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Csendben Isten előtt

Magunkról - őszintén
Egy egyházmegye még nem az egész egyház, de a csepp- 

ben henne lehet a tenger. Nem is akarok általánosítani, csak 
egy-két széljegyzetei írni a Budai Egyházmegye 1968. évi lel
készt jelentéseiről azzal az elgondolással, hogy talán másutt is 
így van, vagy talán másutt egészen másképpen van. De így 
vagy úgy, nagyon érdekesnek találnám, ha valaki kezébe kap
hatná az ország minden lelkészének jelentését, mert azokból 
lehetne igazán megrajzolni, hogy egyházunk gyülekezetei hol 
állanak, hogyan élnek, miből élnek, mit csinálnak egyrészt az 
adott magyar társadalmi helyzetben, másrészt az adott világ- 
helyzetben. Érdemes lenne megtalálnunk azokat a biztató je
leket, amelyek ígérettel teljesek, de azokat is, amelyek lehan
golóan is késztetnek az átgondolásra, reális felmérésre. Aki 
nagyjából ismeri egyházunk néhány statisztikai adatát, legyen 
az lelkészeink korátlaga, vagy az utánpótlás kérdése vagy a 
beruházások nagysága, áldozatkészségünk mennyisége és minő
sége, egyben teljes anyagi helyzetünk, az mihamar rájön arra, 
hogy minden mögött emberek, lelkészek és laikusok hite, rá
termettsége, aktivitása, egyházszeretete, illetve ennek az ellen
kezője húzódik meg.

Mindez pedig előtűnik a lelkészi jelentésekből.
Örvendetes az, hogy a Budai Egyházmegye legtöbb lelké

sze az elmúlt évvel kapcsolatban alapos elemzésbe kezdett. Per
sze mindegyik a maga módján, hiszen aligha hallhattak szak
értőtől előadást a statisztika, a demográfia, a szociológia tudo
mányának alapvető tételeiről. Mivel pedig a lelkészek számAra 
nincsen bármiféle kérdőív megadva ahhoz, hogy a jelentések 
egységesek legyenek, mindegyik a maga cipőjének szorításából 
indult ki. De így is felismerhető, hogy a lelkészek többsége 
nem akar semmit sem eltussolni, optimistán beállítani, mellé
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beszélni, hanem mindegyik reálisan szembenéz a tényekkel 
anélkül, hogy kétségbeesne.

Így kerül sor a templombajárás adataira, a kazuálék kér- 
déseire, a presbitériumok szolgálatára, az ifjúság problémáira, 
a külföldi segélyek és a gyülekezeti áldozatkészség belső ösz- 
szefüggéseire, a bibliaórák, szeretetvendégségek tartalmára, 
egyben céljára és módszereire, új lakónegyedek építésével 
együtt járó gondokra, az elköltözések átjelentésének súlyos 
mulasztásaira, a munkatársak dolgára stb. A  jelentésekből ki
tűnik, hogy még mindig vannak gyülekezetek, amelyekben a 
lelkész csinál mindent, magárahagyottan, elfáradtan, bár előt
tem kérdéses, hogy ezért lehet-e csak a presbitériumot, vagy 
a gyülekezetet felelősségre vonni —  másutt pedig az eleven
ség azzal magyarázható, hogy a lelkész nemcsak sokat dolgo
zik, hanem tud dolgoztatni is. Kézbe kerül persze olyan jelen
tés is, amelyben semmi izgalmas nincsen, s a kérdések hegyeit 
a lelkész kényelmesen körülsétálja. Itt-ott riasztó semmiséget 
mutat a látogatások száma s ezzel összefüggően más adatok 
is ellenőrzés után kiáltanak, másutt viszont mihamar előtűnnek 
a folytonos gondolkodód, keresés, újítás tényei és áldásai is.

Úgy tűnik, hogy nem minden lelkészi jelentés kerül köz
gyűlés elé. Ez még hagyján. Nagyobb hiba azonban az, hogy 
a presbitériumokban nem folyik komoly vita a jelentés adatai, 
megállapításai fölött. Hiányzik a belső kritika, a testvéri fi
gyelmeztetés vagy akár a hálaadás is. Így azonban végzetes 
módon haladunk a klerikálizálódás felé éppen akkor, amikor 
világszerte a gyülekezeti tagok, a laikusok lépnek előtérbe. 
(Gondoljunk az EVT uppsalai nagygyűlésére vagy a „kritische 
Kirche” mozgalomra, de másra is.) A  háttérben sokféle moz
zanat van elrejtve, de ezeknek feltárása nem fér el ennek az 
írásnak a kereteibe.

Mi a lényeg? Komoly jelentések csak azoktól a lelkészek
től várhatók, akik előzetesen gyülekezeti tervet készítettek 
és akár az egyiket, akár a másikat a felelős közösségek elé 
tárták, és azokkal megbeszélték. Azoktól, akik megkeresték 
azokat a munkatársakat, akik hitből és szeretetből készek ma
gukra venni egy-egy gyülekezet sorsát. Ha a gyülekezetekben 
van Szentlélek-sodrás, az átterjed az egyházmegyére, de érez
hető az egész egyház mai történetében is. Ennek megvannak 
a biztató jelei!

Várady Lajos
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Ta n u lm á n y o k

A  Tanácsköztársaság és az egyház 
rendeletek és lapok tükrében

1. Vérnélküli forradalom.
Károlyi Mihály polgári uralma rövid lélegzetű volt. Október 31-től, az 

„őszirózsás forradalomtól” alig öt hónapra korlátozódott. Nehéz öröksé
get vett át. A vesztes négy esztendős világháború feltárta az ország tár
sadalmi, gazdasági fekélyeit. A vereség, az Entente kíméletlen intézke
déseinek sora beláthatatlan jövendőt jósolt Magyarország népei számára. 
A „győztesek” , az imperialista elveknek megfelelően, semmibe sem vet
ték a népek érdekeit, a történelmi tradíciókat. Egy szempont dominált 
intézkedéseikben: a bosszú, amellyel porig kell alázni a háborús vere
ségben amúgy is fuldokló központi hatalmakat. De a bosszúból szőtt áb
rándokat némiképpen befolyásolta egy áramlat, amely Oroszország
ban meggyökeresedett. Ez az áramlat: a szocialista eszmék diadalra ju
tása volt. Félő volt tehát, hogy a szocializmus valamennyi vesztes or
szágban hatalomra kerül. Ennek következtében olyan „ellenséggel” kell 
majd megküzdeni, amely nem volt belekalkulálva a békeszerződésekbe 
és amely alapjaiban veszélyeztette a kapitalista, imperialista uralkodó 
érdekeket. Vajon kihívhatják-e maguk ellen ezt a sorsot, volt a döntő 
kérdés 1918 végén. Ma már világos, hogy ha összefüggő frontot tud létre
hozni a szocializmus Berlintől Bécsig, egészen másként alakul kontinen
sünk történelme s a világ-imperializmus kénytelen más pozíciókba visz- 
száhúzódni.

De ezt a veszélyt igen korán felismerték. Ennek következtében stra
tégiájuk az volt, hogy egyfelől Oroszországban buktassák meg a szocia
lista uralmat, másfelől izolálják egymástól a szocializmus útjára lépett 
államokat. Így került sor pl. a Szovjetunió elleni intervencióra és erre 
magyarázható a román—cseh beavatkozás, amely elvágni volt hivatva Ma
gyarországot Oroszországtól. Vagyis sem a magyar, sem a német, vagy 
bajor tanácsköztársaságok nem tudtak összefüggő frontvonalat kialakí
tani.

Mindettől függetlenül a győztes imperialista hatalmak békediktátu
maiba beleszóltak és keresztezték a népek forradalmi fellángolásai, ame
lyek egy merőben új társadalmi rendért bontottak zászlót, a szocializ
musért. Megérett erre a talaj, ha késleltették is különböző tényezők. A 
mélyben a társadalom sorsdöntő átalakulásokon ment keresztül s csak 
adott jelre várt, hogy elemi erővel elsöpörje a régit. Ilyen körülmények 
között polgári demokratikus kormányzat, egyszerű pacifista nézetekkel 
képtelen volt az adott helyzettel megbirkózni, a józan ész is azt diktál
ta, hogy radikálisabb megoldásra van szükség. A Károlyi-féle polgári de
mokrácia progresszív jellege mellett is anarchiába fulladt.

A Kommunisták Magyarországi Pártja már 1918 novemberében meg
alakult. Programja széles körökben ismert volt. A program hangsúlyoz
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ta, hogy kössünk szövetséget Szovjetoroszországgal, hogy a gyárakat és 
földeket el kell venni tulajdonosaiktól és átadni a dolgozó népnek, hogy 
le kell fegyverezni a burzsoáziát és felfegyverezni a proletáriátust, hogy 
minden hatalmat a dolgozó népnek kell adni, hogy ki kell kiáltani a ta
nácsköztársaságot. És noha Károlyiék még februárban bebörtönözték a 
kommunistákat, márciusban, mint egyetlen szervezett és programmal 
rendelkező, vezetőképes pártnak, ahogy Károlyi proklamálta: „Magyar- 
ország népei proletáriátusának” átadta a hatalmat. Ez történt március 
21-én,'vér és megrázkódtatás nélkül.

„A magyar nép életében a mai napon sorsdöntő fordulat állt b e ... 
Magyarország rálépett arra az útra, amely a társadalom minden tagjá
nak egyenlőségéhez, a becsületes munka megérdemelt jutalmához vezet. 
Ebben a társadalomban mindenkinek dolgoznia kell. . .  Magyarország ma 
tanácsköztársasággá alakult á t. .. Nem leszünk egyedül. Már ki is nyúj
tottuk testvéri jobbunkat az orosz Szovjet köztársaság felé és a földke
rekség valamennyi proletárját felhívtuk, hogy csatlakozzék hozzánk ab
ban a küzdelemben, amelyet a világ kizsákmányolására törő imperializ
mus ellen kezdtünk . . . ” — írja a Kisújság az első napon. A Szentgott- 
hárdon megjelenő Harangszó március 30-án tudja értesíteni olvasóit 
a változásról és a tanácsköztársaság három első rendeletét ismer
tetve (I. Ellenszegülők és fölkelést szítók, rablók, fosztogatók halálbün
tetése, II. szeszesital betiltása, III. fegyverek beszolgáltatása) reményét 
fejezi ki a fegyelem megszilárdulásával kapcsolatban. Külön cikket is
szentel „A  Magyar Tanácsköztársaságának, amelyben így ír : ........Egy
másik népbiztos, Erdélyi Mór, hivatalának elfoglalásának alkalmából 
arra hivatkozott, hogy a kommunizmus, amelynek vörös lobogója alatt 
ezentúl Magyarország társadalma, politikája és gazdasági élete evez, ko
rántsem az a féktelen démon, akinek a tájékozatlan balhit tartja. A 
rombolás, az elnyűtt szövetek lerontása csupán kényszerűsége, célja, hi
vatása az alkotás, fölépítése új rendnek, új szellemi és anyagi struktú
ráknak. Ezek a kijelentések bizalommal és megnyugvással töltenek el 
mindenkit. A forradalmi kormányzótanács rendeletéi ennek a szellem
nek az alkotásai” . M

A  Katholikus Tudósító havonta Egerben megjelenő száma kissé ké
sőbb és kevésbé bizakodó hangon kommentálja a rendszerben történt 
változást: „A proletárdiktatúra megalakulása új irányba tereli az ese
ményeket Magyarországon. Meglepetésszerűen jött ez az új világ, de 
alighogy széttekintünk benne, úgy érezzük: nem találjuk magunkat ide
genben. Kérjük kedves olvasóinkat, helyezkedjenek bele egész lélekkel 
ebbe az új világba, mert ma a helyzet olyan, hogy csak így tudjuk ha
zánkat a végromlástól megmenteni. Ne várjanak tőlünk politikai progra
mot. Kijelentjük: mi nem politizálunk” . A dátum a megjelenési idővel 
ellentétben (április hó) március 26. »

E néhány szemelvény is érzékelteti, mindenki tudatában volt annak, 
hogy a tanácsköztársaság megalakulásával sorsdöntő fordulat áll be ha
zánk életében. A Magyar Tanácsköztársaság, a proletáriátus állama szer
vezőkészségéről, vezetőképességéről 133 napos uralma alatt bizonyságot 
tett. Nem volt könnyű dolga. Nem volt egyszerű feladat a háborúban ki
merült. dezorganizálódott gazdasági életet normális mederbe terelni, 
nyersanyaghiányt pótolni stb. A termelőeszközök szocializálása még nem 
biztosított zavartalanságot. Az ígéretes jólét csak hosszú, szívós munka 
eredményeképpen állt volna elő. A társadalmi átalakítást viszont viha
ros gyorsasággal tudta végrehajtani. D e. a fentebb ismertetett nemzet
közi nehézséggel azonnal szemközt találta magát. Külső és belső ellen
séggel kellett egyidejűleg felvennie a harcot. Elképesztő feladatra vál
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lalkozott és heroizmusát az adott történelmi szituáció csak növeli. Küz
delme oly nagy volt, vállalkozása olyan lendülettel ment végbe, hogy az 
párját ritkítja a történelemben. Bukása sem volt volt mindennapi. Mert 
el lehet bukni megítélten, dicstelenül!, de lehet úgy, hogy a bukásban 
benne van a jövendő csírája. A tanácsköztársaság bukása így átmeneti 
kudarc, és alapos előkészítője volt egy másik forradalomnak, amely 1945- 
ben köszöntött ránk.

2. A tanácsköztársaság és a vallás

A tanácsköztársaság határozott különbséget tett a vallás és az egyhá
z a k  között. A vallást, ahogyan ezt a későbbiekben látni fogjuk, magán
ügynek tekintette, korlátlan vallásszabadságot proklamált, a lelkiismere
ti döntést az állampolgárokra bízta. Ez természetesen nem jelentette azt, 
hogy nem folytatott felvilágosító munkát és nem tekintette elavultnak a 
vallásos felfogást. Az egyház viszont, mint „intézmény” állt a tanács- 
köztársaság előtt. Szervezet, amelynek kereteit, munkaterületeit új jog
szabályok alá vonta. A döntő alapelv az állam és az egyház szétválasz
tása volt.

Milyen ideológiai alapelvből indult ki az egyházakkal kapcsolat
ban? a Vörös Újság április 19-én „A vallás és család” című cikké
ben ezt írja: „Az egyház a mindenkor elnyomó állam fegyveres hatalma 
mellett a lelki elnyomást jelentette. . .  védte és oltalmazta a meglévő 
társadalmi rendet, mert abban maga is érdekelve volt. Hűséges szolgá
lataiért ugyanis a királyok és főurak bő jutalomban részesítették . . .  Ha
talmas egyházi vagyonok alakultak ki minden országban.. .  és a feudá
lis főurakkal együtt nyomorúsággal sújtották a népet.” Ebben az elvi 
megfogalmazásban lényegében megtaláljuk a tanácsköztársaságnak egy
házzal kapcsolatos magatartásának alapját. Három vitathatatlan tény sű
rűsödik benne:

1. Kétséget kizáróan hatalmas vagyonokkal rendelkezett az egyház. 
Az ezer esztendős magyar történelem során pl. a legnagyobb földesúrrá 
nőtte ki magát az egyház. 1900-ban 2,5 millió katasztrális hold birtoka volt, 
a csonka országban pedig több, mint 1 millió hold földje.

2. Vitathatatlanul oltalmazta a meglevő, vagyis a feudálkapitalista tár
sadalmi rendet, vele szétbonthatatlan egységben élt, a társadalmi tago
zódás dogmáját és status quo-ját vallotta, hiszen abban maga is érdekel
ve volt.

3. Tevékenysége a vallási igények kielégítése mellett „lelki elnyo
mást” jelentett. A feudálkapitalista kizsákmányolás oldalán való állása, 
etikai döntése ezt a konzekvenciát vonta maga után. Ezek alapján sum
mázza így a Vörös Újság a tanácsköztársaság intézkedését: „A proletár 
állam minden kizsákmányolást megszüntet, nem kíméli az egyházit sem. 
Elkobozza birtokait. . .  megszünteti a magas jövedelmeket.”

Az állam és egyház szétválasztásának kérdése korábban is szerepelt 
már a magyar közéletben. Ugyancsak felvetődött az egyházi birtokok 
szétosztásának problémája. Akuttá azonban ezek a kérdések a Károlyi
kormány alatt váltak, de nem nyertek megoldást. A Katholikus Tudósító 
januárban erre a kérdésre „Mi lesz az egyházi vagyonnal?” — így felel: 
„Ügy látszik az állam ráteszi a kezét, parcellázza. Végzetes terv. Az 
egyházi birtok a katolikus nép egyetemének tulajdona. Nem engedhet
jük, hogy bankspekulációk és Heltai-féle tolvajok kezére jusson a szent 
István földje. Az egyházi vagyon csakis a katholikus autonómiáé le
het. . . ” És „Mit jelent az Egyház és az állam szétválasztása?” — mert
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ez a kérdés is felvetődött: „Jelenti 1., hogy az egyház és állam egymás
hoz teljesen idegen társadalmi alakulat lesz. Az állam a vallást és így 
a vallás gyakorlatát sem védi az esetleges rosszindulatú emberek táma
dása ellen. Ez pedig a legnagyobb társadalmi erkölcstelenségre vezetne. 
Jelenti 2. a vallásoktatás iskolákból való kizárását.. . Küzdünk tehát a 
szétválasztás ellen, mert az egyházüldözést jelent”. (1919. februári szám.)

Ugyanebben az időben Fábián Imre a Harangszóban megrendítően 
tárja fel az igazságot: „Tőle (az államtól) vártunk erőt, védelmet.. .  és 
az egyház teljesen az állam szolgálatában állott. Így a maga sorsát ösz- 
szekötötte akaratlanul az állam sorsával. . .  Sajnos minden bajunkért 
magunkat okolhatjuk.” (Márc. 9.)

Gyűlések egész sora foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, határoza
tok születtek, beadványok kerültek a kormány elé, amelyekben sérel
mesnek találták a szétválasztást, anyagi kártalanítást követeltek a pro
testáns egyházak, laikusok szólaltak meg, de végeredményben nem ké
szültek fel a nagy eseményre. Valami megmagyarázhatatlan csodában 
reménykedtek és nem hittek a bekövetkeztében. Ezért jött „meglepetés
szerűen az új világ” . És ha nem is tükröződik az egyházi sajtó hasáb
jain a pánik, mégis szorongó aggodalmaskodás és félelem tölti el a szí
veket. A felkészületlen egyház, ha tisztában is volt azzal, hogy lényegét 
illetően a tanácsköztársaság nem avatkozott be teológiájába, egy titkos 
reménység húzódik meg benne, hogy „majd elmúlik” s visszaáll a „bol
dog aranykor” . A Budapesti Evangélikusok Lapja már március 23-án 
megszólaltatja ezt a hangot: „A megaláztatások súlyos keresztje alatt 
roskadozik az ember, minden erejét azonban nem veszti el. ösztönzi 
a megtorlásra egy belső ismeretlen erő, hogy jönni fog az idő, mikor 
minden majd megfordul. . .  A megalázó lekicsinylés az erők gyűjtésé
nek ideje.” Ugye, ez a hang mégsem az egyház, Krisztus anyaszentegy- 
házának a hangja?

3. Az első rendelkezések

A hivatalos közlöny a „Tanácsköztársaság” április 1-én a XXIV. sz. 
rendelettel „A nevelési és oktatási intézmények köztulajdonba vételé”- 
ről intézkedik. A 2. §. szerint az egyházi személyek, papok, szerzetesek, 
ha világi személyek lesznek, tovább végezhetnek oktatói, nevelői mun
kát. Megszületett tehát az iskolák államosítását kimondó rendelet. A for
radalmi események miatt a tanítás szünetel az iskolákban, csak április 
11-én mennek ismét a gyermekek, de már állami iskolába. Korábban a 
fővárosban Gémes Sándor, a közoktatásügyi ügyosztálynak a biztosa ren
deletet adott ki, amely szerint az összes fővárosi iskolákban a vallás ta
nítása azonnal megszüntetendő. (Márc. 28.) Tulajdonképpen az iskolák 
államosítása nem kavart túlságosan nagy vihart. Fejlett, demokratikus 
államokban ez már régen realitás volt. Annál nagyobb bonyodalmat tá
masztott az országosan megszüntetett iskolai vallásoktatás. A világi la
pok közül a Kisújság így kommentálja az esetet: „Üj szellem az isko
lákban . . .  Éppen a vallás ellen vétett igen sokat az iskola. Valahogyan 
úgy tanították ott a vallást, hogy a zsenge értelmet csak elmérgezték ve
le. Hát a vallás nem arra való, hogy rontásra használják, mert azt való
ban tisztelni kell. . .  Lelki épülésre ott van a templom és az otthon, ahol 
Istenről és egyházról arra hivatottak beszéljenek a gyerekeknek. . . ” A 
Vörös Üjság is arra teszi a hangsúlyt, hogy „A hitoktatást is végezzék 
a templomokban. Jobb is így, mivel a váltakozó oktatási tervek és szisz
témák között megőrizheti függetlenségét” , (ti. az egyház)

326



Amitől annyira félt az egyház, máról holnapra bekövetkezett. És 
valljuk be, teljesen felkészületlenül érte. A szélmalom harcnak vége sza
kadt, s most felzaklatott kedélyekkel, az átalakulás drámai eseményei 
közepette kellett a kivezető utat megtalálni. A tanácsköztársaság „nagy
kaput” hagyott nyitva a vallásoktatás számára. Adott lehetőség volt a 
templom és a szülői ház. Május 11-én Gaál József tollából jelenik meg 
egy igen tanulságos cikk a Harangszóban. Azt javasolja, hogy építsenek, 
vagy vásároljanak a gyülekezetek olyan termet, amely igényüknek meg
felel és ott végezhetnék a hitoktatást is. Az „imáház” , ahogyan ő nevezi, 
a templom mellé, vagy közelébe kerüljön.

A Harangszó hasábjain névtelen és aláínt cikkek sorai hívják fel a szü
lőket arra, hogy gyermeküket vigyék templomba, hogy az anyák tanít
sák otthon imádkozni gyermeküket, hogy a hitoktatás adott lehetőségei
vel éljenek. Segédeszköznek tekinti magát a Harangszó is, mondván, ter
jesszék olvasásra, tanulásra, mert különösen a szórványhelyeken nincs 
lehetőség a hitoktatás munkájának elvégzésére. Az bizonyos, hogy a pa
pi lelkiismeret azonnal megszólalt, legalább is ez derül ki a sorokból. 
És nemcsak megszervezik a hitoktatást, hanem végzik is. A Vörös Új
ság is megállapítja: ez az intézkedés „munkára is kényszerít” . És így 
folytatja: „De szolgálatot tesz ezzel az állam a felekezeteknek azáltal 
is, hogy munkára kényszeríti a papságot, amely eddig hat napon át fe
léje se nézett a híveknek, fontosabbnak tartván a tarokkpartik összeál
lítását és csak a hetedik napon boldogította hiveit csapnivaló rossz pré
dikációival” . (ápr. 25.)

Vagyis, amikor „egyes tantárgyakat máris megszüntettek” az iskolában 
és a tanítóságot felmentették a vallásoktatás feladata alól, nemcsak az 
iskolákban „kezdődött új szellem” (Kisújság), hanem az egyházban is és 
közelebbről a mi egyházunkban. Azzal a pappal, aki hasonlóan a dolgo
zó társadalom tagjaihoz, mindig munkában van, merőben más közösség 
alakul ki a hívek részéről. Az első, rendkívül szigorúnak és nehéznek 
látszó rendelkezés az egyház javát szolgálta. Nem jelentett pusztulást, 
elnyomást, hanem egyszerűen több munkát, amelynek jó megszervezése 
kitűnő perspektívát nyitott volna az egyház számára. Ezzel nem mondom 
azt, hogy ez a szervező munka nem indult meg, az viszont nem vitás, 
hogy a tanácsköztársaság bukása után tökéletesen abba is maradt és 
pusztán a gyülekezeti terem gondolata maradt meg.

Az egyházi személyek közül is nagyon sokan álltak állami szolgálat
ba. Április 12-én olvassuk a Kisújságban: „Húsz katolikus pap megnő
sült Budapesten” . „A proletárdiktatúra a katolikus papság részére is 
meghozta a felszabadulást. . .  Terjed a mozgalom”. Majd a hírek között 
ilyenek szerepelnek: „Zárdából iskola. A kaposvári direktórium elhatá
rozta, hogy az ottani zárdaépületet iskolává alakítja át. Az apácák, mint 
állami tanítónők továbbra is ott maradnak” .

A közoktatási intézmények államosítása, valamint a vallásoktatás 
megszüntetésével párhuzamosan egyéb, kisebb jelentőségű rendeleteket is 
foganatosítottak. így többek között április 2-án „Új nevet kaptak a fő
városi kórházak. A főváros népbizottsága új nevet adott a szentekről el
nevezett közkórházaknak” . „Nincs többé katonalelkész. A hadügyi nép
biztos a tábori lelkészeket megszüntette. Az összes tényleges állományú 
tábori lelkészek a mai nappal rendelkezési állományba kerülnek” . Ápri
lis 10-én pedig .. utasította az iskolákat a fővárosi közoktatásügyi bi
zottsága, hogy egyházi vonatkozású képek, szobrok helyett a tantermet 
olyan férfiak képeivel díszítsék, akik küzdöttek az emberiség fölszaba
dulásáért. A szentkép különben is az oltárra való.”

A XXVI-os tanácsköztársasági választási rendelet („Kisalkotmány”)
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azután megmozdulásra késztette a protestáns egyházakat. A rendelet a 
választási joggal kapcsolatban a 21. §-ban kimondja: „nem választók és 
nem választhatók azok . . .  b) akik munka nélküli jövedelemből élnek,...  
d) lelkészek és szerzetesek. . . ” A rendelet kétségkívül szigorú volt. Egy
házi vezetőink (Raffay Sándor, Kapi Béla) be is jelentkeztek a tanács- 
köztársaság elnökénél, Garbai Sándornál. A küldöttség nevében Kapi Bé
la szólt, majd Raffay Sándor szóvá tette, hogy a protestáns egyházak 
voltak Magyarországon az egyetlen harcosai az emberi jogoknak, védel
mezői a polgári társadalomnak, szabadságnak „és előkészítői mindazon 
társadalmi irányzatnak, amelyen most a tanácsköztársaság felépül. Nem 
lenne méltó tehát megsemmisíteni. Méltánytalan, hogy választójoguk 
nincs, munkájukat lebecsülik, holott igazi proletártestület volt a szelle
mi munkások között” . (Harangszó, máj. 11.)

Garbai elismerte a reklamáció jogosságát, de hangsúlyozta, hogy a 
proletárdiktatúra elveinek megfelelően egyenlő elbánást alkalmaz, és 
megígérte, hogy felülvizsgálja az ügyet. Hogy ez az egyházi küldöttség 
szóvá tette a választásokban történt mellőzöttségünket és kirekesztésün
ket a közéletből, kiderül az a világos szándék, hogy papságunk széles 
rétege őszintén kívánt beleilleszkedni a tanácsköztársaság társadalmi 
mechanizmusába. (Raffayék nem önszántukból tették szóvá a választási 
sérelmeket. Megelőzően ugyanis gyülésezett a jogügyi bizottság és annak 
hangvételét szólaltatták meg az elnöknél.) De jellemző, hogy a római 
egyház nem tette szóvá és általában mélységes csend követte a rendel
kezést.

4. Vallásszabadság

„A vallás magánügy. A népbiztosok névsorából hiányzik egy szak
ma, amely eddig a kormányzásnak külön ága volt: a vallásügy. Vallás
ügyi népbiztos nincs. A felvilágosodás diadala az, hogy ki merték végre 
mondani, hogy a vallás magánügy, amelyhez az államnak semmi köze 
nincs és így nem is számíthat a Tanácsköztársaság segítségére. Vallás, 
egyház, felekezet mindenkinek a magánügye. Amíg az állam érdekeit 
nem sérti, szabad lelki elmélyedés a hit dóiga. El kell felejteni, hogy 
máskép is volt volt valaha” . . .  — hangoztatja a Kisújság március 23-án. 
Ez már válasz a Katholikus Tudósító kérdésére: „Mit jelent az Egyház 
és az állam szétválasztása?”

De rémhír, ellenséges irídulatú híresztelés is bőven akad. A szálak 
sok esetben a templomok környékére vezetnek. Ezek között a rémhírek 
között első helyen áll, hogy az egyházat, a vallást erőszakos módon meg
szüntetik, a papságra kegyetlen sors vár, az erkölcsöt teljesen szétzül
lesztik, bevezetik a nőközösséget. Sokszor ilyen tartalmú röpcédulá
kat éppen a templomok kijáratánál osztogattak. „Nem a vallás, az egy
ház ügye bántja a konkolyhintőket, — írja a Vörös Újság — fájnak az 
ezer holdak és a templomok előtt osztogatják a röpcédulákat” . (Jún. 25.) 
Ugyancsak beszámol arról, hogy a Bazilika előtt ártalmatlané tettek 
egy röpcédula osztogatót. „Plakátok, röplapok zavarják meg a nép egy
ségét. Keresztyén jelszavakkal, családi társadalmi morál bevetésével. . . ” 
(Vörös Újság, jún. 23.)

1919 húsvétja április 20-ra esett. A tanácsköztársaság ezt az al
kalmat választotta ki, hogy a vallásszabadságról szóló' rendeletét publi- 
káltassa. Módszere nem az volt, hogy csupán a sajtóban közölte, hanem 
elrendelte, hogy a templomokban a papok maguk olvassák fel: „A mun
kás-, katona- és paraszttanácsok gondoskodjanak arról, hogy húsvét va
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sárnapján és a reá következő két vasárnapon a papok hirdessék ki a 
szószékről és magyarázzák meg a népnek, hogy

1. a tanácsköztársaság mindenki számára teljes vallásszabadságot 
biztosít, hogy

2. a papokat a vallásos ténykedésükben, vallásos szertartásaik elvég
zésében senki nem zavarhatja, hogy

3. a templom és vallásos célokat szolgáló egyéb épületek (kápolnák, 
kegyhelyek, stb.) ezentúl is kizárólag vallásos célokat fognak szolgálni, 
és hogy a templomból sem színházat, sem kabarét, sem gyűléstermet, 
sem kultúrházat csinálni nem fognak, hogy

4. a kommunizmus, a tanácsköztársaság, a proletárdiktatúra nem 
akarja és nem fogja megváltoztatni a házasságnak és családi életnek 
eddigi rendét és nem fogja behozni a nőközöséget, és hogy

5. mindazokat, akik ennek ellenkezőjét hirdetve félrevezetik a né
pet, . azt a forradalmi rend ellenségének tekinti és ilyenek gyanánt fog 
elbánni velük.

