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Csendben Isten előtt

Mítoszok és tények
L e l k é s z i  k a r u n k  „m o z g á s a"

Egyik lelkészünk —  célozva a Déli Egyházkerület múlt 
évi közgyűlésen elhangzott püspöki jelentésére —  a napok
ban örömét fejezte ki afelett, hogy „folyik  egyházunkban a 
mítosztalanítás” . Mint ahogyan a püspöki jelentésben is 
nem az evangélium „mítosztalanításáról” volt szó, hanem bi
zonyos téves nézetek és képzetek tisztításáról, úgy ez a lel
kész is így értette megjegyzését. M ivel „mítoszok”  valóban 
gyakran lábra kelnek és elindulnak a maguk hosszú útján 
időnként szükséges leállítani azokat, mielőtt még nagyobb 
távolságot „gyalogolnának” le.

A  legutóbbi időben itt is-ott is ilyen mítoszokat hallot
tam: „Egyházunkban a segédlelkészek nem tudnak parókiá
hoz jutni.” A  másik: „H a valaki egy gyülekezetbe kerül, az 
szolgálata végéig kénytelen ott is maradni.”  A  harmadik: „A  
falusi gyülekezetekből nem vezet út a lelkészek számára a 
városi gyülekezetekbe.”  A  negyedik: „Egyházunkban nincs 
lehetőség anyagilag is előbbre jutniuk a lelkészeknek.” Ilyen 
és hasonló mítoszokat lehetne folytatni.

De most nézzük a mítoszokkal szemben a tényeket! Te
gyük vizsgálat tárgyává a legutolsó 10— 11 esztendőt, tehát 
1958-tól 1969. nyaráig.

Köztudomású, hogy egyházunkban jelenleg kerekszám
ban 420 lelkész szolgál. Ezeknek nagyobb része természetesen 
megválasztott gyülekezeti lelkész (parókus), de mintegy 30—
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35 segédlelkészünk, illetve női lelkészi munkatársunk is van,
Az elmúlt 10 esztendőben

segédlelkészből parókus lelkész lett —  —  43
segédlelkészből másodlelkész —  —  —  —  4
kisebb gyülekezetből nagyobb gyülekezetbe

került —  —  —  —  —  —  —  —  51
Egyenlő lélekszámú gyülekezetekben történt

lelkészváltozás —  —  —  —  —  —  5
Nagyobb gyülekezetből kisebbe került —  —  4

Összesen: 107
Ezekhez az adatokhoz kell vennünk még azt is, hogy há

rom lelkészünkből teológiai tanár lett. Így összesen 110 lelkész, 
illetőleg professzor-választás volt 10 esztendő alatt. Azt is 
mondhatjuk, hogy lelkészi karunkban minden negyedik lelkész 
10 év alatt helyet változtatott. Ezek a számok a mítoszokkal 
szemben éppen azt bizonyítják, hogy igen nagy volt a „m oz
gás” lelkészi karunkban. Külön is ki kell emelnünk két szá
mot. Az egyik azt mutatja, hogy sok segédlelkész jutott paró
kiához, hiszen 43-an kerültek a „segédlelkészi státusból” a 
„parókus lelkészi státusba” . Köztük olyanok is voltak, akik 
2— 3 évi segédlelkészi szolgálat után hívattak meg egy-egy 
gyülekezet élére. Természetesen azok a segédlelkészek jutottak 
hamarabb parókusi álláshoz, akik nem sökat válogattak, ha
nem elfogadták kisebb, vagy „nehezebb terepű” gyülekezetek 
hívását is.

A  másik jelentős adat az, hogy 51 lelkészünk „ju tott 
előbbre” : kisebb gyülekezetből nagyobbá. Köztük számos 
„szórvány-lelkész”  került nagylélekszámú, többször szórvány- 
nélküli gyülekezet lelkészi állásába. Ez az előrejutás magától 
értetődően anyagilag is előbbrejutást jelentett. A  nagyobb lét
számú gyülekezetek több lelkészi fizetést tudnak adni és 
legtöbbször kényelmesebb lelkészlakásokat is. Talán fölösle
ges hangsúlyoznom, hogy mindez nem „véletlenül” történt, 
hanem az egyházvezetőség jó l átgondolt, céltudatos és terv
szerű „ütemezése” következtében alakult így.

Ha azt nézzük, hogy hány lelkészünk került faluról vá
rosba, azt látjuk, hogy összesen 25 falusi lelkészből lett vá
rosi lelkész. A  városba-jutás több lelkészünk számára azért 
jelentett többek között előnyt, mert gyermekeiket hazulról 
taníttathatták, más esetekben pedig a papné könnyebben ju
tott világi állásba.
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Az egyház vezetőség nem titkolja, hogy elsősorban olyan 
lelkészek előbbre jutását segítette, akik jól megállták helyüket 
a kisebb gyülekezetekben is, és rendszeresen tovább képezték  
magukat a teológiában és minden szükséges ismeretben, szol
gálatuk jó  betöltése érdekében.

Néhány „mozgást gátló körülm ény”

Nem volna teljes a kép lelkészi karunk mozgásáról, ha 
nem említenénk meg néhány olyan körülményt, amely két
ségtelenül gátolja a még gyorsabb mozgást.

