhez ve
zethet magukkal az egyháztagokkal. Az Egyesült Államokban a 
polgári jogok mellett való pozitív állásfoglalás, ahogyan az némely 
egyházban megtörtént, világossá tette, hogy az ilyen konfliktusok 
milyen méreteket ölthetnek. Az ilyen pozitív állásfoglalások a tag
jainak anyagi támogatására utalt önkéntességi egyházakban külö
nösen hátrányosak, és oda vezettek, hogy az anyagi támogatások je
lentékeny mértékben csökkentek, és kitérések következtek. Ilyen je
lenségek máshol sem ismeretlenek. Ha tehát a prófétai szolgálatot 
vesszük igénybe, akkor ebbe a kockázatba megyünk bele. Mennyiben 
fogják ezt Uppsalában látni, és mennyiben lesznek valóban hajlan
dók ezt vállalni? Az Uppsala utáni évekre tekintve éppen az egyház
nak a gazdasági és társadalmi fejlődésben vállalt szerepe kérdésé
vel összefüggésben nagy mértékű igazságszeretetre, józanságra és 
realizmusra lesz szükség, hogy az új útjelzők kitűzhetők legyenek. 
Itt a hitnek arra a merészségére van szükség, hogy kapcsolatba lép
jen a környező világ realitásaival. De mindenekelőtt attól kell ennél 
óvakodnunk, hogy Isten újjáteremtő cselekvését a történelemben ne 
azonosítsuk titokban az újításra tendáló emberi cselekvéssel. Itt arra 
van szükség, hogy az Isten és az ember közötti végtelen minőségi
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különbséget állandóan szemünk előtt tartsuk. A keresztyenek és az 
egyházak cselekvése a társadalomban a jelenleg divatossá lett szo
ciális forradalmi eschatológia ellenére is várakozás a nem befo- 
lyásolhatóra, a ma lehetségesek és szükségesek cselekvése közben 
a iövőbe vezető úton.

Christiao Walther
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Hogyan prédikáltak a magyar reformátorok 
koruk kérdéseiről?

Lelkészek dolgozatai az 1967. évben

1967-ben, a reformáció 450 éves jubileumi éve során a lelkészi 
munkaközösségek a fenti címen egyháztörténeti tanulmányozást 
végeztek. Tíz tanulmány és négy korreferátum született meg ebben 
a szellemben, vagyis tíz egyházmegye lelkészei előtt hangzott el erről 
a témáról előadás, és minden bizonnyal termékeny vitákat váltottak 
ki az elaborátumok és így igen gazdag hozzájárulás történt nemcsak 
egyháztörténeti, de a gyakorlati és dogmatikai teológia anyagához. 
Mert a téma vizsgálat tárgyává tette a magyar reformátorokat tör
téneti helyezetükben (koruk kérdéseit kellett megismerni), igehir
detéseik módszerét kellett kutatni főleg konkrét, korszerű vonatko
zásban, (hogyan prédikáltak), és fel kellett ismerni a reformátorok
nál, hogy teológiájuk a Szentíráson kívül milyen hitvallási gyö
kerekkel rendelkezett, vagyis, hogy a lutheri, kálvini, ill. az antitrini- 
tárius irányzat képviselői-e (magyar reformátorokról lévén szó). És 
ha nem is mélyedtek el a dolgozatok készítői a problémának ilyen 
három síkú vizsgálatában, mégis elismerésre méltó munkát végeztek. 
Különösen azok a dolgozatok értékesek ebből a szempontból, ame
lyek egyes reformátorok igehirdetéseit, ill. műveit boncolgatták. 
Munkásságuk értékét az is növeli, hogy aránylag kevés forrásmun
ka alapján sikerült helyes végkövetkeztetésre jutniuk. A probléma 
kivitelezésében elsősorban ismereteikre és a már sokoldalúan kiérté
kelt XVI. sz-i reformációi irodalomra támaszkodtak. A téma azon
ban izgalmas és újszerű volt, és szinte valamennyi dolgozatban meg
szólal a sajnálat, hogy a forrásmunkák hiánya miatt hamarabb kel
lett pontot tenni a dolgozat végére. De a cél nem is az volt, hogy 
„disszertáció” szülessen a témából (bár hálás feladat lett volna ez!),
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hanem hogy a lelkipásztori, igehirdetői szolgálat gazdagodjék általa. 
És ez meg is történt, erről tanúskodnak a dolgozatok prológusai és 
epilógusai. Mindezen felül felfrissült emlékezetünkben egy hősi kor, 
amelynek tapasztalatai mai szolgálatunkat is felfrissítették.

A kor történeti és társadalmi vizsgálata.
A magyar reformáció kérdését az adott történelmi helyzetnek 

megfelelően — a három részre szakított országban — differenciál
tan kell kezelni. Dózsa idejében egységes volt az ország, az úri meg
torlás is egységes volt. De a háromfelé szakított országbanjnás-más 
fejlődési grafikon húzható és a reformációval szemben is három tí
pusú folyamattal, ill. ellenállással találkozunk. Viszoht a reformáto
rok mondanivalóját, igehirdetéseik aktualitását is szintúgy ez a hár
mas szituáció határozza meg. A „két Magyarországon” sem azonos a 
fejlődés, és hogy Erdély társadalmi viszonyai progresszívebbek. 
mint a királyi Magyarországé, az köszönhető annak, hogy török va- 
zullussága ellenére magyar fejedelmek vezetik. A királyi Magyaror
szágon a feudális társadalom a Dózsa idejebeli feszültségben él to
vább. Itt domborodik ki különösképpen a reformációnak társadalmi 
jellege, vagyis túl az új hitben nyert nagyszerű élményen, a reformá
cióban öltött testet az ellenállás és elégedetlenség szelleme a fenn
álló társadalmi renddel szemben. A reformációban áll ellen a prog
resszív városi polgárság csakúgy, mint a sanyarú sorban tengődő pa
raszti társadalom, amely most ebben fejezi ki forradalmi hajlamait. 
És hogy egyes oligarchák humanista műveltségüknek megfelelően 
szimpatizálnak a reformáció eszméivel (Nádasdyak, Perényiek, stb.), 
ez egyfelől a központi hatalom gyengeségéről árulkodik, másfelől 
a királyválasztásban mutatkozó bizonytalanságot tükrözi.

Felvetődhet a kérdés, hogy ennek alapján miért nem bontako
zott ki hazánkban is a Münzeréhez hasonló mozgalom, vagy miért 
nem ismétlődött meg a reformáció zászlaja alatt Dózsa forradalma? 
Erre abban kapunk választ, hogy általánosságban forradalmi álla
potok uralkodtak a XVI. sz.-ban és a szervezetlenségen túl a válto
zásba vetett hit az érlelődés szerepét töltötte be, s a lappangó elé
gedetlenség a reformációval karöltve a szabadságharcokban jutott 
kifejezésre később. A  szervezett körülmények között élő társadalom
ban viszont, pl. a városi polgárságnál, stb. az uralkodói hatalommal 
szemben ismételten zendülések robbantak ki.

A  hódoltsági területen — ahogyan ezt a tanulmányok helyesen 
fejezik ki — az oligarchák halála, ill. emigrációja következtében 
támadt űrt a török vezetés tölti ki. Vallási kérdésben toleráns, de 
kegyetlen és irgalmatlan az adózás terén. Mégis nyitott a kérdés: mi 
az oka annak, hogy a török megszállta területekről nem emigráltak 
tömegesen a parasztok az ún. szabad területekre. Szembetűnő az a 
jelenség, amelyre Sólyom Károly hívja fel a figyelmet, hogy mező
városok alakulnak nagy pusztaságok közepette. Fel kell tételeznünk, 
hogy parasztságunk számára a török imperializmus minden kegyet-
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lenkedése ellenére viszonylag olyan helyzetet teremtett, amely nem 
kényszerítette emigrációba a lakosságot. Egy dolog azután bizonyo
san megállapítható a paraszti tömegek, Dózsa népénél, az ti., hogy 
megszabadultak uraiktól, s a Werbőczi-féle törvények a hódoltsági 
területen nem bírtak érvénnyel. Ezen a területen tehát természetsze
rűleg másképp alakulta reformáció helyzete, mondanivalóját is más
képpen fogalmazta. Míg az előző területek reformátorai a magyar 
sorskérdéssel voltak eltelve, a török veszedelem elhárítására keres
tek választ, addig itt a vigasztalás evangéliuma került homloktérbe. 
Azonos és egységes azonban a reformáció meglátása valamennyi te
rületen a római egyházzal szemben. De hiszen éppen ez a reformá
ció „hitújító” küldetése. Csupán néhány példával is érdemes illuszt
rálnunk a fentieket. Farkas András a Perényiek birtokáról, — akik 
János pártiak voltak — állítja párhuzamba vallásos epikájában 
a zsidó nép történetét, a magyarság történetével. Batizi András 
hasonlóan a Perényiek birtokáról tanítja a magyarságot Vitéz Ge
deonjával. Horváth András török ellenessége is szabad területen jut 
kifejezésre. A hódoltsági területen, ahol sem állam, sem nagybirtok 
nem törődött az újonnan született egyházzal, a török ellenes hang 
óvatosabb, és a hangsúly inkább az etikai kérdések felé tolódott el. 
A  bomladozó társadalom erkölcsi helyzetének megfelelően e kérdés 
nem hiányzik egyetlenegy reformátor írásából sem.

A tanulmányok szerkezete

Kilenc dolgozat azt a módszert alkalmazza, hogy hosszabban- 
rövidebben ismerteti azt a kort, amelyben a magyar reformáció ki
bontakozott. Egy dolgozat visszanyúl egészen a lutheri reformációig 
(Sólyom Károly). Ismert események összefüggésében keresik a refor
mátorok mondanivalójában az aktualitást, s nem okozott különösebb 
nehézséget jó következtetésekre jutni. Helyeselnünk kell valameny- 
nyi tanulmányban azt, hogy nem taglalták részletekbe menően a kor- 
történeti kérdést, noha ez nagy kísértés lehetett volna, hanem rövid 
vázlat után azonnal a probléma lényegéhez nyúltak. Öt dolgozat, 
ill. korreferátum teljesen elhagyta a történeti áttekintést, és a refor
mátorok mondanivalójára koncentrált. Bánfi Béla pedig kizárólag 
Bornemisza Péterrel foglalkozott Schulek Tibor könyve és az „Ör
dögi kísértetek” alapján.

Egy másik közös jellemzője a dolgozatoknak, hogy a korra és an
nak kérdéseire vonatkozó aludálásokat bő illusztrációkban közölték. 
Itt két módszerrel találkozunk. Egyes dolgozatok a problémákat 
próbálták rendszerezni etikai, történeti, társadalmi vonatkozásban, 
mások viszont a reformátorokat állították sorrendbe, s velük 
szólaltatták meg a különböző kérdéseket. Mindkét változatban jó 
idézetek szerepelnek. Az bizonyos, hogy akár egyik, akár másik meg
oldást választották, rendkívül nehéz feladat előtt álltak, mert a ma
gyar reformátorok éppen abban voltak nagyok, hogy bátran és sok
oldalúan nyúltak etikai és egyéb kérdésekhez. Így sokszor szinte
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teljes művüket kellett volna idézni. Némely munkában sajnos az 
idézet-halmazban elveszik a lényeg, mert szerzőjének még a kötősza
vak alkalmazására is alig jut ideje.

Külön szót érdemel az a tendencia, hogy a magyar reformáto
rok időszerű idehirdetését tanulságul kívánják venni és ihletet akar
nak meríteni belőle a mai kérdések megoldásához. Egy-két dolgozat 
azonban, amikor a mai kérdésekre aplikál, a problémák szimplifiká- 
lása mellett hamis következtetésre jut. Mert mindnyájan valljuk a 
bűn megrontó erejét és a Krisztusban nyert bűnbocsánat új életet 
biztosító lehetőségét. De tudománytalan az ilyen deklaráció pl: „Ha 
igazán szereted nemzetedet és felelősséget érzel iránta, akkor térj 
meg és könyörögj, hogy veled együtt minél több magyar elnyerje a 
bocsánatot” . Vagy „Krisztusban az osztálykérdés is megoldódik” , és 
„A  külső világtörténés a politikában és a szociális életben, ha még 
olyan jól elrendezett is és még annyira alkalmas is egymás közötti 
békére, mégis mindaddig, míg az egyes ember lelkében gyökeres 
változás nem jön létre, nem valósulhat meg a nemzeti egység” , stb.

A tanulmányok egyöntetűen bizonyítják, hogy a reformátorok 
nem bizonytalankodtak mondanivalóikban. Szilárd hitük bátorságot 
nyújtott számukra a kor kérdéseinek megszólaltatására, igehirdeté
sükben, költészetükben egyaránt. A dolgozatokban nem vetődik fel 
a kérdés, de bennünket szorongat: tévedtek-e a reformátorok, jó 
volt-e meglátásuk? Abban a nagyszerű élményben lehet részünk, 
hogy a történelem igazolta őket, vagyis nem tévedtek. Ez a legbizto
sabb jele annak, hogy hitük a Szentíráshoz igazodott, teológiájuk he
lyes volt, ebből következően etikai, politikai, társadalmi döntésük is 
helyes volt. Ez lehet talán a legnagyobb tanulságunk a tanulmányok
ból. Némely dolgozat helyesen utal arra, milyen nagy szerepe volt a 
nemzeti nyelvnek a magyar reformációban, valamint annak, hogy a 
reformátorok a nép gyermekei voltak és milyen otthonosan mozog
tak a nép között.

Forrásmunkák, irodalom.
Már említettem azt, hogy forrásmunkák alig álltak rendelkezés

re a tanulmányok készítőinek. Eltekintve egy-két fakszimile kiadás
tól (Ozorai: Krisztusról és az Ő egyházáról, Sylvester: Újtestámen- 
tum, Bornemisza: Énekek három rendben, Heltai: Dialógus, Bor
nemisza: Ördögi kísérletek) eltekintve inkább a reformációról szóló 
irodalomból merítettek. A leggyakrabban idézett könyv Schulek Ti
bor Bornemisza tanulmánya (1939), de sűrűn szerepelnek a dolgo
zatokban Horváth János (A reformáció jegyében), Nemeskürthy 
István (Bornemisza Péter, s egyéb XVI. sz. irodalmáról szóló tanul
mányai), Incze Gábor, Ottlyk Ernő stb. írásai. Valóban a korhoz nyúl
ni „A  reformáció jegyében” nélkül, vagy Nemeskürthy, Schulek, 
Révész tanulmányainak ismerete nélkül nem szabad. Itt-ott meg
szólal Szerb Antal magyar irodalom történetéből az a felületes álta
lánosítás, amelyet a reformáció irodalma elé írt. Viszont teljesen 
egyéni Fehér Károly feldolgozása, aki három fakszimile kiadást,
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(Bornemisza, Ozorai, Heltai) ismertet, és rendszerezi etikai, ill. dog
matikai tanításukat. Zoltán László pedig korrajzát lírai hangvé
tellel rögzíti Nemeskürthy és Eötvös alapján. Szabó István pedig ép
pen a forrásmunkák hiányában kénytelen nemcsak a XVI. sz. má
sodik felének irodalmával foglalkozni, hanem a kezeügyébe került 
forrásmunkák alapján a XVII. sz. végéig foglalkozik a kérdéssel.

A  téma maga nem zárja ugyan ki, hogy a kálvini irányzatú re
formátorokkal is ne foglalkozzunk, de amikor a téma megszületett, 
elsősorban a magyar lutheri reformátorokra gondoltunk. Viszont na
gyon sok dolgozat foglalkozik a kálvini irányzat reformátoraival is. 
Ennek is az a magyarázata, hogy lelkészeink ilyen irányú forrás
munkákhoz jutottak.