Budapest, 1919. április’  17. Kunfi Zsigmond közoktatási népbiztos.”
A rendelet felolvasását a helyi tanácsoknak kell ellenőrizniük.
A rendeletben kimondott kérdésék őszinteségéhez kétség nem fűző

dik. Ennek lényegét nem tagadta maga az egyház sem. Sajnos azonban 
sértődöttsége következtében maga tette hitelképtelenné a rendeletben ki
nyilvánított elveket. A tanácsköztársaság oldalán pedig még túlságosan 
kis létszámú a józan gondolkodású, progresszív egyházi elem. Akik pe
dig ebben az összefüggésben pozitív módon viszonyultak a forradalmi 
átalakulás kérdéseihez, azokat bojkottálták, kiközösítették. De ezt így ki
mondani, illetőleg leírni csak a tanácsköztársaság bukása után merték. 
A Harangszó augusztus végén két számban is ezen a címen közöl cik
ket: „Tisztogatás” . Ezeknek az írásoknak a hangvétele túllicitál a világi 
lapokén. Innen tudjuk meg, micsoda mély szakadék tátongott a lelkészi 
kar többsége és egy progresszív kisebbség között. De erre a kérdésre 
még visszatérünk.

A kormánynak rendkívül sok gondot jelentett a románok és csehek 
támadása. Belügyi vonatkozásban sem az egyházakkal kapcsolatos kér
dések megoldása volt a legfontosabb feladat. Természetesen nem volt 
mellékes kérdés. De az államosítások, a Vöröshadsereg felállítása és 
utánpótlása, a közélelmezés biztosítása, a közbiztonság megszervezése, 
stb. mind roppant feladatot jelentett. Persze mindenkit a saját cipője szo
rítja. Az egyházaknak a legkisebb helyi, vagy más visszaélés, túlkapás, 
amely e roppant méretű forradalmi átalakulás következtében napirenden 
volt, hangos ellenszenvet és bizalmatlanságot váltott ki. Ezért volt olyan 
gyakori azután a „konkolyhintés”, ahogyan a Vörös Üjság fogalmazta. 
De, hogy a tanácsköztársaság komolyan vette saját rendelkezéseit, így a 
vallásszabadságról szóló rendeletet is, erre nézve lássunk egy példát. 
Vegyük ezt a példát, hogy elfogultságmentes legyen, egyházi lapból, a 
Harangszóból: „Vallásháborítással vádolt vörös katona. A forradalmi ka
tonai törvényszék ítélkezett Preysz Leó 19 éves tengerész ezredbeli vö
röskatona felett, aki azzal volt vádolva, hogy múlt hó 19-én (június, a 
szerző) a budai körmenet alkalmából leköpte a pap kezében lévő keresz
tet. A bíróság kihallgatta az eset összes szemtanúit, köztük a keresztet 
vivő érseki helynököt is és kitűnt, hogy a hír egy fölizgatott képzeletű 
nőtől ered, s a valóságnak nem felelt meg, ezért a bíróság Preyszt a val- 
lásháborítás vádja alól felmentette, de mert a körmenet alkalmával, an
nak rendezőit vöröskatonához nem méltó magatartással felizgatta, a bí
róság hat hónapi fogházra ítélte.” (Július 13.)

Ebben az összefüggésben a Kisújság is megszólal: „A  templom a
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vallásé” c. cikkben többek között ezt hangsúlyozza: „Felelőtlen elemek 
napok óta fantasztikus meséket portálnak a templomok jövőbeni rendel
tetéséről. Ezzel szemben a közoktatásügyi népbiztosság tudatja minden
kivel, hogy a templomoknak más, mint vallási célokra való igénybevé
tele nem áll szándékában. Ennélfogva mindazok, akik egyes templomok
ba a szocializálás ürügye alatt behatolnak, önhatalmúan járnak el. Min
den ilyen egyéni akcióval szemben a városparancsnokságtól karhatalom 
kérhető. Panasszal Fáber Oszkár elvtárs, politikai megbízotthoz lehet for
dulni.” Látjuk tehát, hogy az egyéni túlkapásokkal szemben a tanács- 
köztársaság szigorú intézkedéseket foganatosított. Igaz, hogy a vallás 
magánügy, de vallásának gyakorlásban senkit sem háborgathatnak, ily 
módon az egyházi cselekmények, a templomok, mint az egyházi szertar
tások színhelye, a tanácsköztársaság védelme alatt álltak.

Április 24-én Fáber Oszkár is nyilatkozott a vallás szabad gyakor
lásáról: „Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja... egyházközség 
csak olyan helyen szűnik meg, ahol kevés a hivő . . .  A vidéki tanácsok 
papjaikat nem csaphatják el és helyükbe újat nem nevezhetnek ki. Ez 
a hitközség belső dolga.” (Kisújság, április 25.)

A nagy papírhiány miatt szinte valamennyi egyházi lapot május vé
gétől szüneteltettek már, a Harangszó az, mely július közepéig megjele
nik. Sok napilapot is be kellett szüntetni. De a megjelenő lapok vala
mennyije foglalkozik a vallásszabadság kérdésével és ha profiljától a 
probléma messze is esik, mint pl. a „Magyarország”-nak, április 19-én le- 
közli a Kunfi-féle rendeletet.

5. A vagyonkérdés

Április 21-e, húsvét hétfője ismét új szakaszt nyitott az állam és 
egyház szétválasztásának ügyében. A hivatalos lap, a „Tanácsköztársa
ság” , a közoktatási népbiztos 13. K. N. számú rendeletét közli:

1. § Az egyházi, hitfelekezeti és az általuk kezelt alapítványi va- 
gyonoknak köztulajdonba való átvétele céljából helyi munkás-, földmű
ves- és katonatanács liquidáló (felszámoló) bizottságot küld ki.

2. § Köztulajdonban kell venniük minden vagyont.
Kivételt képeznek a templomok, nyilvános kápolnák és rendszeres 

használatra szánt imaházak, kálváriák, szobrok, haranglábak, valamint 
ezeknek a szertartáshoz szükséges felszerelései, melyek nem leltározan- 
dók.

3. § Az átvett ingatlant átadja a tanácsnak kezelés és hasznosítás 
céljára.

4. § Az átvett pénz- és értékpapírokat Budapesten a Központi álla
mi pénztárba, másutt pedig a legközelebbi állami pénztárba tartozik be
szállítani és figyelmeztetni az állami pénztárt, hogy a beszállított érté
kek a „köztulajdonba átvett egyházi, hitfelekezeti és alapítványi értékek” 
névre nyitandó külön naplóba vételezze be.

5. § A bizottság által átvett mindennemű egyéb ingóságok (műkin
csek, könyvtár, stb.) átadandók a helyi munkás és katonatanácsnak meg
őrzésre. Minden tárgyért felelnek.

7. § Minden leltárra rávezetendő: „A felelősség teljes tudatában ki
jelentem, hogy a jelen leltárba felvett vagyonon kívül semminemű va
gyont nem kezelek, ilyen a legjobb tudomásom szerint az egyház, ill. a 
hitfelekezet birtokában nincs, továbbá, hogy semmit el nem titkoltam és 
el nem rejtettem.”
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12. § Ha rosszhiszeműség folytán az átadó, átvevő részéről vissza
élés, mulasztás történik, forradalmi törvényszék elé állítandó.”

Ezen a napon még egy közoktatásügyi rendelet jelent meg a „Ta
nácsköztársaságában: „A magyar tanácsköztársaság lakosságának könyv
vel való ellátását állami feladatnak tekinti. Ezért tehát köztulajdonba 
veszi a . . .  nem állami tanintézetek, hivatalok, egyházak, rendek, stb. 
könyvtárait.” (22. K. N. sz. rendelete.)

A tanácsköztársaság nem csinált titkot korábban sem abból, hogy az 
egyházi vagyont állami kezelésbe veszi. Ez a folyamat a földbirtokok sze
kularizációjával megindult. Az egyházakat azonban ez érte a legérzéke
nyebben. Az előrelátás hiánya, az oktalan reménykedés kétségkívül sú
lyos válságot idézett elő és még a legerősebb lelkek is meginogtak. Pe
dig azonnali intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a hívek a lelké
szeket önkéntes adományaikból tartsák el. A különös ismét az, hogy erre 
az útra az egyház nem maga indult el, hanem a szükséghelyzetben álla
mi ösztönzésre lépett. „A hitközségek önkéntes adományokból tartják el 
a papot, aki így nem szerezhet kincseket, hanem kizárólag híveinek 
szenteli egész életét” — hangoztatja Fáber Oszkár közoktatásügyi nép
biztos. A „Szabad vallásról” ezt írja április 25-én a Kisújság: „Minden
kinek szent maradhat a maga hite. A vallást ezentúl a legméltóbb he
lyén, a templomban lehet tanítani. A felekezetek függetlenek. Papjai
kat maguk választják és javadalmazzák . . .  az egyházi vagyon szociális 
célokat szolgál. . .  A papnak más lesz a helyzete. Hűséggel teljesítheti 
hivatását. Vagyon nem lesz az egyház kezén . .. Mert ne felejtsük, a nép
től nem vesz el senki semmit. . . ”

E gondolatot egészíti ki Fáber: „Az összes egyházi vagyon köztu
lajdonba van véve, földmunkás testvéreinkké lett. A kolostorba bevonul
tak a proletár gyerekek, a zárdákba a koldusok, öregek, rokkantak és 
betegek.” (Kisújság, ápr. 25.) A Vörös Újság is április 25-én kommentál
ja Fáber nyilatkozatát, illetőleg a föld és vagyon államosítását. Szintén 
aláhúzza a hívek önkéntes adományából élő papok új helyzetét. Viszont 
kijelenti: „A szegénység nem lesz vonzó bizonyos társadalmi réteg papi 
pályára tolulásában, mert tudják, hogy a püspöksüveg nem aranyból és 
drágakövekből tevődik össze, hanem munkát jelent, amelyet Krisztus és 
az apostolok négyesfogatok nélkül végeztek .. . Megkülönböztetett magas 
fizetés nélkül. . . ” Ez utóbi idézetnél pusztán az a baj, hogy a Vörös 
Újságban áll és nem egyházi lapban.

A Harangszóban inkább a kétségbeesés hangja szólal meg. Most egy 
hosszabb lélegzetű írásból csendüljön ki a helyzet hangulata. „Felhívás 
az evangélikus hittestvérekhez” c. nyílt levelet bizonyos Kovács Hona 
írta. Felhívása a május 25. számban jelent meg. Korábban egy hónappal 
„Igazságos megítélést” címen ugyancsak közöltek tőle egy írást. Margi
nális jegyzetem ennél a cikknél az volt. hogy „eddig a legpozitívebb írás 
a Harangszóban” . De hát ki ez a Kovács Ilona? A név azt sejteti, hogy 
álnév. Mindkét cikkében a lelkészek érdekében emeli fel szavát és bi
zonyítja haladó voltukat. Lehet, hogy egyik kolllégánk írt Kovács Ilona 
néven és lehet, hogy a „Tisztogatás” során ő is áldozatul esett a bosszú
nak. Az alább idézett „Felhívásban” azonban vitathatatlanul nagy szol
gálatot tett:

„Testvérem, gondolkozz csak, nem szorultál te rá soha a vallás viga
szára? Nem voltak-e mindig, minden körülmények között a mi szegény
ségben, egyszerűségében élő protestáns lelki vezéreink a mi igaz, jó ba
rátaink? Van-e közietek egy is. aki el meri mondani, hogy valakinek va
laha ártottak ők?! Hirdettek ők nekünk valaha is hazugságot, babonát? 
Nem, soha! ők  azt vallották, hogy a gyarlóságban nekünk testvéreink,
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nem tartották magukat szentnek, csalhatatlannak. Vallották, hogy Isten 
legalázatosabb szolgái, s nekünk segítő jóbarátaink, lelki vezéreink 
Hogy mit tettek ők értünk, nem sorolom el, valamint azt sem, hogy 
mennyi munkával, mennyi lelki-testi gyötrelem árán tudták megszerez
ni családjuknak a mindennapit. Pályájukra sok éven át készültek hazai 
főiskolákon, sőt sokan külföldi egyetemeket is hallgattak. Ennyi tudással 
mehettek volna más, jövedelmezőbb állásra, de lelkűk közelebb állt Is
tenhez s ők megelégedtek a sovány kenyérrel.

Most, hogy változott a világ, miránk könnyebb megélhetés mosolyog. 
Rájuk azonban keserű sors vár! Pedig ők a háborúban is velünk együtt 
szenvedtek, nélkülöztek, hiszen nekik nem voltak hadi nyereségeik, 
nagybirtokaik. Mégis bennünket vigasztaltak szomorúságainkban. Hát mi 
most elhagynánk őket? Ha úgy hozná a szükség, a fiatalok, erősek meg
keresik majd testi munkával kenyerüket, hisz az nekik sokkal jobb 
helyzetet fog nyújtani. De kérdem tőletek, testvérek, hogy a többiek ér
demelnek-e ily sorsot eddigi tiszteletreméltó múltjuk után? Nem, ezt a 
szégyent nem hagyjuk nevükön száradni! Hiszen a mi őseink voltak a 
gályarabok, akik hitükért vértanúságot is szenvedtek.

Testvér, nekünk nem kell szégyellni ezután sem a Krisztus evangé
liumát, mert az egészséges szocializmus ugyanazt tanítja, mint Krisztus! 
Aki eddig jó protestáns volt, az eddig is szocialista volt mindig öntudat
lanul.

Jertek hát, ne fordítsátok el közönnyel fejeteket, hiszen csak fölös
legetekből kell áldozni néhány Koronát az egyház számára. Hiszem, 
hogy nem marad el közületek egy sem, mert aki megfeledkezik Istenről, 
Isten is elfelejti azt.”

Ez tehát Kovács Ilona felhívása. Lényege az ennek a nyílt levélnek, 
hogy a lelkészek egzisztenciális kérdésében a hívek adományaival kell 
sürgősen segíteni. Két hét múlva dr. Molnár Gyula arról értekezik, hogy 
„Munkások jelentkeznek”. Komoly kritikát gyakorol ebben a cikkében a 
lelkészek munkájáról, a racionalizmus teológiájáról, egyes lelkészek ma
gatartásáról, majd az „egyetemes papság elvére” hivatkozva Evangéliu
mi Keresztyén Munkások Szövetségét ajánlja létrehívni az egyházi szol
gálat szukcesszivitása érdekében. Ez az írás valószínűleg a teológia vál
ságos helyzetbe kerülése miatt született meg. Tájékozódásnak tekinthet
jük. Vagyis az adott körülmények között még nem látszott tisztán a lel
készutánpótlás ügye és a hirtelen feltámadt nehézségek közepette ilyen 
„ötlet” is felvetődött.

Az anyagi helyzet változatlanul súlyos. Főként természetesen a ve
zető testületekben. Mert hiszen az alsó papság érintkezésben lévén a hí
vekkel, azonnal élni tudott az adományok lehetőségével és ez a körülmé
nyekhez képest, biztosította számára a megélhetést. De nem így a püs
pökségek. A Harangszó június 8-án ezt így adja tudtul: „A Dunántúli 
egyházkerület válságos anyagi helyzete. . .  Az egyház és állam különvá
lasztása, az egyházi vagyon lefoglalása súlyos helyzet elé állította evan
gélikus egyházunkat. Lelkészeink és segédlelkészeink elvesztették ál
lamsegélyüket. Egyházkerületünket és egyházegyetemünket az eddig ki
fizetett összes államsegély elszámolására és visszafizetésére kötelezte a 
tanácsköztársaság. . . ” A híradás őszintesége és nyíltsága arról tanúsko
dik, hogy a nehézségeket nem eltakarni, hanem azokon segíteni kíván
nak.

A forradalmi átalakulás okozta anyagi válságon az állam maga is 
segített. A hivatalos közlöny, a „Tanácsköztársaság” , közli a közoktatás- 
ügyi népbiztosság 7. K. N. sz. rendeletét. A 3. § szerint: „Azoknak a 
volt egyházi személyeknek, akik tanácsköztársaság szolgálatába való átlé
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pés feltételeként világi személyek lettek, amennyiben eddig rendes illet
mény helyett, vagy ezen felül élelmezésükről a rend (szerzet) gondosko
dott, a bizottság a végleges rendezésig 750 Koronának és ruhabeszerzés
re egyszer s mindenkorra szóló segélyként 1000 Koronának folyósítására 
tesz . . .  előterjesztést.” Ez a segélyezés elsősorban és főleg a római egy
házat érintette. De az egyházi javak likvidálásása után az átmenet biz
tosítása érdekében minden lelkész kapott rendkívüli segélyt. A Harang
szó „Munkanélküli segély”-nek nevezi és így adja hírül: „A vallásügyi 
minisztériumot likvidáló politikai megbízott az erre jogosult lelkészek
nek személyük után 1000 és minden családtag és feleség után is 250 Ko
rona munkanélküli segélyt (végkielégítésül) utal ki. A helyi direktórium 
két tagjának láttamozása kell a nyugtán.” Ez a gyorssegély nem volt kis 
összeg. És hogy az arányt is lássuk: 1 mázsa búzának 60 korona, a tenge
rinek pedig 55 korona volt az ára.

Természetesen erre a segélyre nem lehetett az egyház anyagi jövő
jét építeni A Harangszó beszámol arról, hogy gyülekezetek és egyének 
az egyházkerületet, annak lelkészeit, a teológiai tanárokat segélyezik. Az 
adományok rendszertelenül és viszonylagosan folynak be, de mégis meg
indul az anyagi önállóság útján egyházunk. Komoly szervezésről alkot
mányos úton nem történik intézkedés.

Figyelemre méltó a „Tanácsköztársaságban” május 15-én megjelent 
rendelkezés. „A forradalmi kormányzótanács XCV. sz. rendelete”, amely 
intézkedik a likvidált vagyon 10 hold szőlő és 100 hold mezőgazdasági 
föld felett, amelyek egyházi tulajdonban vagy kezelésben voltak, hogy 
azt át jelentsék az illetékes népbiztosságnak. Amennyiben kisebbek ezek 
a földek, illesszék a helyi termelőszövetkezetek kezelésébe. A rendelet
ről módosítás nem jelent meg. Augusztus 10-én megjelenő Harangszó (a 
tanácsköztársaság bukása 1-én volt) a gyülekezeti tanácsok figyelmébe 
ajánlja: „A köztulajdonba vett földekkel kapcsolatban, hogy a 100 hold 
mezőgazdasági és 10 hold szőlő idei termése a lelkész részére kiadható.” 
Nyilvánvalóan a tanácsköztársaság utolsó, esetleg helyi intézkedésének 
következtében jelent meg ez a híradás.

Mindezekből látjuk, ha nem is volt könnyű az egyháznak átállni az 
anyagi függetlenség útjára, a helyzet mégsem volt reménytelen. És itt 
tudnunk kell azt, hogy az ország lakossága az intervenciós háború kö
vetkeztében sokkal nehezebb sorban volt. A főváros lakosságának nélkü
lözése, az iparban foglalkoztatottak ellátatlansága az adott körülmények 
között sokkal súlyosabban esett latba. Az élelmiszerekkel kapcsolatban 
egyik rendelet a másik után látott napvilágot, még a Harangszó is közli: 
„Lefoglalják a termésfölösleget” és ismerteti a kormányzótanács idevo
natkozó rendeletét. De júniusban a lap kiáll a főváros éhezőiért: „Gyors 
segélyt! Ennivalót a fővárosnak!” Ebben a kiállásban a diakóniának ab
ban a korban szokatlan és egy merőben új, bátor kezdeményezése volt. 
Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy a tanácsköztársaság érdek
lődésének homlokterében nem az egyház és annak anyagi kérdései áll
tak.

A sorsközösség tudata azonban igen korán kibontakozott. A tanács- 
köztársaság heroikus küzdelme a csehek és románok ellen nemcsak le
nyűgözte a hazafias érzelmű lelkészi kart, hanem szolidaritásáról bizto
sította. Mündenki világosan látta, hogy a küzdelmet őszinte odaadással, 
hallatlan véráldozattal a tanácsköztársaság folytatja és noha sok kérdés
ben volt ellentétes a nézet, e tekintetben nemcsak elismeréssel kellett 
adózni, hanem mélyen kalapot is kellett emelni. Amint említettem, a 
Harangszó azon lapok egyike, amely a súlyos papírhiányban a legtovább 
tudott megjelenni. Érdemes tallózgatni a hírek és cikkek között, ahol
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meglepően sok foglalkozik a Vörös Hadsereg harcaival, kezdve attól 
hogy „Felállították a Vörös Hadsereget” és bezárólag a „Parancs” közlé
sével, amelyben ismerteti a dunántúli területek hadműveleti területté 
történt nyilvánításáról.

Az útkeresésnek egy egészen speciális módszerével találkozunk a 
Harangszóban. Nincsen időnk arra, hogy az összes idevonatkozó cikket 
ismertessük, de egy-két címből következtethetünk arra, hogy ez az egy
házi néplap miképpen próbálta olvasótáborát az új világban való tájé
kozódásra nevelni. „A kommunizmus alapelvei”, „Marx Károly” (rövid 
életrajz), „Tolsztoj Leó életéből”, stb. Ahol sérelmesnek látszó rendel
kezéseket közöl, ott is megértő, magyarázó hangú kommentárok jelen
nek meg. Pl. „Űj alkotmány, új választójog___Az új választásról szóló
rendelet kereken ki is fogja mondani, hogy a tanácsköztársaság csak a 
dolgozó népnek adja meg a választó jogot.” Vagy: „Az apácákat a kór
házból eltávolító rendelet következtében . . .  akik elhagyták a budapesti 
kórházakat, nem bántják. Nem bántják a templomokat”. Vagy: „A világ 
újjászületésének napjait éljük. . .  A nagyszerű eszmék forrongása ide
jén, nem hiszem, hogy volna mélyen gondolkodó, humánusan érző em
ber, aki könnyeket sírna a múlton.” Vagy egyszerűen a tanácsköztársa
ság fontosabb rendeletéinek (nemcsak egyházi vonatkozású!) ismerteté
sében. Az állam és egyház szétválasztása után úgy fest a dolog, mintha 
az evangélikus egyház „berendezkedni” szándékozna, azaz mintha meg
találta volna helyét és szolgálatát az új magyar társadalomban.

Pedig május 15-től a templomon, papiakon kívül nincsen vagyona 
(a közoktatási népbiztos 33. K. N. sz. rendelete az utolsó az államosítás 
vonatkozásában: a levéltárak köztulajdonba vételéről), maradt tehát az 
igehirdetés (elég sok kritika éri elavultsága miatt), a templomi hitokta
tás (e téren is felvetődik a modernizálás szükségszerűsége) és a cura 
pastoralis, a családlátogatás, amely igen elhanyagolt volt ebben a korban. 
Az új egyházi élet kibontakozásáról keveset tudunk. Feltételezzük, hogy 
a lelkészek az új körülmények között több hűséggel, odaadással végez
ték szolgálataikat, erre vonatkozóan találunk utalásokat a cikkekben. De 
a tanácsköztársasági rendszer sem volt olyan hosszú idejű, hogy a teljes 
kibontakozás eredményéről szólhatnánk.

6. Ellenforradalmi érzések és törekvések

A tanácsköztársaság I. sz. rendelete halálbüntetést szab ki azok el
len, akik „felkelést szítanak” . Így tehát minden ellenforradalmi felke
lés, összeesküvés és izgatás a legsúlyosabb következményekkel jár. Ezt 
a rendeletet a lehető legszélesebb körben publikálták, tehát leközölte a 
Harangszó is. Igaz, hogy a rend és fegyelem helyreállítása érdekében al
kotott rendelet bizalmat és reménységet váltott ki márciusban a Harang
szó kommentátorából. Viszont a 133 nap alatt nem egy kísérlet történt a 
tanácsköztársaság megbuktatására. A legnagyobb méretű ellenforradalmi 
kísérlet június 22—24-ig tartott, amelynek két góca volt. Az egyik a lu- 
dovikások felkelése, a másik a vele párhuzamosan kirobbant folyamőrség 
lázadása volt. Kisebb méretű helyi felkelések egész soráról tájékoztat
nak a napilapok. Egyik-másik egyházi kezdeményezésből pattant ki.

A Vörös Újság június 26. száma így foglalja ezt össze: „A vagyon, 
az Isten nevében fogtak össze az ellenforradalmárok” . Többször szóvá 
teszi, hogy ellenforradalmi plakátok, röplapok, amelyeken „keresztyén 
jelszavak” találhatók éppen a templomok körül kerülnek osztogatásra.
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Persze nem a vallás fáj az ellenforradalmároknak, „hanem az ezer hol
dak” — állapítja meg a Vörös Újság.

Április 11-én szomorú hírek jelentek meg a napilapokban. „Kivégez
tek egy lázító plébánost. Füles községben megtámadtak egy vörös szá
zadot . . .  Enzbruder katonai biztos összeszedte a falu legényeit. . .  a le
gények bevallották, hogy a lázadás értelmi szerzője. . .  a falu plébánosa 
volt. . .  A tanúk bebizonyították a vádat, mire a plébánost golyó általi 
halálra ítélte. . .  Az ítéletet végrehajtották.” (Kisújság) Ezt a hírt a „Ma
gyarország” a törvényszéki rovatban közli: „Agyonlőttek egy lázító pa
pot. (Sopron) Füles községben. . .  plébánost lázításért azonnal főbelőt
ték.” (Április 12.) Korábban egy nappal a Kisújság ezt a hírt hozza: „El
fojtott ellenforradalmi mozgalom. Sárospatakról jelentik: Néhány pap lá- 
zítására ellenforradalmi kísérlet színhelyévé tette Sárospatakot. . .  Sop
ronból jelentik: a Sopron megyei Füles községben kiújultak a zavargá
sok . . .  minden gyanú a falu papjára irányul. . . ” Majd a következő szám
ban ismét felfigyelhetünk egy hírre: „Esperes a húsfüstölő kéményben. 
Szombathelyről jelentik:... Lékai esperes ellen feljelentést tettek, hogy 
izgat a nép körében az új rend ellen. Detektívek menték ki a lékai plé
bániára, ahol a húsfüstölő kéményből húzták ki az esperest. Letartóztat
ták és bekísérték Kőszegre” . Április 18-án ugyancsak a Kisújság tudósit 
arról, hogy „Letartóztattak öt jezsuitát izgatásért” és „Bangha páter is
mét megszökött” Zala megyében történtekről szól a riport, amelynek lé
nyege, hogy körözést adtak ki Budapesten Bangha ellen. A „Magyaror
szág” igen szűkszavúan tudósít az esetekről. Pl.: „Letartóztattak egy el
lenforradalmi esperest. Szombathely . . .  Lékai esperest ellenforradalmi 
tevékenysége miatt letartóztatták.” Viszont a Kisújság egész riportot ál
doz a „Leleplezett ellenforradalmi mozgalmaknak Zalamegyében”.

A Budapesti Evangélikusok Lapja, valamint a Harangszó beszámol 
arról, hogy Raffay Sándor püspöknek sikerült március hónapban az észa
ki testvéregyházaknál látogatást tenni. Koppenhágában „maga az özvegy 
anyakirályné is fogadott bennünket és egyházunk állapotáról a szerető 
szív melegével érdeklődött” — számol be Raffay az olvasóknak. Stock
holmban Bernadott Oszkár, herceg, a király nagybátyja „több, mint egy 
óráig beszélgetett velünk a magyar protestantizmus helyzetéről” . Sűrű 
homály fedi e diplomatikus beszámolót. De október 26-án, amikor lapja 
ismét megjelenik, ezt írja:

„Üdv az olvasónak! Istennek hála, ismét kezünkbe vehetjük a tol
la t ... Fájdalmasan sújtott bennünket, hogy e munkát szomorú politikai 
és társadalmi viszonyaink miatt ez év tavaszán hirtelen félbe kellett sza
kítanunk . . .  A kommunizmus megszüntette a magántulajdont, megingat
ta az élet erkölcsi alapjait, bizonytalanná tette az életet, keservessé a tű
rést, megbénította az egyház munkáját, tönkretette a társadalmi rendet, 
kínossá züllesztette az együttélést, kockára vetette a hazát, megbontotta 
a nemzetet. Sajnos, hogy könnyen hivő emberek, megvásárolható lelkek, 
megtévesztett és önálló ítélkezésre képtelen elmék és megromlott szivek 
tömegesen hódoltak be a közveszélyes irányzatnak. Mint a ragályos be
tegség szokta, úgy szedte áldozatait a bolsevizmus és egész társadalmun
kat a felbomlás örvénye felé sodorta.” Hol van az a Raffay-hang ettől, 
amely Garbai előtt bizonygatta: „a protestáns egyházak voltak Magyaror
szágon az egyetlen harcosai az, emberi jogoknak, védelmezői a polgári 
társadalomnak, szabadságnak és előkészítői mindazon társadalmi irány
zatnak, amely most a Tanácsköztársaságban felépül.” Bizony más szelek 
fújtak májusban és ismét mások októberben. Meg kell jegyeznünk, hogy 
az a hang. amely a Budapesti Evangélikusok Lapjának 23-i számában 
található, az ellenforradalom győzelme után drámai valósággá lett. Ak
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kor a sorok közé lehetett csúsztatni, s a cenzúra figyelmét elkerülte az 
intés: „Ösztönzi a megtorlásra egy belső, ismeretlen erő, hogy jönni fog 
az idő, mikor minden majd megfordul” . Az első számokban ugyanis (pl. 
nov. 9.) „A szabadságról” így értekezik a lap: „ . . .  Hát szabadjára eresz- 
tődött a közelmúlt hónapokban is az ember és láthattuk, hogy milyen 
legelésző vörös csorda vol t . . Így értékeli ki a tanácsköztársaságot, 
hogy később a személyes felelősségre vonás következzék.

A Harangszónál ugyanez a politikai „pálfordulás” megkeseríti az ol
vasót. Mert bár aug. 10-én röviden arról ad hírt, líbgy: „Jankó Károly, az 
irsai gyülekezet lelkésze rossz lelkű ellenségeinek kitért az országújá
ról”, és sejteti a politikai hátteret, addig a tanácsköztársaság bukása 
után nagy lelkesedéssel közli az új rezsimről szóló híreket. „Bomlás 
Oroszországban”, „A vörös hadsereg leszerelése befejeződött” ? „Meg
szüntették a földbirtokok szocializálását” stb. És ezek után jön két egy
más utáni számban „Tisztogatás” címen a papok, tanítók, tanárok felelős
ségre vonása. A  Dunántúlon is új szelek fújdogáltak. Hasonlóképpen 
Egerben is.

A Katholikus Tudósító az áprilisi számában azt írta „Olvasóinkhoz” : 
„Ne várjanak tőlünk politikai programot. Kijelentjük, mi nem politizá
lunk!” Korábban bőven szólt hozzá a lap politikai kérdésekhez, de a ta
nácsköztársaság ideje alatt valóban megtartotta szavát. Annál feltűnőbb, 
hogy amikor először jelent meg a tanácsköztársaság bukása után a lap 
(szeptember) ilyen címen jelenik meg egy cikk: „Szabad vagyok tehát?” 
. . .  „Mi most a teendőnk”, — veti fel az író. „Először is azon legyünk, 
hogy Magyarországon a sajtó keresztény és magyar legyen. Elvégre is 
tíz millió keresztény magyar lakja ezt a földet és megköveteljük, hogy 
megyőződésünk szerint írjanak.. .  Rabszolgaláncon hurcolták idáig a 
keresztény igazságot, — hála Istennek — lehullott a bilincs, újra a mienk 
szabad levegő. Akinek ez nem tetszik, akinek a vére a keresztény meg
győződést és erkölcsöt nem tudja elviselni, pusztuljon ebből az ország
ból”. Majd az események megismétlése ellen szervezkedésre hív fel és így 
fejezi be felhívását: „Jegyezzük jól meg, hogy ez a harc lesz a végső, 
Keresztények egyesüljetek” (Itt az Internacionálé szövegét veszi át, s 
„világ proletárjai” helyett „magyarok” szót alkalmazza)

Ezeket a cikkeket vég nélkül lehetne sorolni. „Ilyen lelkek” országút- 
ján könnyen lovagolt be azután Horthy Miklós.