1. „Budapesten kívül nincs élet.”  Régebben sokat mon
dogatott szállóige volt: „Magyarországon kívül nincs élet.” 
Ez a szállóige eredhetett hazaszeretetből, vagy elfogultság
ból, vagy sovinizmusból. Ezt a szállóigét most én úgy fordí
tom, hogy több segédlelkészünk és minden áron budapesti 
parókiára vágyó vidéki lelkészünk többé-kevésbé így gondol
kodik: „Budapesten kívül nincs élet.”  Vannak fiatalok, akik 
alig tudják másutt elképzelni lelkészi szolgálatukat, mint Bu
dapesten. Itt akarják kezdeni, folytatni és befejezni lelkészi 
szolgálatukat. Ha a püspök a felavatott segédlelkészeket ki
küldi a vidéki gyülekezetekbe, egyik-másik úgy gondolkodik 
közülük, hogy „1 vagy 2 évet valahogy csak kibírok vidéken, 
aztán a püspök úgyis Budapestre helyez.”  Ebből aztán az kö
vetkezik, hogy a fiatalok „torlódnak”  Budapesten, néhány 
idősebb lelkészünk pedig „húzza az igát a szórványokban” . 
Természetesen nagyon fontos és el nem hanyagolható a bu
dapesti gyülekezetek gondozása is. Az is igaz, hogy a buda
pesti gyülekezetek gondozása ma semmivel sem könnyebb, 
mint a vidéki „szórványgyülekezetek” pásztorolása. Evangé
likus egyházi szempontból maga Budapest is egy nagy szór
vány! Mégis nem lehet vitás, hogy a vidéki szórvány gyüle
kezetek pásztorolásával sokkal több kényelm etlenség jár 
együtt, beleértve a kerékpárt, a motorkerékpárt, az esőt és 
havat és gyakran a magányosságot is. Sőt még azt is, hogy 
egy-egy téli estén nem lehet hirtelen arra gondolni, hogy 
„m enjünk el az Operába, vagy a Zeneakadémiára, vagy a. 
Nemzeti Színházba, vagy szaladjunk át egy kis beszélgetésre 
az ötödik vagy hatodik utcában lakó másik lelkészcsaládhoz.” 
Bár a Magyar Népköztársaságban óriási lépésekkel haladunk 
előre a kulturális életnek vidéken, kicsi falvakban való k i
építésével, mégis természetszerűleg jelentős különbség áll
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fenn a főváros és vidék kulturális élete között. De ha a fia
talok nagyobb része Budapesten akar maradni, ilyen okokból 
is, akkor mi lesz a szórványokkal? Ki áll azoknak az idősebb 
lelkészeknek a helyébe, akik az egész életüket falun élték le 
és gyakran eg y -eg y  vasárnap 4— 5 kis szórványgyülekezetben  
is prédikáltak és ki tudja, hány km -t kerékpároztak vagy 
gyalogoltak!

2. Ugyancsak problémát jelent az a helyzet, hogy az 
1969. január 1-én bevezetett új egyházi nyugdíjtörvényünk  
szerint csak azok a lelkészek kaphatnak majd magasabb nyug
díjat, akik 1972. január A z  után mennek nyugdíjba. Nem ki
fogásolhatjuk, hogy legidősebb lelkészeink is szeretnének még 
legalább 2 és félévet szolgálni, hogy ennek nyomán elnyer
jék  a magasabb nyugdíjat. Az egyházvezetőség azon az állás
ponton van, hogy ha nem áll fenn egy-egy lelkésszel kapcso
latban olyan kényszerítő körülmény (betegség, gyülekezeti 
problémák, stb.), amely a lelkész nyugdíjbamenését sürgeti. 
a legidősebb lelkészeket is meg kell hagyni szolgálatukban 
1972. január 1-ig. Ez időtől kezdve pedig évente 6— 7 lelkész 
nyugalomba vonulását bírja majd el egyházunk Nyugdíj osz
tálya. Mivel idősebb lelkészeink a „kivárás”  álláspontján van
nak, magától értetődően némi „lelassulás”  jelentkezik lelké
szt karunk mozgásában. Ez azonban átmeneti és rövid ideig 
tart. Azok a fiatal lelkészek, akik már nagyon szeretnének 
parókiára jutni, számíthatnak rá, hogy 2— 3 éven belül paró- 
kusi álláshoz jutnak. Arra azonban akkor se számítsanak, 
hogy mindannyian majd csak nagyvárosokban, vagy éppen 
a fővárosban fognak elhelyezkedni. Három év múlva is lesznek 
kisgyülekezetek és szórványok! Ezek a kisgyülekezetek is vár
ják a lelkészeket. Sőt arra is joggal számíthatnak a jelenleg 
szórványban levő lelkészek, hogy elsősorban nekik van jo 
guk kérni nagyobb és anyagilag is jobb gyülekezeteket.

3. Több esetben az is problémát jelent, hogy segéd lelké
szeink túlnyomó része családot alapított. Félreértés ne essék: 
az egyházvezetőség sem m iképpen nem  kíván akadályt állítani 
a segédlelkészek nősülése elé. Sőt nem is kell a nősüléshez 
nékik engedélyt kérniük, csupán bejelentéssel tartoznak a 
püspök felé. Mégis a segédlelkészeknek az egyik gyülekezet
ből a másik gyülekezetbe való áthelyezésénél ez a helyzet nem 
probléma-mentes. Gyakran a segédlelkészek felesége diplomá
val rendelkezik és világi állásban van. Ha a segédlelkészt a 
püspök áthelyezi, a segédlelkész feleségének fel kell mondania 
állását és új állást kell szereznie férje új állomáshelyén. Még
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tovább bonyolítja a problémát az, hogy a különböző szakvég
zettségekkel rendelkező segédlelkész-feleségek legtöbbször csak 
városban tudnak elhelyezkedni. Így megint a szórványgyü
lekezetek maradnak lelkészek nélkül. Ez a probléma különö
sen is „elnehezül”  akkor, amikor budapesti segédlelkészek vi
dékre való elhelyezéséről van szó.

A  felsorolt „gátló körülmények” ellenére nyugodtan el
mondhatjuk, hogy lelkészi karunk mozgása lényegében jó  
ütemben folyik, mint ahogy azt a fentebb ismertetett adatok 
világosan mutatják. Viszont mindannyiunknak érdemes el
gondolkozni azon, hogy miképpen lehetne ezt a mozgást még 
gyorsabbá tenni, hogy ne érezze magát senki „e lfe le jte tt em 
bernek”  valamelyik kis szórványgyülekezetben.