A dolgozatok jó felismerései

Nehéz néhány sorban 14 tanulmányhoz szinkronban hozzászólni. 
Az előzőekben megpróbáltam a dolgozatok közös jellemvonásait 
néhány szóban értékelni. Minden dolgozat egyéni és a komoly fára
dozás maga is megérdemelné, hogy külön-külön foglalkoznánk vele. 
Általánosságban az a véleményem a tanulmányokról, hogy jók, tanul
ságosak, némelyik pedig egyenesen kiváló. Meglepő tájékozottságról 
tesz bizonyságot valamennyi, és hogy összecsengés van a gondola
tokban az az azonos irodalom hatásával magyarázható. Szükségét 
érzem azonban annak, hogy néhány szót mindegyik dolgozatról ejt
sek. A sorrend nem minősítés akar lenni, hanem inkább a jegyze
teim és benyomásaim alapján teszem ezt.

Sólyom Károly tanulmánya felhívja figyelmünket a mezővárosok 
alakulására. A  jobbágy parasztok bérlőkké alakulásának egyik állo
mása ez a folyamat hazánkban. A  mezővárosok lesznek a királyi 
városok melett a magyar reformáció fő csomópontjai. Mezővárosok 
reformációjáról szól és a társadalmi fejlődés logikus folyamatát lát
ja ebben. Sólyom Károly gondolatával és felismerésével érdemes 
foglalkozni. Ebben a kérdésben még sok lehetőség rejlik. Dolgozata 
alapos, megfontolt, kimért. Zászkaliczky Pál készített korreferátumot 
hozzá. Két kérdést állít fel a török uralommal és a Habsburgok gyar
matosító törekvésével kapcsolatban: 1. Hogyan vethet gátat meg
fogyatkozott s a feudalizmus berendezettségében távolról sem egy
séges magyarságunk az idegen elnyomó törekvéseknek, 2. Hogyan 
lehet megváltoztatni, vagy mérsékelni a feudalizmusból adódó kiál
tó társadalmi ellentéteket? Lényegében ezekre a kérdésekre próbál 
választ keresni a magyar reformátorok munkáiból.

Sárkány Tibomé Bornemisza Péterrel foglalkozott közelebbről, 
hasonlóan Bánfi Bélához. Mindkettő Schulek Bornemisza Péter-ét 
vette alapul. Sárkányné a Válogatott írások-at, Bánfi pedig az 
Ördögi kísértetek-et dolgozta még tanulmányába. Kitűnő korrajzot 
nyújt mindkettő és közelebbről foglalkoznak Bornemisza életrajzá
val. A kor kérdéseire jó rendszerezésben idézik Bornemiszát. Felis
merik, hogy Bornemisza vissza-viszatérő gondolata a szociális és
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társadalmi bűn ostorozása. „Egyrészt jelenti ez a hatalmasok, foszto
gatók, nyúzok elítélését, másrészt a szegények, elnyomottak, ki
zsákmányoltak mellé való odaállást.” (Bánfi) Ugyanerről a kérdés
ről Sárkányné Nemeskürty szavait idézi és Bornemisza meg nem 
alkuvó kritikájához hozzáfűzi, hogy az az evangéliumban gyökere
zik.

Hernády Nándor kiváló korképet állított össze és felveti a kér
dést: „Kik prédikáltak a sokezer jobbágy faluban és kisvárosban? (A 
nevezetesebbeken kívül.) Róluk azt tudjuk, hogy elég iskolázatlanok, 
mert ők nem mehettek Krakkóba, Wittenbergába, sem Leydenbe.” 
Erre magyarázza a postillás irodalom megszületését. És valóban 
a tudós és művelt, külföldet járt reformátorok ily módon gondoskod
tak a szellemi eledelről. A reformátorok vándorlásaival kapcsolatban 
megállapítja, hogy ők voltak a kor „evangélizátorai” . Bizonnyal az 
evangélium kényszerítő ereje tette mozgékonnyá a reformátorokat, 
de sereg más kérdés is közrejátszott abban, hogy szolgálatukat olyan 
sok helyen végezték. (Üldöztetés, a meghívási rendszer, egyéni ter
mészet stb. stb.)

Fehér Károly, Ozorai „A  Krisztusról és az ő egyházáról” , Heltai 
Dialógusáról, Bornemisza „Énekek három rendben”-jéről készített 
igen jó tanulmányt. Heltai Dialógusának summázásából emeljük ki 
az alábbi gondolatot: „Olyan korban élünk, amikor a technikai kér
déseknél csak az etikaiak érdekesebbek és izgalmasabbak. Nem hú
zódhatunk vissza annak a magatartásnak a vonalára, hogy hitben 
úgyis minden magától megoldódik. Egyrészt nem oldódnak meg ma
guktól, másrészt ezen a téren is felelősségünk van.” Ezzel az idézet
tel próbálok választ adni Németh Ferencnek egy-két megállapítá
sára. Németh dolgozatában a téma megmaradása eszméltető: „A  pré
dikáció teológiai és történeti érték. . .  Benne található meg az egy
ház belső értéke, a hitélet változó képe, a szociális kérdések után 
való érdeklődés . . . ,  a gazdasági kérdés . .., kapcsolat a magyar 
néppel.” Ennek jegyében állapítja meg: „A  múlt él és beszél, tanítani 
akar” .

Szabó István túl nagy korszakot ölelt fel. Közel két évszázad 
(XVI—XVII. sz.) teológiai irodalmával nem lehet megbirkózni 9 ol
dalon. Különösképpen azért nem, mert a magyar reformációs iroda
lom, Ozorai Vitairatától (1535) kezdve mértani sorban szaporo
dott. Ezt Szabó maga is beismeri: „A  téma kimerítő és alapos meg
írásához legalább egy évi előkészületi munkára lenne szükség.” Ez 
az idő nem állt rendelkezésére. Mégis szerencsés és találó idézetek
kel mutat rá a reformátorok korszerű kérdéseinek lényegére.

A Győr—Sopron-i egyházmegyében Zoltán László foglalkozott 
a témával. Hangulatos irodalmi stílusú bevezetésben ismerteti az el
ső reformátorokat. Féja Géza szavait vállalva jelenti ki: „A  prédiká
ció volt a kor legszabadabb, legátfogóbb műfaja, minden kimelkedő 
prédikátor. . .  belezsúfolta mindazt, ami egyetlen műfaj keretei kö
zött sem fért el: a hittudományt és élettapasztalatot, a lírát és az epi
kát, a tudást és a költészetet. . .  Az új vallás sorsa az igehirdetésen
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fordult m e g .. .” Ezért vonja*Le Zoltán László így a következtetést: 
Hamisítatlanul és teljesen, közérthetően és szemléletesen hirdették 
az igét és tudtak beleszólni a nemzet életébe. Bödecs Barnának jól 
exponált fejezet címei vannak. (1. Nincs különbség Isten előtt, 
2. Hű és bölcs szolgák, 3. Isten uralma és társasága.) Ez utóbbi cí
met nem találom egész világosnak. Inkább a társadalom fogalmát al
kalmaztam volna, mert Bödecs maga is ezt a kérdést boncolgatja. 
Nem értek egyet következtetéseivel. Pl.: „Nem kérik, hogy török
vagy német győzzön, csak hogy hitben megmaradva viseljék el mind
azt, ami rajtuk végbemegy.” A reformátorok nagyon is felismerték 
a török és német veszély nyomasztó valóságát és a nemzeti egység 
hirdetésével szolgálták a két ellenségtől való szabadulás ügyét.

Fodor Ottmár módszere az volt, hogy egy téihához, problémá
hoz szólaltatta meg a reformátorokat. Arra a kérdésre, hogyan lát
ják reformátoraink a nép szociális és társadalmi, valamint kulturá
lis problémáit, így válaszol: „Ezekre a kérdésekre már nem először 
keressük a választ a reformátorok tanítása nyomán is, de újabb teo
lógusainkat követve is. Szinte hagyományos evangélikus egyházunk
ban az effajta kérdésekkel való foglalkozás . . .  Bennünket is közelről 
érintenek.” Ha így állunk a kérdés tanulmányozásához, természe
tesen nyílik ki előttünk, s azonnal meleg kontaktusba kerülünk a 
négyszáz évvel ezelőtt működött szolgatársakkal.

Szubjektív és szinte az elfogódottságig eltelt érzéssel vallja 
Benkő István: „Az a megrázó az ő életművükben és szolgálatukban, 
hogy a reformációban megtalált evangéliumot nem elvontan, hanem 
mindig konkréten hirdették és az így megtalált igazság fényében 
vigasztaltak, dorgáltak, lelkesítettek, tanítottak és szóltak hozzá ko
ruk égető kérdéseihez” . Bodrog Miklós nem megy bele a részletek
be, Eckhardt Sándor jegyzeteit teszi magáévá Bornemiszával kap
csolatban: „Izig-vérig korának gyermeke v o lt . . .”

És végül Nagy Ilona szorgos munkájából valamit! Aprólékos 
gonddal válogatta össze az idézeteket. Ő közölte a legtöbbet. Mint
egy 70 bő idézet szolgál tanulságul, hogy a magyar reformátorok a 
körülmények között milyen sokoldalúan nyúltak a nemzet és társa
dalom, a vallásosság és erkölcs kérdéseihez.

Sokkal több méltatást érdemeltek volna a tanulmányok. Sajnos 
a lehetőségek korlátozottak. De így együtt látva a 14 dolgozatot, a 
köszönet és hála szavát kell kimondanunk. A témával foglalkozók 
munkássága nem volt hiábavaló és nem volt öncélú sem. Mert nem
csak maguk gazdagodtak szolgálatukban, ismereteikben a kutatások 
során, de gazdagodtunk mindannyian, akik hallottuk, vagy olvas
tuk tanulmányaikat. Sok érdekes, változatos és figyelemreméltó 
szempont vetődött fel a dolgozatokban. Az összbenyomás ennek 
alapján az, hogy hallatlan tartalékok rejlenek még e problémakör
ben. Mai teológiai állásfoglalásunkhoz pedig kiváló segítséget nyúj
tottak ezek a dolgozatok. Talán meg lehet az a reményünk, hogy lel
késztestvéreink tovább foglalkoznak majd ezekkel a kérdésekkel.

Dr. Rédey Pál
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Krónika

„MICSODA AZ EMBER?!"
A  Magyar Rádióban 1968. február 4-én elhangzott igehirdetés Zs 8,5 
alapján

Mi mai emberek szívesen teszünk fel kérdéseket, szeretjük az 
egyszerű dolgokat is problémásítani. A 8. zsoltár nem problémázik. 
Még a felolvasott 5. versben sem, pedig abba szívesen magyaráz
nánk bele problémáinkat, hiszen így kezdődik: Micsoda az ember?

Ez a zsoltár - Istent magasztalja, a Teremtőt. Így kezdődik: Mi 
Urunk, Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! És ugyan
ezzel a mondattal végződik is. Az a meglepő azonban, hogy teremt
ményéért, az emberért magasztalja a Teremtőt. Embernek lenni 
nagy kitüntetés. Meg nem érdemelt adomány. Kegyelem.

Ezért nem a problémázás gyötrelmes, sokszor tragikus hang
ján, hanem álmélkodással, csodálkozással megtelve beszél, vall Is
tennek az emberről. Az ember dicséretéről van itt szó: Kevéssel tet
ted őt kisebbé az Istennél és dicsőséggel és tisztességgel megkoro
náztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetet
tél . ..

Legalább háromezer év telt el azóta, hogy ez az ének, ez az em
ber dicséretét zengő himnusz először szólalt meg Dávid hárfáján. Mi 
mindent élt meg háromezer év leforgása alatt az emberiség! Ez a 
zsoltár nem hallgatott el. Hol van a tüneményes jeruzsálemi temp
lom, az ókori világ hét csodájának egyike, ahol hajdan egy maroknyi 
kis előázsiai nép énekelte Dávid zsoltárait? Leomlott. De ez a zsoltár 
túlélte templomát. A  földkerekségen mindenütt éneklik, ahol lélek
ben és igazságban imádják Istent. Évszázadok rossz emlékein és 
szörnyűségein tört keresztül. Micsoda hatalmas dallam, erőteljes 
muzsika. Nem vált idejétmúlttá. Most itt hangzik közöttünk.

Azért szól, hogy átjárja belsőnket, hogy betöltse szívünket, 
hogy kicsorduljon ajkunkon. Azért olvastam fel, hogy én veletek, ti 
pedig énvelem s mi mind együtt, Dávid királlyal együtt, az Ószö
vetség és Újszövetség népével együtt énekeljük s mindenek előtt 
együtt énekeljük azzal, aki a kettőt egy néppé teszi, Dávid Fiával, 
Jézus Krisztussal, aki magáénak tekintette és idézte ezt az ember 
dicséretét zengő zsoltárt, noha senkinek sem volt olyan keserű 
tapasztalata és élménye az emberrel kapcsolatban, mint neki. Talán
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azért olyan egyetemes és ellenállhatatlan ez a zsoltár, mert általa az 
emberiség jobbik énje, igaz énje jut szóhoz benne.

Szükségünk is van ennek a zsoltárnak az erejére, mert nagy 
ellenállást kell legyőznie, szívünk keménységét. Valljuk meg, nem 
vesszük könnyen ajkunkra ezt az éneket. Azt mondjuk: túl szép 
ahhoz, hogy igaz legyen. Félünk kicsit mindentől, ami túl szép. 
Hátha csak giccs. Különösen akkor vagyunk óvatosak, ha az ember
ről van szó. Kilépünk a zsoltár sajátos hangneméből. Magunknak és 
egymásnak teszünk fel kérdést: Micsoda az ember? Van egy nehány 
keserves tapasztalatunk arról, hogy „micsoda az ember” . Afrikában, 
Fokváros egyik kórházában orvosok serege fáradozik azon, hogy 
egy beteg embert új szívvel ajándékozzon meg. Ugyanakkor Viet
namban amerikai katonák naponként százával tesznek csonká
vá, gyógyíthatatlanná és ölnek meg embereket. Emberek, és milyen 
szerencsétlen emberek azok a vietnamiak, akik nagyobb számban 
égnek el napalm bombák és szőnyegbombázások következtében, 
mint ahány gyertya oltárainkon ég. És emberek az amerikai kato
nák is, akik akarva vagy nem akarva egy mind nagyobb területre 
kiterjedő emberirtás eszközeivé váltak. Mennyi ellentmondás! Euró
pában, Amerikában az emberség értékét egyre inkább a megszer
zett és fogyasztott javak mértékével mérik. Kezd kísértésünkké 
válni a mohóság. A ma kultúrembere hajlamos arra, hogy az ember
ség színvonalát felcserélje az életszínvonallal. Amíg folyton növekvő 
étvágya kielégítését tekinti fő kérdésének, Dél-Amerikában más
félóránként 200 gyermek hal éhen. Egy Madagaszkár szigetén tar
tott egyházi konferencián a ma emberének világát így értékelték ki: 
a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek 
lesznek. Az éhező földrészre, Dél-Amerikára gondoltak.

Micsoda az ember? — Ma már annyi friss élmény és benyomás 
alapján kereshetünk választ erre a kérdésre, hogy szinte túlhala
dottnak látszik a második, vagy éppen az első világháború idején 
szerzett élményekre utalni. Ezért érthető talán, hogy nem merjük 
eredeti dallamával ajkunkra venni Dávid zsoltárát. Túl szépnek 
érezzük. A valóságot keressük. Nem tudjuk becsületes magatartás
nak tekinteni, ha valaki a valóság világos meglátása elől érzelmekbe, 
vagy vallásos élmények ködébe menekül. Félünk mindattól, ami 
szép, ami nagyon egyértelmű, amiben semmi visszás nincs. A mű
vészektől, az íróktól, a színháztól és nem utolsó sorban a filmtől ma 
nem a szépet, hanem a valóságot kérjük számon.