7. Utószó és bibliográfia

Ebben a tanulmányomban megpróbáltam azt a „hanghordozást” és 
atmoszférát visszaadni, amely jellemezte a sajtót, — mind az egyházi, 
mind pedig a világi sajtót — a tanácsköztársaság ideje alatt. Eredeti 
szándékom az volt, hogy valamennyi egyházi lapot áttanulmányozom és 
megpróbálok több világi sajtótermékkel foglalkozni. Sajnos a kutatásnak 
korlátái vannak. A tanácsköztársaság uralma alatt huszonegy különböző 
egyházi, 111. felekezeti lap és rendkívül sok világi sajtótermék látott nap
világot. De ezeknek nagy és jelentős része az Országos Széchényi Könyv
tárban, amely mégis csak a legnagyobb, leggazdagabb anyaggal rendelke
zik, nem található. Valószínűleg szétszórtan, esetleg vidéki könyvtárak
ban fellelhetők egyes példányok. Ezért a hitfelekezeti kiadványoknak a 
bibliográfiáját a további kutatás érdekében az alábbiakban közlöm.

A világi sajtótermékek ezen felül még azért állottak korlátozottan 
rendelkezésemre — elsősorban a teljes és ép példányokról van szó —, 
mivel jubileumi év lévén, a különböző kiállításokon szerepelnek. Ami
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kor elhatározásom megszületett, ezt nem vettem figyelembe. De talán 
így is sikerült némiképpen érzékeltetnem a kor „levegőjét” . A hivatalos 
megnyilatkozások a „Tanácsköztársaság” című hivatalos közlönyből va
lók. Evangélikus vonatkozásban a Harangszón kívül érdekes lett volna 
az Evangélikus örálló áttanulmányozása, de sajnos a 19-es példányokat 
sehol nem találtam.

Az idézetek önmagukért beszélnek, ezért aránylag kevés kommen
tárt fűztem hozzájuk. Nem vezetett az a cél sem, hogy bizonyos össze
függéseket, ún. „kiragadott” idézetekkel bizonyítsak. Egyebekben az volt 
a benyomásom, hogy a kezemen átment egyházi sajtó tanácsköztársaság 
alatti munkája rendkívül őszinte és pozitív volt. Annál feltűnőbb volt a 
tanácsköztársaság bukása utáni hangvétel. Különös volt az a törekvés, 
amellyel sürgősen „megbánni” igyekezett minden pozitív lépést. De hát 
az ellenforradalom megkövetelte a „bátor kiállást” . Nos azután bátran 
ki is álltak egyesek. Ami végül is súlyos erkölcsi kérdés, az a számon
kérésekben és retorziókban derül ki. De mindez már egy következő ta
nulmány feladata lenne. És most tekintsük át az egyházi sajtó bibliográ
fiáját.

1. B ék eh írn ök . A  m a g ya rorszá g i bap tistá k  h ivata los  k ö z lö n y e . B udapest. M eg j. 
m in den  h ó  15-én és 30-án. Fel. szerk . C so p já k  A ttila . K ia d ja : A  b u d a p esti baptista  
h itk özség . 1919. X X V . év f. m árc. 30—jú l. 15. (6—13. sz.)

2. A  B u d a p esti E va n g é lik u sok  L a p ja . B e lm issz ió i hetilap . B u d ap est. M eg j. m in 
den vasárnap . S zerk . és k iad . R a ffa y  S án d or. 1919. V . é v f. m árc. 30—ápr. 13. (IS
IS. sz.i

3. D eb re cze n i P rotestán s  L ap . E gyh ázi és isk o la i heti k ö z lö n y . D eb recen . M eg j. 
hetenkén t. F őszerk . K u n  B éla. Fel. szerk . E rd ős K á ro ly . 1919. m árc. 29—ápr. 19. 
(13—15 16. sz.)

4. D u nántú li P rotestán s  L ap . A  dun án tú li re form á tu s  e gy h á zk erü le t  h ivata los  
k ö z lö n y e . P ápa. M eg j. m in d en  szom b aton . 1919. X X X . év f. m árc. 29—ápr. 12. (13—
15. sz)

5. E gri E gy h á zm egy e i K ö z lö n y . E ger. M eg j el. m in d en  hó 1-én és 16-án. L ap . túl. 
és k ia d : az E gri E gy h á zm egy e i Irod a lm i E gyesü let. 1919. 51. év f. ápr. 1—16-ig. 
(7—8. sz.)

6. E gri K a th olik u s  T u d ósító . E ger. M eg je l. m in d en  h ó  1-én. 1919.IV . év f. á p r.— 
m áj. (4—5. sz.)

7. E gy en lőség . Z s id ó  hetilap . B u d ap est. M eg je l h etenk én t. 1919. X X X V III . év f. 
m árc. 29—ápr. 12. (12— 16. sz.)

8. E van gélik u s  Ö rálló . E gyh ázi és isk o la i hetilap . B pest. M eg je l. hetenkén t. Fel. 
szerk . N o szk ó  István . 1919. X V . év f. ápr. 7—jú n . 29. (13—26. sz.)

9. H a jn alcs illa g . B udapest. M eg je l. m in d en  h ón ap  15-én. Fel. szerk . B a log h  L a 
jo s . K iad . a b u d a p esti baptista  h itk özség . 1919. X X I . év f. m á j—'jú l. 5—7. sz.)

10. H arangszó . E van gélik u s  nép lap . S zen tgotth árd . M eg je l. m in den  vasárnap . 
Fel. szerk . és k : S za ía y  M ihály . T á rsszerk . N ém eth  K á ro ly . 1919. X . é v f. m árc. 23— 
m l. 13. (12—29. sz.)

11. J ö v ő n k . F e lek ezeti, p á rtok tó l fü g getlen , c ion ista  zsid ó  fo ly ó ira t . B udapest. 
M eg je l. h etenk én t. S ze rk .: R ich tm a n n  M ózes. — E lő b b : Z s id ó  S zem le. — 1919. m árc. 
30.—ápr. 15. (11 12—15/16. sz.)

12. K a th olik u s  K ántor. K a th o lik u s  egy h á zzen e i szak lap . A  M agy . Orsz. R óm . 
K ath. K a rn a g y - és K án tortan ács  h ivata los  la p ja . E ger. M eg je l. m in d en  hó 1-én  és 
15-én. F e le lős  s z e r k .: D em én y  D ezső . T á rs sz e rk .: L u sp a y  K álm án . 1919. V II. év f. 
m áj. 1. (6.10. sz.)

13. L e lk észeg yesü le t. A z  O rszágos R e form átu s  L e lk észeg yesü le t h ivata los  k ö z 
lön y e . D eb recen . M eg je l. m in d en  vasárn ap . F ő s ze r k .: (ápr. 5 -ig .) B althazár D ezső . 
Fel. szerk . (ápr. 5 -ig ) L en cz  G éza . társszerk . K iss F eren c és V arga  J en ő  (m árc. 29- 
ig.) H offm a n n  és K ron ov itz . ápr. 14-én H eged ű s  S án dor. 1919. 12. év f. m árc . 22—ápr.
16. (12—16. sz.)

14. M últ és J övő . Z s id ó  irod a lm i, m ű vészeti, társad a lm i és k ritik a i fo ly ó ira t . 
B udapest. M eg je l. m in d en  h ó  1-én. A z  O rsz. M a gy a r Izr. K öz m ű v e lő d é s i E gyesü let 
K u ltú rb izottsága  k ö zre m ű k ö d é sé v e l. S zerk . P ata i Józse f. K . P ata i J ózse f. 1919. IX . 
év f. (ápr. m á j.)

15. M ustárm ag. A  M agyar K eresz tyén  C sa lád ok  L a p ja . B pest. M eg je l. havon ta . 
Szerk . V argha  G yu lá n é  és V argh a  T am ás. F őm u n k a tá rs : B ogd á n  G yu la . 1919. X V I. 
év f. á p r .—m á j. (4—5. sz.)
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16. O la jág . B udapest. M eg je l. h a von k én t. S zerk . S za b ó  Im re. F őm u n k a tá rs: 
M is ley  S á n d o m é . L ap tu l. a L o rá n t ffy  Z su zsa n n a  E gyesü let, 1918. X IX . év f. ápri

lis. (4.SZ.)
17. ö r ö m h ír . A  m isk o lcz i eva n g élik u s  h ittestvérek  la p ja . M isk o lc . M eg je l. havon

k én t egy szer . S zerk . D u szik  L a jos . 1919. III. év f. ápr. 20—m áj. 31. (4—5. sz.i
18. P ápa  és V id ék e . P o litik a i hetilap . A  p á p a i k a th o lik u s  k ö r  és a P á p a —csóthi 

esperesi k erü le t  tan ító i k ö ré n e k  h ivata los  la p ja . P ápa . M eg je l. m in d en  vasárnap. 
F e le lős  szerk . m árc . 23-ig) K e csk é s  L a jos . K ia d ó  túl. (m árc. 23-ig.) a P áp ai K atho
lik u s  K ör . 1919. X IV . év f. m árc. 23—ápr. 6. ,(12—14. sz.)

19. R e form á tu s  S a jtó . A  R e form á tu s  S a jtó e g y e sü le t  k ö z lö n y e . B udapest. M eg
je l. m in den  h ón ap  k özep én . F e le lős  szerk . K o v á cs  István . K iad . a R e form á tu s  S a j
tóegy esü le t. 1919. II. év f. ápr. 15. (4. sz.)

20. R em én y . Z s id ó  if jú s á g i fo ly ó ira t . B u d ap est. M eg je l. m in d en  h ó  e le jén  és 
k özep én . S zerk . a M últ és J ö v ő  k ö z re m ű k ö d é s é v e l: M olnár E rnő. F őm u n k a tá rs: 
Patai Józse f. K ia d ó : M o ln á r E rnő. 1919. V. év f. (ápr. m áj.)

21. Ü j R e fo rm á c ió . A  re form á tu s  egy h á z i re fo rm m o z g a lo m  k ö z lö n y e . B udapest. 
M eg je l h etenk én t. Fel. szerk . és K iad . H ayp á l B en ő . T á rsszerk . V eress  Jenő. 
1919. 2. év f. m árc . 23—ápr. 27. (12—17. sz.)

Dr. Rédey Pál

Egyházunk teológiai és politikai döntéseinek 
érvényesítése az igehirdetésben

„Gutta cavat lapidem” —  „a csepp kivájja a követ” —  mondja 
a régi latin közmondás. Ha ez érvényes volna egyházunk életére is, 
akkor a felvetett témával nyitott kapukat döngetnénk. Akkor 
egyházunk teológiai és politikai döntéseit elsősorban az igehirdeté
sekből, s nem az egyházi sajtóból és az egyház vezetőinek nyilatko
zataiból lehetne ismerni. Hiszen nemcsak cseppekben, hanem erőtel
jes sugárban ostromolják püspökeink, teológiai tanáraink, lelkész
társaink jelentései, dolgozatai, hozzászólásai az egyházi sajtó, lel
készkonferenciák és lelkészi munkaközöségek csatornáin keresztül 
egyházunk lényegbevágó felismerései a megkövült és megmereve
dett pozíciókat. Elég, ha most a legfrissebb anyagra utalok: a Lel
kipásztor januári számában Dr. Prőhle Károly dékán „Húsz év teo
lógiai problémái” c. dolgozatára, és D. Káldy Zoltán püspöknek a 
februári számban megjelent „Püspöki jelentéséré”-re.

Ha csak azon múlna tehát egyházunk „főt és tagot” átfogó egy
sége, hogy az elmúlt húsz esztendő felismerései világosak-e vagy 
felismerhetőek-e, akkor nem volna egyházunkban egyetlen kő sem 
kivájatlan. Nem arról van szó, hogy önelégülten abbahagyhatjuk a 
jobb felismerésekért folyó vívódásunkat, de az igenis kétségtelen, 
hogy jóval több az, amit tisztáztunk, mint az, ami már át is hatotta 
gyülekezeteink életét. Anélkül, hogy nyers általánosításokba bocsát
koznánk, és kétségbevonnánk sok igehirdető becsületes tusako
dását, ha szembe merünk nézni az igazsággal, be kell vallanunk,
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hogy míg egyházunk a felső, irányító szinten új irányba váltott, a 
gyülekezeti szinten jórészt még a régi vágányokon szalad. A  fázis- 
eltolódás természetes, mert a tudat változásai lassan érnek be, és a 
változás üteme is egyénenként más és más. Ezt a fáziseltolódást 
semmilyen parancsszó sem tudja megszüntetni. Mindez azonban 
nem változtat azon a tényen, hogy ez az egyenetlenség egyházunk 
szolgálatának megítélésében, sántává, bizonytalanná és erőtlenné te
szi egyházunk lépéseit a jövő felé vezető úton. Mert levegőben lóg, 
és hitelét veszti húsz évnek sok vívódással elért minden eredménye, 
ha csak a főben van világosság, s a tagok tétováznak. Hamisan 
cseng minden humánummal átitatott hivatalos nyilatkozat, ha a 
templomos hivők tömegei közönyösen, sőt idegenül tekintenek a vi
lágnak arra a hatalmas vajúdására, amely körül veszi őket. Még 
súlyosabb az a kár, amit ez a fáziseltolódás a gyülekezeteknek okoz. 
Mert az igazi baj sohasem az, hogy a látók szava a pusztába kiált, 
hanem az, hogy ezzel együtt azzal a valósággal kerül ellentétbe egy
házunk népe, amelybe Isten állította, hogy szolgálatát elvégezze. Ma 
már hétszeresen vaknak kell lennie annak, aki a gyülekezetek jö
vőjét a tradíciókban, az egyházi élet automatizmusában vagy az 
egyre omladozó múlt konzerválásában látja. De Urunknak az ígé
rete ma is áll, hogy aki oda tudja szánni magát az ige és a szeretet 
szolgálatának, élni fog. Ezért, ha egyházunk felismeréseiben fázis- 
eltolódást kell megállapítanunk, akkor ide is kívánkozik a Prágai 
Békekonferencia 1960-ban kiadott felhívásának utolsó mondata: 
,,Csak ne olyan lassan, kedves Testvérek!” . A  felgyorsult idő.gyors 
eszmélkedést kíván, különben sohasem érjük utol a feladatokat. A  
legjobb indulatú samaritánus is gyilkossá válhat, ha későn érkezik.

Egyházunk felismerései és egyházunk népe között a legfonto
sabb kommunikációs eszköz az igehirdetés. Ezért a fáziseltolódást jó
részt az egyházunk felismeréseivel lépést nem tartó igehirdetések 
számlájára kell írnunk. Magam ritkán jutok hozzá, hogy mások 
igehirdetését hallgassam. Így csak arra szorítkozhatom, hogy a Lel
kipásztornak, a valóban elmondott igehirdetéseket csak bizonyos 
mértékben tükröződő igehirdetési előkészületei alapján mondjak 
ítéletet. Anélkül, hogy bárkire is követ vetnék, vagy tiszteletlen 
lennék a kivételekkel szemben, igazat kell adnom Dr. Prőhle Ká- 
rolynak, aki az 1967. évi igehirdetői rovat mérlegében (LP. 1968. 
szept. 533. o.) ezt írja: „Egyik legnehezebb kérdésnek tartom azt, 
hogy előkészítőink keveset és akkor is többnyire sablonosan vagy 
esetlenül foglalkoznak az időszerű kérdésekkel.” Kétségtelen, hogy 
mindaddig, míg igehirdetéseinket nem hatják át egyházunk felisme
rései, nem várható, hogy gyülekezeteink felzárkózzanak azokhoz, 
akik Isten és emberek előtti felelősséggel keresik egyházunk mai 
szolgálatának útját. *

A téma kereteit szétfeszítené, ha számba akarnám venni mind
azt a teológiai és politikai döntést, amit az elmúlt húsz esztendőben 
tettünk. Mégis, hogy két malomban ne őröljünk, szükségesnek tar

339



tok néhány alapvonalat meghúzni. Nem sűrített kivonatot akarok 
nyújtani, hanem szándékosan szubjektív válogatást. Ezzel is hadd 
tegyek eleget a dolgozat szellemének, mert szilárd meggyőződésem 
az, hogy mindaddig marad a már említett fáziseltolódás, míg egy
házunk felismerései személyes vallomássá nem lesznek.

Számomra a könnyebbik feladatot a politikai döntés, a szocializ
mushoz való viszony tisztázása jelentette. Tudatos eszmélkedésem 
ideje a háború utáni időszakra esett, s már középiskolás koromban 
—  pedig katolikus papi gimnáziumba jártam —  a magántulajdon
nal szemben a köztulajdon felé, a polgári renddel szemben a negye
dik rend felé billent igazságérzetem mérlege. És ha a minden forra
dalmi változással együtt járó kilengések olykor meg is ingatták ezt 
a meggyőződésemet, alapjaiban megváltoztatni nem tudták. Termé-' 
szetes, hogy az utolsó tíz év tendenciája a szocialista demokrácia 
irányába, csak erősítette bennem a szocialista társadalmi rend 
iránti vonzódásomat. Jól tudom, hogy Petőfi szavaival éljek, még 
nem értünk el a Kánaánba, de ha a keresztyén emberrel szemben 
sem táplálhatok abszolút igényeket, nem tehetem ezt meg mással 
sem. A  lényeg az, hogy a szocialista életforma nyújtja népünknek 
a legteljesebb kibontakozás reményét. Ez a reális reménység osz
latja el az idegenkedést a keresztyén emberben a körülötte —  és 
benne is! —  végbemenő változások iránt. Szerintem kevés az. ha 
a szocializmushoz való viszonyunkat csupán az motiválja, hogy be
letörődünk a múlt visszahozhatatlanságába. Ilyen alapon nem lehet 
tisztán látni a szocialista fejlődés ellentmondásaiban.

Az igazán nehéz harcot számomra az jelentette, hogy megtalál
jam a szerves összefüggést a politikai meggyőződés és a hitbeli 
meggyőződésem között. Mert ugyanakor, amikor szimpatikussá 
vált egy igazságosabb, de nem keresztyén alapon épülő, új társadal
mi rend, Jézus igazsága is megragadott. Azt hiszem, hogy a szer
ves összefüggésnek ez a problémája nemcsak nekem, hanem egész 
egyházunknak fő kérdése volt az elmúlt húsz évben. Hogyan élhe
tünk hitünk szerint anélkül, hogy ezzel feltétlenül reakcióssá is kel
lene lennünk? —  foglalhatnám össze a kérdés lényegét. Hogy erre a 
kérdésre milyen nehéz volt választ adni, azt mutatják az első tíz 
esztendő politikai döntéseinek sokszor erőszakolt, hajánál fogva elő- 
ráncigált bibliai és teológiai alátámasztásai.

A  szerves összefüggés megtalálásában nagy segítséget nyújtott 
az a felismerés, hogy az új rend egyházpolitikájának alapos történel
mi okai vannak, és általa Isten jogos ítélete éri a keresztyénséget. 
Az egyház a klasszikus kapitalizmus idején nemcsak hogy közöm
bös volt a munkásosztály nyomora iránt, hanem egyenesen csírájá
ban akart megfojtani minden szociális megmozdulást. Elég, ha csak 
az 1891-ben kiadott „Rerum novarum” c. pápai enciklikára utalok. 
Nálunk, az ún. „keresztyén Magyarországon” sem volt más a hely
zet. Természetes tehát, hogy a munkásság a jobb életéért vívott ál
dozatos harcában az egyházakat is természetes ellenségének tar
totta. Hogy az új rendnek az egyházakkal szemben tanúsított fenn
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tartásának elsősorban történeti okai vannak, annak indirekt bizo
nyítéka ez kz idézet, amelyet Ramon Mendezonától, a Spanyol 
Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának tagjától közöl Matolcsy 
Károly a „Magyarország” c. hetilap 1969. évf. 9. számának 6. olda
lán: „A  katolikusok és kommunisták szövetsége nagy reménység, 
Spanyolország forradalmi jövőjének fontos záloga.” Ahol tehát az 
egyház Krisztus szellemében az elnyomottak oldalára áll, ott ha 
a szocialista mozgalom, ha nem is elvtársakat, de szövetségeseket 
lát a keresztyénekben. Itt Magyarországon, ahol az egyház nem bi
zonyult szövetségesnek, bűnös vakság lenne meg nem látnunk Isten 
kegyelmét abban, hogy nem az egyház léte, hanem csupán létének 
értelme vált kérdésessé.

Rá kellett jönnöm arra is, hogy az egyház nincs a polgári élet
formához és a polgári világban kialakult szolgálati formákhoz lé
nyegileg hozzákötve. Nem szabad tehát olyasmiért kultúrharcba 
bocsátkozni, ami a történelem során rakódott az egyházra, s ami 
nélkül még Jézus egyháza maradhatunk. Sőt, be kellett látnom, 
hogy az egyháznak a polgári világban biztosított nagyobb mozgási 
szabadság áraként lényegétől idegen polgári szemlélettel kellett 
megkötöznie magát, s az uralkodó osztály kedvéért meg kellett al
kudnia a reábízott evangéliummal. Az emberiség egysége helyett a 
nacionalista uszítás eszközévé, az imperialista háborúk ideológiájá
vá, igazságtalan társadalmi helyzet szentesítőjévé lett. És bár a 
marxista alapon épülő szocializmus világnézetileg szemben áll a ke- 
resztyénséggel, paradox módon éppen ennek következtében tisztul- 
ta'bb a levegő az egyház körül, mert életét az osztályellentétek és a 
társadalmi előny szempontjai nem mérgezik. Az egyház tehát a 
hite alapján sem engedheti meg, hogy egy polgári restauráció fal
törő kosává váljék, és nem kell opportunizmus ahhoz, hogy a szocia
lista rend aktív részese legyen.

Fennmarad azonban az a kérdés, hogy ha az egyház elfogadja az 
egyházi befolyás alól mentes új társadalmi rendet, mi az életének és 
szolgálatának értelme. Nem válik-e saját sírjának sírásójává, önma
ga ellenségévé? Nagyon sok lelkész az elmúlt húsz esztendőt az egy
házi munka leépítésének látja. Eltekintve attól, hogy a „leépítés” 
gondolata egy pár évtizeddel lemaradt, konzervatív nézőpontból 
származik, és inkább „átépítésről” lehetne beszélni, amelynek során 
még mindig több a szolgálati alkalom annál, amit jól ki is haszná
lunk, számomra a kérdést Jézus magatartása döntötte el. Jézus szá
mára minden ügy, a maga ügye is, az ember ügyének függvénye 
volt. Az egyház létének is egyetlen értelme van: az ember ügye, 
mert Isten is ezt tette magáévá. Ha az egyház azért él, ami jó az 
embernek, vagyis igazi értelemben vállalja a szolgálatot, akkor 
„megtalálja ~a maga életét is” (Mt. 16, 25.). A szolgálatnak az értel
mét is meg kellett azonban tisztítanunk a polgári szemlélet indivi
dualizmusától, és az egész embert, testestül-lelkestül világméretek
ben átfogó szolgálatnak kellett értenünk. A  diakóniának fel kellett 
fedeznünk jézusi értelmét.
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Feleslegesnek tartom firtatni azt, hogy ezekben a felismerések
ben mennyi a szerepe a népünk életében végbement változásoknak 
s mennyi a szerepe az egyház kezdeményezésének. Bárki tegye is fel 
a kérdést, a megváltozott világ vagy a hivő felismerés, a döntő az. 
hogy a válasz Istennel legyen összhangban, és ne egy letűnt élet
forma beidegzettségeivel. Teológiánk szempontja nem lehet a már 
megtett politikai döntések igazolása. Nem önigazolásra, hanem meg- 
igazulásra van szükségünk, s senki sem lehet olyan önigaz, hogy ne 
volna szüksége álláspontjainak felülvizsgálatára. A  teológiai és po
litikai döntéseink kölcsönhatásának megőrzése a feltétele annak, 
hogy egyház maradhassunk a szocializmusban.

*

Annak, hogy igehirdetésünket még mindig nem tudták átitatni 
politikai és teológiai felismeréseink, jórészt elvi akadályai vannak. 
Lehetnek még olyanok, igaz egyre fogyatkozó számban, akik végze
tes hibának tartják, hogy az egyház elfogadta a szocializmust szol
gálata helyéül. Ezt a felfogást biblikus és hitvallásos érvekkel tá
masztják alá, s nem veszik észre, hogy a kiindulópontjuk lényegében 
a politikai antipátia mindazzal szemben, ami körülöttük történik. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen igehirdetők igehirdetése steril mindattól 
a felismeréstől, amely álláspontjukkal szemben áll. Az már persze 
más kérdés, hogy steril-e a saját politikai koncepciójuktól.

Azokat, akik így gondolkoznak napról napra elszigetelődnek, 
még a maguk gyülekezetétől is, s egyre inkább tehetetlenné bénul
nak. Van azonban egy olyan álláspont, amely ennél sokkal általáno
sabb, és sokkal inkább bénítja felismeréseink érvényesülését az ige
hirdetésben. Lehetnek olyanok, akik mindazt, ami az elmúlt húsz 
évben történt egyházunkban, szükségesnek tartják, de csak azért, 
hogy ezen az áron a gyülekezetben folyhassék minden a régiben. 
Hadd nyilatkozzanak „lojálisán” az egyház vezetői, hadd írjon bár
mit a sajtónk, mindez arra jó, hogy mint egy vörösre mázolt ku
lissza mögött, mentsük, ami menthető. Erre a felfogásra jellemző 
az a megjegyzés, amit arra a kérdésre tett egyszer valaki, hogy 
miért kell az Evangélikus Életnek politikával foglalkoznia: Tudjá
tok, az első oldal az ára annak, hogy a többi három megjelenhessék.

Eltekintve attól, hogy az egyház hitelét rontó és demoralizáló 
az ilyen taktikai kétszínűség, nagymérvű felelőtlenség Istennel, a 
gyülekezetekkel és a társadalommal szemben. Aki azt tartja, hogy 
minden árt meg kell adni azért, hogy a gyülekezeti munka szelleme 
és stílusa megmaradjon a régi úton, hermetikus zártságában, felté
telezi azt, hogy régen minden Isten akarata szerint történt, s így Is
ten ítélete és kegyelme helyett a bűnös ember lesz a gyülekezet éle
tének mértékévé. Ha ez a kettősség az egyház igazi érdeke, akkor 
olyan igei felismeréseket kell kiollóznunk, amelyeket már nemcsak 
a keleti, hanem a nyugati keresztyénség is Isten akarataként is
mert fel. Ebben a kettősségben nem tudunk segítségére lenni annak
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a gyülekezetnek sem, amely a templomon kívüli élet egyre termé
szetesebb közegének érzi a szocialista világot. Kivonjuk azt az erőt 
az emberségesebb társadalomért folyó küzdelemből, amelyet a ke
resztyén szeretet jelenthetne. Mert nyilvánvaló, hogy ha valaki erre 
a kulissza-koncepcióra teszi fel az egyház életét, akkor igyekszik 
minél olcsóbban megúszni az ügyet. Egy-egy békéért mondott imád
ság elegendő ahhoz, hogy a látszatnak eleget tegyünk.

Felismeréseink érvényesülését az igehirdetésben hamis teológiai 
koncepciók is akadályozhatják. Nincs ott hely arra, hogy ezeket 
mind számba vegyük. Amúgyis a teológiánk állandó ostroma alatt 
állnak. Csupán azt az elterjedt nézetet említem meg, amely vélemé
nyem szerint a legfőbb akadályt jelenti. Ha az egyházat a túlvilági 
életet biztosító intézménynek látom csupán, magától értetődő, hogy 
a vajúdó világ problémái érdektelenné válnak. A  világ „siralom
völgy”, s rajta úgy sem lehet segíteni. Nem szükséges kifejtenem, 
hogy ez a vélemény a pogány idealista filozófia öröksége, s nem fe
lel meg a bibliai látásnak.

Mindaddig, amíg ezek az elvi akadályok el nem tűnnek az útból, 
hiába is próbáljuk az egyházunk felismerései és élete közötti fázis- 
különbséget csökkenteni. *

A hibaforrások kutatása közben nem kerülhetjük ki az igehirde
tő személyét sem. Mint minden, amihez az embernek köze van, így 
az igehirdetés is, személyi problémákat takar. Egy baráti társaság
ban arról beszélgettünk, hogy hogyan kellene prédikálnunk a szeku
larizálódó világban. Egyikünk azt mondta, hogy el kell hagynunk a 
„kánaáni” nyelvet, újra kell fogalmaznunk az érthetetlenné vált egy
házi fogalmakat. Én akkor azt válaszoltam, bármennyire fontos fel
adat ez, a probléma kulcsa mégis mélyebben van elrejtve. Gondol
kodásmódunkban és magatartásunkban kell megváltoznunk. A 
„görögnek göröggé lenni” programja ma azt jelenti, hogy mai em
berré kell válnunk. A  múltba rekedt igehirdetőn nem segít a leg
ügyesebb tolmácsolás sem, mint ahogy nem varázsolja fiatallá a 
nagymamát az, ha miniszoknyát vesz magára. Inkább nevetségessé 
válik.

Egyházunk felismerései akkor válhatnak az igehirdetésünk 
szerves részeivé, ha azok nem maradnak „fentről” jövő utasítások, 
hanem személyesen kitusakodott meggyőződésekké válnak. Ezt a 
harcot megvívni nem könnyű feladat. Évtizedes lelkészi szolgálat 
beidegzett és jónak vélt gyakorlatát kell megkérdőjelezni. Fel kell 
hagyni a régi egyházi lehetőségek iránt táplált nosztalgiával. Teo
lógiai alapállásokat kell feladni, hiszen sem a liberalizmus, sem az 
orthodoxia, sem a pietizmus, de még az egzisztencializmus sem tud 
eligazítani a gyökeresen új teológiai helyzetben. Világos politikai 
látásra van szükség, határozott álláspontra kell jutni az egyház és 
világ viszonyában, mert különben menthetetlenül elvonttá válik az 
igehirdetés. Ha elemezzük az egyháztörténelem nagy igehirdetőinek

343



igehirdetéseit, akkor mindegyikükben megtalálhatjuk azt a közös 
vonást, hogy határozott koncepciójuk volt a társadalom mozgási 
irányát illetően. És ez érthető is. Hogyan tudna konkrét választ ad
ni útitársai kérdésére az, aki azt sem tudja milyen irányban halad a 
vonat? Aki előkelő idegenként mozog a környezetében, mit tudhat 
arról, hogy körülötte mi mozgatja az embereket. Egyházunk felis
meréseinek behatolása igehirdetéseinkbe nagymértékben attól függ, 
hogy mennyire tudunk szolidárisak lenni népünkkel, vagyis meny
nyire tudjuk együttélni velük a mai életet, mennyire tudunk velük 
együtt küzdeni problémáikban, és sok esetben helyettük is dönté
sekhez jutni.