Személyes vallomás

a) Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy jelenleg a 
Magyarországi Evangélikus Egyházban nincs lelkészhiány. 
Számunkra pillanatnyilag nem az a legfőbb probléma, hogy 
egy állást nem tudunk semmiképpen betölteni, hanem egyfe
lől az, hogy több fiatal lelkészünk szeretne minél előbb paró
kiához jutni, illetőleg több szórványlelkészünk szeretne na
gyobb gyülekezetbe jutni. Számos nyugati országban élő 
evangélikus egyház számára a főproblémát a lelkész-hiány 
okozza. Meggyőződésem szerint ez nagyobb probléma, mint a 
miénk!

b) Magam pécsi lelkészi szolgálatom idején 17 éven keresz
tül olyan nagy szórványban dolgoztam, amely egyházunk 
egyik legnagyobb szórványa. (Ezen a területen jelenleg 3 lel
kész szolgál 2 autóval!) Jól ismerem a szórványlelkész min
den gondját és örömét, a hosszú kerékpár-utakat, a hiába 
várt autóbuszokat, téli éjszakákon az országúton-maradást és 
gyaloglást sokszor 20 km-eken keresztül. Azt a helyzetet is jó l 
ismerem, amelyben néha 5— 10 embernek prédikál a lelkész 
hosszú kerékpározás és „átizzadás”  után. De ismerem azt az 
örömöt is, amely abból adódik, hogy az a néhány lélek mi
lyen szomjasan tudja hallgatni az igehirdetést. Ezeknek isme
retében  az a meggyőződésem , hogy egyetlen lelkészünknek  
sem volna szabad sem a fővárosban, sem más nagyobb szór
ványnélküli gyülekezetbe kerülni mindaddig, míg legalább 
S— 10 évet el nem  töltött szórványgyülekezetben, szórvány-
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utakon. Aki ilyen helyeken kiállja a próbát, az megérdemli 
azt, hogy előbbre jusson, talán még Budapestre is!

c) Ha megtehetném (tudom, hogy nem tehetem meg!) azt 
tanácsolnám a Teológiai Akadémiáról kikerült és felavatott 
segédlelkészeinknek, hogy legalább 2— 3 évig várjanak a há
zasságkötéssel, hogy így könnyebben helyezhetők legyenek  
egyik gyülekezetből a másikba. Több gyülekezetét ismerhet
nének meg, többet tapasztalhatnának és több gyülekezet is
merné meg őket. Ez utóbbinak aztán az lenne a következ
ménye, hogy amikor a gyülekezetben lelkészválasztásokra ke
rül a sor, többen emlékeznének reájuk és hívnák vissza őket 
most már parókus lelkészként. Ez a két-három év még iarra is 
jó  lenne, hogy önképzésükre (teológiai továbbtanulás, nyelv- 
tanulás, stb.) több idejük jutna. Mindezt nagyon félve mon
dom, mert tudom, hogy hamar röppenhet el emberek szájá
ból ilyen álláspont hallatára ez a megjegyzés: ,,ez emberte
lenség” ! Már pedig nem szeretnék „embertelen” lenni! (Arról 
azonban egyszer érdemes volna elvitatkozni, hogy ez tényleg 
„em bertelenség?” )

d) Idősebb, a nyugdíjkorhatárt meghaladt —  tehát 65 éven 
felüli —  lelkésztestvéreimnek, viszont nagyon csendben és 
nagyon tisztelettudóan ezt a kérdést teszem fel: Szabad-e min
den esetben szinte kizárólag csak azért maradni még a szol
gálatban, hogy a magasabb nyugdíjat elnyerjék, holott a saját 
egészségi állapotuk és a gyülekezet érdeke azt kívánná, hogy 
adják át szolgálatukat a fiatalabbaknak? Mi nem sürgetjük 
őket, mint fentebb is mondottam, megértjük maradásukat. De 
ha a fiatalok felé elmondottam azt, amit elmondottam, akkor 
a jó  „egyensúly” fenntartása céljából talán ezt sem hagyhat
tam e l . . .

Fontos azonban, hogy a mítoszokat „elfú jja  a szél” , és 
szembenézzünk azokkal a tényekkel, amelyek megtanítanak 
összefüggésekben gondolkodni és dolgozni.

D. Káldy Zoltán
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Ta n u l m á n y o k

S zen t írás  és h a g y o m á n y

A  h a g y o m á n y  m in t a n tro p o io g ia i é s  k ris z to ló g ia i p ro b lé m a

DR. KRISTEN EJNAR SKYDSGAARD koppenhágai professzor, 
az LVSZ Ökumenikus Kutató Intézetének szervezője és első 
vezetője (amely azelőtt Koppenhágában, most Strassburgban 
működik), az Evangélikus Egyház kimagasló képviselője a 
Második Vatikáni Zsinaton, élesen világít rá cikkében arra 
a tényre, hogy bármennyire nyilvánvaló a hagyomány törté
neti elsőbbsége az újszövetségi írással szemben, lényegileg 
mégsem jutott közelebb egymáshoz a protestáns és a római 
katolikus álláspont, mert a reformáció egyházai szerint a ha
gyomány a történeti fejlődés során idegen elemekkel telítő
dött, és eltolódott, s ezért szükségessé vált az egyházi hagyo
mány reformációja az írásban foglalt eredeti hagyomány 
alapján, a római egyház viszont következetesen vallja az 
egyházi hagyomány lényeges változás vagy eltolódás nélküli 
történeti fejlődését, és ezért csak a reform szükségességét is
meri el, a reformációt pedig az egyház folyamatos fejlődése 
megtörésének és az egyházszakadás okozójának tekinti. A re
formáció lényegének ez az elutasítása egyébként világosan 
megszólal J. M. J. Congar cikkében is, amelyet folyóiratunk 
más rovatában ismertetünk: „Az egyház nem tévedhet!” 
D. K. E. Skydsgaard cikke megjelent a Lutherische Monats- 
hefte 1969/4. számában.

A reformáció utáni első évszázadokban a Szentírás és a hagyomány 
problémája nem jutott túl a nagyon mélyreható és éleselméjű, és mégis 
meglehetősen egyhangú, és egyre sterilebb vitatkozáson. Luther úgy lát
ta, hogy kénytelen a római katolikus hagyomány ellen harcolni. Ebből a 
harcból ered a „sola scriptura” jelszava. A „tradíció” szó elvesztette ere
deti értelmét, az evangélikus hitvallási iratok betűrendes mutatójában a 
„tradíció” címszótól az „emberi rendelkezés” címszóra utalnak.