A 8. zsoltár, vagy inkább az emberiség benne megszólaló jobbik 
énje, csak mosolyog rajtunk. Nem engedi át szavait és áhítatos cso
dálkozást kifejező kérdőjeleit eszközül a mi problémázgatásaink szá
mára. Türelmesen vár, mint aki biztos a dolgában. Hiszen ez a zsol
tár nem kerüli el, nem hagyja figyelmen kívül a valóságot. Sőt, ná
lunk bizonnyal élesebben, mélyebbrehatóan látja. De az az ereje, 
hogy benne nemcsak a valósággal, hanem az igazsággal is találko
zunk. Az igazságnak pedig csak az egyik, a kisebbik fele az, hogy 
a valóság — és éppen a legnyugtalanítóbb valóság: az ember — nem
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szép, nem üdítő, nem gyönyörködtető. A nagyobb igazság az, hogy 
ez a félelmetes valóság, az ember — Istené. A valósághoz, a nem
szép valósághoz, szeretetének diadalmas erejével odafordította arcát 
Isten jóakarata. Az emberekhez jóakarat! — énekelték az angya
lok, amikor Betlehemben megnyílt az ég Jézus jászla felett. Valaki 
azt mondta, hogy Jézus Krisztusban Isten humanizmusával, Isten 
emberséges voltával találkozunk.

A nagy fordulatot — tehát, hogy Isten odafordult hozzánk — a 
8. zsoltár így fejezi k i: Isten megemlékezett rólunk, neki gondja van 
reánk. Nem írta le az embert. Nem iktatta ki nyilvántartásából. 
Problémát csinált magának belőlünk. Ezért küldte el Fiát. Jézus 
Krisztus pedig nyilvánvalóvá tette, hogy bármilyen nagyok a mi 
problémáink, még nagyobb Isten irántunk való szeretető, gondos
kodó hűsége. Ezért gyönyörködik benne az Atya. Ezért mondja: Ez 
az én kedves Fiam, akiben én gyönyörködöm. Öt hallgassátok! 
Ő maga az igazság. Erősebb a halálnál és mélyebb a sírnál. Általa 
válik a valóság mégis széppé. Nem önmagáért és nem önmagában, 
hanem úgy, ahogyan a teljes igazság fényében ismerjük fel.

Ha rá hallgatok, megtanulok sírás és fogcsikorgatás helyett, 
problémázás helyett is, újra énekelni. Újonnan szülétek. Olyan 
leszek, mint a gyermek. Tudok csodálkozni, álmélkodni. Problémá
zás helyett magasztalom Istent, jóságos Teremtőmet. Csodálkozom, 
hogy Ó problémát csinált a maga számára belőlem. Nem semmisü
lök meg előtte. Kicsinek látom magam, de boldogan, mert Öt, az 
Ö szeretetét látom nagyon nagynak. Egyszercsak azt veszem észre, 
hogy én is éneklek, hogy boldog vallomásként dalolom a 8. zsoltárt: 
Kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, 
hogy gondod van reá?

Ha Ö nagy és kicsi (és nem fordítva!), ha tehát Ö az én jóságos 
Atyám és én Jézusért az Ö kedves gyermeke vagyok, akkor egész 
életem, alapmagatartásom hangolódik át. Megnövekszik bennem a 
bizalom az emberek iránt. Merek bizalmat hitelezni és az emberek 
bizalma is megnövekszik irántam. Lehet, hogy sok kérdésem nyitva 
marad, de sok felesleges problémából kigyógyulok. Esetleg új kérdé
seket, új feladatokat fogok felismerni. Észreveszem azokat az em
bereket, akik nem problémáznak, hanem bátran nekifognak a fel
adatok megoldásához. Magam is felbátorodom. Rájövök, hogy én is 
tehetek valamit. Nem kell félénken visszahúzódnom. Súlyt kapnak 
szavaim. Eredményhez vezetnek tetteim. Bizalmam, szolgálatkészsé
gem, bizalmat ébreszt másokban irántam. Ne kicsinyeljük le az 
ilyesmit. Ma nemcsak a nagy veszedelmek és nagy kísértések, ha
nem a nagy vállalkozások korát is éljük. Necsak hazánkra gondol
junk, népünk gazdasági berendezkedésének merész átállítására. 
Gondoljunk arra a világméretű összefogásra, amely különböző szer
vezetek és mozgalmak, közöttük az egyházi szervezetek és mozgal
mak útján is, mind hatékonyabban bontakozik ki a háborús gócok 
felszámolására, a faji megkülönböztetések megszüntetésére. Ma egy 
gramm bizalom előbbre segít egy tonnányi problémánál.
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Ha Ö a nagy és én a kicsi, megnövekszik bennem a felelősség. 
A dolgok leegyszerűsödnek. A felnőtt, a nagy, könnyen, sokszor 
könnyelműen mondja ki valamire, hogy bonyolult, nagyon bonyo
lult. Szívesen és felelőtlenül problémázik, csakhogy ne kelljen magát 
semerre elköteleznie. A gyermek nem komplikálja el a dolgokat. 
Ilyen gyermeki egyszerűséggel látták meg a lényeget a már említett 
madagaszkári keresztyén konferenciának résztvevői: a gazdagok 
egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lesznek. Aki 
nemcsak magával törődik, akiben felébred a felelősség a többi iránt, 
az érdeklődőből, kíváncsiskodóból érdekeltté válik. Az érdekelt 
pedig ösztönösen látja meg a lényeget. Sohasem bonyolult, hanem 
egyszerű. Ebben az egyszerűségben vált érthetővé ma a keresztyé
nek között is az akut éhezéssel küzdő népek számtalan forradalmi 
megmozdulása. Egyszerűen meg kellett látnunk, hogy ezeknek a né
peknek a küzdelme a felemelkedésért és a mi irántuk érzett fele
lősségünk elkerülhetetlen út, ha az egész emberiség békéjét tartjuk 
szem előtt.

Ha eredeti dallamával szólal meg ajkamon Dávid zsoltára, ha 
gyermekké válok, — Isten gondviselő, emberhez hajló szeretetének 
méretein álmélkodó és csodálkozó gyermekké — , akkor megnöveke
dik bennem a reménység. A  reménykedő ember tisztelettel néz az 
emberi célkitűzésekre és erőfeszítésekre. Nem becsüli le eleve őket. 
A  reménykedő ember biztatni és bátorítani is tud. Pál apostol így 
bátorította azokat, akik az IJr dolgában buzgólkodtak: Mindenkor 
tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Űrban. Nem hiába
való, hogy miután leegyszerűsödtek számunkra az emberi kérdések, 
merjük türelemmel, odaadással, határozottsággal azokat a maguk 
bonyolult és szövevényes összefüggéseikben is kezünkbe venni. Nem 
minden csomó gordiuszi csomó. Mind kevesebb lesz azoknak a cso
móknak a száma, amelyeket erőszakkal, karddal, háborúval lehet 
megközelíteni. A türelem ilyen időkben nehéz kereszt. Szívesen le
vetnénk. Dé aki felveszi, az találja meg az életet.

A 8. zsoltár 3. versében megemlíti Isten ellenségeit is. Isten 
ellensége a bizalmatlanságból, felelőtlenségből és a reménytelenség
ből származó gyűlölködés szelleme. Ezt az Ö ellenségét bennem is 
el tudja és el akarja némítani. Azzal némítja el bennem, hogy aj
kamra adja Dávid zsoltárát. Bizakodó, felelős, reménykedő gyer
mekévé tesz Jézus Krisztus által, akiben megemlékezett rólunk, 
emberekről — rólam is. Aki által a maga problémájává tette a mi 
életünket, mindnyájunkét — az enyémet is. Ámen.

Benczúr László
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S z e m l e

Friedrich Dürrenmatt:

AZ ŰJRAKÉRESZTE LŐ K
(Nagyvilág 1968. I.)

A híres írónak sok vitát kiváltott drámájával ismerkedik a ma
gyar közönség, valószínű hamarosan a színpadon is. Ismét tragikus 
komédiát írt, bizarr ötletekkel hökkenti meg a színházi közönséget, 
változatos tűzijátékokat rendez, szörnyű fintorokat vág a kíváncsi 
emberek felé. Azután — szokása szerint — nem ad választ a kérdő
jelekre, kaján mosollyal szívja pipáját a kulisszák mögött.

Már a cím is elárulja, hogy egyházi vonatkozású a téma. 1533- 
ban Münstgr városát néhány hét leforgása alatt egy lelki roham
csapat áttéríti az újrakeresztelők szektájába. Az egész város bele
esik a szent ragályba, katolikus püspöküket is száműzik. Ezt a kon
junktúrát kihasználja egy vándorszínészkalandor és a hívők hátán 
királya lesz a város-államnak. Óriási, savonarolai méretű tisztoga
tás kezdődik, csapkod a hóhér bárdja, lelkesen asszisztál a szegény 
nép és a bűnbánó polgárság. Felettük rutinnal deklamál a színész, a 
képmutató frázisok hatalmával biztosítja magának előjogait, új tör
vényeket kreál, tizenhat feleséget engedélyez magának és időnként 
maga is meglepődik azon, mennyi hiszékeny ember követi birka
módra.

A püspök ezalatt megtorlásra készül, de a fejedelmek süketek 
körülötte. Akkor ravaszsággal kényszeríti őket Münster visszahódí- 
tására: —- Münsterben vagyonközösség van már. Ezt már a fejedel
mek sem engedhetik. Régi, jól bevált módszer szerint kiéheztetik 
a várost, elfoglalják, kirabolják. Megbüntetik a kis- és középbűnö
söket, a főbűnös színész diktátort pedig életfogytiglan. . .  — szer
ződtetik udvari színházukba magas gázsiért.

A  komédia párbeszédei elegánsak, csillogók, kacagtatok. De ez 
a kacagás átvált néha kényelmetlen fészkelődésbe. Egyszer a luthe
ránusok mosolyognak és bosszankodnak a katolikusok, ám a szerző 
időt sem enged és máris fordítottak az indulatok. Elégedetten cset- 
tintenek az oknyomozó történelem hívei: — Ez az, így v o lt . . . !  K é 
sőbb pedig dühödten pattannak fel helyükről, mert lehetetlen, elké
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pesztő, hogy egy háború sorsa egy színésznő kénye-kedvén múlhat. 
Találkozunk néha a hitbéli döntéseknek olyan lenyűgöző élményei
vel, amit nem lehet meghatározottság nélkül tudomásul venni. Az
után a hideg zuhany: a hit áldott folyamata egy képmutató színész 
színből mondott prédikációjából indul meg.

Dürrenmatt elemében van. Pártatlanul bemutatja a XVI. század 
típus figuráinak külön-külön igazságát. Hol a hasznos igazság? 
A színésznek a tapsnál, a kofának az üzletnél, a katonának a sarc
nál, a nőnek a szerelemnél. A szektásnak a törvényben, a neofitá
nak az öriátadásban, a szegénynek a mai terített asztalon, a fejede
lemnek a hatalomadta élvezetekben.

Ez a számtalan emeletre tagozódott társadalom a maga sokféle 
igazságával mégis egy közös nevezőt hordoz. Mindnyájan EMBE
REK. Egymás mellett élnek, segítik egymást és ármánykodnak egy
más ellen. Sírnak, nevetnek egymáson, lemészárolják a másikat és 
vigasztalják a kerék alá kerülteket. Lelkesen építik Isten országát 
Münster—Jeruzsálemben és felelőtlenül előkészítik a romlását is. 
Az „isten-országa” építésbe mindig belebukik az ember, mert a sze- 
szegeletkövet, Jézust idővel félredobják. De abban a rövid időben, 
amíg lángoló Krisztus-hittel, a megtérés örömében követi Urát, 
hallatlan értéket kap élete, szent örömöt és hasznos szeretetet 
áraszt a világban. Teljes értékű, Isten képére teremtett édeni ember 
akkor. Ha alázuhan is később, de tud a kegyelemről és átmenetileg 
eszköze volt annak.

Ezen nem változtat az a tény sem, hogy az egyház arca eltorzult 
sokszor a történelem folyamán, „önmagában hitt és vért ontott a 
Krisztus nevében.” Az evangéliumot felváltotta diplomáciára és 
vissza-visszatért a törvényhez. De Istennek hála! Isten népe mindig 
azokban folytatódott, akik az evangéliumra rátették életüket.

A darab végén a színész felugrik az igazi színpadra, a fejedel
mek tapsolnak neki, a rajongók kijózanodnak, az ártatlanok min
denkiért bűnhődnek.

Ki a győztes? Egy derék ember, akit kerékbe törnek. Vagyonát 
hitből kiosztotta a szegények között, átengedte szívét az evangélium
nak és az embereknek. Mégsem bánja veszteségeit, nem átkoz senkit 
sem, felveszi a mások bűnének büntetését is. Halála mellett elszür
kül a győztesek külön igazsága, a képmutatók ravaszsága, a rajon
gók idétlen heve, a püspök diplomácia-okossága.

Az élet tovább hömpölyög. Századok múlnak, társadalmi egyen
lőtlenségek kiegyenlítődnek, generációk váltják egymást, nevek me
rülnek feledésbe. Dürrenmatt a nagy komédiás megbocsátóan nézi a 
javíthatatlan emberi gyengeségeket, cinikusan a hatalomért versen
gőket, de széles svájci kalapját tisztelettel leemeli azok előtt, akik
nek áldozatából újul a világ.

Németh István
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A „Hitvalló Mozgalom" tételei
A „Nincs más evangélium”  Hitvalló Mozgalom a bűnbánati és 

imanap’ alkalmával a düsseldorfi gyűlésteremben tüntetést rende
zett, amelyen ismertették az egyházi tanítás és igehirdetés hét té
telét. A Hitvalló Mozgalom elnöke, Rudolf Baumer espelkampi lel
kész, a kb. 8000 jelenlevő előtt hangsúlyozta, hogy a tételek nem 
akarnak a meglevő hitvallási iratoknak sem pótlékai, sem kiegészí
tései lenni; hanem inkább segítséget kívánnak nyújtani az evangé
likus keresztyéneknek. Ennek magyarázatául szolgált D. Dr. Walter 
Künneth erlangeni professzor „Visszatérés a reformációhoz”  című 
előadása.

A tételek szövege
A reformáció 450 éves emlékünnepén kötelezve érezzük magun

kat arra, hogy a gyülekezetekhez teológiailag szóljunk, és számukra 
az egyházi zűrzavar közepette világos útmutatást nyújtsunk. Az 
evangélikus tanítás és igehirdetés helyzetét már régóta fokozottan 
veszélyeztetve látjuk olyan teológiai véleményektől, amelyek a 
Szentírással és a Hitvallási Iratokkal ellentétben állna.k Ezért nem 
hallgathatunk. A következő nyilatkozat a Krisztus-hitvallás velejére 
szorítkozik: itt válik nyilvánvalóvá a hit döntése. Ezzel áll vagy bu
kik az egyház léte.

Az Ür az én világosságom
1. „Senki sem mondhatja: Űr a Jézus, csak a Szentlélek által.” 

(1 Kor 12,3)
„Testi ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének gon

dolatát, mert bolondság az neki; nem is értheti meg, mivel azt Lélek 
szerint kell megítélni.” (1 Kor 2,14)

Valljuk azt az evangéliumot, hogy a Szentlélek Isten ajándékoz 
meg azzal, hogy higgyünk a Szentírás bizonyságtételének és Jézus
ban az Isten Fiát ismerjük fel.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha tudományos ku
tatás a Szentlélek kegyelme nélkül a Szentírást tárgyszerűen Isten 
igéjének és megtörtént kinyilatkoztatása okmányának érthetné és 
fogadhatná el.