Ahhoz, hogy egyházunk felismerései áttörhessenek a gyüleke
zethez, szükség van az igehirdető erkölcsi bátorságára Is. Le kell 
küzdenie környezetének visszahúzó erejét is. D. Káldy Zoltán püs
pök úr már 1960-ban a LP novemberi számában „Piénum előtt” c. 
cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy az igehirdetésben megütött 
hang bizonytalan zengése sok esetben arra vezethető vissza, hogy 
az a lelkész, aki belsőleg már tisztázta álláspontját, fél a barátok, 
vagy a gyülekezet véleményétől, megbélyegző jelzőitől. Ez a közel 
tíz esztendős megfigyelés sajnos még ma sem vesztette el időszerű
ségét. A  felszín alatt még ma is folyik az „árulók” és „hűek” katego
rizálása, az „opportunistákra és háttérbe szorítottakra” osztályozás, 
a bizalom-megadás és a bizalom-megtagadás hajszálpontos mérlege
lése. A  szószék alatt ülők között is akadnak még olyanok, akik el
veszett kiváltságaik emlékéből élnek, s legalább a lelkésztől elvár
ják, hogy az ő igazukat képviselje. Így sodródhatnak lelkészeink 
idegeket őrlő kettősségbe, valóságos tudathasadásba. Így válik a nyáj 
pásztora vezetőjévé. Az ilyen pásztor előbb-utóbb elveszti hitelét. 
Én a téeszesítés évében kerültem a páhi gyülekezetbe. A  gyülekezet 
akkor azt várta tőlem, hogy tragédiának lássam, ami történt. Ezzel 
szemben én szószékről és négyszemközti beszélgetésekben is azt 
mondtam, hogy aki hozzálát' a munkához, meg fog élni. Ma azok, 
akik hallgattak rám, új házat építhettek, akik pedig nem tudtak ki- 
lábolni elkeseredésükből, állandó vendégei a körzeti orvos rende
lőjének. Nagy tanulság volt ez számomra arról, hogy a gyülekezet 
igénye nem feltétlenül esik egybe a gyülekezet javával. Meg kell 
szabadulnunk az emberi vélemények rabságából, mert „ha ember
nek igyekeznék tetszeni. Krisztus szolgája nem volnék” (Gal. 1,10.) 
—  mondja Pál.

*

Végül pedig vegyük sorra a prédikációknak azokat a típusait, 
amelyek akadályozhatják felismeréseink érvényesülését az igehall
gató gyülekezetben. A hibaforrások sorrendjét tudatosan választot
tam így, mert véleményem a formai kérdés témánk szempontjából 
másodlagos kérdés. Nincs olyan prédikáció-típus, amely bölcsek kö
veként megoldaná a problémát, de ha az elvi és személyi tisztázó
dás megtörtént, akkor az „új bort új tömlőbe is kell tölteni” .
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Sajnos előfordulhatnak még olyan jellegtelen prédikációk, ame
lyekből semmiféle határozott irányt nem lehet kiszűrni, s amelyek 
csak azt szolgálják, hogy az adott húsz vagy harminc percet vala
mivel kitöltsük. Ebben az esetben nemcsak az a hiba, hogy az ige
hirdető nincs tisztában egyházunk felismeréseivel, hanem elvesz
tette egész papi életének küldetését és értelmét.

Nem vezet célhoz az az igehirdetés, amely nem több a textus 
kifejtésénél. Az a lelkész, aki így prédikál, nem veszi észre, hogy 
az ige akkori hallgatóit a mostani hallgatóitól több ezer év választ
ja el. Lehet, hogy valaki így akarja megőrizni Isten üzenetének ob
jektivitását és tisztaságát. De ne felejtsük el azt az igazságot, amely 
éppen úgy áll az exegézisre, mint a mikrofizikára, hogy maga a kí
sérlet befolyásolja az eredményt. A  legtárgyilagosabbnak tűnő exe- 
gézisre is rányomja a bélyegét az exegéta meggyőződése. Jó exegé- 
zis csak helyes mai döntésekből születhet. A  textus kifejtésénél le
ragadni az igehirdetésben végeredményben öncsalás és fából vaska
rika.

Nem éri el a kitűzött célt az az igehirdetés sem, amely dogma
tikai és etikai tételek besulykolását tartja feladatának. Bár a dog
matikának és az etikának a lényegéhez tartozik, hogy Isten igéjének 
a mára vonatkozó üzenetét fejtse ki, mégis, mint az emberi testet 
bemutató anatómiai atlasznak, szükségszerűen meg kell maradnia 
az általánosnál, s ahogyan X . Y. teste nem azonos az anatómiai at
lasz testével, úgy egyetlen gyülekezeti tag sem ismerhető fel a dog
matika vagy etika „emberében”. A  dogmatika és etika térkép, mely 
nélkül nem tudnánk eligazodni, de nem maga a valóság. Még akkor 
is, ha dogmatikánk vagy etikánk nem marad múltból ittmaradt 
kövület, hanem helyet kapnak benne egyházunk ú j  felismerései is, 
az a valóság, amelyben élünk pillanatról pillanatra annyira változó, 
s egyénenként annyira más és más, hogy abban Isten akaratát elkö- 
telezően hirdetni csak a prófétai aktualitással lehet.

Nem merülhet ki az igehirdetés a keresztyén vagy az egyházi 
öntudat ápolásában sem. Lehet, hogy egyesek ezzel szeretnék meg
tartani gyülekezeteiket. A  sovinizmusnak egyházi köntösben jelent
kezése ez, s mint minden sovinizmus, csak a szakadékokat tágítja az 
amúgy is megosztott embervilágban. Isten népének ma sokkal in
kább bűntudatra, mint öntudatra van szüksége. Különben a legnyil
vánvalóbb keresztyén igazság is hitelét veszti.

Vannak, akik a lélektan segítségével próbálnak közel férkőzni a 
mai emberhez. Kétségtelen, hogy a lélektan segítségével reálisabb 
képet kaphatunk az ige hallgatóiról. A  lélektani irányzatoknak 
azonban megvan az a kísértése, hogy az embert individumnak te
kintsék, s problémáit csupán belső problémáknak. Pedig az ember 
nemcsak önmaga, hanem társadalmi és politikai környezete is.

Végül elhibázottnak kell tekintenünk azt a prédikációtípust 
is, amelyben ugyan bőven megtalálhatjuk egyházunk felismerését, 
de azok szervetlenül, függelékként csapódnak az igehirdetés tulaj
donképpeni mondanivalójához. Olyan kínos érzés ilyen igehirdetést
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hallani, mint ránézni valakire, aki nem reá szabott ruhát visel. Ez a 
fajta prédikáció pontosan az ellenkező hatást váltja ki, mint ami a 
szándéka. Ahelyett, hogy közel hozná a gyülekezetet egyházunk fel
ismeréseihez, elidegeníti tőlük, mert azt a benyomást kelti, hogy 
ezeknek semmi közük nincs a keresztyénség lényeges mondanivalói
hoz.

*

Ahhoz tehát, hogy a fáziseltolódás egyházunk teológiai és poli
tikai felismerései valamint a gyülekezeteink élete között legalábbis 
csökkenjék, nemcsak némi korrekcióra, hanem elveink, személyes ál
lásfoglalásunk és igehirdetői gyakorlatunk generális felülvizsgálásá
ra van szükségünk. Tudom, hogy dolgozatom kissé egyoldalú, mert 
elsősorban a gátló tényezőket vette számba. Legalább még egy ek
kora lélegzetű munkára volna szükség, hogy most már azt vegyük 
számba, miképp is érvényesülhetnek egyházunk felismerései az ige
hirdetésben. De talán a gátló tényezők számbavétele során is adód
hattak olyan szempontok, amelyek tovább segíthetnek bennünket. 
Ezeket próbálom most rövid, egymondatos tételekbe foglalni:

1. Egyházunk teológiai és politikai döntéseit világosan és egyér
telműen meg kell fogalmaznunk a magunk számára is.

2. Ezeket hitünk centrális igazságaival és az egyház küldetésé
vel összhangban kell látnunk.

3. Teljes közösséget kell vállalnunk népünkkel.
4. A  kérdésekben személyes állásfoglalásokra kell eljutnunk, s 

azt kétértelműség nélkül mindenki előtt vállalnunk kell.
5. Az igehirdetésnek tulajdonképpen teljes egészében alkalma

zásnak kell lennie. Vagyis Isten mai embernek szóló mai igéjévé.
6. Az igehirdetésnek az exegézisen kell alapulnia. Ez az exegé- 

zis azonban tárja fel a textus történeti hátterét, társadalmi és po
litikai hátterét is. Így konkrétabbul tudjuk szembesíteni a saját szi
tuációnkkal.

7. Az igehirdetés legyen konkrét. Az egyetemes emberi problé
mákat is úgy tárgyaljuk, ahogy azok az igehallgatók számára je
lentkeznek.

*

Örömmel kell megállapítanunk, hogy ezeknek az alapelveknek 
sok jó gyakorlati megvalósulásával találkozhattunk már. Mégis, 
ahelyett, hogy példaként néhány közismert prédikációra hivatkoz
nék, híven a dolgozat személyesebb hangvételéhez, hadd mutassak 
be kettőt a saját kísérleteimből. Tudatosan nevezem kísérletnek 
őket, mert én magamról nem gondolom, hogy maradéktalanul sike
rült volna megoldanom a problémát.

A böjti csendeshét alapigéi Péter személyéhez kapcsolódtak. Az 
egyik este Jézusnak a Genezáreth tavánál Péterhez intézett három
szoros kérdése került sorra. Az alapgondolat a szolgálatra való al
kalmasság volt. Az igehirdetés első felében arról beszéltem, hogy



keresztyénségünk csak akkor lehet alkalmas a szolgálatra, ha be
látja, hogy nem szereti Jézust jobban a többinél. Rá kell döbben
nünk, hogy nem keresztyének sok olyan feladatot vállaltak, amivel 
Jézus az övéit megbízta. Szolgálni nem lehet a felsőbbrendűség tu
datában, csak egy szinten azokkal, akikhez küldettünk. Az igehirde
tés második felében arra került a hangsúly, hogy Jézus milyen ke
gyelmesen következetlen, amikor újra szóba áll a csődöt mondott 
tanítvánnyal. A  régi egyházi keretek siratása helyett azon kell ör
vendeznünk, hogy Jézus újra szóba állt velünk.

Böjt 2. vasárnapján Mt 12, 15b— 21-ig volt az alapige. Az a 
,,krisis” , amit az Úr Szolgája hirdet a népeknek, a helyes exegézis 
szerint az életnek igaz és jó rendje. Ezért nem szűkíthető le az Úr 
Szolgájának műve az Isten és ember közösségének helyreállítására, 
vagy egy világon kívüli világ —  az egyház —  megteremtésére. Amíg 
azonban az emberiség kénytelen a jó rend érdekében a hatalom 
elégtelen eszközéhez nyúlni, Jézus a szeretet, szelídség, igazság és 
áldozat erejével munkálkodik azon. Az egyházat is erre a szolgá
latra hívja. Amit veszített az egyház a múlthoz képest, az mind 
olyan eszköz volt csupán, amelyhez Jézus nem is nyúlt.

Csak kivonatot közölhettem idő és helyszűke miatt, de talán 
ennyiből is kitetszik, hogy milyen irányban kísérletezem. S ha a 
kísérlet még nem is nevezhető eredménynek, maga az a tény, hogy 
kísérletezem, tanúsítja, hogy a problémát sürgetőnek látom. Azt hi
szem, hogy a fáziseltolódás csökentése egyházunk politikai és teo
lógiai felismerései és az igehirdetésünk között nem reménytelen fel
adat, ha egyre többen vagyunk olyanok, akik legalább a kísérlete
zés szükségességének belátásáig eljutottunk.

Cserháti Sándor
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K r ó n ik a

Levéltáraink helyzete és funkciója
Dr. Baraczka István, a Budapest Főváros Levéltárának 

igazgatója a Magyarországi Evangélikus Egyház gyűjtemé
nyi szakkonferenciáján 1969. március 26-án tartotta ezt az 
előadását „A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárai
nak helyzete és funkciója a Magyar Népköztársaság levéltári 
politikájának keretében” címen

A magyar levéltári fond széles körű, átfogó fogalmába tartozó
nak tekintjük az iratoknak minden olyan fondként körülhatárolt 
egységét, amelyek a magyar állami és társadalmi szervek, jogi és 
magánszemélyek, egyszóval: fondképzők működése során keletkez
tek. Ilyen értelemben részei a magyar levéltári fondnak az Evan
gélikus Egyház és szervezeti egységei, intézetei és intézményei, egy
szóval: az evangélikus fondképzők működéséből származó iratok is.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy az Evangélikus Egyház tudatá
ban van a már eddig abszolvált történelmi hivatásának, köztünk ma
gyar milliók kultúrájának emelésében tett jó szolgálatainak. Ha e 
misszió számadásának quietanciáit, azaz a működésében keletkezett 
iratokat a gondos gazda módján őrzi és kezeli s a napjainkban kelet
kezőket hasonlóképpen becsben tartja, eleget tesz a magyar levél
tári fond egységes szemléletéből folyó kötelezettségének s mindan
nak, amit e fond gondozásának hivatott állami szerve, a Levéltári 
Igazgatóság szakfelügyeleti feladatkörében tőle elvár.

A  hatályos jogszabályokon nyugvó, állami levéltári szakfel
ügyelet reprezentánsa, a Levéltári Igazgatóság szakavatottan érté
keli az evangélikus levéltári fond történeti forrásértékét. Helyes ér
tékeléséből következően nincsen szándékában egyrészt az evangéli
kus levéltári fond státusát érinteni, kötelességéből folyóan másrészt 
nem tehet egy jottányi engedményt sem e fond fenntartása, megőr
zése, kezelése és a történettudomány kutatási igényeinek kielégíté
sére támasztható követelmények biztosítása tekintetében.

Kulturális javaink, történeti-levéltári kincseink megbecsülésére 
távol álljon tőlem az Evangélikus Egyház lelkiismeretét ébresztget- 
nem. Ennek az egyháznak másfél évszázada kulturált központi levél
tára van, amelyben nem kisebb értékeket őriznek, mint Luther Már
ton végrendeletét, s amelyben előbb alkalmazták a pröveniencia 
rendezési elvét, mint azt a holland klasszikusok (Muller, Feith, 
Fruin) kidolgozták és meghirdették.

Szakfelügyeleti kötelességét és az adott tényeket mérlegelvén, 
a Levéltári Igazgatóság elképzelésében az él, hogy az Evangélikus
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Országos Levéltár a későbbiekben is ilyenként, sőt továbbmenően 
szaklevéltárként működjék. —  Az Evangélikus Országos Levéltár 
azonban önmagában, ha mégoly jelentős értékű és mértékű levél
tári anyagot gondoz is, nem adequát az evangélikus levéltári fond- 
dal. Az Evangélikus Egyház levéltári fondja az egyház valamennyi 
orgánumának működésében keletkezett iratokat öleli fel, s amelyek
ről a jövőben szervezetten, szakszerűen s intézményesen gondoskod
ni kell. A  Levéltári Igazgatóság úgy véli, hogy e fonddal kapcsola
tos szakfelügyeleti feladatait és szakmai segítőkészségét úgy gyako
rolhatja és érvényesítheti leggyümölcsözőbben, ha az Evangélikus 
Egyház levéltári fonójának átfogó gondozását az egyház által de
signált személy, vagy választott testület vállalja és látja el. A  dolog 
súlyához mérten mindenképpen kívánatos volna, hogy a fonónak e 
felelőse az egyház legfelső vezetésétől kapja megbízatását s annak 
adjon számot munkájáról. A  Levéltári Igazgatóság, mint a magyar 
levéltárügy legfelső szintű képviselője az említett felelőssel érdem
ben tárgyalhat és dönthet minden, a szakfelügyeleti feladatkörébe 
vágó kérdésben s adhat rajta keresztül szakmai segítséget.

Ez a segítség nem elméleti jellegű, valahol a jövő párás hori
zontján. Már e nyáron megszervezi a Levéltári Igazgatóság az egy
házi levéltárosok szakmai tanfolyamát és országos levéltári gyakor
latát, hogy minden lényeges és a legújabb levéltári szakkérdések
ben is kellő tájékozódást szerezzenek. A  tanfolyam szervezésének el
képzelései szerint részt vehetnek azon olyanok is (pl. teológusok, 
fiatal lelkészek), akik nincsenek ugyan levéltári szolgálatban, de 
várható, hogy a későbbiekben levéltári anyag gondjában és sorsá
ban lesz szavuk, vagy éppenséggel levéltári szolgálat vár rájuk.

A  Levéltári Igazgatóság az Evangélikus Egyetemes Egyház levél
tári fonójának felelőseitől nem vár többet, de kevesebbet sem, 
mint e fonddal kapcsolatos levéltári alapvető két feladat teljesíté
sének feltétlen biztosítását. Ez a két alapvető teendő pedig: a levél
tári anyag megőrzése és feldolgozása.

A  megőrzés fogalmának körébe soroljuk az iratok fizikai lé
tének, fennmaradásának biztosításán túlmenőleg azok felderítését, 
nyilvántartását, számontartását, gondozását. Ide értjük az arra szo
ruló, rongált iratok restaurálását, mikrofilmen történő biztonsági 
felvételezését. Itt kell nyomatékkai megkövetelni a levéltári iratok 
elkerülhetetlen kölcsönzése esetére a kölcsönzési szabályok rigoró
zus betartását és szállításukkal kapcsolatban a legmesszebbmenő 
gondosságot. —  A  levéltári iratok nem lehetnek kereskedelmi for
galom tárgyai, azok rés extra commercium jellegűek. A  legszigorúb
ban tilos a levéltári iratok külföldre szállítása, még kölcsönzés cí
mén is, a Levéltári Igazgatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Van a levéltári anyag megőrzése körül még bőven teendő. Ügy 
véljük, hogy az 1950. évi 29. sz. törvényerejű rendelet a levéltárak
ról és az ennek végrehajtása tárgyában kibocsátott utasítások ér
telmében eszközölt bejelentési kötelezettségek óta eltelt tetemes idő
ben sok olyan irat került elő és adat vált ismeretessé, melyek a be
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jelentések korrekciójára, a nyilvántartások kiegészítésére adnak 
okot és alapot. Kockázatos dolog volna határozottan azt állítani 
hogy a pincék és padlások, kamrák és szekrények, fiókok és tékák 
nem rejtenek ma már levéltári anyagot, hogy mindazok a kincske
resők lázával kutattattak át. Azt nem merjük hinni, hogy a celofán 
és más, tartósításra kiválóan alkalmas műanyagok bő választékú és 
viszonylag olcsó korszakában a födelét vesztett lekvárosfazék mérete 
megkísérti a matrikulák kémény fedelét, de —  komolyra fordítva 
a szót —  nagyon határozottan rá kell világítani a levéltári anyag 
megőrzésében mutatkozó egy régi mulasztásra és sürgős teendőre. 
Azoknak az egyházmegyei levéltáraknak a sorsáról kell szólani, 
melyek az esperesi székhelyektől távol, pásztorát vesztett nyáj mód
jára ki vannak téve a megfogyatkozás és elkallódás veszélyeinek. 
A levéltári anyag védelmének, megőrzésének kötelezettségében nem 
halogatható feladat e levéltárak esperesi székhelyekre szállítása és 
ott szakszerű megőrzése. Az egyházmegyei levéltárak a helytörténet
írás nélkülözhetetlen forrásai. Ha nem akarjuk, hogy a helytörté
netírás forrása apadtán sínylődjék, ha nem kívánjuk, hogy az egy
házmegyék története fájának gyökerei nedvtelen talajba eresz
kedvén lombjuk aszottan kókadozzék, s ha kárt szenvedés nélkül 
nem hagyjuk a történelem tanúit elnémítani: juttassuk mielőtt az 
illetéktelen helyen tárló egyházmegyei levéltárakat az esperesek 
közvetlen s felelős gondozásába.

Ugyanez a gondolat merül fel követelően és gyötrően az elár
vult egyházközségek levéltáraival kapcsolatban is. Ha nem ismernők 
a soproniak kivételes értékű levéltárát, ha nem tudnók, hogy Sopron 
város története e nélkül torzó maradna, még akkor lehetne szó nél
kül napirendre térni az említett egyházközségek levéltárának sor
sát illetően. Ezeket, a levéltárakat —  és általában a nem fungáló, 
megszűnt egyházi szervek levéltárait —  leghelyesebb volna az Evan
gélikus Országos Levéltárban elhelyezni, hol szakszerű, gondos ke
zelésben részesülvén, betölthetnék később hivatásukat.

A  levéltári anyag jellegét nem az iratok kora határozza meg. 
Ami ma jelen, az holnap már a múlt. Ami ma élő irat, az holnap már 
a történelem dokumentuma. A levéltári anyag megőrzését ennek a 
gondolatnak is inspirálnia kell. A  modern levéltári felfogás kitekint 
a levéltár falain kívül élő iratok világára. Az iratok megőrzésének 
kötelme a levéltárost nem 15— 20— 25 év múltán obligálja, hanem 
az iratok születésének pillanatában. Ha kegyelettel nyúlunk a letűnt 
évszázadok fakuló írásai felé, nem feledjük, hogy a késő utódok év
századok múltán, a történelmi tanulságok kutatásának igényével 
ugyanúgy lesznek szomjazok tűnő életünk forrásaira. A  levéltáros 
az iratok megőrzésében helyesen egyrészt a múlt iratai felé fordul, 
másrészt a mozgalmas és iratokban bővelkedő jelen dokumentumai
nak jövőt szolgáló megőrzésén fáradozik. Fáradozik anélkül, hogy 
a jövendőmondók s a javasasszonyok szerepére vállalkoznék. A  Kos
suth Lajos születését matrikuláló lelkipásztor bizonnyal nem gondolt 
akkor a magyar szabadság és függetlenség harcosára, sem arra, hogy
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matrikuláját ez a bejegyzés teszi történelmileg különösen becsessé. 
S ugyanígy a ma bejegyzett nevecske mögött sem sejti senki a jövő 
tudósát, felfedezőjét s bajnokát.

Éppen ezért kell rendkívül gondosan, szabatosan és körültekin
tően gyomot irtani az iratok egyre duzzadó áradásában. Az iratok 
értékelése és selejtezése csak az állami és egyházi előírások szigorú 
betartásával megengedett. 1867 előtt keletkezett iratokban semmine
mű selejtezésnek nincs helye. Egyházi levéltárakban iratselejtezést 
végrehajtani a Levéltári Igazgatóság kifejezett, írásbeli engedélye 
nélkül szigorúan tilos. A  Levéltári Igazgatóság a selejtezést csak az 
evangélikus levéltári fond képviselőjének előterjesztésére, illetékes 
egyházi felsőbbség jóváhagyásával és selejtezési tervezet benyújtásá
val engedélyez. A  selejtezési tervezetnek tartalmaznia kell a szerv 
megjelölését, amelynek működése során a selejtezendő iratok kelet
keztek, az iratok kellő tájékoztatást adó megjelölését, az iratok ke
letkezésének idejét, iratfolyóméterben meghatározott mennyiségét, 
az irátselejtezés helyét és időpontját, valamint a selejtezést végző 
és a selejtezést ellenőrző személyek nevét. Az iratselejtezés számos 
problémájának mai mellőzésével mindössze a közismert és súlyos 
igazságot rejtő megállapítást kell idéznünk, amely szerint a kivá
gott erdőt lehet újra telepíteni, míg az ir átselejtezés során megsem
misített történelmi dokumentumokat soha sem pótolhatja semmi, 
élővé többé nem varázsolhatok.

A  levéltári anyag megőrzése, a levéltáros első alapvető felada
ta nem merül ki a kifejezetten megőrzést szolgáló levéltárosi tevé
kenységben. Érvényesülnie kell a gondosságnak minden levéltári 
munkában, amely a levéltári anyagot érinti. A  levéltári anyagot 
tároló eszközök kiválasztásából a levéltári anyag használatáig sokfé
le eszköze és módja van az iratok védelmének és őrzésének, ame
lyeknek első parancsolatként kell megvalósulnia a levéltáros mun
kájában.

A  gondosan őrzött levéltári anyagot a leváltárosnak meg is kell 
munkálnia, fel is kell dolgoznia s ez a másik alapvető feladata. En
nek keretéből kimagaslóan előtérben áll az iratanyag rendezése, 
mint a levéltári anyag használatának, gyümöicsöztetésének alap- 
feltétele. Nehéz volna csupán a rendezés kérdéseivel foglalkozó egy 
egész előadás keretében is megtárgyalni a részleteket, így mindössze 
néhány elvi probléma fölvetésére szorítkozunk. Az iratok rendezett- 
ségi szintjének emelése minden levéltár elemi kötelessége. Rendezni 
annyi, mint az iratokat olyan állapotba hozni, hogy ebben a velük 
szemben támasztható operatív ügyviteli és tudományos kutatási 
igény gyorsan, pontosan és maximálisan kielégíthető legyen. Ha az 
iratok rendezetlen állapotban kerültek a levéltárba, vagy valami
lyen okból rendjük ott megbomlott, és nyilvántartásaik egykorú 
följegyzései, az ún. segédletek rendelkezésre állnak, helyes a ren
dezésnél a régi, jól bevált proveniencia elvét alkalmazni, azaz az ira
tok rendjét úgy visszaállítani, ahogyan az eredetileg volt. Amennyi
ben az egykori segédletek elvesztek, vagy többségükben hiányt szen-
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vedtek, és rekonstruálásuk munkálatai aránytalanul kedvezőtle
nebbek, mint az iratok új rendjének kialakítása lenne: gondolkoz
hatunk a szisztematizálás új formáin.

Jól tudjuk, hogy az ügyviteli operatív igény sok tekintetben 
más rendjét igényli az iratoknak, mint amelyben tudományos kuta
tásuk előnyösebben volna biztosítható. A  két igény rendjének ösze- 
hangolt megoldása manapság is nem kevesek gondja. Addig is, amíg 
a kérdés kedvezően megoldódik, ne feledjük, hogy a tudományos 
kutatás igényei rendkívül sokoldalúak. Minden kutató a maga té
májára szeretné rendezve látni a levéltári anyagot, holott az iratok 
rendje csak egy síkban mozog. Ne feledjük azt sem, hogy a kialakí
tott rendben fekvő iratok mindegyikéről tetszés szerinti mennyiség
ben feltáró, tájékoztató kartonok (cédulák) készíthetők anélkül, 
hogy az iratokat helyükről és rendjükből a változó igényeknek meg
felelően átcsoportosítanánk. Ne essünk a vége-hosszát nem érő ra- 
kosgatások csapdájába még akkor sem, ha tetszetős, de efemer ered
ményekkel kecsegtetnek.

A  rendezés akkor tekinthető befejezettnek, lezártnak, ha az ira
tokról a kialakított rend szintjének megfelelő nyilvántartás is elké
szült. —  Az állami levéltárak anyagáról ezekben az években folya
matosan kiadásra kerülnek az ún. fondjegyzékek. Ezek a jegyzékek 
adnak tájékoztatást az egyes levéltárakban őrzött fondokról, azaz 
egy-egy szerv működésében keletkezett iratok összességéről. Elké
szítésük előfeltétele az egyes levéltárak teljes anyagának fond- 
szintű rendezése.

A  Levéltári Igazgatóság arra inspirálja az evangélikus egyházi 
levéltárakat is, hogy fondszintű rendezésüket s ezt követően fond- 
jegyzékeik elkészítését iktassák munkatervükbe. Ez az igény nem azt 
jelenti, hogy más és mélyebb szintű rendezés a levéltárakban ne 
folyjék, ha erre idő és erő marad; a fondszintű rendezésen azonban 
minden levéltárnak át kell esnie, a fond jegyzéknek el kell készülnie, 
mert ezáltal alapvető áttekintést és tájékozódást remélhetünk az 
egyes levéltárak iratállományáról. Vele a levéltár használatát előse
gítjük, a kutatást támogatjuk s benne még a levéltár anyagának bi
zonyos mérvű számbavételét is értékelhetjük. A  mélyebb szintű ren
dezés sorrendjét az anyag iránt megnyilvánuló igény intenzitása 
döntse el. Ne alkudjunk meg azonban azzal a gondolattal, hogy le
véltárunk egyes részei esetleg a szükségesnél is mélyebb szinten ren
dezettek, ugyanakkor a levéltárban őrzött egyes fondokról tudomá
sunk sincsen. Egy bizonyos szinten —  jelen esetben —  fondszinten 
—  minden levéltárnak rendezettnek kell lennie. A  fondjegyzékek 
sokszorosított formában való kiadása nem involvál olyan mértékű 
anyagi ráfordítást, amit különösebb áldozatok nélkül biztosítani ne 
lehetne.

A  levéltár az iratoknak nem temetője, hol azok a föltámadásnak 
is bizonytalan reményében nyugszanak. A  levéltárak értékét hasz
nálhatóságuk és tényleges használatuk fémjelzi. Ennek a levéltár- 
használatnak azonban írott szabályok garantálják kármentes lefo
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lyását. Az iratok használatát általában és lehetőleg a levéltáron be
lül oldjuk meg. Tehát csak kivételesen, határozott időre, nyilvántar
tás mellett és nagyon zárt körben kölcsönözzünk. Nem vet az jó fényt 
sem a kölcsönző levéltárra, sem a tudós hagyatékára, ha abból gar
madaszám kerülnek elő sokszor keresett s tán rég feledett levéltári 
irományok. S még jó, ha előkerülnek, és nem vallják az avatatlan 
örökösök felelőtlenségének kárát.

A  levéltár anyagában a tudományos kutatást a lehetőségig moz
dítsuk elő. Helyesen jár el a levéltáros, ha a kutató előzékeny tájé
koztatásával időt takarít meg annak érdemi kutatására, de rosszul 
gazdálkodik a sajátjával, ha paleográfiai ismeretek korrepetálásával 
vagy a levéltári anyagtól független témák fejtegetésével kurtitja a 
magáét. Az evangélikus teológia hallgatói abban a szerencsés hely
zetben vannak, hogy az Evangélikus Országos Levéltár számukra 
könnyűszerrel megközelíthető, anyaga a dolog rendje szerint rendel
kezésükre áll. A  kutatói statisztika ismerete nélkül nem állítható, 
hogy szakdolgozataik elkészítésében hányan ittak közülük e levél
tári forrásanyag háborítatlan, tiszta vizéből, üdítő ismeretekkel fris
sítvén tudományuk világát. Minden illetékesnek arra kell ösztönzően 
hatnia, hogy a levéltárnak ez a rendeltetése is beteljesedjék.