A Tridentinum fogalmazta meg a római katolikus egyház válaszát: 
az evangéliumot írott könyvek és íratlan hagyományok tartalmazzák. 
Ebből az „és”-ből hamarosan „egyrészt-másrészt” lesz. Vagyis a „sola 
scriptura” elvével éles ellentétben a Szentírás és a hagyomány a kinyi
latkoztatás két önálló, egymástól lényegileg független, egymással egyen
lő rangú forrásának számít. „A Szentírás önmaga magyarázója” evangéli- 
kis alapelvével szemben az egyházi hagyományt tekintik az Írás helyes 
értelmezésére vezető hermeneutikus elvnek. Két egymást kizáró és egy
mást eretneknek nyilvánító álláspont ez. A Szentírás és a hagyomány 
problémájának ez a megoldása az utolsó ötven évben már nem érvénye
síthető. A probléma új szakaszba lépett.
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Az exegetikai kutatás kimutatta, hogy az Írás és a hagyomány vi
szonya sokkal bonyolultabb, mint korábban hitték. Történeti szempont
ból a kettő közötti határ sokkal homályosabb és nehezebben felderíthető. 
Mind a kettő történeti jelenség, a történelem pedig mozgást jelent és fej
lődést. Ezt természetesen elég könnyű a hagyomány fogalmáról kimutat
ni. Nem szabad ugyan elfelejteni, hogy a hagyományban van valami tar
tós, konstans, és ilyen értelemben változatlan elem. A hagyományban 
van valami változatlan lényeg, amely azt éppen hagyománnyá teszi. Más
részt a Szentírás nemcsak valami szilárdan rögzített és mozdulatlan va
lóságot képvisel, mert maga az Űjtestamentum is fejlődés, hagyomány 
eredménye, és ezenkívül, amiről gyakran megfeledkeznek, az írás min
denkor olyan magyarázat tárgya, amelynek alanyát mindig a hagyomány 
formálta. Ha az Írásról beszélünk, egyúttal erről az Írást értelmező alany
ról is kell beszélnünk. A hagyomány és az Írás az eleven, történeti, em
beri lét kifejezései és eszközei, és mint ilyenek egymással sokkal inkább 
összefonódnak, mint azt korábban vélték.

Az exegetikai kutatás mutatta meg ezt. Az Újtestamentum legrégibb 
részei a gyülekezetben meglevő hagyományra mutatnak. Pál 1 Kor 11- 
ben és 15-ben hagyomány átvételéről és átadásáról beszél, mégpedig a 
szokásos rabbinista szakkifejezésekkel. A páli iratokban többé-kevésbé 
világos hagyományanyagot, kérügmatikus, liturgikus és tanítási hagyo
mánytöredékeket lehet kimutatni, amelyek bizonyítják, hogy a gyüleke
zetben eleven és már szilárdan formulázott hithagyomány létezett.

A formatörténeti kutatás azt is kimutatta, hogy a szájhagyomány 
megelőzte a szinoptikus evangélium végleges rögzítését és formába önté
sét. Az újtestamentumi kutatás nagy gondot fordított arra, hogy ezt a 
hagyományt visszakövesse a legrégibb rétegekig. Az Írás és a hagyomány 
az Űjtestamentumban olyan szorosan kapcsolódnak egymással, és olyan 
átláthatatlanul vannak egymással összefonódva, hogy sokszor nem tudni, 
hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik. Az első nemzedékekben 
összefüggő egészet alkotnak, amelynek kibogozása nagyon nehéz. Az 
azonban történeti szempontból világossá vált, hogy a hagyomány megelő
zi az Írást. Ezt ugyan mindig tudták, de a reformátori területen nem lát
ták elég világosan, milyen következményeket rejt ez magában. A feleke- 
zetközi polémiában a sorrend mindig Írás és hagyomány volt, mégpedig 
úgy, hogy az Írás az Istentől adatottat, a hagyomány az emberek ré
széről hozzátettet jelentette.

Tudjuk, hogy az Írás a fejlődés különböző fokain ment át, amelyek
ben mindig új helyzetek merültek fel, amelyek állandóan az evangélium 
új kifejezését követelték. Az egész Írás ilyen értelemben történeti, 
amennyiben nem egyszer s mindenkorra formulázott evangéliumi kije
lentést ad tovább, hanem élő igét, amelyet a konkrét helyzetekben min
dig újonnan kellett magyarázni, és újonnan megérteni, és így, éppen így 
őrizte meg azonosságát.

A kánontörténeti kutatás kimutatta, hogy az egyház sokáig létezett 
kanonikus új testamentumi Írás nélkül. Peter Brunner ezt így fejezte ki: 
„Körülbelül másfél évszázadig élt az egyház, prédikált, keresztelt, és 
úrvacsorázott, mielőtt megadatott neki az újtestamentumi iratok kánona, 
mint az apostoli hagyomány gyakorlásának eszköze.” („Schrift und Tra- 
dition” , Pro Ecclesia. Gesammelte Aufsatze zur dogmatischen Theologie. 
Hamburg 1962. 33.1.) Űjabban Hans von Campenhausen „Die Entstehung 
dér christlichen Bibel” című könyvében, amely kitűnően tudósít a kánon

I. A  kutatás eredm ényei
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történeti tudomány legújabb eredményeiről, kimutatta, milyen nagy volt 
a hagyomány, vagy a hagyományok jelentősége az első két évszázadban. 
A második -században Marcion alkotott „szentírást”, olyan újtestamentu- 
mi kánont, amely a fiatal egyház egész hagyománya ellen irányult. Az 
egész Ótestamentumot kihagyta kánonából, és eltávolított az Ujtestamen- 
tumi iratokból minden utalást az Ótestamentumra és annak teremtő Iste
nére. Miután Marciont kizárták az egyházból, a keresztyén gyülekezetek 
tovább éltek az -élő krisztusi ige hagyományában. A Szentírás fogalma is
meretes volt, de ezen kizárólag az Ótestamentumot értették. Újtestamen
tumuk szentírás értelmében nem volt. A különböző apostoli leveleiknek, 
evangéliumtöredékeknek, jézusi igéknek stb. megvolt a tekintélye, de 
csak az egész apostoli hagyomány részeként léteztek. „Amit a gyüleke
zetben tanítottak és hittek, azt kételkedés nélkül igazinak, réginek és ere
detinek tekintették, még akkor is, ha azt esetről esetre magyarázták, ki
bővítették, megrövidítették, vagy 'kiegészítették.” (173. lap) Az egyház 
hagyománya azonban egyre inkább veszélybe került. A gnosztikusok az 
egyház hite ellen lázadtak, és titkos hagyományokra hivatkoztak, „ame
lyeket az Ür egyes kiválasztott apostolaira állítólag közvetlenül rábízott.” 
(179. lap)

Új helyzet állott elő Ireneusszal, „Ő, mondja von Campenhausen, jel
zi az átmenetet a hagyományhit régebbi idejéből a tudatos kanonikus 
normálás új idejébe — a későbbi ortodoxia irányába, az Ó- és Üjtesta- 
mentum szilárd kánonával.” (213. lap.) Ireneus a szó igazi értelmében 
hagyományteológus. Amikor védi az egyházi hagyományt a gnosztikusok- 
kal szemben, amikor a hagyományba foglalt apostoli tanítás és igehir
detés igazságát kimutatja, akkor az írásra hivatkozik. „Mint az első kato
likus teológus, ő kezd az Űjtestamentumi iratokra hivatkozni úgy, hogy 
kifejezetten idézi, eredetiségüket védelmezi, és érvényesnek nyilvánítja.” 
(uo.)