2. Jézus Krisztus mondja: „Aki engem lát, az látja az Atyát.” 
(Jn 14,9-ből)

Jézus Krisztus mondja: „Az Atyát nem ismeri senki, csak a 
Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kinyilatkoztatni.”  (Mt 11, 27-ből)

Valljuk azt az evangéliumot, hogy Isten örök Fia a történeti Ná
záreti Jézus személyében emberré lett, és ugyanakkor Isten maradt. 
Valljuk azt az evangéliumot, hogy Isten Fia az ő Atyját a mi Te
remtőnknek és a mi Atyánknak nyilatkoztatja ki.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha Jézus csupán 
ember lett volna, és mi az Isten Fiában való hit nélkül is tudhat
nánk, ki az Isten, és közösségben lehetnénk Istennel.
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Az Úr az én üdvösségem

3. „Békességünk büntetése rajta van.” (Ézs 53,5-ből)
Jézus Krisztus mondja: „Az Emberfia sem azért jött, hogy szol

gáljanak neki, hanem azért, hogy szolgáljon, és odaadja életét vált- 
ságul sokakért!” (Mk 10,45)

Valljuk azt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus helyettesként 
értünk és az egész világért elszenvedte minden bűnünk büntetését, 
és ezzel engesztelési szerzett minden bűnünkért.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha Jézus nem tuda
tosan értünk áldozta volna fel magát, vagy mintha Jézus Krisztus 
valóságos áldozati halála nem lett volna szükséges a világ megbé- 
kéltetésére és mintha az engesztelő halálról szóló bizonyságtételt az 
evangélium korhoz kötött formájának volna szabad érteni.

4. „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül.” (1 Kor 15,20) 
„Valóban feltámadt az Űr!” (Lk 24,34-ből.)

Valljuk azt az evangéliumot, hogy Isten a kereszten meghalt Jé
zust testileg feltámasztotta a halálból, és Úrrá tette őt.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha Jézus teste el
pusztult volna, ő csak lelkileg támadt volna fel, és csak személyte
lenül, igéjében élne tovább.

El kell vetni azt a hamis tanítást is, mintha az Újszövetség hús
véti tanúi üzenetüket mitikusan színezett legendákba öltöztették, 
vagy nem lett volna az a szándékuk, hogy a Feltámadott megjelené
seiről mint hitük alapjáról és feltételéről úgy tudósítsanak, ahogyan 
azok valósággal megtörténtek.

El kell vetni azt a hamis tanítást, mintha lehetséges volna a 
Megfeszített követése a Feltámadott személyéhez való kötöttség nél
kül.

5. „Ti elfordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és 
igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az égből az ő Fiát, akit fel
támasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő 
haragtól.” ( Thessz l,9k-ből)

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 
igazság lakozik.” (2 Pt 3,13)

Valljuk, hogy a feltámadott Jézus Krisztus önmagát a hívők és 
hitetlenek előtt univerzális Űrként és Bíróként fogja leleplezni, és 
hogy a világot az új teremtésben a beteljesüléshez fogja vezetni.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha Jézus Krisztus 
újraeljövetelének várása értelmetlen volna, és csak a jelenvaló vi
lágnak volna realitása.

Az Űr az én életem erőssége
6. Jézus Krisztus mondja: „Tanítsátok őket, hogy megtartsák 

mindazt, amit én parancsoltam nektek.” (Mt 28,20-ból) „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!” (Fii 4,3)

Valljuk azt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus az övéinek a 
bűnök bocsánata és a Lélekben való megújítás által újra és újra bá-
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torságot ajándékoz a követésre, és erőt ad arra, hogy engedelmes
kedjenek parancsolatainak.

Ezért el kell vetni azt a hamis tanítást, mintha jogunk volna 
Isten parancsolatait a kor ízlése, vagy egy állítólag új tudományos 
felismerés szerint megváltoztatni, és így lehetne megtalálni az irány
vonalakat cselekvésünk számára.

Kitől remegnék?
7. Jézus Krisztus mondja: „Elküldelek titeket!” (Lk 10,3-ból) 

„Az élő Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége.” (1 Tim 3,15- 
ből)

Valljuk, hogy Jézus Krisztus azt a feladatot adta egyházának, 
hogy Isten nagy tetteit emberektől való félelem nélkül hirdesse. Az 
ilyen bizonyságtétel által mentetnek meg elveszett emberek az idő 
és az örökkévalóság számára.

Az egyházi küldetés félreértésének tartjuk, ha a gyülekezetei 
egymásnak ellentmondó teológiai nézetek kísérleti területévé te
szik, és ha ebben a sokhangúságban látják szabadságát és gazdagsá
gát.

Az egyházi igehirdetés hitelét veszti, ha egyházi vezetőségek 
olyan embereket hívnak el az igehirdetői szolgálatra, akik az evan
géliumot nem tudják az érvényes hitvallások értelmében magukévá 
tenni és a Hitvallást csak fenntartással tudják a gyülekezettel együtt 
mondani. „Tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, 
mert hű az, aki ígéretet tett!” (Zsid 10,23)

Értékelés
A tételek alatt 40 aláírás szerepel, közöttük R. Baumer, P. Dei- 

tenbeck, Dr. G. Bergmann lelkészek és D. Dr. Walter Künneth, 
Hellmuth Frey és D. Wilhelm Mundle professzorok.

A „Kein anderes Evangélium” mozgalom alapelvei és célkitű
zése nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. (Lásd Evangélikus Elet 
1967. 19—25. számaiban dr. Groó Gyula ismertetését.) A hullá
mok a dortmundi gyűlés óta sem csillapodtak, sőt egyre tovább gyű
rűznek.

Tételeik lényegében helyesek, de a számunkra idegen hangvétel 
mellett abban téveszt célt az egész nyilatkozat, hogy a teológiai fe j
lődést csak felületesen ismerő laikusok között azt a benyomást kelti, 
mintha a modern teológiai iskolákat egyértelműen lehetne jelle
mezni a felsorolt „elvetendő tévtanitásokkal” . Félő, hogy a Nyilat
kozat tételeiben valami általános bizalmatlanság dominál minden
fajta tudományos teológiai kutatással szemben.

Tiszteletreméltó a határozott és igei fogalmazás, de a szeretet 
és az evangélikus hagyományok rovására túlteng bennük az a szek
tás hangú öntudat, amellyel meg akarják védeni a hitet és magát 
Istent.

Bízik László
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H o g y a n  le h e t n e k  p r o te s tá n s o k  

S p a n y o lo r s z á g b a n  ?

Így veti fel a kérdést cikke címével is Juan Estruch, a spanyol 
episzkopális református egyház laikus ifjúsági titkára, a The Ecu- 
menical Review 1968. évi 1. számában.

A kérdés valóban jogos, és fülünk kettős hangsúlyt érzékel. 
Mert Estruch kérdését fel lehet tenni a történelem felől is. Abban a 
Spanyolországban, ahol kétféle reformációról, egy 16. és egy 19. szá
zadbeli — a polgári forradalomtól s alkotmánytól lehetővé tett — 
reformációról szokás beszélni, és arról, hogy e kettő közé ékelődött 
inkvizíció következtében a két reformáció között ki sem mutatható 
a kontinuitás, jogos e kérdést csak történetileg és így felvetni: mi
lyen történeti hátterek magyarázzák meg vagy bizonyulnak hiá
nyosnak annak megmagyarázására, hogy egyáltalán van protes
tantizmus Spanyolországban. A  szerző azonban nem ezt az utat jár
ja. A jelenről ír tárgyszerűen, a problémákat belülről látva, és 
ügyesen csoportosított részletességgel.

Kik a spanyol protestánsok?
Kiderül, hogy a kérdés nem szónoki és válaszolni rá korántsem 

egyszerű. Az országban egész sor önmagát protestánsnak valló fe
lekezeti csoport működik. A kereken 30 milliós Spanyolországnak 
egy ezreléke, vagyis 30 ezer lakosa protestáns. A protestáns közös
ségek taglétszáma ezer és hatezer között mozog, és ezek a követke
zők: A Spanyol Evangéliumi Egyház, 3800 lélek. (Meglehetősen 
bonyolult fúzió; presbiteriánusokból és methodistákból alakult, 
majd lutheránus és kongregacionalista elemekkel színeződött. Szer
vezetileg a református tradíciót annak eredeti kálvini formájában 
igyekszik érvényesíteni.) A Spanyol Református Episzkopális Egy
ház, 1000 lélek. (1880 óta vált külön az előzőtől, bevezetve az episz
kopális egyházkormányzatot. így közel került, majd szakramentális 
közösségre is lépett az anglikánokkal. E csoport kezdettől s hazájá
ban azóta is egyedül tagja az EVT-nek.) Kétféle baptista egyház is 
működik ma Spanyolországban: a Spanyol Evangéliumi Baptista 
Unió, 5400 lélek, és a Spanyolországi Független Egyházak Szövet
sége, 3100 lélek. (Az előző régebbi, és mindkettő szoros kapcsolatot 
tart az Egyesült Államok ún. déli baptistáival, s mint azok, ők sem 
tagjai az EVT-nek.) Közel áll hozzájuk a számbelileg egyébként leg
nagyobb „Plymouthi Testvérek” nevű csoport, 6100 lélek és az „In- 
dependens Baptisták” , 2000 lélek, és végül az Adventisták, 5200 lélek, 
Csak formailag sorolhatók a spanyolországi protestánsok közé az 
országban élő külföldi protestánsok meglehetősen exkluzív csoport
jai.

Néhány kivételtől eltekintve a spanyol protestánsok városokban
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élnek. Ennek oka az, hogy városokban több a propagandalehetőség, 
szervezhetőbb a szolgálat, és a városokba és ipari centrumokba tó
dult s ott talaj tvesztett vidékiek szívesen csatlakoznak a konkrét 
segítséget és humánus légkört nyújtó protestáns közösségekhez.

De valóban spanyolok ezek a protestánsok?
Kívülállók azt szokták gondolni, hogy a protestantizmus re

ménytelenül idegen a spanyol lelkiség számára. A szerző szerint 
azonban a spanyol protestánsok valóban spanyolok e nemzeti meg
határozottság minden értékével és minden tehertételével együtt. 
Elgondolkoztató s nem éppen hízelgő részleteket idéz Alberto Aran- 
jo-nak, a Spanyol Evangéliumi Egyház madridi lelkészének egyik 
konferenciai beszédéből: „Egyházainkban nem nehéz felfedezni azt 
a dogmatizmust és türelmetlen fanatizmust, amellyel szívesen vádo
lunk másokat. A dogmatizmus — mint egy már birtokunkba vett 
értékkel való megelégedés — fejeződik ki abban a magatartásban, 
amely vonakodik minden további kereséstől. Jellemző ránk az is, 
hogy nem tudunk másokat méltányolni. A spanyol evangéliumi lel
készekre sajnálatosan jellemző az, hogy elszakadnak a realitásoktól, 
a hívekre pedig intellektuális hiányosságaik. Nem eléggé tájékozot
tak sem a Bibliában, sem az ökumenikus kérdésekben. Szinte hihe
tetlen, mennyire nem tudnak szimpatizálni a római egyháznak az el
veszett Krisztus megtalálásáért folytatott igyekezetével. Mindenki
nek mindenné lettünk-e azzal, ha ezeket a törekvéseket ócsárolva 
kisebbítjük? Spanyol jellegzetesség a sokszor ellenkezőjével leple
zett kisebbrendűségi érzés. Valahol a mélyben attól félünk, hogy hi
tünk nem képes semmiféle váratlanságot, semmiféle megrázkódta
tást elviselni. Dogmákban keresünk menedéket. Ez a struccpolitika 
gyermeteg biztonságkeresés. Mindent megtennénk azért, hogy az 
egyházat olyan jól felszerelt s beolajozott gépezetté tegyük, amely 
megállíthatatlanul működik — még a Szent Lélek ereje nélkül is.”

A protestánsok helyzete a társadalomban
A protestantizmus helyzetét a társadalomban az határozza meg, 

hogy egyrészt igyekszik megőrizni integritását, másrészt igyekszik 
minél teljesebben részt venni a spanyol nép életében. Gyakran 
hangoztatják, hogy a spanyol protestáns jó állampolgár. E kettősség 
kétségtelenül feszültségeket is jelent, feloldása azonban vagy a pro
testáns kisebbség felszívódásához, vagy elszigetelődéséhez vezethet.

A házasság kérdésében a kisebbség számára a következő három 
lehetőség nyílik: 1. az egymás közötti házasság, 2. a vegyesházasság, 
3. egyik fél áttérése. Estruch szerint előfordul, hogy a névleg kato
likus fél áttér protestánssá. Gyakoribb eset az, hogy a protestánsok 
egymás között házasodnak, de ez sajnos a protestantizmus elszigete
lődését növeli. Üjabban szaporodik a vegyes házasságok száma, s ez 
súlyos és megoldatlan problémájuk. Ügy tűnik, reménységük sincs 
a kérdés rendezésére.
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A protestáns spanyolok kulturális szintje magasabb az átlag 
spanyolokénál. Míg Spanyolország mai lakosságának 13,78%-a (!) 
analfabéta, a protestánsoknak csak 0,9%-a az. Különösen is nagy 
a középfokú iskolázottságú protestánsok száma. Aránylag kevés 
közöttük az egyetemi végzettségű (3,6°/o), de ebben a tekintetben is 
felül vannak az országos átlagon (0,1%).

Élénk a gyülekezeti élet. A tagok mintegy 70%-a rendszeres 
templomlátogató. A  gyülekezeti munka sokágú. De éppen abból, 
hogy a gyülekezetek tagjainak teljes, hivatásbeli és családjukban 
töltött lekötöttségükön kívüli idejükre igényt tartanak, elszigetelő
dés, elzárkózás következik. Nagy a világtól való elfordulás szektás 
veszélye.

Ökumenizmus ?
A legutóbbi időkig egy dologban voltak egységesek a spanyol 

protestánsok: az antikatolicizmusban. Az egyház egységéről csak 
mint egy szellem-egységről tudtak gondolkozni. Az utóbbi időben ez 
a helyzet legalábbis hivatalos szinten, lényegesen módosult. Az 
evangéliumi munkatársak 1965-ös nemzeti konferenciájának nyilat
kozata visszautasítja az „antikatolicizmust” ugyanúgy, mint az „öku
menikus szektásságot” . Ez szembehelyezkedik azzal a kicsiny, de 
nagyhatású csoporttal, amely nem akar a protestáns egységen fára
dozni, de a katolicizmussal való beszélgetésre és együttmunkálko- 
dásra bátorít, mert ezt tekinti a protestantizmus jövőjének Spanyol- 
országban. A protestánsok egymáshoz és a katolicizmushoz való 
viszonyában három tendencia érvényesül egymás mellett. Az első 
csak a protestánsok egységét igyekszik minden áron munkálni. 
A  második a fennálló különbségek elismerésével és lelki nyitottság
gal törekszik a protestánsok egymással és a katolicizmussal való 
pozitív kapcsolatait megtalálni. A harmadik a társadalmilag és poli
tikailag legkonzervatívabb fundamentalista, illetve integráns állás
pont.

Szektássá kell-e válni a kisebbségben?
Ezt kérdezi a cikk utolsó alcíme. Bár e kérdésre mi a magunk 

helyzetét tekintve aránylag könnyen nemet tudunk mondani, meg
értjük Estruch problémáját abban a kisebbségi helyzetben, amely
ben a spanyol protestantizmus él, hiszen lelkileg könnyen beszűkül
het. Gyülekezetei exkluzívak; missziói szolgálatát gyakran összeté
veszti a prozelitizmussal: a többségi egyházzal elégedetlen elemek 
magához vonzásával. Tárgyilagosan állapítja meg: mindeddig min
den spanyol protestáns egyház magán viselte a szekták ilyen vagy 
amolyan jellemvonásait. Nem lehetetlen azonban ezektől megszaba
dulni. Két utat mutat erre. Az egyik az ellenfront (antikatolicizmus) 
képzete alól való felszabadulás, a másik ebből következően a külön
féle egyházak között való megértés és együttműködés keresése.