A  hiteles helyek intézményét részben elsorvasztotta, részben át
formálta az idő, de a levéltárak legalább a fenntartóik számára hite
les helyi szolgálatra készek és alkalmasak. Ebből két dolog követke
zik. Az egyik az, hogy használtassanak is ilyenekül: és viszont ne 
helyettesítsük őket a levéltáron kívül elhelyezett s más célt is szol
gáló szekrények, pulpitusok, meg íróasztalfiókok kétes biztonságú 
rejtekeivel, Ezek ugyanis gazdát cserélvén, rejtett kincseik az érté
kelésben is bekövetkező változások, áldozatául eshetnek. Ugyanak
kor a levéltár szakszerű és tárgyilagos értékelésével tartósan bizto
sítja az arra érdemes iratok fennmaradását. —  A  dolog másik folyo
mánya az, hogy a fondképző szervek tekintsék hiteles helynek a le
véltárat egyrészt akként, hogy minden rendű és rangú iratot biza
lommal helyezzenek el benne; másrészt úgy is, hogy az iratokat 
egyedül hiteles formákban bízzák a levéltári őrizetére. Ha a levél
táros híján van a bizalomnak, ne a levéltárat sújtsák bizalmatlan
sággal. Az előbbin lehet segíteni, az utóbbiban nem szabad kételked
ni. A levéltárba helyezett iratok helyesebben a reájuk írott szövegek 
az elhelyező számára is egyedül hitelesként szolgáljanak. A  sokszo
rosítás útján is előállított iratféleségek (határozatok, jegyzőkönyvek, 
stb.) nem, ezek eredeti és aláírt első példányai igen, ezek a levéltáréi. 
Ha a levéltár nem számíthat a működő szervek tevékenységében ke
letkező valamennyi őrzést érdemlő irat hiteles formában való be
áramlására, megbecsülésének fogyatkozása nélkül nem nézhet jövője 
elé. De nem tekinthet a levéltár fenntartója sem enélkül úgy a le
véltárára, mint amelytől az egyébként készséges szolgálat fogyatko
zások nélkül elvárható.

A  levéltár fenntartójának meg kell teremtenie az intézmény 
eredményes munkájához szükséges feltételeket. Oda kell hatnia,
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hogy az előbbiekben több oldalról értékelt iratok rendeltetésszerűen 
a levéltárba kerüljenek, hogy azok megőrzésére és megmunkálására 
hozzáértő személyek és megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre.

Ügy érezzük, hogy még nem szolgáltunk rá a levéltári maxima- 
lizmus vádjára, ha szóvá tesszük az elmondottakhoz a canonica visl- 
tatiok segítséget nyújtó lehetőségeit. Nem kételkedhet senki abban, 
hogy az eljáró kiküldöttek lelkiismeretesen kontrollálják az operatív 
feladatokat beltöltő iratok teljességét, épségét és rendjét. Nagy se
gítség volna arra törekedni, hogy az iratok a rendszeres ügyviteli 
használat múltán, amikor azok levéltárméretekké váltak, teljessé
gükben, épségükben és eredeti rendjükben jussanak levéltári gondo
zásba. Ennek elérése nem csupán az iratok védelmét és biztosítását 
szolgálná, hanem a levéltáros munkájának érdemibbé tételét is. Ha 
a levéltáros munkája dandárjának abban kell kimerülnie, hogy be
szennyezett, meggyűrt és rendjében feldúlt, ömlesztett regisztratú- 
rák darabjait tisztogassa, egyengesse és számsorba rakosgassa, nem 
marad ideje magasabb szintű feladatok ellátására. Pedig szívesebben 
foglalatoskodnék például olyan szakvélemények készítésével, ame
lyek egy-egy egyházi intézkedés előzményeit tárnák fel a levéltári 
anyagból, hogy a foganatosítandó intézkedés gyökereinek ismereté
ben hathatós szolgálat, eredményesebb intézkedés tétessék.

A  Levéltári Igazgatóság egyik nagyon hasznos újabb törekvése, 
hogy az állami levéltárak egyöntetű és szabatos működését szerve
zeti és ügyviteli szabályzat elkészítésével segítse. Ennek alapján az 
egyes levéltárak maguk dolgozhatják ki saját igényeinek megfele
lően a magukét. A  szakszerűségben vitathatatlanul jól átgondolt 
szabályzat egy evangélikus levéltári szervezeti és ügyviteli új sza
bályzat inspirálója lehet. Ennek mihamarabbi elkészítése hasznosan 
segítené az evangélikus levéltári szolgálat további eredményeit.

Összefoglalóan: az evangélikus levéltári fond körülhatárolása és 
kialakítása, annak őrzése és megmunkálása, a fondjegyzék elkészí
tése, lappangó archiváliák felkutatása és számbavétele, hányódó 
egyházmegyei és egyházközségi levéltárak sorsának biztosítása, a le
véltárak rendezési szintjének emelése olyan igények és feladatok, 
amelyek megoldásával Népköztársaságunk kormánya egyetért, és 
amelyhez levéltári szakfelügyeleti szerve révén segítséget nyújt.

A  tudományos kutatás biztosításával a levéltár hathatósan tevé
kenykedhet és szervesen közreműködhet annak a célnak szolgálatá
ban, amely az Üllői úti öreg épületben egy evangélikus tudományos 
központ kialakításán fáradozik.

Dr. Baraczka István
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S z e m l e

A latin-amerikai evangélikus teológiai fakultás 

múltja és tervei
A José C. Paz-ban (Buenos Aires, Argentína) működő fakultá

sunkon, amelyet 1954-ben alapítottak, az előadó munkát 1945 áprili
sában kezdtük meg. Az elmúlt 14 év alatt a teljes 4 vagy 5 éves ta
nulmányi időre beiratkoztak 62-en, akik közül azonban 9-en külön
böző okokból megszakították tanulmányaikat. Ehhez számítandók 
még az eddigi cserehallgatók Sao Leopoldóból: 6 lutheránus világ
szövetségi és ökumenikus ösztöndíjas Németországból, 2 hallgató, 
akik rövidebb időre iratkoztak be valamelyik választott szakra, 4 
lelkész és felesége, akik két hónapnál hosszabb időre tartózkodtak 
nálunk, hogy megtanulják a spanyol nyelvet, és tájékozódjanak a 
latin-amerikai életben. Itt említünk meg 12 más külön tanfolyamot 
is, amelyek közül az egyik három hétig tartott 7 résztvevővel, azután 
egy tanfolyam homiletikából fiatalab munkaerők számára szintén 
7 részvevővel, és egy most kezdődő laikus tanfolyam. Ezek 4 szom
baton át folytak, összesen 8 órában.

Eddig 39 jelölt fejezte be tanulmányait a „Bachiller en Teolo
gia” akadémiai fokozattal. Ennek feltétele, hogy a jelölt saját válasz
tású témáról írt szigorlati dolgozatát nyilvánosan megvédje. Ebben 
az évben (1968-ban) 5 új végzőssel számolunk. Természetesen nem 
mind a 39 végzett áll az egyház szolgálatában, hanem csak 34, akik 
közül egy nem avattatta fel magát, négyen pedig kiléptek az egyház 
szolgálatából.

Aggodalommal látjuk, hogy évek óta nem kapunk új hallgató
kat a chilei lutheránus egyházból, és a Lutheránus Világszövetség 
részéről „elismert gyülekezetekből” (Venezuela, Ecuador, Kolumbia). 
Az utóbbiaknál ennek az a magyarázata, hogy ha a hallgatók elvé
gezték tanulmányaikat, egyházi értelemben gyakorlatilag hontala
nokká váltak, mert még szolgálati viszonyaik sem voltak szabályoz
va (illetmény, társadalombiztosítás, nyugdíj, ordináció, egyházi ho
vatartozandóság). Ezek közül két hallgató Puerto Ricó-ba ment, egy 
pedig egyház és szolgálat nélkül maradt, mert az a gyülekezet, 
amely ösztöndíjra ajánlotta, nem volt hajlandó visszafogadni szol
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gálatra. Szükséges volna az is, hogy jelölteket találjunk Argentína 
dán gyülekezeteiben, és azt is biztosítani kellene, hogy a bolíviai je
löltek tanulmányát az ottani misszionáriusok ne akadályozzák, ha
nem támogassák. Az 1968. évre beiratkozott hallgatóink közül 14 
rendes hallgató, 3 rendkívüli hallgató, és 2 ösztöndíjas. Ezek közül 
kettő nőhallgató, de egyikük közben abbahagyta tanulmányait. Be
iratkoztak latin-amerikai tájékozódásra négyen, laikus tanfolyamra 
nyolcán, homiletikai tanfolyamra heten. Ezenkívül néhány lelkész 
beiratkozás nélkül vesz részt különböző szemináriumokon. Ezek a 
számok azt mutatják, hogy a fakultás munkája sokkal szélesebb 
körnek szolgál, mint azelőtt.

Tantestületünk négy főfoglalkozású docensből áll, ezenkívül 
még kelten munkaidejüket a mi fakultásunk és más fakultások kö
zött osztják meg, egy pedig egyúttal gyülekezeti szolgálatban is áll, 
egy a könyvtár vezetőjeként működik. Ezenkívül előadóként és ki
segítő erőként szolgál még két lelkész, és három laikus.

Könyvtárunk 15 ezer kötetet számlál, és most az egyháztörténeti 
levéltár megszervezését is elkezdtük. EKKLESIA című folyóiratunk 
egy utolsó számmal megszünteti megjelenését, hogy a protestáns fa
kultással közösen kiadandó folyóiratnak adjon helyet.

Terveinkről, amely már eddig is sok munkát jelentett számunk
ra, röviden a következőket mondhatjuk:

1. Az egyházak, amely eddig a lutheránus fakultást és a protes
táns fakultást támogatták, létesítsenek egy új alapítványt (Funda- 
ción Interconfesional de Estudios Teologicos: FIDET).

2. Az alapítványnak kérvényeznie kell az állami hatóságoknál, 
hogy intézetét („Instituo Superior Evangélico de Estudios Teologicos” : 
ISEDET) ismerje el „teológiai magánegyetemnek”.

3. Hivatalos elismerés esetén hallgatóink egyetemi hallgatóknak 
számítanak, ezért az eddigi „Bachiller en Teológia” fokozat mellé 
„Licenciado en Teológia” fokozatot kellene hozzávenni. Ezzel a fo
kozattal legalább Argentínában a nyilvános egyetemeken is lehetne 
előadni. A  teológiai licenciátus feltétele egy éves szemináriumi mun
ka és előadások látogatása a szigorlat után, de normálisan két teljes 
évi munkával számolunk.

4. Az ISEDET egy rektor alatt működjék, de a mai két fakul
tással, amelyeket a dékánok vezetnek.

5. Mindkét fakultás megkapja a jogot az első tudományos foko
zatra (Bachillerato en Teológia), de különböző jelleggel, a licenciátusi 
program központja pedig José C. Paz-ban lesz.

Reméljük, hogy a tervezett új út erősödésünkre szolgál, közös 
erővel javítja lelkészképzésünket és teológiai munkánkat. Ehhez 
azonban nemcsak a Latin-Amerikán kívüli támogatók megértésére 
van szükség, hanem még nagyobb szeretetre egyházaink részéről, és 
arra a meggyőződésre, hogy latin-amerikai egyházaink jövője külön 
lelkészképzés és teológiai munka nélkül elképzelhetetlen.

Dr. Leskó Béla 
José C. Paz, Buenos Aires
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A Z LVSZ ÖTÖDIK NAGYGYŰLÉSE

A  Lutheránus Világszövetség vezetősége 1968 januárjában elha
tározta, hogy az Ötödik Nagygyűlést 1970. július 14— 24-ig rendezik 
Rio Grande do Sul szövetségi egyetemén Porto Alegreben, Brazíliá
ban. A  brazíliai politikai életben végbement mélyreható változások 
miatt egy ideig bizonytalan volt, hogy megtartható lesz-e ott a nagy
gyűlés. Jelenleg azonban úgy látszik megszilárdult a helyzet annyi
ra, hogy újra fokozott mértékben haladhat előre a nagygyűlés elő
készítése. A  nagygyűlésnek különös színt és jelentőséget ad az, hogy 
a Világszövetség első ízben rendezi nagygyűlését a harmadik világ
ban, mégpedig római katolikus többségű környezetben. Ez nemcsak 
a latin-amerikai evangélikusságnak lesz hasznára reménységünk 
szerint, hanem alkalmas lesz arra is, hogy a nagy evangélikus tag
egyházak figyelmét egyrészt a harmadik világ, másrészt a kisebb
ségben élő evangélikusság problémái felé fordítsa.

A nagygyűlés előkészítése éppen ezért különös gonddal, a koráb
bi nagygyűlések tapasztalatainak és a helyzet követelményeinek 
mérlegelésével történik. Ezért a mostani nagygyűlés a korábbiaknál 
szűkebb körű, és kevésbé reprezentatív, mint inkább munkaülés jel
legű lesz.

A nagygyűlés résztvevőinek négy kategóriája van: 1. delegátu
sok, a tagegyházak részéről, 2. hivatalos látogatók, latin-amerikai 
tagegyházak és nem tagegyházak részéről, 3. tanácsadók, tagegyhá
zak és nem tagegyházak részéről, 4. külön meghívott vendégek. 
Összlétszám kb. 250. A  mi egyházunk három delegátust küldhet ki a 
nagygyűlésre.

A nagygyűlés munkája a tervek szerint a következő keretekben 
folyik: 1. Plenáris ülések: 11 alkalommal, egyenként 2V2 óra. 2. Ple
náris előadások, referátumok és fórumok. 3. Csoportülések: 3 cso
port, egyenként 4 alcsoporttal, 5 alkalommal, egyenként 2V2 óra. 
4. Nyílt megbeszélések: az állandó bizottságok munkájáról, bizottsá
gonként 3 alkalommal, egyenként 2 óra. 5. Nagygyűlési bizottságok.
6. Bibliatanulmányok. 7. Istentiszteletek.

A nagygyűlés főtémájáról: „Elküldettünk a világba!” (Gesandt 
in die Welt, Sent intő the World) címen a megnyitó ülésen az elnök 
olvas fel üzenetet. Ugyanaznap du. a biblia-teológiai előadás „Szol
gálatra küldettünk” címen, este pedig fórum „Ez a mi világunk” cí
men, bevezető referátummal „Az a világ, amelybe küldettünk” cí
men. Ezenkívül még egy esti előadás lesz „A  zsinat utáni római ka
tolikus teológia és egyház, mint az evangélikusság számára felvetett 
kérdés” címen. A  főtéma általános megfogalmazása lehetőséget nyújt 
arra, hogy a különböző földrészek és országok evangélikussága fel
vesse a maga kérdéseit és előterjessze különleges szempontjait. 
Ugyanakkor azonban világosan két pólusra tereli a figyelmet, egy
részt arra a világra, amelyben élünk, másrészt arra a küldetésre,
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amelyet az egyház Urától kaptunk és ebben a világban kell teljesí
tenünk.

A nagygyűlés főtémáját három altimára bontották, ezek anya
gát az állandó bizottságok és alkalmi albizottságok készítik elő, 1970. 
februárban küldik meg a tagegyházaknak, ezeket beszélik meg a 
nagygyűlésen három csoportban, s ezek a megbeszélésekről jelentést 
terjesztenek a plénum elé.

Az I. csoport témája: Elküldettünk az evangéliummal. Az alcso
portok témái: 1. Az evangélium ereje a mai ember számára. 2. Kül
detés vagy önfenntartás. 3. Misszió: felkészítés és szolgálat. 4 . 
A misszió és a tömegtájékoztató eszközök. Az 1. és 4. alcsoport anya
gát a Világmissziói Osztály keretében Kretzmann, a 2. és 3. alcsoport 
anyagát a Sáfárság és Evangelizáció Osztály keretében Neve készíti 
elő. A  munka egyeztetésére egy öttagú előkészítő bizottságot küld
tek ki H. Meyer lübecki püspök elnökletével. Ennek a csoportnak a 
témája a gyorsan és gyökeresen változó mai világban élő ember 
problémái felé fordítja a figyelmet, hogy felvesse a kérdést: mi a 
mondanivalója az evangéliumnak a mai ember számára, és hogyan 
kell megváltoznia és felkészülnie az egyháznak az evangélium szol
gálatára?

A II. csoport témája: Ökumenikus elkötelezettség. Az alcsopor
tok itt részben további alcsoportokra is oszlanak. Az alcsoportok té
mái: 1. Az egyház egysége. 2. (Az evangélikusság egységproblémái): 
A) Az evangélikusság belső egysége és az uniós tárgyalások. B) Az 
evangélikusság viszonya az Egyházak Világtanácsához és felekezeti 
világszövetségekhez. 3. Ökumenikus kapcsolataink kiszélesítése: 
A) a reformáció utáni szabadegyházak, B) a pünkösdi egyházak, 
C) független keresztyén mozgalmak és csoportok. 4. A  szekuláris 
ökumenizmus. Az anyag előkészítése nagyon sokrétűen történik. Az
1. alcsoport anyagát a Teológiai Bizottság készíti két albizottságban, 
egy teológiai alapvetést az egyház egységéről és egy útmutatást a 
felekezetközi dialógushoz. A  2. alcsoporthoz az anyagot egy külön 
konzultáció és a Végrehajtó Bizottság készíti. A  3. alcsoport munká
ját három külön fórummal vezetik be, rövid előadásokkal. A 4. al
csoport előkészítését a strassburgi ökumenikus intézet vállalta. 
A munka egyeztetésére 8 tagú bizottságot küldtek ki Quanbeck el
nöklete alatt, a stáb részéről H. Meyer intézi az ügyeket. Ennek a 
csoportnak a témája felveti egyrészt, azt az elvi kérdést, hogy ho
gyan és miben kell az egyház egységének láthatóvá is válnia, más
részt azt a gyakorlati kérdést, hogy az evangélikus egyház milyen 
egyházközi kapcsolatokat építhet ki, különösen is a reformáció utáni 
egyházak és csoportok felé.

A III. csoport témája: Felelős részvétel a mai társadalomban (Mit- 
arbeit, participation). Az alcsoportok témái: 1. Az egyház szociális 
befolyása (Einfluss, impact). 2. Szegénység és jólét. 3. Útban a szol
gálat stratégiája felé. 4. Részvétel (Partnerschaft, partnership) a ne
velésben. Az anyag előkészítésére és egyeztetésére 10 tagú előkészítő 
bizottságot küldték ki Marshal] elnökletével, a stáb részéről Chr.
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Walter van megbízva. Az a feladat hárul erre a csoportra, hogy gon
dosan elemezze a mai világ társadalmi kérdéseit, és ennek alapján 
mérje fel, hogy milyen lehetőségei vannak az egyháznak az aktív se
gítő részvételre a kérdések és feladatok megoldásában.

A nyílt megbeszélések anyagául az LVSZ állandó bizottságai
nak jelentései szolgálnak az elmúlt hét évben végzett munkájukról 
és további javaslataikról. A  megbeszélések eredménye az Ügyrendi 
és Indítványozó Bizottság révén kerül a plénum elé. A  következő 
állandó bizottságok visznek jelentést a nagygyűlés és a nyílt megbe
szélések elé: 1. Teológiai bizottság és osztály, 2. Világszolgálati bi
zottság és osztály, 3. Világmisszió bizottság és osztály, 4. Latin-ame
rikai bizottság, 5. Sáfársági és evangélizációs bizottság, 6. Nevelés
ügyi bizottság, 7. Istentiszteleti és lelki élet bizottság.

A következő nagygyűlési bizottságokat fogják működtetni a 
nagygyűlés idejére: 1. Intéző Bizottság: a Végrehajtó Bizottság és a 
csoportok elnökei. Feladata a nagygyűlés vezetése. 2. Ügyrendi és 
Indítványozó Bizottság: 16 tagját a Végrehajtó Bizottság nevezi ki. 
Feladata: zárójelentés és javaslatok a nagygyűlés munkája alapján. 
Tagjai részt vesznek a csoportok és a nyílt megbeszélések alkalmain, 
jelentést adnak róla a plénum elé, megfogalmazzák a javaslatokat. 
3. Igazoló Bizottság: a résztvevők igazolására. 4. Jegyzőkönyvi Bi
zottság: a jegyzőkönyv készítésére. 5. Határozati Bizottság: a hatá
rozatok fogalmazására és egyeztetésére. 6. Jelölő Bizottság: 3— 5 tag 
már a nagygyűlés előtt megkezdi munkáját, a nagygyűlés kiegészíti 
a tagok számát 20-ra; feladata a jelölés a nagygyűlés utáni tisztsé
gekre.

Áhítat és bibliatanulmány van tervbe véve minden reggelre. 
A bibliatanulmányokra a következő igéket és témákat jelölték ki a 
főtéma figyelembevételével: 1. Mt 28, 18— 20 (4, 12— 25): Krisztus 
uralma alatt. 2. Mt 5, 1— 6: Szegénység és jólét. 3. Mt 5, 7— 12: Béke 
és üldöztetés. 4. Mt 5, 38— 49: A  gonosz legyőzése a jóval. 5. Mt 6, 
19— 34: Ne gyűjtsetek kincset, ne is aggódjatok! 6. Mt 6, 5— 13: A  kí
vülállók (Aussenseiter, outsider), 7. Mt 9, 9— 13: A  tanítványság.
8. Mt 5, 14— 15: A  hegyen épített város.

A nagygyűlési istentiszteletek céljára tervbe vették a nagygyű
lési énekeskönyv, a ,,Laudamus” megújítását, és anyagának kibővíté
sét, pl. francia, portugál, spanyol, cseh, japán, kínai énekekkel. Tő
lünk is kértek négy-öt eredeti magyar éneket.

Az Országos Közgyűlés 1968. december 13-án héttagú bizottsá
got választott, amelynek az lesz a feladata, hogy az LVSZ Magyar 
Nemzeti Bizottságaként irányítsa és végezze a felkészülést az LVSZ 
Ötödik Nagygyűlésére. Elnöke: D. Káldy Zoltán püspök, ügyvezető 
titkára: dr. Prőhle Károly; tagjai: D. dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy Mik
lós. dr. Nagy Gyula, dr. Hafenscher Károly és Szent-Ivány Ödön. 
A bizottság 1969. január 31-én tartotta alakuló ülését, amelyen az 
ügyvezető titkár előterjesztése alapján felmérte a nagygyűléssel 
kapcsolatos feladatainkat. A  február 28-án tartott ülésen pedig az 
LVSZ Nemzeti Bizottság megszervezte a tanulmányi bizottságot.
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A tanulmányi bizottság természetszerűen a nagygyűlés tervezett 
munkacsoportjai szerint tagolódik, mégpedig az említett határozat 
szerint a következő személyi összetételben: 1. csoport: Elküldettünk 
az evangéliummal; csoportvezető: Dr. Pálfy Miklós; titkár: Dr. Sel- 
meczi János; jegyző: Solymár Péter; tagok: Balikó Zoltán, Szabó 
Gyula, Muntag Andor, D. Korén Emil; levelező tagok: Weltler Re
zső, Bárdossy Tibor, Benkő Béla, Tekus Ottó, Tóth-Szöllős Mihály, 
Káposzta Lajos, Táborszky László; világi tag: Szirmai Tibor. II. cso
port: Ökumenikus felelősség; csoportvezető: Dr. Prőhle Károly; tit
kár: Dr. Fabiny Tibor; jegyző: Reuss András; tagok: Cserháti Sán
dor, Benczúr László, Bodrog Miklós, Görög Tibor; levelező tagok: 
Csizmazia Sándor, Rőzse István, Magassy Sándor, Mekis Adám, 
Veöreös Imre, Ferenczy Zoltán, Dóka Zoltán, világi tag: Szelényi 
Iván. III. csoport: Felelős részvétel a mai társadalomban; csoportve
zető: Dr. Nagy Gyula; titkár: Dr. Vámos József; jegyző: Szirmai 
Zoltán; tagok: Lehel Ferenc, Dr. Rédey Pál, Dr. Hafenscher Károly, 
Dr. Groó Gyula, levelező tagok: Kosa László, Várady Lajos, Garami 
Lajos, Ruttkay Levente, Bízik László, Detre László, Krahling Dániel; 
világi tag: Szent-Ivány Ödön.

Tanulmányi munkánk közvetlenül a nagygyűlésre való felké
szülést szolgálja és reménységünk szerint egy hozzászólásban lesz 
összefoglalható, mint ahogyan annak idején 1963-ban Helsinkibe is 
vittünk egy magyar hozzászólást a megigazulás mai értelmezéséről. 
Ugyanakkor ez a tanulmányi munka jó alkalom arra, hogy magunk 
is tanuljunk, s céltudatosan és összefogottan tanulmányozzuk a világ 
cvangélikusságát foglalkoztató kérdéseket. Ezért úgy szerveztük 
meg a tanulmányi munkát, hogy sokrétűen és minél többek segítsé
gével végezhessük, de ugyanakkor áttekinthető és összefogható is 
legyen. így most először a csoportvezetőkkel tisztáztuk a legköze
lebbi tanulmányi feladatokat, azután április 30-ára összehívtuk a 23 
tagból álló tanulmányi bizottságot fél napos tanácskozásra, amelyen 
megbeszéltük és kiosztottuk a részfeladatokat, a teljes 47 tagú ta
nulmányi konferencia megrendezésére pedig valószínűleg jövő év 
tavaszán kerül sor. De addig is folyamatosan tájékoztatjuk a lelké
szeket, hogy a munkába a lelkészi munkaközösségeken és közvetle
nül is bekapcsolódhassanak.

Dr. Prőhle Károly
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K ö n y v s z e m le

„OECUMENICA 1968"
Közel négyszáz oldalas, vaskos kötet a Strassburgi Ökuménikus Ku

tatóintézet legutóbbi évkönyve, az „Oecumenica 1968” . Harmadik év
könyv az Intézet fennállása óta. A kötet 14 tanulmányából a nagyobb 
részt evangélikusok írták, de római katolikus, ortodox, református, me
todista, anglikán teológus írásaival is találkozunk benne. A két legfi
gyelemreméltóbb tanulmányt _Vajta Vilmos az Intézet első és F. W. 
Kantzenbach, az Intézet második kutatóprofesszora írta. Ők egyben a kö
tet szerkesztői is.

Csupán német nyelv ismeretével is betekinthet az ember az évkönyv 
gazdag tartalmába annak ellenére, hogy a cikkek közül több angol, vagy 
francia szövegű. Minden egyes tanulmány végén jó tartalmi összefogla
lás ismerteti német, ill. angol és francia nyelven a tárgyalt kérdéseket. 
Ez csak az utolsó munkára nem vonatkozik, mert a II. Vatikáni Zsinat 
francia nyelvű bibliográfiáját állítja össze.

Amint ismeretes, a Strassburgi Ökuménikus Kutatóintézetet a LVSZ 
Helsinkiben tartott nagygyűlésén hívták létre. Az Intézet kuratóriumának 
elnöke, D. Dr. Dietzfelbinger müncheni püspök 1965. február 1-én, az In
tézet megnyitásának ünnepén hangoztatta, hogy a Strassburgban te
vékenykedő teológusok szabadon választhatják meg teológiai párbeszéd
jükhöz partnereiket, csak egy szempontot kell szem előtt tartaniok: ku
tató tevékenységük az egész keresztyénség javát szolgálja, — a „párbe
széd teológiájának” szellemében.

A párbeszéd nyíltságpt, a másik megértésére törekvő készséget felté
telez, de nem jelenti az eltérő nézetek elhallgatását, vagy elmosását, sőt 
azok világos feltárására törekszik. Ez a törekvés jellemzi az évkönyvet is. 
Az evangélikus szerzők a reformáció szándékának világos megmutatá
sára törekszenek, amikor azt ellentétes nézetekkel vetik egybe. A nem 
evangélikus szerzők saját egyházuknak valamely dogmatörténeti vagy 
liturgiatörténeti kérdésével foglalkozva a tanításbeli választóvonal pon
tos feltüntetését szándékolják. A kritikai szellemnek becsületes és tuda
tos érvényesítése józanságot visz az ökuménikus párbeszédbe és reáli
sabb gyümölcsöket kínál. Csak néhány példán érzékeltetjük.

Einar Molland oslói egyháztörténész az egyházi tisztség (Amt) értel
mezésének kialakulását mutatja be az újszövetségi korban és az ősegy
házban. Tanulmánya végén érthetővé kívánja tenni, miért került szem
be a reformáció ezen a ponton a középkori egyházzal. Az újszövetségi 
korban akár episkoposnak, akár presbüterosnak nevezték a tisztségvise
lőt, nem tartották sacerdosnak, papnak ószövetségi vagy pogány értelem
ben. Tevékenységét diakóniának, szolgálatnak minősítették. A hamis 
irányba tartó fejlődést Molland így vázolja fel: az újszövetségből ismert 
püspökök és presbiterek egyre inkább papokká váltak, diakóniájuk pedig 
potestas-sá, hatalomgyakorlássá vált. Ezt a folyamatot. utasította vissza 
a reformáció, amikor az egyházi tisztségről kialakított felfogásában az 
újszövetségi struktúrát juttatta érvényre.

A határvonalak világos felmutatásának szándéka talán leginkább 
Vajta Vilmos igen gondos és elmélyült tanulmányában figyelhető meg.
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Rámutat, hogy a lutheri megigazulástanban milyen fontos kritikai funk
ciót tölt be a „sine meritis” hangsúlyozása, vagyis az emberi érdemek 
elvetése. Szerinte a római katolicizmussal folytatott párbeszédben ezt a 
„neuralgikus pontot” nem lehet elkerülni. Természetesen nemcsak a ró
mai katolikusokat óvja attól, hogy bagatellé tegyék azt az éles harcot, 
amelyet Luther vívott ezen a ponton a középkori egyházzal. Óvja a pro- 
rcstánsokat is a Krisztus érdemének helytelen értelmezési módjaitól. 
Hitvallási irataink óvnak olyan elképzeléstől, miszerint Krisztus emberi 
engedelmességével érdemelte ki számunkra az üdvösséget. Ebben az 
esetben emberi munka eredménye lenne üdvösségünk. A kvietista felfo
gással szemben viszont azt hangsúlyozzák hitvallási irataink, hogy a 
Szentlélek munkája aktívan kapcsolja be teljes személyünket: mi hall
gatjuk az igét, mi térünk meg naponként, mi teremjük a szeretet jó gyü
mölcseit. Ezek a tettek azonban csak jelek. Az eljövendő ajón jelei.

Kantzeribach tanulmánya az ún. váltanok, a „Kontroverstheologie” 
szerepére irányítja a figyelmet. Nem tartaná szerencsés folyamatnak, ha 
a váltanokkal való foglalkozást mellőznénk és a „dialógus” fogalmával 
helyettesítenénk. A reformáció éles kérdésfeltevéseit életteljesen érzé
kelteti. A dialógus csak akkor helyes, ha az a saját pozíciónk világos 
megértését és felmutatását is elősegíti. Figyelmeztet pl. arra, hogy a re
formáció nem a meglévő egyházi tanítás új interpretálását hozta létre 
(mint ahogyan a II. Vatikáni zsinat tűzte ezt ki céljául), hanem helytelen 
egyházi tanításokat és eljárásokat kárhoztatott, vetett el az ige alapján. A 
vitás pontokat nem szabad tehát kikerülni, önmagunkat is helyesen kell 
megértenünk s nézeteinket világosan kifejeznünk. A. II. Vatikáni Zsinat 
fejleményeit Kantzenbach úgy értelmezi, hogy az „a reformáció egyhá
zait testvéri meghívásban részesíti: fejtsék ki újra, felelősen hitüket.”