Ireneus tehát Marcionhoz hasonlóan kánont alkotott. A döntő kü
lönbség azonban az, hogy Ireneus arra használja az írást, hogy az egy
ház hagyományát védje és igazolja. Ireneus eközben meg van győződve 
arról, hogy az írás -és a hagyomány tartalma teljesen egyezik. Mind
kettő a Jézus Krisztusban kapott üdvösség igazi és eredeti igéjét tar
talmazza. Mindkettő ugyanabból a forrásból származik. Szó sem lehet 
az egyik tárgyi elsőbbségéről a másikkal szemben. Ugyanennyire nem 
tud Ireneus a hagyomány fejlődéséről sem. A hagyomány a bibliai üd
vösségtörténet pontos ismétlése, amelynek középpontjában Krisztus áll. 
Nem több és nem kevesebb. Ezt az apostoloktól származó hagyományt 
egyrészt a Szentírás, másrészt az egymást követő episzkoposzok igehir
detése közvetítette az igazság karizmája (charisma veritatis) szerint.

Ez a vázlatos áttekintés mutatja, milyen nagy volt az óegyházban a 
hagyomány jelentősége a Szentírással kapcsolatban a kétszázadik év kö
rül. A keresztyén üzenet egyetlen lényeges igazsága ebben a két formá
ban adatott: azonos tartalommal, különböző formával. A hagyomány 
igaz az írás nélkül, de az írás igazolja, és megvilágítja. Ennek követ
keztében most a sorrend: hagyomány és írás.

Hans von Campenhausen rövid összefoglalással fejezi be könyvét, 
amelyből itt néhány mondatot idézek: „A Biblia sohasem számít a ke
resztyén hit egyetlen forrásának.” „Mindig a Krisztusról szóló élő igehir
detés és tanítás kíséri, amely az egyháznak már keletkezésekor adatott, 
és amelyet a Szentlélek -hordozott. Az egyház ebben az értelemben min
denekelőtt a hagyományból él.” (379) A Szentírás Krisztuskönyvként ke
letkezik és érvényes, „az egyházi szájhagyományt eredeti formájában 
biztosítja a fenyegető hamisítással szemben.” (378. lap)
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Ireneusnak ez a nagyon harmonikus megoldása nem volt tartható örök 
időkre. Ilyesmi nem lehetséges a történelemben, az egyház történetében 
sem. A történelem nem nyugvást, hanem mozgást, döntést, mindig új 
helyzetet jelent. A hagyomány a maga útjára tért, gyakran nagyon mesz- 
sze távolodott az Írástól, és lassanként kiéleződött a kérdés. Új döntésre 
került sor a lutheri reformációban. Ahogyan egykor Ireneus az apostoli 
iratok felé fordult, hogy védje és igazolja az igazi hagyományt, ügy most 
Luther is figyelmét a Szentírás felé fordította azért, hogy ezúttal ne véd
je az egyház hagyományát, hanem kritizálja, bírálja és megítélje, és hogy 
helyet teremtsen Isten igéje igazi hagyományának. Luther megoldásának 
olyan egyháztörténeti és dogmatikai jelentősége van, amelyet sem elfe
lejteni, sem visszacsinálni nem lehet. Előző korok megoldásait azonban 
nem vehetjük át látatlanul, mert a történelem tovább halad, és tőlünk 
új megfontolásokat és új döntéseket kíván.

II. Vaticanum 1965 és Montreal 1963

Most két mai dokumentum felé fordítjuk figyelmünket, amelyek a 
hagyomány és Írás problémájával foglalkoznak. Az egyik a Második Va
tikáni Zsinatnak az „Isteni kinyilatkoztatásról” szóló, ill. ,.Dei verbum” 
című dogmatikai konstitúciója. A másik a Hit és Egyházalkotmány Ne
gyedik Nagygyűlése második csoportjának jelentése Montreal 1963-ban 
„írás, hagyomány és hagyományok” címen. Mindkét dokumentumban ar
ról van szó, hogy mi az Írás jelentősége a hagyományban. Megegyeznek 
abban, hogy primér a hagyomány. Ez a Második Vatikáni Zsinat doku
mentumában nem meglepő. De nagyon lényegesnek tartom, hogy a mont
reali csoport-jelentés, amelyet nem katolikus teológusok készítettek, nem 
írásról és hagyományról, hanem kifejezetten hagyományról és Írásról 
szól. „Abból indulunk ki, hogy valamennyien valamilyen hagyományban 
élünk, amely magára a mi Urunkra megy vissza, és gyökereiben az 
Ótestamentumra, és hogy mi a kinyilatkoztatott igazságot" az evangéliu
mot úgy kaptuk, ahogyan azt nemzedékről nemzedékre továbbadták. 
Így azt mondhatjuk, hogy mint keresztyének az evangélium hagyomá
nya, a kérügma paradosisa által létezünk, ahogyan azt a Szentírás tartal
mazza, és az egyházban és az egyház által a Szentlélek erejével tovább
adták. Így beszélhetünk olyan keresztyén hagyományról, amelynek tar
talma maga Krisztus, aki jelen van az egyház életében.” A hangvétel 
különbsége ellenére is nem ugyanaz-e ez, mint amit a vatikáni dokumen
tumban találunk? Itt minden esetre egy bizonyos egyetértés nyilatkozik 
meg, amely a korábbi polemikus teológia problémalátásán túlmegy. A 
keresztyén hit olyan valami, amelyet kaptak és hittek, és a következő 
nemzedékeknek továbbadtak. A kérdés csak az, hogy mi a jelentősége 
a Szentírásnak ebben a hagyományban.