Schreiner Vilmos
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F ó r u m

Lelkipásztori szolgálatunk
1

Egyházunkban sohasem volt kétséges a lelkipásztori szolgálat 
fontossága, a gyakorlatban sokszor mégis háttérbe szorult. Egyházi 
törvényeink előírták, hogy a lelkész kötelessége — többek között — 
a cura pastoralis, de nagyon sok gyülekezetben az év elején megtar
tott ún. „koledáíás” jelentette a pásztori szolgálatot. Sok gyüleke
zetben azonban a „koledálást” sem ismerték.

A pásztori szolgálatra egyaránt szüksége van a gyülekezetnek 
és a lelkipásztornak. A gyülekezet könnyen széthull, ha nincs pász
tora. A lelkipásztor viszont képtelen életközeiben hirdetni az igét, 
ha nincs személyes kapcsolata híveivel.

Ma a legtöbb lelkész nemcsak vallja a lelkipásztori szolgálat 
fontosságát, hanem végzi is. Időt és fáradtságot nem kímélve keresi 
fel a híveket, hogy pásztorolja őket.

A  gyakorlat azt mutatja, hogy ahányan vagyunk, annyifélekép
pen végezzük. Közrejátszik ebben egyéniségünk, teológiai iskolá
zottságunk, felfogásunk és sok egyéb tényező. Hasznos lenne olykor 
idevonatkozó tapasztalatainkat, látásunkat kicserélni. Erre jó  alka
lom lehetne egy-egy lelkészi munkaközösségi ülés.

A szeretet a lelkipásztori szolgálat lelke. Az emberek csalhatat
lanul megérzik, hogy aki pásztorolni óhajtja őket, igaz szeretettel és 
őszinte együttérzéssel, közeledik-e feléjük. Az egyháztörténet tanú
sítja, hogy a kimagasló eredményeket elért lelkipásztorok Jézustól 
tanulták a pásztori szolgálatot.

A pásztori szolgálat fontos feltétele a lelkipásztor imádkozó 
élete. Az imádság a lelkigondozás egyik eszköze is. Jó, ha a lelki- 
pásztor rendszeresen imádkozik gyülekezetéért, a reá bízott embe
rekért.

A lelkipásztori szolgálatnak kísértései is vannak. Ezek közül 
kettőt említek. Az egyik az, hogy megelégszünk felszínes kapcsola
tok létesítésével. Látogatásaink gyakran az udvariassági szinten 
maradnak, nem kerül sor hitbeli, lelki kérdések megbeszélésére. Ez 
kétségtelenül nagy hiba. De éppen olyan hiba, — s ez a másik kísér
tés —  ha a látogatások során a hitbeli, lelki kérdéseket önmaguk
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ban vizsgáljuk, s nem foglalkozunk a hit konkrét következményei
vel az élet minden területén, személyes életünk, a társadalom és a 
világ mai kérdéseiben.

A  lelkipásztori munka sok fáradsággal jár. Ez lehet — főként 
— a nagy területen lakó hívek meglátogatásának természetes követ
kezménye. A fizikai fáradtságnál azonban sokszor sokkal nehezebb 
az a lelki „teher” , amely a lelkipásztor szívére nehezedik, amelyet 
látogatásai során magára vesz. Ezért a lelkipásztoroknak is szüksé
gük van arra, hogy legyen pásztoruk, aki előtt feltárhatják papi éle
tük, lelkipásztori szolgálatuk kérdéseit, terheit, vétkeit, kudarcait.

A lelkipásztori szolgálat sok öröm forrása. Isten megadja hűsé
ges szolgáinak, a lelkipásztoroknak is, hogy hol többet, hol keveseb
bet megízleljenek pásztori szolgálatuk jó gyümölcseiből.

Táborszky László

2.

Lélektani ismeretekben siralmasan szegények vagyunk. A Teo
lógián szerintem mind az öt esztendőben kellene foglalkozni lélek
tannal. Az LMK-ban is többet, saját olvasmányainkban is többet, s 
a most szervezett teológiai szakcsoportok között van-e olyan, amely 
különösen is sokat foglalkozik ezzel?

A lelkipásztori szolgálat célját erőteljesebben fogalmaznám meg. 
Nem csupán segíteni, — rámutatni Krisztusra! Ma is érvényes, „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet” . Mennyiben tudjuk vállalni: 
Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom?

Igen fontos, hogy a lelkész határozott, egyenes hitbeli álláspon
tot képviseljen „gyülekezetén” belül s azon kívül. S ez az álláspont 
legyen mások számára inspiráló jellegű. Igaza van a cikk írónak, 
hogy nem lehet a semlegesség piedesztáján állni.

Jó lenne tudni, hogy falun hol van szabályozott fogadóóra? 
Nálunk az a gyakorlat, hogy amikor éppen szüksége van valakinek 
a papra, vagyis egyházi szolgálatra, akkor felkeresi a papot. Kora 
reggeltől — késő estig. Nem mindim, hogy ez a jó, de ez van. A pap 
egy „kicsit” olyan is, mint az orvos, mennie kell, mikor hívják.

Egyik legnehezebb szolgálati területünk a presbiterekkel való 
foglalkozás. Régi tradíciók kemény sziklafalát nem olyan egyszerű 
áttörni. Még az új törvényeink alapján sem. Ezért javasolnám, hogy 
sok és gyakorlati, ugyanakkor rövid írás látna napvilágot, esetleg 
egy külön füzetben, mely kizárólag a presbiteri tiszttel, szolgá
lattal foglalkozna. Az elmúlt évben, a Lelkipásztorban leközölt 
presbitereknek szóló cikkekről azt mondhatom — figyelve a falusi 
presbitert a cikk felolvasása közben, — hogy rövidebben, velőseb
ben, érdekesebben kell írni ahhoz, hogy a hallott dolgok lekössék 
figyelmét, s ezáltal valóban gondolkozzék is, ne csak azt várja, hogy 
mikor fejezi be már a lelkész a felolvasást.

Nem árt szólnunk a gyülekezetben aknamunkát végzőkről sem.

305-



Akik minden munkában az árnyoldalt látják, akik a destruálnak, 
akik álmok s babonák terjesztői, akik szeretetlenek és összeférhe
tetlenek, s legtöbbször megfoghatatlanok. Jó lenne tudnunk, nekünk 
fiatalabbaknak, hogy idősebb testvéreink ezen a területen hogyan 
harcolnak?

Szabó István

3.

HOZZÁSZÓLÁSOKHOZ szeretnék hozzászólni, röviden, tel
jesség igénye nélkül.

ÖRÜLÜNK a hozzászólások lehetőségének, és ezért szeretnénk 
mindent egyszerre elmondani. Hozzászólásaink így terjedelmessé 
és általánossá lesznek.

KONKRÉTEBBÜL kell hozzászólnunk a kérdéshez. Ahelyett, 
hogy általában szólunk a lelkipásztori szolgálat nehézségeiről, mond
junk el egy nehéz esetet. Miért ne lehetne egyszer egy megoldatlan 
esetünket is szóvá tenni, lelkipásztori szeretetből — névtelenül. Ha 
másra nem jó, vigasztalódnak azok, akik azt hiszik, hogy csak nekik 
nem sikerül minden.

KEVÉSSÉ szólalnak meg a társadalmi problémák a lelkipásztori 
szolgálat kérdéseivel kapcsolatban. Az individuális tudat fejlődése 
nem tart lépést a társadalom és a társadalmi tudat fejlődésé
vel. Hol előtte, hol mögötte jár. De nemcsak a társadalom fejlődése 
befolyásolja, hanem hitbeli kérdések is. Hitbeli görcsök akadályoz
hatják, feloldódások segíthetik az egyes emberek tudatának fejlő
dését. S ebben segíthetünk az embereknek lelkipásztori szolgála
tunkkal. Alig van olyan személyes „lelki” kérdés, amely valamikép
pen ne függene össze korunk politikai, gazdasági és társadalmi kér
déseivel, és aligha van lelkész, aki ne találkozna velük lelkipásztori 
munkájában. Ezekkel a kérdésekkel is szembe kell néznünk — konk
rétan.

ILYEN szemléletes, kérdést felvető és gondolatindító hozzászó
lásokat várunk.

Prőhle Károly
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A z igehirdető műhelye

S ZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  1. V A S Á R N A P

Rm 10,12—17 

Exegézis

12. v e r s : A „zsidó és görög” — kettős kifejezés arra mutat, hogy Pál 
ebben a gondolatmenetben a m i n d e n-re teszi a hangsúlyt. A zsidó és 
görög együtt alkotja az egész emberiséget. Pál itt a zsidó felosztáshoz 
igazodik.

Nincs különbség. A  zsidóság számára a törvénnyel történt kiválasz
tás és az ebből fakadó elbizakodás válaszfalakat húzott az emberek közé. 
Az Isten Úr-volta és áldása azoknak az ajándéka, akik segítségül hív
ják — s ez az ígéret minden hivőre (bízóra) kiterjedő ajándék. Az Isten 
szándéka az, hogy mindenkit hitre juttasson el. Ezért bontja le Jézus 
Krisztusban a válaszfalat és szüntetett meg minden különbséget ember 
és ember között. Tulajdonképpen ez a Római levél fő mondanivalója is: 
az evangélium által megszűnik minden különbség a zsidó és pogány 
között.

13. v e r s :  A  SZÓTÉRI A szó a LXX-ban és az UT-ban gyakran for
dul elő. Pál minden magyarázat nélkül használja, mert azt tételezi fel, 
hogy a fogalom ismert. A szó a messiási üdvkorra mutat, s így eszhato- 
logikus tartalma van (Lk 1,69.71.77). Jelentése: menekülés súlyos vesze
delemből. Az üdvösség, vagy üdvözölni fordítás a szó kopott értelme 
miatt nem szerencsés. Rm 5,9; 10,9; és 1 Ts 5,9 alapján nyilvánvaló, 
hogy e menekülés tartalma: megmenekülés Isten eljövendő ítéletétől és 
haragjától, s együttlét a visszajött Jézus Krisztussal.

14—15. v e r s : Kérdések sora. Krisztus nevének segítségülhívása a ke
resztyén istentiszteletek egyik jellegzetessége. S a kérdéssor azt tárja 
fel, hogy Krisztus segítségülhívásának egész sor feltétele van. Visszafelé 
haladva tapogathatja ki az apostol e láncsor egymásba illeszkedő sze
meit, s így érkezik el a kezdő szemhez: ha Isten nem küld senkit, akkor 
nincs aki prédikáljon — nincs mit hallani — nincs miben hinni — nincs 
aki segítségül hívná az Űr nevét. E láncsor kezdetén — visszafelé néz
ve a csúcsán — az üdvösség (megtartatik) áll.

16. v e r s :  Érdemes melléállítani Mk 1,15/b-t: „Térjetek meg és 
h i g g y e t e k  az evangéliumban” . Rm 10,16-ban negatív magatartás áll: 
nem engedelmeskedett. Mivel ez elmarasztaló értelmű, a helyes maga
tartás mindenképpen az engedelmesség. Így párhuzamban áll a hit és 
az engedelmesség. Néhány példa még arra, hogy milyen közel áll egy
máshoz e két magatartás: Rm 16,26; Zsid 11,8; Cs 6,7; Rm 1,5. Ez utóbbi 
világítja meg talán a legjobban a hit és az engedelmesség viszonyát: 
engedelmesség, amely lényege szerint hitből áll (gén. epexegetivus), enge
delmesség, amelyet a hit teljesít (gén. subjectivus). „Az újkori teológiá
ban különösen a reformátusok hangsúlyozzák, hogy a hit engedelmesség,
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és hogy nem igazi hit, ha nem következik belőle az engedelmesség. Le
hetséges, hogy olyan korszakban, amely a hitre hivatkozással a kegyes 
tétlenséget igazolja, szükség van az engedelmesség ilyen hangoztatására. 
De Pál apostol éppen fordítva hangsúlyoz. Azt mondja, hogy az enge
delmesség igazi lényege szerint hit, ill. Isten hivő engedelmességet kö
vetel . . .  Feltételezhető, hogy Pál szavaiban egy bizonyos szembeállítás ér
vényesül: az apostoli szolgálat rendeltetése nem a törvényszerű kényszerű 
engedelmesség, hanem a hivő engedelmesség munkálása” (Prőhle K..: Ró
mai levél magyarázata. 21. old.)

17. v e r s : E vers jellegzetes szava: AKOÉ (hébar SEMUA). A 16. vers 
második fele idézet Ézs 53,1-ből. Ott a semua =  amit hallott valaki, hir
detett ige, a prédikálás, tanítás. Dr. Pálfy Miklós ajánlott fordítása kö- 
vetkézetesebb: „A hit az igehirdetésből, az igehirdetés a Krisztusról szo
ló igéből ered”. (Lp. 1962. 307. old.) Jelenlegi fordításunk szövege is ért
hető, mert a hallás is hozzátartozik az igehirdetés munkájához.

A textus mondanivalója

A 3. parancsolat lutheri magyarázatának alkalmazásával jutunk kö
zelebb a mai mondanivalóhoz. Az igehirdetés szolgálatát a Szentlélek 
által végezteti Isten. Az Isten úgy jelölte meg minden ember számára 
az utat, hogy az igehirdetés legyen az a csatorna, amelyen át áramlik 
belénk a Lélek, aki hitet teremt bennünk, s mindazt, ami ebből követke
zik: az engedelmességet, az imádkozást, a bizalmat, a bizonyságtételt, a 
küldetést. S ennek útja: Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét 
és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hall
gassuk és tanuljuk.

Meditáció
1. Szívesen teszünk különbséget. Sokszor azzal a megokolással tesz- 

szük, hogy így helyezhetünk el mindenkit a neki megfelelő rovatban. 
Bár így osztályozni és értékelni is lehet,, melynek vége: felfuvalkodot- 
tan nézek a másikra. S eközben eltűnődhetik az ember: hogyan állunk 
így az Isten elé?

2. A keresztyén gyülekezeten belül is van különbség. Pedig itt iga
zán azt akarjuk, hogy ne legyen! Amikor Krisztus-hitünket komolyan 
akarjuk venni, ne felejtsük el: abban nem fér el a különbségtételnek még 
ilyen változata sem: első vagy másodosztályú keresztyén, gyülekezeti tag.

3. Pál apostol a Római levél elejére már egyszer odaírta ezt: nincs 
különbség. Mindnyájan bűnösök. Mindenki kegyelemre szorul. S ennek a 
kegyelemnek a kezese Jézus Krisztus. — Itt újra ezt mondja Pál: itt 
sincs különbség! Mindenkinek ugyanaz az Ura, aki elég gazdag arra, 
hogy mindenki felett uralkodjék (Gál 2,8). Tehát Istennek ugyanazon 
mértéke, ítélete alatt állunk mindnyájan!

4. Urunk mentő hívása mindegyikünknek szól. Különbség nélkül! 
Mindenki számára nélkülözhetetlen — ha el akarja kerülni a veszedel
met — az, ahogyan Krisztushoz vezet minket Isten: az apostolok, ige
hirdetők prédikációján át. őket Krisztus küldte a világba (Mk 16,15), 
evangéliumot hirdetni. Ahol meghallják, ott Urukkal személyes kapcso
lat kezdődik. Ott megtanulnak hinni és imádkozni!

5. Izráel erre nem képes (Jn 12,37—43). Talán nem elég hangosan, 
vagy nem elég tisztán találkoztak az evangéliummal? Bár az is lehet, 
hogy zátonyra futottak Jézus akkori elutasítása miatt?

6. Mi nem szolgáltattunk erre a kételkedésre okot?
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Mindig különös izgalmat okoz bennem az utazás. Különösen, ha 
olyan útvonalon utazom, amelyen addig még nem járhattam. A változa
tos tájban nem győzöm magam kigyönyörködni, de amint múlik az idő, 
fogynak a kilométerek, gondolataim egyre csak azon a pályaudvaron jár
nak, ahol egy másik vonatra kell átszállnom. S amint megáll a vonat, 
a fel-felcsendülő hangszóró hangját figyelem, amelyben egy hang útba
igazításokat osztogat a most érkezett utasoknak. Mint ahogy senki, én 
sem kételkedtem ebben az útbaigazításban. Bizalommal indultam a 
megjelölt vágányhoz. S a menetrendben megjelölt időben megérkeztem 
úticélomhoz.