A nem evangélikus szerzők közül megemlítjük a methodista J. Fos- 
ter-t, aki a dán királyi udvarban élő német evangélikus lelkésznek, A. W. 
Boehm-nek egy könyvével foglalkozik. Ez a könyv ugyanis döntően ha
tott a fiatal John Wesley-re és száz évvel később a methodista misszió 
kialakulására. J. Meyendorff a New York-i ortodox teológiai főiskola 
egyháztörténeti és patrisztikával foglalkozó professzora az egyházi te
kintély kérdésével foglalkozik. Szerinte a római katolicizmussal folyta
tott vitában különösen a Szentlélek jelentőségére kell rámutatni. Orto
dox felfogás szerint nem a tekintély teszi az egyházat egyházzá, hanem 
az egyház testében munkálkodó Szentlélek, aki a szentségekben valóssá 
teszi az emberek között és magában az emberben Krisztus jelenlétét. G. 
D. Kilpatric az anglikán egyház egyik égető kérdésével a „Book of Com- 
mon Prayer” revíziójának és gyülekezetszerűbbé tételének kérdésével 
foglalkozik. A különböző javaslatokkal az angol parlament is foglalko
zott. Az ügy igen nehézkesen halad előre. Ebből azt a tanulságot vonja 
le, hogy „liturgiát törvényhozási úton nem lehet eredményesen létrehoz
ni.” R. H. Bryant Minnesota állambeli (USA) professzornak az úrvacso
rával foglalkozó tanulmányában különösen az a rész figyelemre méltó, 
amelyben két református teológusnak a reálprezenciával kapcsolatos né
zeteit elemzi. Az egyik D. M. Baillie, a másik a taize-i Max Thurián. 
Baillie a személyes kapcsolat analógiájából indul ki. Thurián próbálko
zása kevésbé megnyugtató amikor kimutatni próbálja, hogy Calvin 
Krisztus valóságos jelenlétét az úrvacsorában az úrvacsora elemeihez 
kötötte.

A kötet szerkesztésének hátterében érezhető a reformáció 450 éves 
évfordulójának jubileuma. Az évkönyv tanulmányainak öszefoglaló cí
me is ezt tükrözi : „Ecclesia — Reformatio” . Ez az összefogó téma azon
ban nem hatja át programszerűen a tanulmányokat. Inkább egyberende
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ző elvként szerepel. Ebből magyarázható, hogy ezt a témát egészen apró 
betűkkel az évkönyv címlapjának másik felén tüntették fel minden meg
jegyzés nélkül. A reformáció szándékának világos megszólaltatása ter
mészetesen első sorban az evangélikus teológusok munkájában érvénye
sül. A már előbb értékelt kritikai módszert, a választóvonalak, „neural
gikus pontok” világos és őszinte feltüntetésére irányuló szándékot nem 
érvényesíti mindegyik szerző egyforma sikerrel. H. Greifenstein pl. 
a római katolikus és az evangélikus kegyességi gyakorlatot veti egybe 
B. Poschman „Die katholische Frömmigkeit” c. még a zsinat előtt meg
jelent könyvének ismertetéséhez kapcsolódva. Sok helyes megállapítása 
mellett tanulmányának alaphibája talán az, hogy a római katolikus ke
gyességi gyakorlat aktivitását eszméltetőnek, sarkallónak látja az evan
gélikus kegyesség megelevenítésére (288. o.) Örömmel állapítja meg a 
szerző, hogy Poschmann megítélése szerint mennyire középponti helyet 
foglal el Krisztus személye a római katolikus kegyességben, de vizsgá
lódása nem tájékozódik eléggé a reformáció felismerésein, amikor a „Jé
zus szíve” kultuszt: — Leonhardt Fendtre hivatkozva — pozitív teológiai 
megítélésben részesíti.

Az ökumenikus érdeklődés napjainkban erősen az etikai kérdések 
felé fordult. Ebben sok reménytkeltő mozzanattal találkozunk. Hiba és 
egyoldalúság lenne, ha mellőznénk a dogmatikai és liturgikus kérdések 
beható tanulmányozását eközben, örülnünk kell, hogy a strassburgi in
tézet lehetőséget biztosít erre a sok alaposságot, összpontosítást, elmé
lyülést igénylő munkára s vállalja is a munka végzését. Az egyoldalú 
etikai érdeklődés kísértéseire akar rámutatni P. Brunner tanulmánya 
„ Unum est necessaríum” címen. Szerinte is szükséges, hogy a világ nagy 
égető kérdéseiben a keresztyének másokkal együtt aktívan keressék a 
megoldásokat. A hit segítséget ad ebben a küzdelemben, de Brunner sze
rint nincs alapvető jelentősége, mert a humanitásért folytatott küzdel
münk alapja a szivünkbe beirt emberség eszményében és normáiban 
található meg. Amikor azonban az elé a kérdés elé kerülünk, hogy mi
ként állhat meg az ember Isten ítélőszéke előtt, kizárólag a hitre va
gyunk utalva. Ez a döntő és alapvető emberi kérdés, mondja Brunner, 
a világ közérzetének megváltoztatása nem változtat azon a tényen, hogy 
mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt. Ez az az 
„egy szükséges dolog” , amire az ökuménikus párbeszédben is ügyelnünk 
kell. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk a világ előtt, éppen mint egyház 
váltunk hitelveszettekké és akkor az egység keresése is értelmét veszti. 
Sok minden magyarázza Brunner kiélezett fogalmazását, de az üd
vösség kérdésének és a jelenvaló világ kérdéseinek ilyen merev széttar
tása egy másik szélsőségbe, a pietizmusba vezet. Az „egy szükséges do
lognak” ilyen megfogalmazása: „Mentsétek meg az embert Isten előtt 
menthetetlen helyzetében Krisztus evangéliuma által!” (143. o.) — erő
sen jelszószerű és egy kegyes rezignáltság felé nyit kaput.

A gazdag tartalmú évkönyvet a kiadók Dietzfelbinger müncheni 
püspöknek, a strassburgi intézet gondnoksága elnökének ajánlják 60. szü
letésnapja alkalmából. A kötet elején a LVSZ elnökének, F. A. Schiotz 
rövid bevezetését olvashatjuk. Utána Jaeger kardinálisnak, a paderbor- 
ni r. k. érseknek Dietzfelbinger püspököt köszöntő és az ökuménikus pár
beszédben végzett munkásságát méltató négyoldalas tanulmánya követ
kezik. A múlt évi „Oecumenica” -t az intézeti gondnokság alelnökének 
a koppenhágai Skydsgaard professzornak ajánlották a kiadók 65. szüle
tésnapja alkalmából. Az évkönyvek Güterslohban a Mohn kiadónál jelen
tek meg.

Benczúr László
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Az ige h irdető műhelye

SZE N TH Á R O M SÁ G  U TÁ N  7. V A S Á R N A P

Jn 6, 67— 69 
„Te vagy a Krisztus!”

Péter apostol vallástétele egyik gyöngyszeme az Újszövétségnek. Ak
kor hangzott el, amikor Jézus kapernaumi zsinagógában elhangzott ta
nítása után „sokan visszavonultak a tanítványai közül és nem jártak 
többé vele” (Jn 6,66). Jézus megáll egy pillanatra Isten üzenetének hir
detésében. A tizenkét tanítvány meghitt, bizalmas közösségében akarja 
látni, mennyit értettek meg és láttak meg belőle: a Krisztusból. Ebből 
a feleletből világlik ki, hogy mit jelent számukra Jézus, kinek tartják 
őt. Szinte seregszemle és erőpróba történik itt. Jézus látni akarja, ho
gyan állnak mellette a tanítványok, felfedezték-e benne a Krisztust, az 
élő Isten Fiát?

Amikor Jézus észrevette az őt körülvevő kapernaumi ellenzéki ma
gatartást, akkor kérdezte meg a tizenkettőt: „Vajon ti is el akartok men
ni?” Mindig is voltak és a jövőben is lesznek emberek, akiknek nem kell 
Jézus szava. Ez kezdettől fogva így volt. Jézus nem gyűlöli azokat, akik 
elfordulnak tőle, nem is tanít ellenségeskedésre velük szemben, feszült
séget sem akar teremteni irányukban. Figyelmét a tanítványok kötik 
le. Övéit akarja hallani. Tisztázódási folyamatot akar elindítani közöt
tük is és közöttünk is. Miközben a régi tizenkettőt kérdezi, egyben hoz
zánk is szól szava. Minket is megkérdez afelől, hogy kihez megyünk, ki
re építünk, kit látunk Őbenne?

A Jézus Krisztusban hívők Péter apostollal együtt felelnek a feltett 
kérdésre: „Uram, kihez mehetnénk? örök életnek beszéde van tenálad.” 
Jézus Krisztus megszólítottja, Péter apostol vallást tesz arról, hogy vilá
gosan látja életcélját, vallást tesz arról, hogy senkije sincs egyebe ezen 
a világon Krisztusán kívül, akire mint változhatatlan kősziklára felte
kinthetne. Ó, ezért hogyne menne hát hozzá, s a feltett kérdésre hogy
ne kiáltaná: Igen, Uram. én reád építem az életemet, te vagy az én bi
zonyosságom, te vagy életem alapja és fundamentuma, hiszem, hogy te 
vagy a Krisztus, az Isten küldötte, áki eljöttél, hogy a változások világá
ban változhatatlan alapkő légy! Bizonyságot tesz a többi tanítvány nevé
ben. Bizonyságot tesz a Krisztusban hivő egész egyetemes kereszténység 
nevében, mikor azt mondja: „És mi elhittük és megismertük, hogy te 
vagy a Krisztus, az élő Isten fia!”

Péter és tanítványok aközben jutottak el ehhez a bizonyságtételhez, 
miközben együtt voltak Jézussal, látták a cselekedeteit, megfigyelték 
mozdulatát, szava járását. Ott voltak, amikor hatalmas sokaság előtt, 
vagy szűk tanítványi körben hirdette Isten üzenetét. Látták, hogyan ha
jolt le Jézus az emberekhez, a sánták jártak, a vakok láttak, a süketek 
hallottak, a bélpoklosok megtisztultak, a halottak feltámadtak. És ami
kor Jézussal voltak, megértették, hogy Isten mennyire szereti az embert, 
mennyi odaadással közeledik az emberhez. Mennyire emberközéppontú 
az Isten. És ekkor megértették, hogy Isten egyszülött Fiát is kész volt 
odaáldozni az emberért és a világért. A Fiú pedig minden isteni erejét
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az ember javára és üdvösségére fordítja. Istennek ez az irgalmas em- 
berszeretete hódította meg ő:ket és tette a Krisztus apostolaivá. Azért ma
radtak a közelében és jártak vele, mert ők is Isten akarata és ember- 
szeretete nyomán kívántak élni.

Mi is csak úgy vehetjük át Jézus Krisztus követésének ajándékát, 
ha vele együtt élünk, vele együtt járunk. Vele fordulunk oda az ember 
gondjai és problémái felé, akarata szerint ülünk le testvéreink beteg
ágyához, útmutatása szerint dolgozunk és fáradozunk embertársaink ja
váért. Szemmértéke átfogja az egész világot. Együtt érez a világ minden 
elnyomottjával, éhezőjével, kizsákmányoltjával. Együtt érez az igazság
gal, a népek felemelkedésével, az emberiség fejlődésével, az élet gazda
gabbá, tartalmasabbá tételével. Ha szorosan hozzá tartozunk és együtt 
vagyunk ővele, akkor vesszük át mi is Isten ajándékát, a Jézus megis
merésének kincsét, és tudjuk ma is elmondani azt, amit Péter mondott 
a többi tanítvány nevében: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!"

„Te”, Tehát nem valami elvont, személytelen eszme a Krisztus, ha
nem személyes valóság, akit meg lehet és kell szólítani, aki nem idegen 
és félelmes előttem, aki nem megközelítendő eszmény, vagy dogmatikai 
ismereti tárgy csupán, hanem akivel a beszéd viszonyában állok, akit 
jóvoltából és szeretetéből „te” -nek szólíthatok, s ezzel magaménak te
kinthetek, akihez ma is állandóan könyöröghetek, aki nem elrejtőzött mi
tológiai alak, hanem életem vezére, aki igéjében szól hozzám, s akinek 
imádságomban válaszolhatok, akivel az én-te viszonynak egész elevensé
gét átélhetem.

Azután azt mondhatom ezzel: „Vagy” . Azaz, aki nemcsak múltból 
áll, akire valamikor régen érvényes lehetett az, hogy „vagy” , hanem aki 
most is van, él és uralkodik! Milyen nehéz sokaknak eddig a bizonyos
ságig eljutniuk: „Jézus él!” Azt könnyen mondják: ő „volt”, már a múl
té. Pedig Jézus „van” ,,azaz él! Cselekszik, alkot, pásztorol, üzenetet küld, 
ítéletet hirdet, bűnt bocsát és könnyet töröl. Eleven, hódító, uralkodó va
lóság ma is! Aki ma is győz a szíveken és sokakat hódít meg!

Azután azt mondhatom ezzel: „A Krisztus” . Isten ártatlan Báránya 
vagy, aki elveszed a világ és benne az én bűneimet is, aki elé letehe- 
tem régi életem minden salakját és szennyét, s aki új élettel ajándékoz 
meg. Te jelented számomra az újrakezdés lehetőségét. Te vagy életem 
váltsága, ár vagy te, amelyet kereszthalálod, véred és szenvedésed drága 
ára által fizettél le: érettem, hogy megvásárolt tulajdonod legyek, és té
ged szolgáljalak! A  Krisztus vagy te. Ezzel a legrövidebb hitvallással 
Péter azt mondta ki, hogy a názáreti Jézus, az ács fia, a valóságos em
ber egyszemélyben az Isten által megígért Messiás, a világot megváltó 
Krisztus. Jézus Krisztus két szó, amely a legrövidebb hitvallást tartal
mazza. Az ember Jézus az emberek barátja, testvére, gyógyítója és segí
tője. egyszemélyben mindenható Isten, aki isteni hatalmát is az emberre 
sugározza és árasztja. Ilyen a Krisztus és ez a Krisztus.

Azután azt mondhatom ezzel: „Az élő Istennek Fia” Tehát nem akár
mi vagy, nem ismeretlen, rejtélyes idegen, nem híres bölcs, nem csupán 
vallásaiapító. nem csupán lelki orvos, nem magunk szerkesztette esz
mény, nem templomok szentje, nem hideg tudás és ismeret, nem rend
kívüli, sem a legrendkívülibb ember, hanem: az élő Istennek Fia.

Ez az az ajándék, amelyet Isten nyújtott Péternek és minden idők 
hivő emberének. Isten tudja legjobban, kicsoda Jézus Krisztus, sőt egye
dül csak ő tudja. Csak ő mondhatja meg, kicsoda Jézus, csak ő közölheti 
velünk és adhatja értésünkre, ő viszont ezt mindig megteszi, valahány
szor készek vagyunk szavát meghallgatni. Így vette Péter egykor, és 
így vehetjük mi ma a Krisztus-megismerésnek az ajándékát.



Ez azt jelenti, hogy Isten nem tartotta meg magának hatalmát, böl
csességét, gazdagságát, erejét, hanem szinte kihasította a szívét, s a leg
drágábbat, egyszülött Fiát adta oda az emberért, és rajta keresztül ki
árasztja az emberre isteni erejét. A világot szerető és a világhoz fordu
ló Isten azt kívánja, hogy szeretetéért cserébe mi az emberek felé for
duljunk, az emberek között háláljuk meg azt, amit értünk tett. Ha Isten 
tudott emberré lenni, hogy magára vegye az ember bűnét, terhét és gond
ját, akkor nékünk is kell tudnunk magunkra venni a másik ember gond
ját, részt kell vennünk embertársaink segítésében, mind itt az egyház
ban, mind kint a munkahelyünkön, a községben, az országban.

Ha Péter Jézus Krisztust az „élő Isten Fiának” nevezi, ez azt jeleh- 
ti, hogy arról az Istenről van szó, aki hat, ítél, állandó munkában és cse
lekvésben van, aki világot fenntartó és világról gondviselő Isten. Ez az 
„élő Isten” egyben örökkévaló Isten, aki az idő felett áll, a mindenség 
Atyja. Ez az „élő Isten” az, aki Jézus Krisztus által cselekszik, szól, ta
nít. Jézus Krisztus minden történetének, cselekedetének, tanításának az 
a jelentősége, hogy benne és általa Isten szeretete jelent meg, az embert 
megmentő Isten lépett közel a világhoz.

Amikor Péter szemtől-szemben áll ezzel a Jézussal, átforrósodik a 
hangja, hitvallása és bizonyságtétele a személyes Megváltóban való hitet 
lükteti: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”

És amikor most a mi körünkben vetődik fel a kérdés, mintha Jézus 
személyesen minket kérdezne meg, akkor mi a válaszunk a Jézus kérdé
sére: kicsoda számunkra? mit jelent nékünk? mit mondanánk felénk 
forduló kérdésére? A válasz attól függ, ki mit tapasztalt meg Jézusból, 
ki mit fogadott meg tanításából, ki mennyit értett meg abból, hogy ő ön
magát adta oda váltságul miattunk, helyettünk.

Az bizonyos, hogy a hit ma is, és minden időben is Jézusban látja 
Isten érettünk adott Bárányát, s ezért Péter apostol bizonyságtevésének 
forróságával folytathatja a vallástételt Jézusról: Te vagy a Krisztus, a 
mi prófétánk, akinek igéjéből tárul elénk Isten szavának életre szóló 
irányítása és útmutatása. Te vagy a Krisztus, a mi Főpapunk, aki ön
magad áldoztad oda a keresztfa oltárán, hogy megválts bűneinkből, és 
téged követő tanítványokat tégy belőlünk, akik követik szeretetre intő 
akaratodat. Te vagy a Krisztus, a mi Királyunk, aki törekvésünknek, éle
tünknek ura, akinek hatalma alól sem élet, sem halál el nem választ, sőt 
az örök élet koronáját készíted. Feléje hangzik Péternek és két évezred 
minden hívőjének és a hosszú-hosszú sorban a legutolsóknak, nékünk is 
a szavunk: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”

D. Dr. Ottlyk Ernő

Laikus kérdések és szempontok Jn 6,67— 69-hez

Ti is el akartok-é menni? Ez a kérdés annak idején nagyon egysze
rű és világos volt. A 66. vers megérteti. De mit jelent ez a mai keresz
tyének számára? Teljes szakítást? Krisztus-tagadást? Hitetlenséget? En
gedetlenséget? Vagy már a közöny is elpártolás? Találkozik a mai em
ber is ezzel a kérdéssel mindennap. Jó volna egészen konkrétan körvo
nalazni, hogyan? Pl. az igehirdetésekben, a mindennapi élet döntéseiben, 
a házasságkötésben, a családi életben, gyermek-nevelésben valahogy 
mindig adódik ez a kérdés. Mit jelent ma Jézussal járni? (7) — Péter 
a többiek nevében is feleletet adott, amikor többesben beszélt: Kihez me
hetnénk? De közöttük volt Júdás is és nem ő maga mondotta-e később: 
Nem is ismerem azt az embert? Mi okozza a hátat-fordítást Jézusnak?
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Talán az, hogy nem kenyéradó gazda csupán, hanem az élet kenyere? 
(7) Mire épült Péternek ez a vallástétele? Kikre számíthat végül is Jé
zus? Hiszen azök is könnyen hátat fordítanak, akik „felismerték” és Uruk
nak Krisztusnak vallották. Mikor, hogyan és kiknek örök élet beszéde 
Jézus beszéde?! (7) — Miért kérdez Jézus? A szenvedés útján egyedül 
érzi magát mint ember? Próbára akarja tenni tanítványait, akik legkö
zelebb állnak hozzá? (18) — Miből ismerték meg, hitték el a tanítványok, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia? A csodáiból? Ha a csodáiból, ma miért 
nincsenek? Ha nem a csodáiból, akkor miből? A mai ember honnan tud
hatja meg (ismerheti fel), hogy Jézus Krisztus az Isten Fia? (18) — Olyan 
jó hallani, hogy valahol a Jézushoz való ragaszkodás ismereten alap
szik! Alaposan elvéti az az igehirdető a dolgát, aki következetesen csak 
érzelmi síkon közelíti meg híveit. Persze az a legkönnyebb megközelítési 
terület: csengő szóképek, hangulatos storyk, zengő bariton kell csak hoz
zá, és meghatottuk a gyülekezetét. Tetszik is a tömegnek, „viszket rá a 
füle”. De hol van ez a szolgálat attól, ami „megismeréshez” vezetne. 
Ahhoz bizony reális anyagismeret, rendszeres elmélyülés, meg őszinte 
és határozott bizonyságtétel szükséges. Csak annak alapján várhatjuk el, 
hogy necsak valami érzelmi „hivés-féle” legyen hallgatóinkban. Jó ha 
tudják, hogy bizony nem elég: „az ördögök is hisznek és rettegnek” . Jó 
néha rámutatnunk erre, hogy eljuthassanak testvéreink oda, hogy el
mondhassák: „Tudom kiben hiszek” (18)

SZE N T H Á R O M S Á G  U TÁ N  8. V A S Á R N A P

Jn 8, 37— 45 
A vasárnap jellege

„Szeretet által Isten gyermekeivé.” — Igénk ennek éppen látszóla
gos ellenpontja: végletekig kiélezett vita gyűlöletről, hazugságról, gyil- 
kossági szándékról, az „ifjúság, illetve „atyaság” mibenlétéről. Lehet-e 
majd ilyen háttér alapján igehirdetésünkben a fenti célhoz eljutnunk? 
Bizonyára igen. Barth mondta: „Aki nem néz a Napba, az a sötétbe 
néz. . . ” így veszett el Júdás, aki nem nézett a „Napba”, noha „napköz- 
zelben ’ élt. De bizonyára igaz e mondás ellentéte is: aki a Napba néz, 
nem lesz a sötétség lenyűgözöttje, sőt maga is visszaverődésre alkalmas 
közeggé, sugárhordozóvá változhat, s ő maga is oszlathatja a homályt.

A textus üzenete

A sötétséget is meg lehet szokni. A Jézussal vitázó zsidók maguk 
sem tudják, hányféleképpen csapják be önmagukat. Mindegyik öncsalá
suk elegendő azonban arra, hogy a „sötétség elvakultjai” maradjanak, 
még Jézussal, a Világ Világosságával való találkozásuk során s azt köve
tően is. — Gyakran ismétlődött már ez az emberi történet során: aki meg 
van győződve a maga igazáról (vagy éppen hamis igazságáról), az kép
telen kaput tárni egy valódi, kívülről jövő igazság előtt. . .  Három leg
kirívóbb öncsalásukat vizsgáljuk meg: 1. Születési anyakönyvi kivona
tot (vagy inkább ősi családfát) mutatnak be Jézusnak: íme, Ábrahám 
ivadéka ők. Jézus készséggel elfogadja ez „igazolást” , de éppen ez lesz 
saját ítéletük dokumentuma. Híres írók gyermekei vallják, hogy nehéz
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a dolguk, ha történetesen ők is toliforgatók kívánnak lenni. Minden so
ruk alapján az „apákat” kérik számon, vagy azok nyomát keresik. Ők 
pedig már más korban élnek, mást akarnak elmondani, más stílust hasz
nálni. Ábrahám története a kezdet, a hőskor története, Jézusé pedig a 
beteljesülésé, a megálmodott, várva-várt nagyszerű koré, midőn Isten 
angyalainál (Gen 18, 2 — kk; 32, 24 — kk), az ember számára megláthatat- 
lan s elviselhetetlen önnön dicsősége megjelenésénél (Ex 34,5-kk) is kö
zelebb lép az emberhez. A beteljesülésnek e korában nem könnyű az iva- 
koknak megtalálniuk azt az utat, amely méltó lehet Ábrahámhoz s mél
tó Isten jelenükben megmutatott kegyelméhez is. Egy azonban bizonyos: a 
születési igazolás önmagában nem elég még! Jellemző értetlenségükre a 
beszélgetés során, hogy amikor már Jézus elismerte származásukat, s 
hozzáfűzte alapvető kritikáját: „ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábra
hám cselekedeteit cselekednétek”, — ők még mindig a testi származás 
kérdése körül bolyonganak, bizonygatva, hogy származásuk nincs össze
függésben Sára házasságtörésével (Strathmann, H.), ők tehát emelt fő
vel járhatnak. Az „Ábrahám cselekedetei” gyűjtőfogalom ismert volt a 
korabeli írástudomány előtt. Jézus nem részletezi tehát, csak azt fejezi 
ki, ami nyilvánvaló: Ábrahám soha sem fordult volna gyilkos szenve
déllyel á felé, aki Istentől jött, ellenkezőleg ujjongott, hogy majd meg
láthatja Krisztus napját (v. 56). Ábrahám egész életében tanulta s meg
tanulta az engedelmességet és alázatosságot, ők pedig sugározzák ma
gukból a kevélységet, cselekedeteiktől független, gőgös magabiztosságot. 
Csak ők nem veszik észre a nagy ellentéteket.

A jelen textus itt erőteljesen kínálja az aktualizálást. A keresztyénség- 
nek nagyszerű származási bizonyítványai vannak. Jézustól, a „menetköz
ben” apostolokká érlelődött tanítványoktól, az első évtizedeken és szá
zadokon vezet az az út bizonyságoknak nagy fellegén (Zsid 12,1) keresztül 
napjainkig. Mi, protestánsok ehhez még méltán tehetjük hozzá a refor
máció hősi lapjait is. Mindez azonban semmit nem bizonyít s nem is 
biztosít! Nemrég olvastam az újságban egy francia családról, akik ünne
pélyesen lemondtak évjáradékukról, melyet ősüknek, egy becsületes 
francia közikatonának Napóleon biztosított azért, mert megmentette éle
tét. Az akkor még vagyonnak számító összeg az idők során mai pénzre 
átszámítva évi 5 Frankra zsugorodott, s a vele járó adminisztratív költ
ségeik meghaladják értékét. Ennek a családnak ma kell Franciaországban 
úgy dolgoznia, hogy becsületet és megélhetést biztosítson a maga számá
ra. A múlt öröksége csak példát adhat s ebből folyó kötelezést. A zsi
dók bosszút lihegnek Jézus ellen, halálára törnek, minden hazugságot 
igénybe vesznek ehhez. Ez az ő jelenjük. Előzőleg még azt bizonygatták, 
hogy ők szabadok és sohasem szolgáltak senkinek. Most e szabadság ne
vében emelik kezüket, hogy lesújtsanak . . .  Vannak országok ma is, ahol 
büszkén hirdetik szabadságukat s például ezt: bárki vásárolhat magá
nak fegyvert. Ez is egyfajta szabadság: az ölés szabadsága. Mert a fegy
vereket olykor használják is . . .

Vigyáznia kell a keresztyénségnek a mi világunkban, hogy milyen 
ügyet szolgál. Már régen túl vagyunk azon, hogy kívül valók múltunk, 
örökségünk felől érdeklődjenek. A jelenünk érdekli az embereket, aktuá
lis döntéseink, szolgálataink. De nem csak az embereket, Istent is ez ér
dekli. Őelőtte sem hivatkozhatunk örökségünkre, hőskorokra: csak való
ságos életünkre.

Jézus körül olyanok is vannak, akik állítólag hisznek Őbenne (v. 31). 
Ez adja következő gondolatunkat:

2. Önmagukat csalják, mert Jézus beszédjének: nincsen helye ben
nük (v. 37/b). Érdekes kifejezés ez, különböző bibliafordításokban több-
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féle árnyalata szerepel: Jézus beszéde nem talál bemenetelt, kapcsoló
pontot, megfogamzást, nem tud behatolni, tehát kívülmarad, mintegy 
„hontalan” közöttük (Karner K.). A magvető példázatára is gondolha
tunk, a lényeg itt azonban az, hogy minden érzéketlenségük, érinthetetlen- 
ségük magyarázata: hallgatják Jézust, követik, provokálják válaszait, vi
tákat kezdenek nap-nap után vele, nem tudnak szabadulni hatása alól, 
még „hisznek” is Őbenne, mihelyt azonban olyat mond, ami nem fér be 
gondolatrendszerükbe, lepereg róluk minden szava. Mindig nagy kísér
tése az egyháznak: zárt rendszerekkel, jól kiépített teológiával élni, dol
gozni s elfelejteni, hogy Istennek hatalma van élő beszéde által fejete- 
tejére állítani mindent, megrázni nyugalmukat védő, igazságukat gépie
sen ismételgető népét. Hányszor akarta már a történelem során maga 
az egyház „kitanítani” Urát (vö. Dosztojevszkij „Nagy Inkvizítor” -jelene- 
te) az ige értelmezéséről. Háborúk, faji problémák, egyenlőtlen megél
hetési megoszlás láttán hányszor bírálja felül a keresztyén egyház (vagy 
„keresztyén társadalmak”) mindazt, amit Jézus a Hegyi Beszédben és 
egyebütt mondott. Jézus ebben az igében is „feltárja lényének legmély
ségesebb titkait” (Karner K.), mivé lesznek e titkok s konklúziói a mai 
keresztyénség életében, ez minden igehirdetés legnagyobb kérdése is.

3. Harmadik öncsalásuk az volt, hogy nem tudták ki van cselekede
teik döntéseik mögött. Midőn megértik, hogy Ábrahámra való hivatko
zásuk nem vezetett eredményre, sőt inkább visszafelé sült el, tovább 
lépnek, s kijátsszák legnagyobb kártyájukat: Isten a mi Atyánk! (vö. És 
63,16) „Abrahám cselekedeteit” talán visszafordíthatta Jézus rájuk, de 
ezzel a vallomással már nem szállhat vitába! Jézus azonban félelmes 
élességgel válaszolt: valóban „atyjuk” kívánságait, parancsait cselek
szik, csakhogy ez az „atya” nem Isten! Az „ördögatyától” származnak, 
és ez messziről látszik rajtuk, hazug életfolytatásukon és gyilkos szán
dékaikon. Ha egy Atyától származnának, akkor a szeretet kellene, hogy 
mozgasson közöttük mindent, amint ez testvérek között, a választott nép 
tagjai között, természetes. Ők azonban életére törnek. Jézus később a 
maga részéről mostani kemény szavai ellenére betöltötte a testvéri sze
retet minden igényét, halálával és utolsó szavainak egyikével: „Atyám, 
bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” — János ját
szik az „Atya” szóval (Strathmann, H.), s e szavak mögött ott rejlik a 
nagy kérdés, mit is lehetne a „gyermeki viszony” valós kritériumaként 
felállítani? Bizonyára, hogy ami az „Atya” lényege, az lesz a gyermeké 
is. Most már ők maguk is eldönthetik a szívükben dúló s már-már robba
násig feszülő indulatok alapján (a fejezet végén ennek szinte szükség- 
szerű kisülése a kövek megragadása), hogy ilyennek ismerik-e, akár 
atyáik és prófétáik öröksége nyomán, az Isten-Atya lényegét, természe
tét?! Jézus igénk befejező mondatában egyszerűen és világosan állítja 
szembe gyűlöletükkel és hazugságukkal igazságát, amit Atyjától hozott. 
Ennek kifejtése saját cselekedeteire, általuk is ismert tapasztalatokra 
épül, ez azonban már nem tartozik textusunkhoz.