Ebben az alapfelfogásban egyezik a két dokumentum. A zsinati do
kumentum a 2. fejezetben az isteni kinyilatkoztatás továbbadásáról szól. 
Ha nem is mondja ki nyíltan, de feladja az ellenreformáció eszméjét 
az Írás és a kinyilatkoztatás egymás mellé állításáról. A hagyomány és 
az Írás összetartoznak, egyik nem létezik a másik nélkül: valóban nagyon 
hasonlít ez Ireneushoz. A zsinati dokumentum 6. fejezete a Szentírásról 
szól az egyház életében. Itt a leghatározottabb kifejezésekkel szól az Írás 
fölényes jelentőségéről a hagyományban: az Írást, amely az oltáron van, 
egyenlőnek mondja az euoharisztia kenyerével. Az Irájs irányítja és táp
lálja az egyházi igehirdetést is.
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De feszültség is van a két dokumentum között. A vatikáni konstitú- 
ció Ireneusnak megfelelően abból indul ki, hogy a hagyomány tiszta. 
Nincs szüksége az Írásra, hogy az legyen az igazi hagyomány kritériuma. 
Vagy más szavakkal: az Írás, amelynek ilyen abszolút jelentősége van az 
egyház hagyományában vagy életében, nem más, mint az egyház által 
magyarázott Írás. Elvileg nincs feszültség Írás és hagyomány között, de 
ez az egyház által magyarázott Írás mégis bámulatos, konkrét, tisztító 
és bíráló funkciót végez. Emlékezünk arra, hogy e dokumentum alapirata 
sokkal keményebb kifejezéseket használt, amikor az Írásról, mint az egy
házi igehirdetés, ill. hagyomány abszolút vonatkozási pontjáról, bírájáról 
és irányítójáról szólt. Kérdés, hogy nincs-e a zsinati dokumentum 2. és 
6. fejezete között valami mély, egészséges feszültség.

A montreali jelentés szerint a hagyománynak és a hagyományoknak 
szüksége van igazoló kritériumra. Ez a kritérium a helyesen magyará
zott Írás. A jelentés azonban nem oldja meg ezt a sokat vitatott problé
mát, hanem kérdéssel végződik. És mégis ad feleletet utalásszerűén, ami
kor a végén azt mondja, túl kell jutni azon, „hogy az Írást saját hagyo
mányunk megvilágításában olvassuk. Az új bibliakutatás már sokat tett 
abba az irányba, hogy az elkülönült egyházakat összehozza, amikor őket 
a Szentírás középpontjához és ezzel a hagyományhoz vezette.” Az illető 
szakasz utolsó mondata így szól: „Nem követeli-e tőlünk az ökumenikus 
szituáció, hogy a hagyományt keressük, miközben saját külön hagyomá
nyunkat komolyan felülvizsgáljuk?”

Másrészt a katolikus dokumentum így fejeződik be: így tehát a
szent íratok olvasásával és tanulmányozásával terjedjen és dicsőíttes<sék 
az Isten igéje (2Ts 5), és az egyházra bízott kincse a kinyilatkoztatásnak 
töltse be egyre inkább az emberek szívét. Ahogyan az eucharisztikus ti
tok állandó ünneplésével táplálkozik az egyház élete, úgy remélhetjük 
a lelki élet újraéledését Isten igéjének növekvő tiszteletétől, amely meg
marad örökké (Ézs 40,8). A protestáns dokumentum a hagyományra, a ka
tolikus az írásra való utalással végződik. Végeredményben tehát ez a két 
szó: hagyomány és Isten igéje az egyetlen nagy valóságra, Jézus Krisztus
ra és a benne adott isteni kinyilatkoztatásra utal. Ez további eszmélke- 
désre ösztönöz.

UI. A rendszeres feladat

Ügy tűnhetnék, mintha a hagyomány és az írás problémája tisztán 
történeti szempontból kezdene megoldódni. Valóban, katolikus és evan
gélikus kutatók, exegeták és történészek ugyanarra az eredményre jutot
tak. Ez nagy jelentőségű. De elvileg előrevitte ez az ügyet? Nem hiszem, 
hogy fokozott exegetikai és történeti kutatás révén tovább jutunk a ha
gyomány és az Írás dogmatikai problémájának megoldásában. Itt egy új 
rendszeres teológiai eszmélkedés feladata előtt állunk. A hagyomány 
mindenekelőtt antropológiai, vagy ha úgy akarjuk filozófiai fogalom. Hei- 
clegger nyelvét használva azt mondhatnánk: a hagyomány „existentiale 
humánum” (emberi lételem), mert a hagyomány, ahogyan Gerhard Ebe- 
ling mondja „a történeti lét strukturális eleme” . Az emberről csak úgy 
beszélhetünk, ha hagyományról is szólunk. De tulajdonképpen mi a 
hagyomány, mi az az existentiale humánum? Nem elég azt mondani, 
hogy a hagyomány olyan anyag, amelyet átveszünk és továbbadunk. Nem 
elég ennek az átvételnek és továbbadásnak a technikai lényegébe beleha
tolni. Nem elég megállapítani, hogy a hagyomány a primér, és az írás a 
másodlagos jelenség. Az sem elég, ahogyan pl. a platoni filozófiai iskola
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teszi, hogy a hagyományt mint a legmagasablbrendű szellemi közlési esz
közt sokkal magasabbra értékeli, mint az írásos eszközt.

A kérdést sokkal inkább így kell feltennünk: Ki a hagyomány ala
nya? Csak az ember lehet. Ez korlátozás nélkül érvényes, ha emberi ha
gyományról beszélünk, de akkor is érvényes, amikor az egyház hagyo
mányáról szólunk. Itt is az ember az alany. Ez azt jelenti, hogy a ha
gyomány szó nem lehet semleges közlési eszköz, nem lehet tisztára funk
cionális szó. Eleve hangsúlyozottan tartalommal telített szó, mert az em
ber nem semleges, hanem konkrét, tartalommal telített lény. Ez azt je
lenti, hogy amikor a hagyomány lényegét keressük, az ember iránt ér
deklődünk. „Mondd meg nekem, hogyan vélekedel az emberről, és meg 
fogom mondani neked, mi a véleményed a hagyományról.” A hagyomány 
antropológiai probléma.