így tartotta fenn Isten magának azt az igényt, hogy mindany- 
nyiunknak ő adjon tájékoztatást, útbaigazítást? Máskülönben hogyan 
is találnánk meg az utat Jézushoz? Hiszen a Jézushoz vezető utat nem 
jelzik „turistajelzések” , amit egyszerűen meg kellene találni és követni, 
— nincs térkép sem, amely szerint tájékozódhatnánk.

De van prédikáció! Eljuttatja Isten a követeit, hírnökeit a világ ösz- 
szes utcájába, Palesztinába is, a nyomornegyedekbe is, a betegszobákba 
is. Bibliánk egésze egyedülálló tudósítás arról, hogy Istenünk nem 
hallgat!

Ezt a hangot hallhatta történelmében Izráel újra meg újra. Ha akar
ta, — ha nem! S ha a hit hallásból (prédikáció) ered, akkor hogyan le
hetséges az, hogy Izrael nem jutott hitre? S hogyan lehetséges az, hogy 
prédikációk, evangélizációk, rádióistentiszteletek ellenére — melyet mil
liók hallgatnak — milyen kevesen jutnak hitre?

Mielőtt válaszolnánk, egy példa szemléltetésül: A Keleti pályaudva
ron a hangszóró közli, hogy az a vonat, amelyen én is utazni szeretnék, 
a külső 2. vágányról indul. S én a biztonság kedvéért megnézem, nem 
a külső C vágányról indul-e mégis. Mire újra megkerülöm a pályaud
vart, vonatom hűlt helyét találnám, mert mégis a külső 2. vágányról in
dult. — Ehelyett, amint hallja az ember az útbaigazítást, gondolkodás 
nélkül megy oda, ahová irányítják.

A választ így adnám meg: azért, mert bizalom ott ébred az igehir
detésben megszólaló Isten iránt, ahol kész a fül a hallásra és a hallgató 
az engedelmességre!

Nem megy az imádkozás? Nem érdekel az igehirdetés? Elszakadt 
bennem a Jézushoz kapcsolódó láncszem az engedelmesség, vagy a bi
zalom láncszeménél. Ezért figyelj a hívó szóra!

Detre János

G o n d o la to k  a z  ig e h ir d e té s h e z

Laikus kérdések és szempontok Km 10,12— 17-hez

Nem értjük a következő szavakat, ill, kifejezéseket: megtartatik, kül
detnek, (műveltetőnek érezzük,) azoknak lábai, a hallás pedig Krisztus 
igéje által; s a 14—16. vk. gondolatmenetét. A „hallás” -nak kizárólag 
akusztikai értelme van? (12) — Aki segítségül hívja az Urat és termé
szetesen hisz benne, azon kivétel nélkül segít. — Isten előtt nincs faji, 
nemzetiségi, vagy bőrszín szerinti megkülönböztetés. — Egy az Isten! (12) 
— Nincs különbség zsidó és görög között? Dehogynem! Népek és fajok 
között nagyonis sok a különbség, de jól is néznénk ki, ha mindegyik 
egyforma lenne. Ma inkább azt kellene hirdetni, hogy a meglevő kü-
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lönbségek ellenére mindegyiknek egyformán Isten a teremtője. Nem ér
tem, miért éppen görögöt említ a zsidók ellentéteként, miért nem po- 
gányt? (4) — Fontos, hogy csak az a segítségkérés használ, amelyben Jé
zust hívjuk (persze nem Jézus nevét), nem pedig az, amit a katolikusok 
tesznek: Máriától a sok szentig. — Ilyen egyszerű lenne a „megtartatás” ? 
— Az élet rohanó tempójában jó hallani, hogy egy-egy sebtiben elmon
dott fohász, segélykérés is érhet anyit, mint hosszas meditációk. (4) — 
Nehogy a régi fordítást olvassák fel, mert az egyébként is archaikus 
Ézsaiás-idézetnél kínos helyzet adódhat, ha valaki az igehirdetőre gon
dol. (4) — A 14. v. alátámasztani látszik azt a gondolatomat: ahhoz, hogy 
az embert egy ige „szíven üsse” , feltétlenül szükséges az igehirdetés. 
Mindenkinek hirdetnie kell az igét (egyetemes papság), de különösen is 
a hivatottaknak (lelkészek). (12) — Szükséges lenne egészen konkrétan 
kitérni a lelkészutánpótlás kérdésére. (4) — Hogyan lehet nem engedel
meskedni az evangéliumnak? Egy törvénynek lehet nem engedelmesked
ni, de az evangélium örömhír és nem parancs, amit meg lehet tagadni. 
Az utolsó mondatot hiányosnak érzem: ugyanaz által van a hallás, mint 
amit mondanak — mármint az ige által? így lehetne fogalmazni: A hal
lás pedig Krisztus igéjének ereje által. (4)

S ZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  2. V A S Á R N A P

Zsid 12,15— 25

KERESZTYÉN ÉLETÜNK MOZGÁSBAN

I. Textusunk helye a levélben

Perikopánk a levél utolsó nagy fejezetének egy része. Miután külön
böző összehasonlításokkal és fokozásokkal bizonyította Jézus mindenek 
felett való nagyságát, bátorítást és támogatást ad a hit harcában a gyüle
kezet közönyös keresztyénéi számára (Prőhle). A 10,19-től kezdődő rész
ben inti az olvasókat a hitben való állhatatos megmaradására, miközben 
hatalmas áttekintést ad a hit ótestámentumi példaképeiről. Ehhez a sor
hoz kell csatlakoznia a levél olvasóinak is. A sor élén Jézus áll, aki 
célbavisz (Káldy). Kásemann e szakaszt látja legjobb bizonyítéknak 
arra, hogy a levél a gyülekezetei, mint kultikus közösséget tartja szem 
előtt, mint amelyik a kihirdetett új, isteni proklamációnak tevékeny ré
szese kell hogy legyen (12,22 kk.). Schneider ebben a szakaszban fedezi 
fel a levél írójának gyakorlati, lelkipásztori kitekintését, miután az elő
ző fejezetekben elvi alapvetést adott Jézus személyére vonatkozóan.

II. Exegetikai eredmények

Mivel versenkénti, erősen részletekbe menő exegézis a Lp. 62, 308- 
ben megtalálható (Blázy), most csomópontonként foglaljuk össze a külön
böző exegézisek eredményeit.

1. A keresztyén mozgás veszélyei: 15—17. versek

Az előző versekben az „ellankadt térdek megerősítésével” kezdi az 
író, amely arra utal, hogy a keresztyén életben elfáradni is lehet. Sza-
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kaszunkbai) folytatja a gondolatsort. A 14. versben említett „szent” el
lentéte a p o r n o s z  és b e b é lo s z , ami nem egyszerűen etikai, hanem eszha- 
tologikus tartalmú, amelyre utal a „béke” kifejezés is, mint eszhatolo- 
giai valóság. Az e ir é n é  értelmezését a modern exegétáknál (Michel, Káse- 
semann) kissé szűknek érzem, amikor arról szólnak, hogy itt elsősor
ban a gyülekezet egymás iránti szo lid a ritá sá ról van szó. Inkább Kálvin 
véleménye a helyesebb: általános emberi akkomodáció, ugyanakkor spe
ciális keresztyén éberség. Ha ez hiányzik, könnyen úgy járhat az ember, 
mint Ézsau, aki azáltal vált profán (b e b é lo s z )  emberré, mivel elsőszü- 
löttségi kiváltságát eladta. Így a gyülekezeti tag is ilyen elsőszülöttségi 
joggal rendelkezik, melyet ha felad, elveszti kiváltságát, s eszhatologiai- 
lag jóvátehetetlen lépést tesz. Ez a helyzeti előny nem elbizakodottsá
got, hanem fokozott felelősséget kell hogy jelentsen a többiek iránt.

2. A  k e r e s z ty é n  m o z g á s  ir á n y a : 18—24a. versek.

A 18. vers „nem” kezdete és a 22. vers „hanem”-je a fordulópont. 
H o n n a n -h o v á ?  Válasza: a tízparancsolat félelmetes és személytelen Sinai- 
élményétől (Donneraxt Gottes-Luther) az Újszövetség személyes Jézusa 
köré gyűlt ünnepi sereg öröméig. („T r a n situ s  s e m p e r  a M o s e  ad C h r is -  
tu m ”  — Luther)

A Mózes-történet tipologikus módszere kétségtelenül hasonlít P h ilo  
írásmagyarázatára, de éppen a különbözőségükben van a fő mondani
való. Amíg ugyanis Philo mozgása végeredményben körkörös, mivel nála 
Mózesen kívül nincs adva új, addig e levél nemcsak modernizál egy ré
git, hanem a Jézusban történt kinyilatkoztatásban az üdvösségtörténeti 
kontinuitás ellenére olyan minőségileg újat lát, mely nem is fér össze az 
előzővel (10,9!). A  két esemény közti viszony inkább dialektikus, mint 
polemikus (v. ö. 8,6; 9,llk; 10,1. stb.), s a nagy eltérés nem is csak 
a törvény és evangélium, illetve az ÓT-i és UT-i kultusz különbözőségé
ben van (panégürisz—hapaxlegomenon!), hanem a kettő alapvető irá n y á 
n a k  más jellegében, t. i. hogy az egyik földhözragadt, a másik pedig a 
„mennyei Jeruzsálem” eszhatologikus realitásából fakadó. Itt érkezik el a 
gondolatsor a harmadik ritmushoz:

3. A  k e r e s z ty é n  m o z g á s  e lin d ító ja : 24b—25. versek
A beszéd, a kinyilatkoztatás, a „mennyből szóló” új isteni prokla

máció, azaz Jézus Krisztus evangéliuma: ez minden mozgás alapja. A 
lo g o s z  te le io s z  egyébként is a Zsidó levél vissza-visszatérő témája (5,11— 
6,12), de jelenlegi összefüggésünkbe most csak annyiban illik, amennyi
ben megadja az „érettkorú” (6,1) keresztyének számára azt az abszolút 
kiindulópontot, mely egyedüli indítórugója lehet mind cselekedeteinknek, 
mind bizonyságtételük megfogalmazásának (2,1; 3,1; 3,7). Ha Jézus be
szédének ettől az origójától elszakadnak, saját beszédük is ( lo g o s z  t é s z  
p a r a k lé s z e ó sz !) erőtlenné válik. Ez az erőtlenség pedig a levél címzett
jeinek esetében a megsemmisüléssel lehet egyenlő (bár még Néró ideje 
előtt vagyunk), de legalábbis az „ítéletnek valami félelemmel teljes vá- 
rása” (10,27) a következmény.

A textus mondanivalójának ehhez a részéhez kapcsolódik a vasár
nap jellege, s az oltári ige is (Mt. 23,37—39).
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a) K i k n e k  p r éd ik á lu n k ?

Olyanoknak, akik — még ha nincs is a templomban járás-kelés — 
nem egyszerűen adva vannak, hanem m o z g á sb a n  va n n a k . Mozgásban az 
elmúlt hét eseményeit tekintve, változásban helyileg, de hitbeni helyze
tükben is. Néha azt hisszük, hogy vannak olyan „stabil tagok” , akiket 
ki se lehetne verni a templomból. Ez nem igaz. „Stabil tag” nincs (mi
lyen elkeserítően kínos, ha erre rádöbbenünk), vagy ha van, akkor az 
holt tag.

Olyanoknak prédikálunk, akik egy új és új meglepetéseket tartogató, 
mozgásban levő világban élnek (tudományos, szellemi és társadalmi vo
natkozásban), de azért itt vannak a templomban, tehát úgy akarnak mo
zogni egy hétig, mint keresztyének. Nekik, — s nem azoknak, akik nin
csenek ott — prédikálunk. Nekik, akiknél nem az a baj, hogy nem hisz
nek, hanem hogy n e m  h a la d n a k  kellőképpen a hitben. Hitünk néha a 
többezer hallott igehirdetés ellenére gyermekcipőben topog, s néha való
ban arra lenne szükség, hogy „az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanít
sanak” (5,12) minden vélt alapot elhagyva. Van, mikor nem az elmúlt 
évek lendületében kell bízni, hanem újra Jézus szava „lökésének” engedni.

b) Mit p r é d ik á lju n k ?

Semmiesetre se maradjunk meg az Ézsau-történetnél. Ez ma már 
nem kapcsolópont. Azt ellenben mi is érezzük, hogy „vannak dolgok, 
amiket nem lehet visszacsinálni” . Ha valami megtörtént, abból követke
zetesen le kell vonni a konzekvenciát. A legnagyobb „megtörtént” pedig 
éppen a jézusi igehirdetés (akkor és pillanatnyilag), amely most is ú j  
m o z g á st akar eredményezni. Az „igazi Főpap” képzet sem kapcsolópont, 
legfeljebb valami hiteles, jó szó utáni igényre lehet alapozni, s mint 
ilyet meghirdetni Jézus beszédét.

P r é d ik á lju k  teh á t a z a k tív a n  t e v é k e n y k e d ő , fe ltá m a d o tt  J ézu st, 
a ki sza v á v a l m eg fá r a d t és  a k ö z ö n y ö s s é g  á lló v iz é b e  fu lla d t é le tü n k e t  ú j  
p e z s g é s r e  in d ítja ; Ö t, a ki b e r o z s d á s o d o tt  k e z e in k e t  és  lábain k a t a g y ü 
le k e z e t  m á sik  ta g ja  f e l é  v é g z e t t  fá ra d o zá s  ú tjá ra  m o z d ít ja ; Ö t, aki i d e 
g e s k e d é s b e n , f é l e l e m b e n  és  b izo n y ta la n  k e s e r ű s é g b e n  „ k ib ír t”  é le tü n k e t  
a z e m b e r e k  k ö z ö tti  ö r ö m te li  ü n n e p é l ly é  vá ltoz ta tja .

c) H o g y a n  p r é d ik á lju k  e z t?

Egyrészt lendületes dinamizmussal, másrészt mégsem „hajtva” . Le
gyen bennünk vácimihályos „több kell, nem elég” lelkesedés, ugyanakkor 
reálisan lássuk, hogy az esetleges eredmény nem a mi prédikálásunk 
sodrásának a következménye, hanem Jézus szavának dinamizmusából 
ered. Jézus nem hajtani akar, hanem olyan mozgásra bírni, amely utána  
va ló  m o z g á s : felelős és örvendező tanítványság.

IV. Vázlat

A vázlat kialakításában jó segítség lehet az említett E. Kásemann: 
„Das wandernde Gottesvolk” 27—40 szakaszán kívül ugyancsak e szerző: 
„Exegetische Versuchen und Besinnungen” Bd. I, 307 kk része, valamint 
J. Schneider kommentára 119kk és az „ER ist unser Friede” kiadvány 
idehirdetése VI, 1965, 58kk.

I I I . M e d itá c ió
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Bevezetés: A mozgás, mint az élet feltétele (biológiai, magfizikai, tár
sadalmi példák).

Híd: Keresztyén életünk is csak mozgásban levő élet lehet. Helyben- 
járás nincs.

Milyen ez a mozgás?
1. Jézustól induló.
Ha valahol megakadunk, Tőle kezdjük újra. Szavának van ereje az 

indításhoz, de a halálos nyugalomból és a kátyúkból való kimozdításhoz 
is.