Az ördög soha nem mutatkozik be. Ma sem. Nincsenek különleges, 
esetleg mágikus módszereink, „szeizmográfjaink” személyazonossága le
leplezésére. Az azonban bizonyos, hogy nem kell messzire mennünk, 
hogy nyomára bukkanjunk. S mindenütt, ahol a világban (hitre, világ
nézetre való tekintet nélkül!) hazugságot, igazságtalanságot, gyilkos 
szándékot, végletes indulatokat, gyűlöletet vagy annak hátteréből való szi
tását találjuk, ott már letette névjegyét az. akiről felvilágosult korunk
ban már nem szívesen beszélünk (erről különben ő maga igyekszik „fel
világosítani” minket): az ördög.
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Jézus jövetelének összefoglalása nemcsak az, hogy ő megváltja a vi
lágot, annak bűnéből, de az is, hogy az ördög munkáit lerontja. Míg a 
szinoptikusok, megszállottak gyógyításairól írnak, János a gyökerekig 
ható ördögi munka okait kutatja, az embert, aki elutasítja Isten akara
tát, megszállottság, betegség-tünetei nélkül is.

Keresztyén létünk és szolgálatunk vizsgája mindössze ennyi: Mit 
tudunk mindezek ellen állítani? Hazugság ellen igazságot, gyűlölet ellen 
szeretetet, gyilkos szándék vagy tényleges gyilkolás ellen az „élet min
denek feletti megbecsülését” ?!

Vázlat

Szeretet által Isten gyermekeivé lenni nem könnyű s nem szólam
szerű feladat. Ennek a szeretetnek tűzben megpróbáltnak kell lennie. A 
világosság mindig a sötét háttéren látszik csak világosságnak. Igehirde
tésünkben nem szabad félnünk e sötét háttér mai megmutatásától sem.

1. Keresztyén öntudat helyett — keresztyén megújulás. Ennék pró
bái családi, gyülekezeti, magyarországi és világviszonylatban húz
hatók ki.

2. Isten szava aktuális szó, mégsem talál gyakran „lakóhelyet” ben
nünk. Időhiány, helyhiány, modernség a kifogásaink. Pedig éppen 
e szó nélkül leszünk talajtalanök, álmodernek, szüntelen időza
varban élők.

3. Sem Isten, sem az ördög nem látható. Mégis mindig nyilván
valóvá válik, kit szolgálunk. Isten szeretetével segít nekünk, hogy 
megtaláljuk helyünket, „Atyánkat”.

Fiúnak lenni általában — életprogram.
Isten fiaként élni — szeretet és igazság programja.

Szirmai Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Jn 8,37—45-höz

Az jutott eszembe a textus elolvasásakor, hogy milyen nagy jelen
tősége van annak, mit látnak, hallanak a gyerekek szüleiktől kicsi ko
rukban. Ez szinte egész életükre meghatározza jellemüket. Ma divat az 
ifjúság helytelen magatartásáról beszélni. Nem a szülők és általában a 
felnőttek képmutató magatartásában kell keresni ennek gyökerét? (8) — 
Mi az az igazság, amelynek hirdetése miatt a zsidók meg akarták ölni 
Jézust? Az igazság ellenkezésre késztet, különösen akkor, ha az nem 
egyezik a mi elképzelésünkkel. Ez történhetett a zsidókkal is, hiszen ők 
más Messiást vártak, mint Jézus. (8) — A parázna élet megbontja az 
ember személyiségének egységét és aláássa jellemét. Ugyanez történik 
akkor is, ha nem tudja következetesen erkölcsi normák szerint beren
dezni életét. A személyiség és a jellem felbomlása az embert igazi em
berségétől fosztja meg, tehát megöli. Így értem, hogy az ördög, aki erre 
biztat, „gyilkos kezdettől fogva” . (Ez a szöveg értelme? Szerk.) — 37. 
vers: Jézus „kikészült” . Félreteszi az óvatosságot, nekimegy a fejesek
nek, akik eddig még jóindulattal voltak hozzá. Szinte szikrázik a harag
tól, beolvas nekik. Nekem tetszik minden rész az evangéliumból, ahol 
Jézus ennyire ember tud lenni! (17 éves fiú). Ez nem kikészülés, hanem 
szent harag az Atya üzente előli konok elzárkózás miatt. Sőt csak így 
tudja Jézus megértetni velük, hogy Ábrahámot nem lehet kijátszani el
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lene. Ha mégis megteszik, az elvi hitetlenségből gyakorlati istenkárom
lás lesz, sőt Megváltó-gyilkolás. (50 éves férfi) (19) — 41—42. vers: Mi 
tudjuk, hogy Jézus az igazságot hozza, kár, hogy itt csak kijelent téte
leket és nem említi fel a cselekedeteit (36 éves férfi) — 43—44. vers: 
Nem értem, mit nem lehet itt érteni? Jézushoz csak megtérni lehet, róla 
a Szentlélek tesz bizonyságot, tehát csak a neki ellenállni akarók nem 
érthetik. Sajnos az ilyeneket át kell adni a Sátánnak, amíg meg nem tér
nek (70 éves asszony) — Megdöbbentő, ahogy Jézus észre akarja térí
teni a zsidók lelki vezetőit. Pedig ez a néhány még jóakaratú. Világossá 
kell válni előttük, hogy a jóakarat még nem elég, „a pokolra vezető utak 
is jószándékkal vannak kikövezve.” A rossz alapokra már nem lehet jó 
falakat húzni. (46 éves férfi) (19) — 45. vers: A diagnózis kemény: nek
tek egy pár folt kellene tőlem a régi ruhára; én nem újító vagyok, ha
nem újjáteremtő. Ha ez nem kell, magatokra vessetek. — A kemény 
szavak mögött mégis felfedezni lehet az evangéliumot. 38. vers: Azt hir
detem, amit az én Atyámnál láttam.. .  az ige a teremtéstől mindmáig 
nem hagyott el minket. (19)

SZE N T H Á R O M SÁ G  U TÁ N  9. V A S Á R N A P

Lk 12, 42— 48
 Szövegmagyarázat

42. v. FRONIMOSZ: eszes, okos, értelmes. Az egész példázat kulcs
szava. Itt nem az az értelme, hogy jó képességű, hanem, hogy tisztában 
van helyzetével, számol a hazaérkezéssel és ez határozza meg cselekvé
sét. 48. MTO MEROSZ AUTOU MÉTA TÓN APISTON THESZEI: az 
ő részét a hitetlenek között osztja ki. Dr. Prőhle Károly ford.: „részét a 
hitetlenekkel adja.” J. Jeremiás javaslata: „verést mért ki rá és gonosz
tevőként kezelte.” (V. ö. Dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma, 214 kk. 
lp.) Luther: „und wird ihm seinen Lohn gébén mit den Ungláubigen.”

Exegézis

A 12. fejezet 35—50-ig a tanítványoknak szóló tanítás Jézus vissza- 
jöveteléről. Három részre tagolódik, három példázatra. Az első, egy a va
lóságban nem létező példa: a menyegzőről hazaérkező úr virrasztó szol
gáinak felszolgál. A szolgáló Jézus képe. A második a gazda jövetelé
nek — Jézus visszatérésének — idői bizonytalanságát a betörő jövetelé
nek váratlanságával példázza. A harmadik — ez a mi textusunk — a 
sáfár, a megbízott, gondnokká tett szolga hűségét és engedelmességét, 
illetve hűtlenséget és engedetlenségét példázza. Ebben kell FRONIMOSZ- 
ként viselkednie. Életét, cselekvését tehát az irányítja, hogy gondol a 
visszajövetelre. Az eszhatológia, mint etikai hajtóerő! Két lehetőségből 
valamelyiket választania kell. Ha számol a visszatéréssel, okosan végzi 
feladatát, megteszi, amit abban a minőségben tennie kell, tehát enge
delmes. Ezt a magatartást Jézus ezzel a szóval jellemzi: hűséges, „Jé
zus mindig ilyen értelemben használja ezt a szót: okos, értelmes, eszes 
szolga az, aki időpontra való tekintet nélkül számol az ítélettel, és en
nek megfelelően teljesíti feladatát ebben a világban. Az „okos” szó ilyen 
értelemben Jézus eszhatológiájának és etikájának egyik kulcsszava.”
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(Dr. Prőhle Károly) A hűségnek pedig „jutalma” is van. Jelen esetben: 
egész vagyona fölé rendeli, tehát még nagyobb szolgálatot bíz reá.

A másik lehetőség az, hogy elhiteti magával, hogy késik a gazda, 
nem is jön már és elkezdi élvezni a rászakadt jó életet. Érdekes, hogy a 
mások feletti uralkodás, az élvezetek habzsolása és a józanság elvesz
tése hogyan kerül egy sorba a perspektíva nélküli, eszhatológiátlan ke- 
resztyénségben. Az uralkodni próbáló egyház képe. Itt már Lukácsnál 
„átüt saját korának egyházi problémája. Akkor kezd már kialakulni a 
hierarchikus rend a püspökök különleges hatalmával.” (Dr. Prőhle K.) Az 
egyház szolgáinak nem hatalom adatott a kezükbe, hanem szolgálat. 
Nem azt tesznek, amit akarnak, hanem a többiek „táplálékáról” kell gon- 
doskodniok. Ha erről megfeledkeznek, a hazaérkező gazda ítélete el
marasztaló. Ezt a magatartást minden szépítés nélkül hitetlenségnek ne
vezi (46. v.!)

A feladatot kapott szolgának nagyobb a felelőssége. Szigorúbb mér
tékkel ítéltetik meg. Isten népétől hűséget és engedelmességet vár. Hűt
lenség és engedetlenség esetén csak súlyosabb ítélet alá esik. Nem „eny
hítő körülmény” Isten gyermekének lenni, hanem „súlyosbító körülmény”, 
ha tudtunk Isten akaratáról, de nem cselekedtük meg.

Meditáció

A Szentháromság után 6—9. vasárnapok közös témája: Isten sötét
ségből világosságba hív. Ebben a sorozatban prédikáltunk már a kereszt- 
ségről, a hitről és a szeretetről. Most a hűség és az engedelmesség által 
Krisztussal közösségben folyó keresztyén élet a témánk. Nem kell tehát 
„mindenről” beszélnünk, ami a keresztyén ember „világosságban való 
járásához” tartozik, csak e kettőt, a hűséget és engedelmességet kell ki
emelnünk, s erre alkalmas textusunk. Érdemes megfigyelni, hogy ebben 
a vonalban áll az óegyházi evangélium és epistola üzenete is.

Jézussal vagyunk közösségben és ez a közösség kötelez. A hűség és 
engedelmesség az eszhatológia felé néz, abból táplálkozik. Jön az én 
Uram, végeznem kell szolgálatomat. Bibliaórai közösségben beszélget
tünk a textusról és többéknek feltűnt, milyen jól ismeri és rajzolja meg 
Jézus az embert a példázatban. Mihelyt egy kis „hatalmat” adnak kezé
be, már uralkodásra, hatalmaskodásra, erő fitogtatásra használja fel. A 
hűtlenség legjobban így nyilvánul meg: szolgálat helyett hatalmaskodás.

Mit jelent Krisztussal közösségben hűségben és engedelmességben 
élni? Ha a középkorban tették fel ezt a kérdést, nem csoda, ha a felelet 
egyenesen mutatott a kolostori élet felé. Ott lehet így élni! De ma? Sokat 
köszönhetünk Luthernak és a reformációnak e kérdés tiszta meglátásá
ban.

Hűség: okos, realitásokkal számoló, főként az eszhatológia realitását 
számításba vevő szolgáló élet. Hűtlenség: ennek ellenkezője, irreális élet, 
az észhatológiával nem számoló, hatalmaskodó, másokon felülkerekedni 
akaró magatartás. Előbbi a reménység perspektívájában, utóbbi a remény
telenség perspektívátlanságában él.

Hűség és engedelmesség az élet minden relációjában. A házasság
ban ez úgy mutatkozik meg, hogy nem azt várom, hogy a másik enge
delmeskedjék, hanem szolgálok a házastársamnak. Valamikor abszolút 
férfiuralom volt a házastársi, családi élet. Keresztyének számára ez an
nál is inkább tarthatatlan, mert már a nők egyenjogúságának korában 
élünk. Szülők és gyermekek viszonyában is fel kell vetni a hűség és en
gedelmesség kérdését. A példázatbeli szolga feladata a táplálékról való
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gondoskodás. Ez a szülői feladat is, de mi minden tartozik a „minden
napi kenyér” fogalmába, — erre Luther tanít minket a Kis Kátéban. A 
hűség teszi azt, hogy szülők felelősen igyekeznek gyermekeiknek mind
azt megadni, amire azoknak szükségük van, de az engedelmesség is „fel
adat” . Csak akkor kívánhatok engedelmességet a „kisebbek” -től, ha ma
gam is tudok engedelmesen élni. A hűség kérdése lesz égetővé az öre
gedő szülők sorsának rendezésénél is. Kényelemszeretetből túladni raj
tuk nem „okos” dolog.

Krisztussal való közösségben hűség és engedelmesség. . .  ez szorít a 
munka és a munkához való viszony kérdésében is. Elhatalmasodó be
tegség, társadalmi probléma a „minél kevesebb munkával minél többet 
keresni” problémája. Ez okoz sokszor munkásvándorlást, meg nem en
gedhető előnyöket, mások munkájából való élést. A szolgálat ezt követe
li: élj másoknak! A hűtlenség eredménye: élet másokból, mások rovásá
ra, — ez kizsákmányolás! De a hűség és engedelmesség szorít a becsüle
tes munkára is. A példázat értelme szerint nemcsak az a fontos, hogy a 
gazda, mikor visszajön, valamilyen munkában találjon, hanem abban a 
munkában, amire megbízatást kapott a szolga, azt végezze hűségesen. 
Sokszor kísértetünk meg abban a tekintetben, hogy mások munkáját mi 
jobban el tudnók végezni, csak a magunkéval nem boldogulunk! Már itt 
is vagyunk „saját” munkánknál. Gyülekezeti munkánk hűséges végzése 
is terítékre kerül. Jer. 23. és Ez. 34. hűtlen pásztorainak képe a ma lel
kipásztorát is mintázza. A példázatbeli szolgának „táplálásról” kell 
gondoskodnia. Nekünk is! A gyülekezet táplálása, gondozása az a mun
ka, melyben váratlanul meglephet minket Urunk. Ez ma talán kevesebb, 
kisebbnek tűnik? Éppen a kevésen való hűségünk vizsgáltatik! Ezt a szol
gálatot semmiképpen sem pótolja valamilyen lelkeken való uralkodás, 
lelkiismereti kényszer alkalmazása vagy éppen könnyelmű, kicsapongás
ba torkolló életmód.

A hűségnek és engedelmességnek csak akkor van értelme, ha az az 
igazsághoz való hűség, az igazságnak való engedelmesség. A felismert 
és fellettem álló igazságnak engedelmeskedem én is és erre hívok, neve
lek, segítek másokat is. Itt kerül elénk az egyház hűsége a népéhez, az 
együtt-járás, együttes szolgálat mindenben, ami közös javunkat szolgál
ja. A Krisztussal közösségben járóknak itt is hűségesen kell állniok. Ko
runkban talán egyik legfontosabb kérdés, melyben hűségünk megmére
tik, a béke kérdésében való állhatatosságunk.

Vegyük észre végre, hogy Krisztussal való járásunk, közösségünk 
méretik meg, az evangéliumhoz való hűségünk és Isten akaratának való 
engedelmességünk méretik meg gyermekeink nevelésén, hitben való el
indításán épp úgy, mint a kezünkből kikerülő munkadarabon, a csak ké
sőbb kiderülő „rejtett hibákon” , az emberek közötti megállásunkon, az 
öregekkel való bánásmódunkon épp úgy, mint élröppenő szavainkon, 
meg nem gondolt nyilatkozatainkon és azon is, hogy a kapott feladato
kat szolgálatként végezzük-e, vagy hatalmaskodunk, élvezzük, hogy pa
rancsolhatunk, másoknak felette lehetünk. A gazda jön! Ez nem ijeszt
getés — hanem realitás!

Bírósági tudósításokban gyakran olvassuk, hogy az ítéletnél enyhítő 
körülményeket vesznek figyelembe, de olykor azt is, hogy súlyosbító té
nyezők vannak. Az, hogy Isten akaratából többet tudunk, mert Jézussal 
vagyunk közösségben, csak növeli felelősségünket. A számadásnál nem 
„enyhítő” körülmény Isten fiainak lenni, hanem „súlyosbító” . Közöttünk 
nincsenek különbségek, legfeljebb a felelősség dolgában. Akire többet 
bíztak, attól többet is várnak! Az igazságtól való eltévelygésünk, hűtlen
ségünk és engedetlenségünk súlyosabb elbírálás alá esik. Ragadjuk meg

373



azt a lehetőséget, hogy Krisztussal járunk követségben! Tőle van bűn
bocsánatunk, erőnk és az ő jövetele serkent hűségre és engedelmességre 
a szolgálatban.

Tóth-Szöllős Mihály

Laikus kérdések és szempontok Lk 12,42— 48-hoz

Jézus visszatérése késik: két nagy kísértés fedezhető fel ezzel kap
csolatosan az egyházban: 1. a földi élet semmibevétele melletti várako
zás, 2. a földi élethez kötöttség — Jézusra várás nélkül. A mai keresz- 
tyénséget nem az utóbbi kísértés fenyegeti-e? (20) — Azokról van itt szó, 
akiket külön kötelességgel, felügyelettel bíztak meg. Ezek hatalmukkal 
visszaéltek a 2. kísértés miatt. Vonatkozott-e ez a Jézus korabeli vallá
si vezetőkre, írástudókra is? Ma, úgy gondolom, mindazokra vonatkozik, 
akik felelősek a rájuk bízottakért. (20) — Túlságosan szigorúnak talá
lom itt Istent („kettévágatja”), ez ótestamentumi arc. — Nem ez a szigo
rúság, „ijesztés” fegyelmezne-e jobban ma is? (20) — Ki a sáfár? Mi 
volt a feladata? Kik a szolgák? Boldog és boldogtalan szolgák sorsa áll 
egymás mellett. Aki hűséges, az boldog, aki hűtlen és hitvány, az boldog
talan. A példázatnak ez a megállapítása földi és örökké való sorsunkra 
egyaránt vonatkozik? (9 a) — A szakasz utolsó versei az Isten akaratát 
ismerő és a tudatlan szolga képét állítják elénk. Akinek sok adatott, at
tól sokat, sokkal többet várnak. A keresztyén embertől is többet, sokkal 
többet vár az Isten. Mi gyakran a magunk hitével, életével elégedettek 
vagyunk, másoktól várunk többet. (9 a) — A példázat kétfelé osztja az 
emberiséget: vannak, aki várják Urukat. Vannak, akik nem várják Öt. 
így van ez? — Felelős életre szólít fel Jézus. Ne magunk szabjuk meg 
cselekedeteink erkölcsi mércéjét, hanem nézzünk Reá, hogy a számadás
kor is ismerősökként szólíthasson meg minket. (9 a)

SZE N T H Á R O M SÁ G  U TÁ N  10. V A S Á R N A P

Rtn 9, 30—33

1. Ez’ a vasárnap bizonyos értelemben új kezdet a szentháromsági 
vasárnapok sorában. Agendánk ezt úgy jelzi, hogy a következő nyolc va
sárnapnak ezt a címet adja: Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazí
totta. A 10. vasárnapnak ezen a „cikluson” belül még az a jelentősége, 
hogy az óegyházi evangélium Jeruzsálem pusztulására emlékeztet (Lk 
19, 41—48). Szlovák nyelvű gyülekezeteinkben ma is olvassák ezen a na
pon a szlovák agendába foglalt „Jeruzsálem pusztulása” című szakaszt, 
mely azt a történelmi tényt iktatja be az egyházi év drámájába, hogy a 
Krisztust be nem fogadó, az Isten házából üzeletelő házat csináló városon 
beteljesedett a prófécia, s kő kövön nem maradt a városból. Titus i. u. 
70. aug. 10-én elfoglalta a várost, ill. a templomot és a fellegvár eleste 
sem váratott sokáig magára. Ez a vasárnap tehát arra figyelmezteti az 
egyház népét: az egyház útja is vezethet a kárhozatba, ha megveti a 
Krisztusban adott isteni kegyelmet.

Alapigénket ebből az irányból kell megközelíteni. Egyet kell érte
nünk azokkal, akik a 9. fejezetben nem a predestináció kifejtését tart
ják fő témának, hanem Pált saját népének tragikus sorsa foglalkoztatja, 
öt, a zsidó Pált a Názáreti elhívja a pogányok apostolául, hogy akik
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hisznek az evangéliumnak, „az irgalom edényei” lehessenek, ugyanakor 
a saját vére, „a test szerint való rokonai” a harag edényei maradnak. 
Megáll az a megingathatalan igazság, hogy a hit titka valamiképpen az 
Isten titka (Reményiknek örökszép verse jut eszembe: A kegyelem.) 
Igaz az, hogy Izrael hitetlenségének oka el van rejtve mindent megis
merni kívánó értelmünk elöl! Az apostoltól mégis távol van az, hogy aki 
választást (tehát Istent magát) tegye felelőssé népének sorsa miatt! Két 
igazság feszül itt egymásnak. Az egyik: Izrael népének sorsában a szuve
rén Isten végzése teljesedik, de ez a tény nem mentsége Izraelnek. A 
másik: Izrael bűne, hitetlensége, tehát vétkessége felismerése nem leb
benti föl a fátylat az isteni végzés titkáról.

Miben van a tragédia! A tragédia abban van, hogy az a nép, amely 
„szenvedelmes igyekezettel” (Karner), a legnagyobb buzgósággal „haj
szolta”, kergette a törvényt, éppen „szenvedelmes igyekezete” miatt el
vesztette az „igazságot” (dikaioszüné). A pogányok viszont, akik nem tö
rekedtek ilyen szenvedelmes igyekezettel az üdvösségre, nem űzték, nem 
kergették, nem hajszolták, azok elnyerték, „megragadták” a maguk szá
mára. „A pogányokból hiányzott az Isten törvényének betöltésére törek
vő kegyesség. De ezt az Isten igazsága nem is kívánja. Ellenben a po
gányok hittel fogadták Isten igazságának kinyilatkoztatását és ezáltal ra
gadták meg az Isten igazságát” (Karner). Ez a körülmény azonban — 
ismétlem — nemesek tragédia, titok is!

2. Krisztus szolgájának ma elvileg ugyanaz a problémája mint Pál
nak. A gyakorlatban azonban természetesen más a helyzet. Krisztus ma 
is a megütközés köve és botránkozás sziklája, s ugyanakkor ma is sze- 
geletkő, tartókő, alapkő. — A mi korunkban a keresztyén világot „nagy
korú” világnak mondják; „elidegenedett emberről” beszélnek. Eltechni- 
zálódott a munkánk; életünk mechanikussá vált; elidegenedtünk saját 
magunktól, munkánktól, embertársainktól s főleg az „élet forásától” az 
..ős alaptól” magától Istentől.

Jeruzsálem tragédiája nem vetíthető egyszerűen át a keresztyénség 
mai helyzetére. Tudomásul kell vennünk azt a titkot, amelyet Pál jól lá
tott: a hinni nem tudás, a hitetlenség valamiképpen az Isten szuverén 
rendelkezésével van kapcsolatban. Mintha elvonult volna „a zápor” más 
földrészekre (Luther)! Ki érti ezt? De ugyanakkor lehetetlen nem látni 
a keresztyénség — a keresztyén egyház — sok vétkes mulasztását, bűnét, 
amellyel embertársaink számára botránkozás kövévé tettük a Krisztust, 
a Sionban letett követ. — Ezért nem „felülről lefelé” és „belülről kifelé” 
a világ felé kell prédikálnunk, hanem magunknak, a gyülekezetnek, 
hogy a Sionban letett kő számunkra legyen a szegeletkő, hogy mi meg ne 
szégyenüljünk. Figyelmeztetés ez a vasárnap mindenekelőtt a keresztyén 
gyülekezet számára, hogy helyesen viszonyuljon (higgyen) a Krisztusban, 
mert különben elkezdődik az ítélet Isten házanépén (1 Pt 4.17). Erről kell 
tehát prédikálnunk: A Sionban letett kő, Jézus Krisztus ne botránykővé, 
hanem szegeletkővé legyen, hogy aki benne hisz, meg ne szégyenüljön.

3. A bevezetés és érdeklődés keltésre különféle lehetőségünk van a 
gyülekezet jellege szerint.

Lehet történeti jellegű bevezetést adni. Flavius Josephus megírta a 
Zsidó háború (Gondolat, 1963) című munkájában Jeruzsálem elestét. Bor
zalmas a kép, amelyet a szemtanú hűségével megfest. Adatai szerint 
VIII. 10-én — pontosan azon a napon, amelyen a babiloniak felgyújtották 
az első templomot, — égett le a templom. 1 100 000 halott (főleg az éhség 
miatt!), 97 000 fogoly volt a veszteség. A városban pedig kő kövön nem 
marad! Titus az utolsó rohamra így biztatja katonáit: „Isten őket ha
raggal sújtja, nekünk pedig segít.” (408. 1.) Isten az ő népét is bünteti, a
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neki szentelt templomot is veszni hagyja, mert a Sionban letett kő bot
ránykő lett a számára.

Más. Lát ott-e valaki a gyülekezetből a mai Jeruzsálemről légi felvé
telt? A hatalmas kőfallal kerített „templomudvaron”, ahol valamikor Sa
lamon fényes temploma, majd a fogság után épült új templom ékeske
dett, ma nyolcszögletű mecset''büszkélkedik. Azon a fundamentumon, 
amelyen a zsidók régi temploma állott, 691-ben elkezdték építeni a mo
hamedánok híres „szikladómját”, amely a mekkai és medinai templom 
mellett a mohamedánok legnagyobb becsben tartott temploma. Csoda-e, 
ha szenvedéllyel folyik érte a harc zsidók és mohamedánok között? A 
„szentek szentje” helyén mohamedán mecset! Figyelmeztetés, intés a 
számunkra is! A Sionba letett kő, Jézus Krisztus számunkra élethordozó 
alapkő, életet megtartó szegeletkő legyen.

Más. Bizonyára nem ismeretlen a gyülekezet tagjai előtt az „elide
genedés” fogalma. Nem keresztyén eredetű kifejezés ez, de igen alkal
mas arra, hogy korunk emberének helyzetét meghatározzuk vele. Keresz
tyén értelme az, hogy az ember elidegenedett az „élet forrásától” Isten
től. Ezzel elidegenedett az ember életének, világának és jövőjének igazi 
értelmétől. Különösen amikor félelmek lepik meg (fóbia), amikor szen
vednie kell, vagy halálának közeledtén lesz ez nyilvánvalóvá. József 
Attila így versel: ,,... csüggedő szívvel loholok egyre /keresek valakit a 
végtelenbe/ Loholok egyre. . /Keresek valakit./ Szabó Lőrinc így kese
reg: „Pár évtized: Jut ez s az: élünk /Vesztünk egyet s mást/ és elérünk./ 
Nyüzsgünk a bolyban, visz/a sodra/ s vége: visszafekszünk a /porba/ De 
mi lesz ezután?”/

Nekünk nem kell ezzel az elidegenedett szívvel „loholni” , keserű „de 
mi lesz azután”-nal kétségbe esve a jövőbe nézni. Isten a Sionban követ 
helyezett el. Ez a kő lehet ugyan botránykő a számunkra, ha nem hi
szünk a Krisztusban, de lehet szegeletkő a számunkra, mely életünknek 
szilárd fundamentuma. Igénk figyelmeztetése, intése, tanácsa: higgyünk 
Benne; rá építsünk, s akkor meg nem szégyenülünk.

4. Krisztusra, mint szegeletkőre építeni, benne hinni ezt jelenti: a) 
Rendeződik az életem „fölfelé”. — A mi igazságunk, életünk belső rend
je, örök életünk nem a mi cselekedeteink következménye, hanem az 
Isten kegyelmi ajándéka. A Krisztusban hinni azt jelenti, hogy Isten 
felé úgy tárom ki magam, mint aki hisz annak a beszédnek, amelyet 
Isten elmondatott az érettünk meghalt és feltámadott Krisztussal. Van 
Istenünk, és ez nem érdemünk, hanem kegyelem (Reményik). Sóhajtasz 
a költővel: „Jó volna mégis hinni valamiben /Jó volna mégis félni vala
mitől” (Benjámin László: Vanitatum vanitas), nyisd meg a magad ke
gyessége, vélt igazsága, vélt jósága, vélt büntetlensége helyett a szívedet 
az előtt, akit Isten „Sionban azért tett le, hogy aki hisz neki, annak élete 
legyen” (Jn 5,24 kk). Camusnak, a francia egzisztencialistának van egy 
műve: Félreértés a címe. Azt mondja el benne, hogy anya és leánya, fo
gadósok. Azzal szerzik a pénzt, hogy gazdagabb vendégeiket rendre 
megölik. A pénzt elteszik, a hullát eltüntetik. Egyszer egy fiatalabb pár 
vesz szállást náluk. A férfit megölik. S ez a tévedés félreértés, mert a 
férfi az idegenbe szakadt fiú volt, aki meg akarta lepni az édesanyját. 
A felesége így imádkozik: „Óh, Istenem, ebben a sivatagban nem tudok 
élni. Hozzád szólok. Megtalálom a megfelelő szavakat. Légy részvéttel 
hozzám; nyújtsd felém kezedet.” — Válaszként a ház öreg szolgája jön 
be. Hívott engem asszonyom” — kérdi. — Óh nem tudom, de segítsen ne
kem, legyen részvéttel hozzám, — válaszol az asszony. — „Nem” — 
mondja a férfi, és otthagyja. A mi Istenünk nem ez az „öreg ember”, 
aki otthagy minket a bajban. Jézus Krisztus Urunk nem az, aki nem
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tudna megindulni a mi nehézségeinken, hiszen barátunkká és testvé
rünkké lett! Nekünk lehet a tartó kövünk.

b) Rendeződik az életem a felebarátom, az emberek felé, tehát víz
szintes síkban is.