Az ember ugyanúgy Isten képére alkotott, mint a bűntől meg is kö
tözött lény. A kettő egymással feloldhatatlanul összebonyolódik. Ebből 
adódik a hagyomány szó paradox kettőssége.

A hagyomány szervesen hozzátartozik ennek az embernek a lénye
géhez. Hagyomány nélkül elveszti azonosságát, identitását. Valóban ki 
lehet alakítani a hagyomány filozófiáját: a hagyomány, mint az ember 
szabadságának és felelősségének jele, mint az emberi szellem mozgása, 
amelyben az igazán igazat mindig újra átveszi, és meggazdagítva tovább
adja, mint a konstans elem a történelem zűrzavarában. (V. ö. G. Krüger: 
Tradition und Geschichte.) Mindez igaz, de ez a konstans elem a rossz 
konstans eleme is lehet. A rossz és az értelmetlen hagyománya is léte
zik, és a hagyománynak ez a kettős komponense nem egymástól elkülö
nített mozgást jelentenek, hanem gyakran egymással feloldhatatlanul 
kapcsolódnak.

Az emberi hagyomány, nevezzük ádámi hagyománynak, mindig ve
szélyeztetett hagyomány. Még súlyosabban: a hagyomány, amelynek ala
nya az ember, már eleve tévútra vivő. Hogy az ádámi hagyomány tév- 
utat jelent, az egyúttal az ember által követendő utat is jelent, amelyen 
a tulajdonképpeni rendeltetésének megfelelhetne. Az emberileg jónak, az 
igaz emberségnek a hagyományában is marad az ember az önmagában 
meghasadt, a teremtett és az elesett, a bűnös ember, vagyis éppen az, aki 
elvéti, és nem éri el célját. Mivel ez így van, azért nem lehetséges a ha
gyomány világos, átlátszó értelmezése. Ahogyan az ember áthatolhatat
lan titok, úgy az az ember hagyománya is. A hagyomány tehát nemcsak 
valamilyen közlést jelent, hanem tartalommal telített, kvalifikált szó. 
Ez akkor is érvényes, amikor a vallás, vagy a vallások területén beszé
lünk hagyományról.

Lássuk a hagyományt bibliai értelemben. Mindenekelőtt az Ótesta- 
mentumban. Izráel népe kiemelt értelemben a hagyomány népe volt, 
mégpedig az isteni hagyományé, amely szerint ez a nép önmagát értel
mezte, és identitását, azonosságát megtalálta. Az Ótestamentumban 
azonban nagyon meglepő és feltűnő ténnyel találkozunk. Ebben a hagyo
mányban összeütközik a vallásos hagyomány és szuverén ellenlábasa, 
amely sohasem azonosítja magát ezzel a hagyománnyal, amely éppen el
lenkezőleg, ennek a népnek vallásos hagyományával kritikusan, sőt meg
semmisítőén száll szembe. Izraelben megtalálható a hűség és a hit ha
gyománya, de hányszor veszélyezteti a hitnek és az engedelmességnek ezt 
a hagyományát az eltántorodás, hányszor tolják félre és vetik meg nem 
a rossz nevében, hanem az élő, a nép vallásos helyzetéhez alkalmazkodó 
hagyomány nevében. Az Ótestamentumban olyan Istennel találkozunk, 
akinek haragja megtöri és megbünteti a nép vallásos hagyományát. Az 
a hallatlan dolog történik az Ótestamentumban, hogy itt a vallásos in
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tézmények, a nép vallásos és nemzeti élete, az ősi hagyományok közepet
te emberek léptek fel, akik azt merték mondani, amit királyok, papok és 
főpapok, teológusok és a nép kegyesei nem akartak hallani. Ige hangzott 
el, amely a hagyomány ellen irányult, az Isten haragját prédikálta, Isten 
feltétlen, visszavonhatatlan nemjét proklamálta. Amikor Izráel a hon
foglalás után a kánaániak társadalmi és vallásos életstílusának nagy ré
szét átvette, ez azzal a meggyőződéssel történt, hogy egyeztethető a Jah- 
véba vetett hittel. Ha az izraeliták ismerték volna modern nyelvünket, 
bizonyára „élő” hagyományról beszéltek volna, a vallásos gondolatok, 
eszmék és fogalmak termékeny fejlődésére. Ez kontinuitást és harmoni
kus egységet jelentett. De éppen erre az élő hagyományra mondtak a 
próféták kérlelhetetlen nemet. Isten megszüntette a korábban kötött szö
vetséget, és újat ígért (Jer 31,31). Ez azt jelenti: valami új történt, nem 
valami harmonikus fejlődés, hanem egy törés révén, amely a hagyomány 
megtörését jelentette, amit a nép hűtlensége okozott. Ez azonban nem 
jelentette Isten hűségének megtörését népe iránt. Isten nem hagyja népét 
magára hagyományával, nem hagyja békében, hanem ítéletében, amely 
mindig be van ágyazva irgalmába, mélyen elrejtve folytatódik az Isten 
nagy hagyománya népével. Isten szól, Isten ítél, Isten megöl, és a halál 
által a feltámadásra visz. Az Ötestamentum e nép történetének és vallá
sos hagyományának ilyen értelmezésével a teológiai megismerés forrásá
vá lesz az egyház hagyománya számára is. Az Ötestamentum helyes ér
telemben szemléltető könyve a hagyományról szóló helyes tanításnak.

Mit tanít az Űjtestamentum a hagyományról? Mennyiségileg nem 
mond sokat róla. Implicite a hagyomány tényéről úgy tesz ugyan bizony
ságot, mint a keresztyén hit keresztyén hirdetésének és az őskeresztyén 
apostoli rendnek a közvetítőjéről. Mindez beletartozik a hagyományba, 
de ebben az összefüggésben arra kell rámutatnom, hogy milyen jelentő
sége volt a kinyilatkoztatás eseményének a hagyomány szempontjából. 
Jézus Krisztus emberré létele óta a hagyomány nemcsak antropológiai, 
hanem krisztológiai probléma is. Az inkarnáció ebben az összefüggésben 
azt jelenti, hogy Jézus Krisztus belealázkodik abba, hogy emberi hagyo
mány révén hagyományozzák tovább. Azt mondhatnánk, az ádámi ha
gyományba inkarnálódik, amelynek alanya a teremtett és lázadó ember. 
Ettől kezdve Jézus Krisztus a valóságos ember, és a valóságos Isten, ré
sze a hagyományunknak. A krisztusi hagyomány így a hagyományban 
lesz jelenvalóvá, és ez a hagyomány az ige hirdetésében, a szentségek ki
szolgáltatásában és az istentiszteletben, a keresztyén tanításban és a teo
lógiában, a misszióban és a gyülekezeti tagok Krisztus szolgálatába állí
tott életének bizonyságtételében lesz jelenvalóvá.” (Az Írásról, a hagyo
mányról és a hagyományokról szóló montreali jelentésből.)