2. 'Másik ember felé irányuló.
Nem „maszek” mozgás, nem „hosszútávfutó magányossága” , hanem 

felelős éberség.
3. örömöt eredményező.
Súrlódás és összeütközés helyett újabb mozgásra indító dolgos öröm.
Énekek: 787 („Fel, mert az irgalom percei múlnak”) és 438 („Mind 

célját, mind napjait”).
A vázlat gondolatmenetének megfelelő imádságok az Ágendában a 

2., 75., 123 (!) szám alatt találhatók.
Bizik László

Laikus kérdések és szempontok Zsid 12,15—25-höz

Egyesek nem értik, hogyan lehet „elesni Isten kegyelmétől” , mások 
pedig nem értik a „keserűség gyökerének” teológiai tartalmát. — Mi, ma 
élő emberek engedetlenségünkkel, hűtlenségünkkel, közönyösségünkkel, 
megkeményedésünkkel, naponként meg nem tért szívünkkel szakadha
tunk el Isten kegyelmétől, azzal, ha nem engedünk a Szentlélek szavá
nak, nem vesszük át az ő erejét s így könnyen felnövekszik bennünk a 
különböző keserű gyökér: harag, idulatok, szeretetlenség, irigység, egy
más közötti háborúság. — Csak a keserűség szakaszthat el bennünket 
Isten kegyelmétől, a jólét pedig nem? Hogyan tudhatom meg magamról: 
mikor és hogyan szakadtam el Isten kegyelmétől? (13) — Miben mutat
kozik meg Ézsau paráznasága és istentelensége? Az elsőszülöttségi jog 
eladása miért jelentett istentelenséget, hiszen Jézus azt mondta a gaz
dag ifjúnak: „Add el minden vagyonodat!” (Mk 10,17) Ha Ézsau megbánta 
tettét, miért nem kapott bűnbocsánatot? Ézsau inkább az áldást sajnálta, 
s nem azt, hogy vétkezett? — Az elsőszülöttségi jog nagy ajándék volt, 
Ézsau mégsem értékelte? Vagy talán arra gondolt, hogy az elsőszülöttségi 
jogtól, illetve a vagyontól később sem ütheti el őt senki és semmi? (13) 
— A 18—21. versek közti szakaszt a hozzászólók többsége zavarosnak, 
illetőleg nehezen érthetőnek tartja. Nem értik a „Sión hegye” és a 
mennyei Jeruzsálem” kifejezést. (13)

SZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  3. V A S Á R N A P

1 Tim 1,12— 17 

Alapige

A  12. v e r s b e n  feltörő hálaadásnak az az alapja, hogy Pál végezheti 
az evangélium szolgálatát, nem mint kontárkodó, hanem mind megbízott 
Nem természetes, hogy ezt a megbízást nyerte, és Megbízója alkalmas-
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nak, méltónak találta a szolgálatra. Óriási az öröme, hogy a „sauli” előz
mények után Jézus rábízta az evangélium szolgálatát, bizalmat előlege
zett, hűnek találta és hivatalba állította. Hiszen eddig a megbízásig ellen
sége volt Jézusnak, útját állta az evangéliumnak, és ezzel — tudatlanul 
bár — Isten ellensége volt. Így utólag tekintve az eseményeket világos, 
hogy Isten teremtő, újjáteremtő tervét keresztezte. Hiszen az evangélium 
nem egyszerűen megnyugtató, jókedvre hangoló üzenet, lelki vigasz az 
elesetteknek, nem is lezárt eseményekről szóló híradás, hanem a Krisz
tus halálára és feltámadására alapuló, az embervilág és környezete szá
mára jövőt meghatározó, teremtő ige! Az evangélium Isten érvényes 
akarata, nem egyszerűen az emberek iránti hajlandóságának általános 
kinyilatkoztatása. Előreközlés, ige-parancs, új eget és új földet teremtő 
szándék. Istennél az ige, a szó egyenlő a megvalósulással. Legyen világos
ság — lett világosság; Az evangélium Krisztusról, a testté lett igéről szól, 
aki által lett minden, ami lett, és ezután is általa lesz, ami lesz. Isten 
nem konzerválni akarja ezt a világot, hogy tovább ne romolják, hanem 
tovább viszi a Krisztus által. Saul Krisztus ellenségeként ennek a terv
nek akart a meghiúsító ja lenni, és abba a fonák helyzetbe került, hogy 
farizeus létére Isten ellenségévé vált. Kész lett volna a halálra is Isten 
nevéért, de nem volt hajlandó elfogadni útnak és jövőnek maga és a vi
lág számára azt, amit Isten Jézusban adott meg. Hitetlen magatartás 
volt és ostoba. Tisztának tudta magát, de közveszélyes gonosz volt. Eb
ből a helyzetből csak egy kiút lehetett, a kegyelem. Rá is kiterjedt Jézus 
imádsága: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselek
szenek.

A kegyelem Pálnak nem egyszerű amnesztia, valahogy úgy, hogy 
Isten nem haragszik, ő pedig felhagy az ellenségeskedéssel. A hit és 
szeretet növekedésével állandóan bővül ez a kegyelem. Nagyobb mérete
ket ölt és megóv a visszaeséstől. Nem az egyszer-egyszeri botlástól, ha
nem a sauli életformától, szemlélettől, teológiától. Új életirányt szab, a 
Krisztus iránti engedelmesség létformáját. A kegyelem ilyen látásának 
alapállásából hadakozik másutt Pál a ' „vétkezzünk bátran” felelőtlensége 
ellen.

15. v e r s : Milyen előzmény után került Pál a kegyelem életújító sod
rába? Az után, hogy Jézus a bűnösökért jött a világra. Nem jutalommal, 
anyagi, erkölcsi elégtétellel jött az Isten iránt hű kevesekhez. Célja az, 
hogy Istenhez vigye és összebékítse az embert, lerombolja a választó fa
lat. Aki magát igaznak tudja, annak nincs szüksége erre, mert hiszen 
birtokon belül érzi magát. A szubjektíve tiszta, erkölcsös, törvénytisztelő, 
átlagon felül kegyes, a kor megítélése szerint nagyon is igaz farizeus 
Saul is csak mint bűnös, sőt „főbűnös” került Jézushoz közelebb. Jézus 
mellett tűnik ki, milyen embertelen, egyúttal istentelen volt a kegyes
sége. Valakik esküdt ellenségeként próbált igaz lenni Isten előtt. Ez a 
gyűlölete az evangélium miatt sanyargatott embereken túlmenően Krisz
tus ellen irányult. Ha Jézus mégis, ezek után is felmentette, meggyőzte, 
hogy helye van az üdvösségben, sőt szolgálatra is méltónak ítélte, akkor 
valóban igaz, hogy a bűnösökért jött, bármennyire elfogadhatatlan dolog 
ez az igazak számára. Azért jött, hogy kimentsen abból a kettős álla
potból, hogy az istenfélelem embertelenséggel párosul. Az embertelenség 
valamilyen formája mindig helyet kap a természetes ember életében, 
legszentebb gondolatai mellett is. És itt nem használt a vallásos kegyes
ség, sőt végzetes veszély, amire a farizeusok adnak példát.

Jézus meghatározott céllal jött a bűnösökért. Nem elég, hogy meg
tartja őket úgy, ahogyan vannak, hanem a felebarát szolgálatának fel
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tétlen parancsával abba az irányba állítja őket, amely Isten tervének 
megfelelően az örök élet felé halad.

16. v e r s :  Pál nem tekinti természetesnek, hogy kiterjedt rá Jézus ke
gyelme. Számára a legnagyobb csoda, hogy így történt. A minden kép
zeletet meghaladó szeretet reklámja, a kegyelem kapitális példánya, Is
ten türelmének kiállítási darabja. A bűnösök között első lett a megke- 
gyelmezettek között. Mellékelt ábra az új útra indító, előzményekkel nem 
törődő kegyelemhez. Hiteles az evangéliumról szóló bizonyságtétele, mert 
átélt eseményként, Jézus rajta véghezvitt életújító tetteként mondhatja 
el. Ékesszóló bizonyítéka annak, hogy Jézusnak valóban hatalma van a 
bűnök felett és nincs az az elveszett, akivel szemben tehetetlen lenne. 
Így természetes, hogy utána még megszámlálhatatlanul sokan jönnek, 
köztük olyanok is, akik az ő példája láttán mernek hinni a kegyelemben.

Jézus személye, szavai és tettei együtt adják az evangéliumot. Az 
evangélium szolgálata is együtt kívánja a személyt, szavait és cseleke
deteit. Életet és személyiséget átformáló hatalom a kegyelem. Az apostol 
is múltját, jelenét, jövőjét, tevékenységét, egész lényét az új szolgálat
ban tudja. Teljes emberi mivoltában áll a kegyelem szabta új útra. Tanú, 
bizonyíték, példa az emberek előtt. Jézus nemcsak mondani akar vala
mit általa, hanem végrehajtani. Ehhez pedig teljes élet kell.

17. v e r s : 'Mindenkiért a hellenista zsidóságtól átvett és istentisztele
ten használt doxológiával ad hálát az apostol. A szavak nem újak, a po
gány vallásokban is megtalálhatók a hasonló dicsőítések. Csakhogy amíg 
mások a teremtettség, a természet, a történelem szemlélésének hatása 
alatt nyilatkoztak így, addig Pál a maga megmentett életének személyes 
meggyőződésével mondja ki, abban a reményben, hogy az örökkön-örök- 
ké-be ő is beletartozik. Isten hatalmas, bölcs és örök és terveiben meg- 
akadályozhatatlan, hiszen a legnagyobb akadályt, a bűnös embert is le
győzi, illetve felemeli.

Meditáció

Néhány szót az igehirdetőt fenyegető veszélyekről. Könnyen abba a 
hibába eshetünk, hogy féligazságot prédikálunk; bűnösök vagyunk, de 
minden bűnre van bocsánat. Akkor lenne ez igaz, ha bűnös voltunk el
követett bűneinek összességével lenne egyenlő. Nekünk bűneink vannak, 
Istennek kegyelme, tehát egálban vagyunk, sőt a kegyelme ngyobb, mint 
a mi bűnünk, így még az örök életre is futja. Csakhogy a kegyelem nem 
az, hogy Isten esetről esetre szemet huny, futni hagy. A kegyelem vala
honnan valahova visz, mozgásba hoz, nem pedig statisztikailag kvittel 
le Istennel. Aktivizál Isten világformáló, embermegtartó szeretetének 
végrehajtására, önzés, közöny, embertelen istentisztelet számára a kegye
lem nem az, hogy Isten nem haragszik érte, nem torolja meg, hanem az, 
hogy nem teszi véglegessé az ember számára, követezményeivel együtt. 
Munkatársává emel, részt ad világformáló szeretetének művében. Fel
adatunk megtalálni az Isten által kijelölt cél felé haladó világ történe
tének jelen fázisában azokat az útmutatásokat, amelyek irányt szabnak 
a kegyelem adta aktivitásnak. Tájékozódásunkat döntően segíti, ha lát
juk, milyen világméretűvé fokozódik az egyes ember felebarát iránti fe
lelőssége. Ma már minden összefügg a világon. Pl. nemcsak két kezünk 
munkájától függ, hogy mekkora a mindennapi kenyerünk, hanem attól is, 
hogyan dolgozik a munkatárs, vannak, vagy nincsenek kereskedelmi 
kapcsolataink a külfölddel, béke van-e vagy háború, nemcsak itthon, ha
nem a világ bármelyik pontján. Mindenki beleszól az életünkbe, nemcsak
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a szomszéd ház, hanem a szomszéd földrész lakója is. Ugyancsak mi is 
hatással vagyunk valamilyen módon a nagyvilágra. Közszellem-formáló 
tényezők vagyunk mindannyian. Nemcsak a papok, de a legegyszerűbb 
hivek is. Az evangéliumi szeretet komolyan vett és őszinte álláspont
ját kell elfoglalni —- közöny, vagy gyűlölet helyett — a direkt hatósuga
rukon kívül erő kérdésekben is. Ellenkező esetben a világ lefölözőivé 
válunk, a felebarát rovására élünk és haladunk, ez pedig nem haladás, 
mert nem tart lépést a jelenleg is előttünk haladó Krisztussal. A ke
gyelem az, hogy fel lehet zárkózni és lépést lehet tartani.

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok 1 Tim, 1,12—17-hez

Ezt az istenkáromló és kegyetlen embert ítélte Isten hívnek? Mégis
csak talál valamit az Isten az embernél, amire épít a továbbiakban? Nem 
vet-e rossz fényt Istenre az, hogy egy ilyen múltú embert tett a keresz- 
tyénség bajnokává, tekintélyévé? (7) — Miért állítja magáról Pál apostol, 
hogy a bűnösök között első? A keresztyének üldözését „hivatalból” tette. 
Kegyességi kilengés ez nála? (14) — Mit jelent az, hogy a bűnösök között 
első vagyok én? Még azok között is rangok vannak? Vagy mint „legbű- 
nösebbet” már a kegyelem emeli élre? Vagy éppen a kegyelem célba- 
találása teszi elsővé? Vagy a „leghitványabb” értelmében értsük? Lehet-e 
példa bárki számára Pál egészen „külön” esete? (7) — Pálon könyörül 
az Ür, mert tudatlanságban cselekedett? Pedig ismerte a törvényt és a 
prófétákat. Azt jelenti ez, hogy azokon, akik nem cselekszik Isten aka
ratát, vagy elvakultságukban éppen ellene tesznek, egyszer mindenkép
pen könyörül Krisztus? S akik nem hallottak Krisztusról azokon is ilyen 
alapon könyörül? (14) — Egy mai becsületes ember hogyan juthat el 
odáig, hogy én vagyok első a bűnösök között? (7) — Pál apostol a bűnét 
csak a Krisztussal való találkozás után ismerte fel. Nem is lehet a bűnt 
igazán felismerni a Jézussal való találkozás nélkül. (14) — Szabad-e 
egyáltalán bármilyen formában is embereket megítélni? Csak Isten tudhat
ja, hogy kit mire szán, kitől mit vár, vagy kire mit akar bízni. (7) — 
Hogyan tudhatja meg az ember, hogy el van híva szolgálatra? (7)

SZE N T H Á R O M SÁ G  U T Á N  4. v a s á r n a p

Gal 5,13—14

Levelünk közös témájú a Római levéllel. Más azonban a hangsúly. 
Az akkor még ismeretlen római gyülekezetnek mintegy bemutatkozásul 
Pál ismerteti az ő evangéliumát. Itt pedig az ismert, de elveszített útra 
akarja visszavezetni levele címzettjeit. A  téma közös: a hit általi meg- 
igazulás útja!

Luther számára mindkét epistola rendkívüli jelentőségű. A Római 
levél adta reformátori impulzusát. A Galatalevél pedig az ő Bóra Katája. 
Kétszer is magyarázta wittenbergi tanszékén. Valódi harci level. Vala
hányszor törvényeskedő irányzatok kapnak lábra az egyházban, időszerű 
és nélkülözhetetlen. Jellemző, hogy a német hitvalló egyház harcában 
döntő fegyver -volt. Csak két út lehetséges: törvény vagy evangélium.

A törvény terhe alatt roskadozóknak mindenkor vigasztalása volt ez 
az apostoli levél. Amint Luther itt tanulta meg a keresztyén ember sza
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badságának felséges, isteni leckéjét. A keresztyén ember szabadult a tör
vény érvénye és elmarasztalása alól, de ezzel a szabadsággal helyesen kell 
élnie. Pál könyörtelenül leleplezi mindazokat, akik a gyülekezeteket sza
badosságra akarják nevelni, hiszen szabadságunk a szeretetben való kö
töttséget jelenti. A törvény betöltése ugyanis a szeretet. Ez pedig egye
nesen torkollik a vidám és örvendező szolgáló életformába. Luther ezért 
lépett ki a kolostorból. Mert Istent csak szabadon lehet szeretni. Ö pedig 
nem kolostorfalak mögött rejtőzik, hanem felebarátunkban várja szere
tetünk bizonyítását, a diakóniát!