Isten emberi közösségbe helyezett bennünket, és nem vett ki „ebből 
a világból” . Jézus Urunk sem ezt kérte, hanem azt, hogy ebben a világ
ban őrizzen meg a gonosztól (Jn. 17,15). Az életben kell az önzéstől, irigy
ségtől, szeretetlenségtől, erőszaktól, kihasználástól megszabadulnunk. Az 
elidegenedés ürességéből kell a társadalom-építés aktív résztvevőjévé 
lennünk. Bizony igaz: minél jobban megoldódnak metafizikai „kötel
meink”, annál jobban, következetesebben lazulnak az emberekhez fűző 
kötelmeink. És megfordítva is igaz! S tudjuk, hogy a ma emberét nem 
az a középkori kérdés foglalkoztatja: Hogyan találok kegyelmes Istenre?, 
hanem egy nagyon prózai, világi kérdés: Hogyan tudok a felebarátommal 
békességben élni?! Jézus Krisztus a felebarát felé fordít, amikor a szol
gálatra figyelmeztet (v. ö. Lk 22, 26), amikor az egy pohár víz diakoniá- 
ját említi stb . . . Ha nem akarunk megszégyenülni, akkor meg kell lát
nunk itt körülöttünk a munkatársban, a családban a testvért, aki hűsé
günket, szolgálatunkat, segítségünket várja; meg kell látnunk távolabb is 
a testvért a harmadik világban, Vietnamban, a feketékben, a kenyérte- 
lenekben . . .  igaza van egy mártír teológusnak (Bonhoeffer), aki ezt írja: 
„Ha a keresztyénség (egyház) öncélúvá lesz — csak a lelki üdvössége ér
dekli — saját kegyességének ápolására gondol, alkalmatlanná válik arra, 
hogy az emberiség számára kiengesztelő és megváltó ige hordozójává 
legyen.” S hadd idézzem meg egyik teológusunkat: „Ma az egész keresz
tyénség számára a legidőszerűbb feladat úgy szolgálni az Isten és a bű
nös ember közötti kiengesztelést az evangélium által, hogy ez dinamikus 
erőforrás legyen világunk humánus átformálására is.” (Dr. Nagy)

Mai igénk figyelmeztet, de végül is biztat: Aki így hisz benne, az meg 
nem szégyenül.

Dr. K ósa Pál

Laikus kérdések és szempontok Rm 9,30— 33-hoz

Nyugdíjas OTP tisztviselő: Nekem a szöveg megértésével nincsen 
problémám. így tanultuk és így tudjuk: a törvény cselekedeteiből sen
ki sem igazul meg Isten előtt, csak hitből. Erről kell szólnia az igehirde
tésnek. Bőrgyári kőműves: Nem ilyen egyszerű a dolog. Hogyan értitek 
ezt a két kifejezést: „pogányok” és „Izrael” ? Ha egy-két barátom eljön 
a templomba, egyik sem érzi magát találva, hiszen nem pogányok, nem 
is zsidók. Pedig ha nem érzi magát találva az ember, mit ért a templo
mozása? (11) — Postafőellenőr: Sok ilyen megkülönböztetésről olvasunk 
a Bibliában. Jézus egyszer az egészségesek és betegek, a bűnösök és iga
zak közt tett különbséget, hallunk hivők és hitetlenek csoportosításáról 
is, Pál bedobta a „tudatlanok” kiffejezést. Nem találok ma megfelelő kife
jezést: szekuláns—istenfélő, vagy vallásos—vallástalan, vagy modern és 
konzervatív, esetleg autonóm és Istennek engedelmes? Kórboncnok: Nem 
kell időt pazarolni a megfelelő kifejezés megtalálására. Lehet több mon
dattal is megmagyarázni. (11) — Egyetemi tanár: Megfordítanám a gon
dolatmenetet. Vegyük le szemünket magunkról, és nézzünk Istenre. Ne
ki úgy tetszett, hogy letegye közénk az igazi élet alapkövét, Jézus Krisz
tust. Függetlenül attól, hogy milyen emberi megfontolások uralkodnak 
korunkban. És magam is sokszor tapasztaltam, hogy lelkileg érzéketlen 
emberek, amikor egyszer nagyon tisztán és meggyőzően meghallották az
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evangéliumot, azonnal bíztak benne és egész életük megváltozott. Ugyan
akkor hányán járnak a templomba, akik végső sorban magukban bíznak 
vagy lemondásaikból és erényességükből kovácsolnak tőkét s így egy
szerűen nem tudnak mit kezdeni Krisztus evangéliumával, az ingyen 
kegyelemmel. Földmérő: Nagyon nehéz csak hinni Krisztus igazságá
ban, amikor tele vagyunk önigazsággal. A legtöbb közöttünk is, ha szá
mot kellene adnia, jórészt arra alapítaná üdvössége reménységét, hogy ő 
más mint a többi ember. Én is így vagyok. Sokszor megfoghatatlan szá
momra a „hitből való igazság” . (11) — Könyvelő: Feltétlenül meg kell 
magyarázni a 33. verset, s ehhez a magyarázathoz lehetne kapcsolni a 
Krisztus evangéliumának értelmét. Ki-ki lássa meg önmagáról, vajon 
idegesíti-e őt az ingyen kegyelem hirdetése vagy örül és ujjong azon?! 
SZTK-gondnok: Pár napja temettük bibliakörünk egyik tagját. Figyeltem 
az arcokat. Azok, akik a munkahelyről, vagy a szomszédságából jöttek 
ki a temetőbe, megdöbbenve hallgatták az evangéliumot, s láttam pár 
templomos arcot egészen szenvtelenül ott állni a gyászolók között. Akik 
hajszolják, de rosszul, nem lelik; akik nem is törődnek vele sokáig, de 
egyszer az útjukba kerül, azok boldogan megragadják. (11) — Nehezen 
indult meg a beszélgetés. Ezt a textust nehezen érthető fogalmai fegyverze
tének tulajdonítom. Komoly figyelmeztetés ez a textusról prédikálóknak. 
Amit mi talán képzettségünk folytán világosnak hiszünk, a gyülekezet
nek érthetetlen. (22) — A legtöbb nehézség az igazság szó körül adódott. 
Általában az igazságot logikai értelemben értik. Az igazság az, ami meg
felel a valóságnak. Egy valaki gondolt arra, hogy az igazság magatartást 
jelölhet. Egy fiatalember a két igazság közötti különbséget abban látja, 
hogy az egyik önmagában bízó cselekvés, a másik a nem a maga erejé
ben bízó cselekvés. Ügy tűnik, hogy ma a helyes cselekvés, a keresztyén 
üzenet etikai oldala áll az érdeklődés homlokterében. (22) — A „megütkö
zés kövébe” akadtak bele. Nem tudják megmondani, mire vonatkozhat. 
A beszélgetés során világossá vált, hogy ennek a kőnek kettős funkciója 
van. Akadály, de alap is. Nem tudtak válaszolni arra, hogy Jézus mi ál
tal válik válaszúttá. (20) — A pogány és zsidó ellentétét boncolva az 
egyik férfi arra figyelmeztetett, hogy az, ami akkor megtörtént, ma is 
megtörténhet. Egy hitetlen ember hamarabb eljuthat az igazságra, mint 
a keresztyénségére büszke ember. Arra a kérdésre, hogy mi a tartalma 
a hitnek, nem tudtak válaszolni. (22)

TEM PLO M SZENTELÉS ÜNNEPE

1 Kor 3,16— 17.
A  lelki templomrenoválás szükségessége

Más a templomszentelés és más a templomszentelés évfordulója! Üj 
templom szentelésekor a püspök megnyitja a kaput, kíséretével a szoká
sos ünnepi keretek között bevonul az Isten új hajlékába és megtartja 
abban a legelső ünnepi igehirdetést. Ennek az eseménynek van ünnepi 
kerete, méltósága és varázsa, mivel egyszeri a belső tartalma. Ez mindig 
tömeget jelent, melyben igen messziről jött emberek is tipródnak. 
A templomszentelés évfordulóján általában mindig a templom papja szol
gál —, jóval szerényebb gyülekezetnek.

1. Pál apostol nem templomot szentel Korinthusban, nem is több 
száz éves renovált templomban tart hálaadó istentiszteletet, mégis temp
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lomról beszél alapigénkben, mivel az ottani gyülekezetei Isten templo
mának tartja.

a) A gyülekezet azért Isten temploma, mivel Isten tulajdona.
Egy-egy új templom felszentelésekor az ünnepi közgyűlésen mindig

jelentést is hallunk arról, hogy mibe került az építkezés. Hatalmas össze
gekről hallunk, forintban szinte kifej ezhetetlen felekezeti és társadalmi 
összefogásról, a helyi tsz téglát, meszet és homokot szállító vontatójáról, 
egyszóval példás lelkesedésről és összefogásról. Valóban sokba kerül egy 
ilyen új templom!

De sokba került az Isten .temploma is, Korinthusban éppen úgy, mint 
itt nálunk. Mikor Pál apostol könnyes búcsút vesz az efezusi vénektől, 
többek között arra is emlékezteti a tenger partján sírdogáló embereket, 
hogy mibe került Istennek a nyája — a lelki temploma. „Vigyázzatok 
azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyá- 
zókká tett az Isten egyházánál legeltetésére, amelyet tulajdon vérével 
szerzett.” (Csel 20, 28.)

b) Ha a gyülekezet Isten temploma, akkor Istennek ott is van temp
loma, ahol nincs kőből épült ház, melyet az emberek Isten házának —, 
templomnak mondanak. Akkor Magyarországon nemcsak annyi az evang. 
templom, ahány annak mondott épület áll itt nálunk toronnyal vagy 
anélkül. Istennek lehet temploma ott is, ahol szórványevangélikusok ke
serű szájízzel panaszolják: Nincs templomunk! Isten útjainak végső célja 
nem a kőből emelt ház, hanem elsősorban a szentek közössége. A lelki 
templom!

A szórványgondozás első számú és talán legfőbb feladata nem is a 
gyűjtés a legelső helybeli evang. templomra, inkább az, hogy ez a szór
vány mielőbb lelki templommá legyen. Ez a templomépítés a legnehe
zebb, mivel pénzt mindig könnyebb szerezni, mint hitet!

Isten legszebb templomai nem mindig a középkori hatalmas székes- 
egyházak és dómok, melyeknek robusztus tornya büszkén ívelődik az ég 
felé és az autóbuszkirándulások időszakában odacsalogatja a hazai és kül
földi városnézőket, hanem ahol egy Krisztusban valóban hivő buzgó kis 
csapat példás életével mutat az ég felé. Sokszor van úgy, hogy Isten igazi 
temploma a szórványban van, nem az anyaggyülekezetben, jóllehet ott 
nincs is kőből épült temploma.

2. Pál Korinthusban megállapítja a lelki templomrenoválás szüksé
gességét.

Szelíd korholással és intézéssel kezdődik mai alapigénk: „Nem tud
játok, hogy ti az Isten temploma vagytok és . . . ? ” Áldatlan állapotok van
nak a gyülekezetben, melyek csak egyféleképpen értelmezhetők: Ezek az 
emberek nem tudják, hogy kicsodák! Ez a páli intelem teljes összhang
ban van azzal a jézusi feddéssel, melyet akkor kaptak tanítványai, mikor 
fel akarták perzselni a vendégszeretet kötelezettségét nem vállaló samá- 
riai falut. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek! Ott is, itt is Krisztust 
Urunknak valló emberek nincsenek annak tudatában, hogy ők az Isten 
temploma, mivel Isten Lelke lakik bennük. Áldatlan korinthusi állapo
tok, mivel a) pártoskodás, széthúzás, személyi kultusz vihara dúl a gyüle
kezetben. Egyházi munkások, többek között éppen Luther Márton is, min
dig félve gondoltak rá és mégsem tudták mindig megakadályozni, hogy 
nevüket ne azonosítsák magával a szent üggyel, és őket ki ne játsszák 
Isten más szolgái ellen, mivél a szentek embervolta többek között éppen 
abban is kitűnik, hogy inkább azt látják, aki és ami a szemük elé kerül, 
nem pedig a gyülekezetben lakozó és munkálkodó Szentlélek elrejtett 
titkát. Olykor Apollós talán egészen ártatlan abban, hogy egy kisebb-
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nagyobb csoport felsorakozik mögötte és nevét kijátssza mások ellen. Ez 
a pártoskodás, széthúzás és személyi kultusz Pál apostol szerint nem ki
sebb baj, mint az elferdült toronysisak. Az ilyen állapot mindig lelki 
templomrenoválást sürget!

b) Áldatlan korinthusi állapotok, mivel ott nem tudják, mire kötelez 
Isten templomának szentsége. Aki és ami az Isten számára lefoglaltatott, 
csak szent célok szolgálatában állhat. Ezt jelenti a „Szentek legyetek, 
mert én, a ti Istenetek, szent vagyok!” Mivel minden gyülekezet valami
lyen vonatkozásban mindig „Korinthus”, azért mindenütt aktuális a lelki 
templomrenoválás.

Ezen az ünnepen híveink már megszokták az intést és feddést. Ami
óta csak áll ez a templom és ezt a napot „búcsú” -nak mondják, és az 
országszerte hagyományos tartalommal megtöltötték, mindig is kemény 
prédikációt hallottak arról, hogy a lombsátorban nagy a zsivaj-lárma, de 
az Isten házában egyre halkabban szól a dicséret és magasztalás. Való
ban nem vagyunk különbek Korinthusnál, mégis szabad örvendeznünk 
azon, hogy a hívek szívügye a templomuk, minek bizonysága az utolsó 
esztendőkben renovált templomaink hosszú sora, és a püspöki hivata
lokra még egyre rázúduló templomrenoválási kérvények özöne. Mégis 
sokkal többet kellene gondolni a lelki templomrenoválás szükségességére, 
a belső repedésekre és a fellazulóban levő egykori élő kövekre.

Isten leghatalmasabb temploma, a világkeresztyénség nagy közössé
ge is lelki renoválásra szorul. Áldatlan állapotok, ha az olykor igen szép 
szavak mögött a felekezeti viszony reális helyzetét és tényeit felmérjük. 
Áldatlan állapotok, ha a mai emberiség nagy sorskérdéseit elemezve újra 
meg újra belebotlunk az egyházak nagy tehetetlenségébe, egy helyben 
topogására, sőt nem ritkán végzetes vakságára és süketségére.

Falu végén ilyenkor nagy a zsivaly, lárma . . .  Én pedig idei leszakítós 
naptáram egyik megdöbbentő képére gondolok: 7 gyerek ül az asztalnál. 
Az egyik előtt 6 teli tál füstöl, a 6 pedig kénytelen egyetlen tállal beérni. 
A búcsúi ebéd ínyencfalatainak színes differenciáltságában jó lesz arra 
gondolni, hogy világviszonylatban egyre többen leszünk, de ugyanakkor 
egyre kevesebb jut egynek. És a mi gyerekünk nem a 6 között ül!

Hogyan álljon meg Jézus Krisztus egyháza ebben a körülöttünk ki
alakult, és még egyre alakuló új világban?! Csak úgy állhat meg benne, 
ha újból Isten templomává, Krisztus testévé és gyülekezetévé lesz. Csak 
úgy, ha hallja és végrehajtja a ma parancsolatát. Csak úgy, ha engedi, 
hogy az Egyház Ura tényleg megszentelje. Csak úgy, ha megújítja nem
csak régi, tatarozásra szoruló öreg templomait, hanem egyidejűleg lelki 
templomrenoválás végett is kérvényt nyújt be a lelke Főpásztorához. 
Csak úgy, ha igent mond nemcsak az ősök templomához, hanem azok 
szent hitéhez is.

3. Végül Pál ap. Korinthusban a templom megrontásának és a lelki 
templomrenoválás elmaradásának félelmetes következményeire is rámu
tat. „Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja majd azt az 
Isten.”

Itt eszembe jut az egykori salzburgi székesegyház összeomlásával 
kapcsolatos régi, de igen tanulságos legenda. Amíg élt Vergilius püspök, 
aki a legenda szerint magától Krisztustól kapta a templomépítésre vonat
kozó megbízatást sokféle egyéb utasítással, erős várként állt a székesegy
ház a dombtetőn, és benne a Krisztust naponként magasztaló gyülekezet 
is lelki házzá épült. Röviddel a nagy püspök halála után előbb repedés 
támadt a falazatán, majd egyik éjjel nagy robajjal összeomlott. A törme
lék alól kis törpék bújtak elő, akik nagy fontoskodással azon vitatkoztak,
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hogy a rossz habarcs, egy meglazult tégla, avagy a faanyag gombásodása 
lehetett-e a váratlan összeomlás közvetlen okozója. Végül előállt egy vi
lágosfejű ember és nagy határozottsággal kijelentette: Egy ilyen hatal
mas alkotás, mint Vergilius székesegyháza, egy kis repedés, egyetlen meg
lazult tégla, vagy szúrágta gerenda miatt még nem dőlhet össze. De mi
vel a székesegyházban a nagy püspök halála után megszűnt Krisztus igaz 
tisztelete és imádása, pusztán hiú játékszer lett belőle, melyet a föld nem 
volt hajlandó tovább is hordozni! „Ha valaki az Isten templomát meg
rontja, megrontja majd azt az Isten.”

Korinthusban is a pártoskodás, széthúzás és egyes személyek mögötti 
felsorakozás viharában megszűnt Krisztus igaz tisztelete, imádása és kö
vetése. Feledésbe ment, hogy ők maguk az Isten temploma, mivel Isten 
Lelke lakozik köztük és bennük.

„Nincs még valami, ami ezt a szent építményt oly végzetesen meg
rontja, eltorzítja és meggyalázza, mint a nagy szavak öntelt művészete, 
az okosság és az elkápráztató ékesszólás.” (Stáhlin.) Mindig ott a legsür
gősebb a lelki templomrenoválás, ahol megfeledkeznek Ágoston egyház
atya mondásáról: „Az egyházban, a gyülekezetben az első, második és 
harmadik számú erény mindig az alázatosság!”

Weltler Rezső

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 3,16— 17-hez

Nem tudom pontosan tisztázni, hogy mi különbözteti meg a templo
mot egyéb helyiségektől, miért mondjuk szentnek, különösen a protes
táns templomot. Ott jobban lakik Isten, mint egyéb helyen? Nem értem 
mit jelent „megrontani”. Megrontani szerintem ezt jelenti: neveletlenül, 
illetlenül viselkedni a templomban, pl. fütyürészni, nevetgélni, beszél
getni. Engem soha nem tanítottak arra, hogyan kell templomban visel
kedni, csak azt látom, hogy sokan természetellenesen mozognak. A temp
lom legalább annyira a templombaj árók lakhelye, mint az Istené. Ezért 
igyekezni kell minél otthonasabban berendezni, hogy minél barátságo
sabb legyen a hangulata, ahova öröm belépni. Ha templomba lépek be, 
valami ösztönös félelem és tisztelet fog el, tehát a vers alapján ugyan
ilyen érzéssel kell minden emberre tekinteni? A „megrontás”-nak van 
egy ilyen érteimé: varázslattal bajt zúdítani valakire. De a szó egyébként 
is használhatatlan. Ha tényleg igaz, hogy Isten Lelke lakik bennem, ak
kor biztos, hogy nekem annak megfelelően is kell viselkednem. Bár én 
azt gondolom, hogy sokunk leikéből már Isten ki van lakoltatva és más 
foglalta el a helyét. Hogyan került Isten lelke az emberbe? Csak a meg- 
tértekbe költözik Isten Szentlelke? (25) — Még sosem vettem részt temp
lomszentelési ünnepen. Ez leliet az evangélikus búcsú? Egyáltalán minek 
ez? (25a)

3 81



A R A T Á S I H Á L A A D Ó ÜNNEP

1 Tim 4 , 4 —5

Jó lenne, ha az új fordítás kiadását olvasnánk fel. Többről van 
szó, mint „Istenek minden teremtett á l l a t a”. Ezt a többet az új for
dítás érzékelteti: „amit Isten teremtett”.

A levél 1. és 4. fejezetében (készüléskor végigolvasni!) a hamis taní
tókról van szó. Röviden a hamis tanítók — szektások — két ismertető
jele: 1. Képmutató látszat-keresztyénség. 2. Titkos bűneiket aszketikus tö
rekvéssel és követelésekkel palástolják. Látszólag ők a komoly életfelfo
gás követői. Tanításuk egy szóban: tartózkodás (házasságtól, bizonyos 
ételektől és italoktól). — Mi van emögött a gondolkodás mögött? 1. Zsi- 
dós rituális törvényeskedés. 2. Pogány, hellén-gnosztikus vonás, amely a 
világot dualisztikusán nézi: anyagi és lelki világ. Ami „anyagi” az isten
ellenes, és a szabadulás útja: a lélek megszabadulása az anyagtól. 3. Le
het, hogy az enthuziazmus is szerepet játszik (2 Tim 2,18).

Miért éles a harc? Mert a szektás tanítás a hitet támadja, önmegvál
tást hirdet. A romlást a természetben s nem a bűnben látja. Megveti 
Jézus művét. Megveti Isten tanítási rendjét. Ezért: „Amit Isten terem
tett, j ó.” Ez a hit szava. Isten világa tiszta (Acta 10,9—16). A keresztyén 
ember ebben a világban szívében az igével és imádsággal h á l a a d á s 
s a l  élhet.

Ha nem aratási hálaadó ünnepen kellene prédikálni, ez volna a kér
dés: Mi az, ami megszentel? Tartózkodás? Törvények? Rajongás? És a 
válasz: 1. A hit (Isten világában, ajándékaiból élünk.) 2. A szüntelen há
laadás. 3. Az ige és imádság. Semmi más! — Aratási hálaadó ünnepen 
azonban mégis jobb lenne a következő téma és vázlat:

Legyen egész életfolytatásunk hálás!

A hálaadás gyűjtött össze bennünket. „A mi mindennapi kenyerün
ket” köszönjük meg. Az erőt a munkához, a munka sikerét, a napsuga
rat és esőt, a termést, amit betakaríthattunk. Mai istentiszteletünk a há
laadás jegyében folyik. Igénk is háláról beszél. Csakhogy Isten arra 
akar elvezetni, hogy ne csak egy hálaadó istentiszteletet tartsunk, ha
nem legyen egész életfolytatásunk hálás!

Ezért jó, ha Isten igéjén tájékozódva feltesszük a kérdést, mit je
lent ez a szó: hála?

1. A hála világszemléletünkből fakad. Pál apostol itt „világmegvető” 
tévtanítók ellen harcol. Ügy gondoljuk, ez ma már nem kérdés, pedig so
kan ma is így gondolkoznak „hivő” módon: ez a világ gonosz, és bennün
ket is ez a világ ront meg. Ebben persze az is benne rejlik, hogy ezek az 
emberek önmagukat jobbaknak gondolják. Ebből folyik aztán, hogy ha 
igazán „szent” életet akarunk élni: tartózkodni kell a világtól. Az ételek
től és házasságtól tartózkodás talán ma csakugyan nem „kísértés” (bár 
megvan és tapasztalható néha!). De a gyökér ma is erős lehet: tartózkod
ni a világ, az élet (társadalmi és nemzetközi élet!) dolgaitól. Ezek azok, 
akik gyermekeiket is korlátokkal és tilalmakkal nevelik, s csodálkoznak, 
ha gyermekük konfliktusba kerül, vagy az ellenkező végletbe esik. Ha 
nem is ételekei kapcsolatban, de ezek a „finnyás”, „válogatós” keresz
tyének. Ezek azok, akik még ma is hangsúlyozzák: a keresztyénség kizá
rólag „ lelki” dolog, csak ezekkel a lelkiekkel szabad törődnie. (Érdekes:
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sokszor ez a magatartás más bűnöket palástol, éppen mint Pál korában, 
(2—3. v.).

Isten igéje ezt a gondolkodást hamisnak ítéli! Nem a világ ront meg 
minket, hanem mi rontjuk meg a világot! Mi vagyunk önzők, hitetlenek, 
gyűlölködők, és „amit Isten teremtett, jó” ! Ez az utolsó szó emlékeztet 
a teremtésre (Gen 1,31), és igen gazdag jelentésű: szép, jó, drága, derék, 
hibátlan, hasznos, dicséretes. Nekünk tehát nem a világtól, hanem a bűn
től kell tartózkodni. Aki a világot megveti, Istent veti meg! A természet 
rendje — Isten rendje. Testünk felépítése — Isten műve. Az étel és ital 
— Isten adománya. A keresztyén élet: hálás elfogadás. Annak felisme
rése: Isten világában élek, Ö adta az életet, Ö áll az események mögött. 
Ha így látom az életet és világot, Isten hálás gyermeke leszek. így ért
hető az első mondat: a hála világszemléletünkből fakad.

2. A hála és köszönő szó kimondása. Sokszor visszatart valami a kö
szönet kimondásától. Pedig a köszönet szava nemcsak annak életét 
szépíti meg, akinek köszönhetünk valamit, hanem a miénket is. — Sok
szor Istennek sem mondjuk ki. Visszatarthat: büszkeségünk, közömbös
ségünk, panaszkodásunk. Sokszor hasonlítunk a Jézus által meggyógyított 
tíz ember közül a kilencre: elfelejtjük tetteit megköszönni. A hálás élet
folytatáshoz hozzátartozik Isten igéje és az imádság, s bizonnyal nemcsak 
a könyörgés, hanem a hálaadás is. Mi lenne, ha egyszer Isten elvenné 
mindazt, amit nem köszöntünk meg?

Van egy ének, a címe: Hála. Érdemes néhány versét idézni példaként 
arra: hogyan és miért adhatunk hálát.

„Hála barátért, testvérszívért 
Hála mindenkiért Neked,
Hála, hogy minden hántást, sértést 
Elfeledhetek.

Hála a munkahelyemért is.
Hála a boldog percekért. 
Mindent köszönök dalt és fényt is 
Szépséget, zenét.

Hála, hogy örök irgalmadnak 
Nincsen határa Istenem.
Hála, hogy szívem hálát adhat 
Ma: és szüntetlen”
Ez a hálaadás a mi életünket tenné széppé, megelégedetté. Ide kel

lene eljutni: „Hála, hogy szívem hálát adhat ma és szüntelen.”
3. A hála rugó a szolgálatra. Igaz, hogy a felolvasott rövid két mon

datban erről nincs szó. A teljességhez azonban hozzátartozik és az ige 
egésze is erre tanít. Ha hálósak vagyunk valakinek, készek vagyunk 
„megszolgálni” . Legalábbis az igazi hála viszont-szolgálatra indít.

Isten iránti hálánkat is szolgálattal róhatjuk le. Olyan tétel ez, ami
nek mindkét oldala érvényes: az igazi hála szolgálat, és az igazi szolgálat 
hála!

Hálás szívünk indít arra, hogy Istent szolgáljuk imádsággal, sza
vunkkal és egész életünkkel.

Hálás szívünk indít arra, hogy szeretteinket és felebarátunkat is 
szolgáljuk készséggel még akkor is, ha ezt a magunk kényelméről le
mondva kell tennünk.

Hálás szívünk indít arra, hogy szolgáljuk népünk életének további
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fejlődését, segítsük a szocialista társadalmi rend felépítésében és kiala
kításában.

Hálás szívünk indít arra, hogy szolgáljuk a népek életét, Isten jó 
világát, hogy a világ élete szebb legyen, hogy segítsük lefogni a háború 
tüzét gyújtogató kezeket és hozzájáruljunk valamivel ahhoz, hogy az 
egész világon igazságos társadalmi rend valósuljon meg.

Segítsen minket Isten, hogy nem c s a k  aratási hálaadó ünepet ün
nepeljünk, hanem legyen egész életfolytatásunk hálás!

Keveházi László

Laikus kérdések és szempontok 1 Tim 4,4— 5-höz

A kijelölt szakaszt az előző versekkel együtt kell látnunk. így job
ban érthetjük. Ma a böjtölés nem szokás. Kiment a „divatból”. Csupán 
úrvacsorázás előtt tartózkodom bizonyos ételek fogyasztásától. Ha valaki 
böjtöl, tudja-e, hogy miért böjtöl? (23) — Mit jelent hálát adni Istennek? 
Megköszönni istennek az ő nagy ajándékait: a Szentlelket, a hitet, a bűn
bocsánatot, az örök életet. Elismerni, hogy emberé a munka, Istené az 
áldás. Aki nem hálaadással veszi az Isten teremtett dolgait, javait, az 
nem tud mértéket tartani azok élvezetében. Ennyire fontos a hálaadás, 
hogy mindent jóvá tesz? Mit jelent hálával élni valamivel? A hála Is
tenhez köt. Az Istennel való kapcsolat más nézőpontból láttatja velünk 
a dolgokat, az egész világot. Ugyanaz a dolog lehet bűnné vagy áldássá, 
attól függően, hogy hogyan élünk vele. Isten semmit sem teremtett rossz
nak. Maga Isten állapítja meg a teremtett világról, hogy az jó (1 Móz 1,31). 
(23) — Nemcsak a munka végzésekor van szükség a könyörgésre, imád
ságra, tehát az Ürral való kapcsolatra, hanem a munka eredményének 
számbavételekor és a munka gyümölcsének élvezetékor. A hálás ember 
szíves adakozó, mert tudja, hogy amije van. Isten kegyelméből van. (23) 
— Hogyan lehet ezt az igét aratási hálaadó ünnepen a mai emberhez kö
zel hozni? Ma a falusi tsz dolgozók nagy többsége közvetlenül nincs is 
érintve ebben a régen nagy fáradságot és munkát igénylő feladatban? 
Gépek végzik a vetés és aratás munkáját és csupán a brigád tagjai ér
dekeltek a learatás munkájában. A falusi ember azért benne él Isten te
remtett világában és minden gazdasági tevékenységében tudja, hogy 
„emberé a munka, Istené az áldás.” Hiába vannak gépek, ha nincs jó 
időjárás, minden fáradság hiába való. A mai embertől távol áll az a 
gondolat, hogy a földi javakat megvesse. A hálaadás és az imádság hiány
zik az életünkből: úgy gondoljuk, hogy az a természetes, hogy munkán
kért megérdemeljük és magunknak köszönhetjük anyagi javainkat. Mit 
jelent az, hogy megszenteltetik mindaz, amit földi javaknak mondunk, 
Isten igéje és a könyörgés által? Önkéntelenül valami ceremóniára, 
vagy katolikus dologra gondol az ember: szentelt víz, beszentelt koporsó 
stb. A régi öregek a kenyérre, mielőtt megszegték, a kereszt jelét rajzol
ták a késsel. Isten áldása nélkül a sok is kevéssé lesz. A hangsúly enné) 
az igénél mégis csak a Teremtő Isten és az ember közötti viszonyon 
van. Aki nem feledkezik meg teremtő és fenntartó gondviselő Istenéről, 
az hálás szívvel veszi Isten minden ajándékát. (17)
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Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kikép

zése a budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, 

felvételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizott
ságához címezve —. legkésőbb augusztus 15-ig küld
jék be a Dékáni Hivatalhoz (Budapest, VIII., Üllői út 
24. II.).

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni’ a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb 
iskolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy 
más olyan bizonyítvány, amely a kérvényező lakását, 
szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti, 
illetve szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi bizo
nyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, 
f) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi körül
ményeit, valamint a lelkészi szolgálatra indulás okait, 
h) esetleges egyházi működésről szóló bizonyítvány. 
A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lelkésznek 
és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes bizo
nyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek jelentkezőt 
részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
alkalmasságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi évek
ben lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a 
lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg levélben, köz
vetlenül az Akadémia dékánja címére küldje meg. Az 
okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A má
solatokat „egyházi használatra” megjelöléssel egyház- 
községi lelkész is hitelesítheti. Az akadémiai tanul
mányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kér
jék felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Aka
démia hallgatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kér
vény is a dékáni hivatalba küldendő, részletes önélet
rajz kíséretében.