Egyházi esztendőnk összefüggésére is érdemes figyelnünk. Az irgal
masság vasárnapján csendül fel ez a levélrészlet. S ezen a vasárnapon 
elénk áll földi hivatásunk, amelyben Isten iskolázni akar bennünket 
mennyei elhivatásunkra. V. ö. a sáfár példázatából a barátszerzést a ha
mis mammonban. A szeretetszolgálat példája pedig Jézus, aki oltalmába 
veszi az in flagranti ért asszonyt és új életre segíti!

Közegyházunk szellemi háttere

Luther könyve a keresztyén ember szabadságáról országos egyházunk
ban bestseller. Tematikája theol. fejlődésünk és közegyházi útválasztá
sunk bázisa és orientációja. Minden gyülekezetben, minden lelkészben 
és egyháztagban szívig és értelmileg ható, generális ügy. Fel kell téte
leznünk alapos ismeretét. Ugyan miről emlékeztünk tavaly a jubileumi 
évben, ha nem került újra és újra elénk ez a pompás könyv. Őserejű 
élmény olvasása s mint minden megbízható igazság életet támaszt és for
mál. Közegyházunkban ma — s ezt végre mindenkinek tudomásul kell 
vennie! — diakóniai életformában élünk. Ma ennek a klasszikus textu
sáról prédikálunk. Ajánlatos az egész Galatalevelet végigolvasni, ha le
het, eredetiben, de minél több fordításban. Utána ismét vegyük kezünk
be Luther könyvét.

Korunk szellemi háttere

A szabadság témája körüli vitában tanulságos Farkas Endre könyve. 
(Szabadság és egyéniség. Kossuth könyvkiadó 1968) Nem az utolsó szó, 
de a marxizmus képviseletében — amely szerinte nem parttalan, de tor- 
kolatlan — figyelemreméltó hozzászólás. Rámutat arra, hogy a szabadság 
fogalma évezredek óta egymást váltó korok és kultúrák varázsszava volt. 
Ez ihlette az ókori szerzők drámai tűnődését, szerepelt a népi mítoszok 
ábrándképei között és a középkori parasztlázadások dalaiban, jelszót 
adott a nagy, demokratikus forradalmaknak, — de csak a huszadik szá
zadban, az 1917-es szocialista forradalom harcai nyomán válhatott össz
társadalmi tetté, dinamikus társadalmi állapottá. Itt vezet először út a 
„szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába” . S egyedül a 
szocializmus politikai vállalásában teljesedhet ki a társadalmi és egyéni 
szabadság „szabad elkötelezettségben és elkötelezett szabadságban!” Mi
vel sem az egyén nem lehet szabaddá közösség nélkül, sem a közösség 
nem fejlődhet, ha nem bontakozik ki minden egyén szabadsága, ezért a 
szabadság a fejlődés feltétele és motorja, hiánya pedig gát és akadály.

Belső szobámban

Huszonöt éve tanítottál meg rá s most újra kell tanulnom. Jóízű 
szívemen és ajkamon a régi ősélmény. Mennyi mindenre nem volt akkor 
szükségem.
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Hiányérzet és kesernyés hangulat nélkül tiszta örömöt jelentett a 
Tőled kapott szabadságom. Ne engedd, hogy újra ballasztok terheljenek. 
Hiszen, amire szükségem van, mindig megadod. S amit nem adsz meg, 
arról bízvást tudhatom, hogy nincs is szükségem rá. Add vissza a dolgok 
igazi értékelését. Szabadíts meg lim-lomok gyűjtésétől. Őrizz meg veszé
lyes kívánságoktól!

Bocsásd meg, hogy szeretetem mindig újra beszűkül, ahelyett, hogy 
kitárulkozna. Ne engedd, hogy önmagam foglya legyek. Gyűlöltesd meg 
velem az önösség minden formáját. Taníts meg újra arra, hogy ne mások 
szeretetét várjam s ne arra számítsak. Add, hogy boldogan szeressek. 
Mérték nélkül add, hogy mindenkit átölelhessen szeretetem. Senkit ne 
hagyjak ki és senkiről se feledkezzek el. Mindenki érti a Te szereteted 
nyelvét és mindnyájunkhoz a legközelebbi út szívünkön át vezet. Köszö
nöm, a Te szívedhez vezet a legrövidebb út!

Leplezd le ideje korán hatalmaskodásomat. Ne kímélj, ha elkap a 
mások fölé kerekedésem indulata. S óránként közöld velem, rest szívem
mel és elmémmel, a szolgálat szépséges titkát. Add, hogy el ne fárad
jak, ne borítson el az unalom és soha ne legyek robotos a Te szőlődben. 
Tudom, nagyot kérek, de hiszem, hogy megadhatod: formálj! boldog sza
badságban, határtalan szeretetben örömmel szolgáló gyermekeddé a 
reámbízottak között — közelségedben!

Vázlatos gondolatmenet

Szabadság — szeretet — szolgálat! Milyen szépen alliterál. Mint jel
szó, magával ragad. Dallamot gerjeszt, s szívesebben masíroznánk rá 
vidám kirándulás útjain. Ez a három szó mindent magába ölel, amit csak 
emberségen, sorson, úton, életprogramon értünk. Együtt zeng a három 
sz-betűs parola. Mint titokzatos háromszög, amelyből atyai szem tekint 
reánk, oly elválaszthatatlanok. Mit ér a szabadság, ha csupán a bilincs
hullás mámora? A szeretet paródiája pereg csupán a szabadság ereje és 
a szolgálat koronája nélkül. Szabadság és szeretet nélkül pedig a szolgá
lat kényszer és nyűg, nem diakónia, vidám Krisztuskövetés!

Az apostol gyülekezethez szól, tehát feltételezi a szabadság ismere
tét. Ha tévtanítások el is homályosították, újra felidézhetik maguknak 
egyenként annak a napnak eseményét, amikor Jézustól ajándékba kap
ták szabadságukat. Tulajdonképpen érthetetlen is, hogy el tudták felej
teni. Akkor csitult el bennük először a lelkiismeret nyugtalansága, fize
tésképtelen adósok voltak és lehullott róluk a roskasztó teher, mindenféle 
fóbia szétfoszlott, mint most született gyermekek lélegeztek szabadon és 
boldogan, kikerültek az írott és íratlan törvény követelése és elmaraszta
lása alól. Mint szűk helyről tágas térre került ember élték át ujjongó 
örömmel, hogy minden tökéletesen megváltozott, bennük és körülöttük, 
megszépült a világ és fölöttük a nyitott égen át ragyogott Isten szereteté- 
nek áldott napja. . .  s akkor milyen egyszerű és világos volt számukra, 
hogy ez a szabadságuk Jézus ajándéka. A  Vele való együttlét, a szemé
lyes kontaktus Jézussal mekkora örömmel töltötte el őket. Boldogan hú
zódtak meg Jézusnál, a Nagy Ajándékozónál s nem is akartak másról 
tudni, egyedül Róla! Ez volt a hitük s így vált igazzá számukra az evan
gélium!

Szabadságunk Jézus ajándéka, szeretetének minden lehetséges szituá
cióban meggyőző bizonyítéka. Jel, amely arról tanúskodik, hogy Isten 
véglegesen döntött az ember mellett! Szeretete mindent elfedez és soha 
el nem fogy. Ez a szeretet az új világ atmoszférája. Nagyon közel van
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Isten országa, ha ez a szeretet tölt be, határoz meg és tesz mindent újjá 
bennünk és körülöttünk. Szabadságunkat hit által vesszük szakadatla
nul. De ugyan ki lát a lélek mélyére, s ki lenne oly vakmerő, hogy kont
rollálná ennek a hitnek létét vagy hiányát?! A szeretet azonban nyilván
való. Mindenki szeme láttára valósul meg. Előfeltételek, belénk idegzet! 
szokások, a régi ember életgyökerei (önigazság, önbizalom, önszeretet és 
önakarat!), skatulyázások és priuszok, sablonok és holt dogmák egy- 
csapásra érvénytelenné válnak, eltűnnek a szeretet duzzadó, áradó ten
gerében. Jézushoz kötöttségünk, a Vele való titokzatos összefonódottsá- 
gunk, megújult egyéniségünk kimeríthetetlen gazdagságban éli át a sze
retet csodáját. Mindenki belefér. Mindenki számára bőven van hely itt 
a kősziklán!

Időileg megkülönböztethetetlenül egy ütemben, de külön hangsúllyal 
bomlik ki számunkra az új élet, a szeretetben való élet. S e'z a szolgálat. 
Kicsit mindig az utolsóelőtti hely. Az utolsó Jézusé, amíg ez az ég és ez 
a föld el nem múlik. De Nála és Vele kivirágzik és gyümölcsöt érlel a 
szabad és szeretetben induló új élet értelme és koronája, a szolgálat. 
Gondoljunk csak Schweitzer Albertre, mekkora örömben teltek hosszú 
életének napjai a „megtalált hely” -en, az ő diakóniai állomásán. Kortár
saihoz intézett utolsó üzenete megszívlelésre méltó: „Mindenkinek rendel
keznie kell saját Lambarénéval. . . ! ” „Lambaréne” — jelkép. A megta
lált és boldogan végzett szolgálat emberek között emberekért szenvedő 
világunkban. Ahová Isten állít, ahová küld, ahol várnak, ahol igazságta
lanság és szeretetlenség tombol, ahol felebarátainkban elrejtőzött Istenünk 
várja a Krisztus-szabadság szeretetben betöltött értelmét, a mi szolgála
tunkat!

Milyen szépen alliterál ez a három szó. Milyen megragadó parola. 
Valóban erről ismerjük meg egymást és így ismernek bennünket kör
nyezetünkben és kortársaink között?! A három sz-betűs háromszögből 
atyai tekintet fordul felénk. Pihentet fénye, erőt önt belénk melegsége, 
mozgósít szeretete?!

Nem hiszem, hogy volna energikusabb, „etikai sarkantyú” az aján
dékba kapott, ingyen nyert szabadságnál. Büntetéstől való félelem elég
telen hajtóerő, a jutalomra számító lelkűiét képmutatásba visz. Ürügy a 
testnek, élesztgeti a régi, halott emberünket, hogy fonákra jusson a sza
bad kegyelem isteni terve. Az evangélium fénykörében maradjunk meg 
Isten szabad gyermekei a Krisztusban, vegyük és bocsássuk tovább az 
ö  mindent meghaladó szeretetét, hogy diakóniai életformánk örömben és 
hálaadásban legyen vándorlásunk koronája.

Embereket toboroz ma Isten, akik szabadok, szeretnek és szolgálnak!
Balikó Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Gál 5,13— 14-hez

Hogyan értsük, hogy a felebarátot úgy kell szeretnünk, mint önma
gunkat? Mert ez így, önmagában lehetetlenség, (la) — Tudom, hogy az 
akkori társadalomban mekkora különbség volt a szabad ember és a rab
szolga között. Tehát az apostol olyan magatartást vár a gyülekezet tag
jaitól, ami egészen „modern” volt, hallatlanul új és forradalmi. (1) — 
Pál egyetlen mondatra szűkíti le az egész törvényt. Mi jogosítja fel erre 
a redukcióra az apostolt? Szerintem képtelenség úgy szeretni az embe
reket, mint önmagunkat. Még legjobb barátomat, még az ideálomat sem 
tudom úgy szeretni. Nem értem, hogy a különben olyan praktikusan
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gondolkodó apostol egyszerűen elérhetetlen ideált tűz ki keresztyén kor
társai elé. (11) — Lehet így szeretni, de csak kivételes ünnepi pillanat
ban. Mindenki elsősorban önmagának a „felebarátja” . (11) — Én azt hi
szem, hogy ha Jézus egészen betölti szívünket, akkor igenis lehetséges 
ez. Azért nem tudjuk elképzelni, mert túlnagyok vagyunk önmagunkban 
és túlkicsi szívünkben Jézus. (11) — Irtózom a nagyképű mondatoktól. 
Sohasem szabad túlmagasra tenni az ugrólécet. Már az ugrástól elvesz- 
szük a kedvet, sikerről pedig szó sem lehet. (11) — Szerintem a megol
dást az a szó adja, amire eddig még senki sem figyelt fel: „elhívtak...” 
Tehát erre hívnak, és erre el kell indulnunk. Senki se törődjön a si
kerrel, az odaszánás a fontos. (11) — Itt nyilván nem az a lényeges, 
hogy mitől vagyok szabad, hanem inkább az, hogy mire szabadítottak 
fel. S így az a kellemetlen csengésű szó, „szolgálat” egyszerre nagyon 
szépnek látszik. (11) — Milyen szabadságról van itt szó? Miben áll ez a 
szabadság? Szabadon rendelkezünk akaratunkkal (?), de ezt a szabadsá
got jó irányban kell felhasználnunk. Ennek megvan már ebben az élet
ben a belső jutalma, mert a szeretet és szolgálat: öröm (Meddig?) (la) — 
A Biblia nem filozófiai alkotás, de benne egyszerű formában jelentkez
nek olyan gondolatok, amelyekkel a filozófia foglalkozik. Ez az ige ma
gában foglalja mindazt, amit a filozófia 2300 éves története folyamán el
ért a szabadság gondolatának kifejtésében. „A szabadság a felismert 
szükségszerűség” — írja Hegel. Pál világosan kijelenti, hogy Isten sza
badságot adott az embernek, de ez nem gátlástalan szabadság, hanem a 
bűn alól való felszabadultság. E szabadság lehetőségeinek meghatáro
zott iránya van: a másokért való felelősség, odaadás, egyszóval: a sze
retet. A felismert szükségszerűség azt jelenti, hogy az embernek szük
ségszerűen be kell látnia, hogy a bűn rontására van. (la)
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Levelek --  üzenetek

Miután akkori felszólításomra, senki más nem vállalkozott — szinte 
lelki kényszerűségből — 1924. november 30-án (egyházi újévkor) sze
rénységem indította meg a „Lelkipásztor” c. első önálló hazai magyar ev. 
predikációs havi folyóiratot. Kemény Lajos budapesti lelkész állt mel
lém, mint társszerkesztő. Kapi Béla püspököm, látva a lap életképessé
gét, elkérte a lapot, s a III. évfolyamtól tovább fejlesztette.

Hosszú, küzdelmes 35 évi (1905—1940) működtem a dél-baranyai Ma- 
gyarbólyban német—szerb nyelvű községben. Ez év január 20-án betöl
töttem a 87. életévemet, s családommal 1940 óta itt lakom Pécsett, és köz
ben méhészkedem.

Mint a Lelkipásztor szerkesztésében kitűnő utódomat, legyen szabad 
itt üdvözölnöm, és munkásságodra Isten áldását kérnem.

Vértessi Zoltán

*

Tegnap kaptam meg a Lelkipásztor februári számát. Még este, illet
ve éjjel csaknem az egészet elolvastam. Jónak, színesnek találom. 
A januári számból a lelkipásztori szolgálat kérdésein kívül a „Keresz
tyén atheizmus Amerikában” című cikk érdekelt a legjobban. A harma
dik világ problémáival és lehetőségeivel foglalkozó cikk is nagyon tanul
ságos. Jó, hogy ezzel és a keresztyén atheizmussal kancsolatosan értéke
lést is adtál.

T. L.*

J-nek

Sokat gondolok rád, amióta elmondtad, hogy hosszú ideje nem tudsz 
imádkozni, és szemed sarkában egy könnycsepp csillant meg. Mindig 
arra kell gondolnom, hogy a Lélek áruló könnycsepp nélkül is ismeri gon
dolatainkat, és imádkozik helyettük. Jézus is előre imádkozott a fogad- 
kozó Péter helyett, és imádkozik imádkozni nem tudó tanítványai he
lyett is. Azóta én is imádkozom helyetted és érted. Próbáld meg: imád
kozzál néha te is mások helyett, akik nem tudnak imádkozni.

P. K.