Ennek a hagyománynak a feladata röviden szólva az, hogy Krisztust 
adja tovább. Ezt a mondatot kell most kifejtenünk.

IV. A krisztusi hagyomány
Ki ez a Jézus Krisztus, aki belépett a mi hagyományunkba? Mind a 

négy evangélium olyan embert mutat nekünk, aki tudatában volt annak, 
hogy népe nagy isteni hagyományában él és működik. „Nem azokban 
kell lennem, amik az én Atyámé?” (Lk 2) De éppen ez állította őt feltéte
len ellentétbe a zsidó népegyház hagyományával, a papok és írástudók 
uralkodó hagyományával. Így ábrázolják őt az evangélisták. De mélyebb
re kell tekintenünk. Mert Jézus ezt a hagyományt éppen úgy törte meg, 
ahogyan ő ember volt. Az ő emberségét a mi emberi hagyományunkban 
nem lehet állandó törés, állandó ellenállás nélkül megélni. Az ő jelenlé
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te a mi hagyományunkban, mint a mi létünk szükségszerű struktúrájá
ban, szükségszerűen töréshez vezetett. Az ő életmódja, az ő viszonya az 
emberekhez, a szegényekhez, a bélpoklosokhoz, a kirekesztettekhez, az 
emberileg méltatlanokhoz olyan radikális betörés volt az ember körze
tébe, hogy életének össze kellett törnie. Az ő viszonya a vallásos, kegyes, 
de gyakran embertelen hatalom összpontosulásokhoz, az ő tiszta becsüle
tessége, az ő gyermekisége, az ő istenessége mind együtt támadás, tilta
kozás volt a szent képmutatás ellen, tiltakozás, amely a halálba vezetett.

Élete a hagyomány megtörése volt, ugyanúgy, mint a halála is. Az 
ember azért akar élni, hogy hatalma, befolyása legyen. Ez alakítja ha
gyományát, amely nemcsak semleges közlési eszköz, hanem legbelsőbb 
lényegét is tükrözi. Az ember konzervatív abban az értelemben, hogy 
önmagát akarja konzerválni. A hagyomány ezért is mindig konzervatív.

Jézus Krisztus megtörte az emberek hagyományát, amikor a szenve
dő Istenszolgájaként halt meg a kereszten. Az ádámi tradíciót az jellem
zi, hogy Ádám Istenhez hasonló szeretett volna lenni, amikor kinyúj
totta kezét a magasabbrendű élet felé. A krisztusi hagyományt az jellem
zi, hogy Krisztus feladta mennyei dicsőségét és emberré lett, engedel
messé, akinek ezért meg kellett halnia. Az Ádám-himnuszt és a Krisz
tus-himnuszt nem lehet ugyanarra a dallamra énekelni. Egymástól egé
szen eltérő jellegűek.

Jézus élete mindig útban volt a kereszt felé. Ahogyan halála, úgy a 
feltámadása is törés az emberi hagyományban, mert itt végleg megtörik 
a régi, itt betör az új világ a régi világba. Az új világ nem pusztítja el a 
régi világot, de az eszhatológikus ítélet és az eljövendő újjászületés ígé
rete alá helyezi.

Mármost hogyan viszonyul egymáshoz Krisztus és a régi világ a ha
gyomány szempontjából? Egy bizonyos szempontot szeretnék aláhúzni, 
amelyet nézetem szerint távolról sem érvényesítenek eléggé. Az egyház 
történetében is megfigyelhető az emberi hagyomány és a krisztusi hagyo
mány hamis harmonizálása. Az ádámiság lényegéhez tartozik, hogy bele
esik az ilyen hamis harmonizálásba. Az ádámi hagyomány kifogásolha- 
tatlan szándéka ellenére is mindig meg fogja kísérelni, hogy a krisztusi 
hagyományt felszívja, eljelentéktelenítse, vagy hamis módon tirannikus- 
sá és hatalmaskodóvá, embertelenné és életidegenné tegye, egyszóval: 
hogy a krisztusi hagyományt megölje. Másszóval a keresztyén hagyo
mányt mindig nyomon kíséri és megkísérti az antikrisztus.

Megrázó, ha talán nyelvileg tisztára véletlen is, hogy a „Christum 
tradere” kifejezés kettős jelentésű lehet: Krisztust továbbadni, a krisztusi 
üzenetet másoknak hűséggel átadni; de azután Krisztust kiszolgáltatni, 
Krisztust elárulni, halálra ítélni. Krisztus továbbadásának az aktusa azo
nossá válhat Krisztus kiszolgáltatásának az aktusával.

A teológiának fel kell tennie maga számára azt a kérdést, nem vol
na-e lehetséges, hogy Krisztust újra megfeszíti — nem a hitetlen világ, 
hanem maga az egyház. Ezzel a vizsgálódással a hagyomány hatalmát a 
legnegatívabb végletekig visszük, ahol az ádámi hagyomány látszólag 
győzedelmeskedik a krisztusi hagyomány felett. Ez, úgy mondhatnánk, a 
hagyomány döntő kérdése. A hit mégis azt mondja, hogy nem az ádámi 
hagyomány, hanem a krisztusi hagyomány fog győzni. Ebben rejlik Isten 
ígérete egyháza számára: „az alvilág kapui nem fogják legyőzni” .

Krisztust a hagyományban adják tovább. Benne a Christum tradere 
történik. A Szentlélek működik a hagyományban. „De amikor az, az 
Igazság Lelke eljön, az vezet titeket minden igazságban” : ezt a felekezet- 
közi vitában gyakran polemikusán értelmezett igét majdnem mindig egy 
bizonyos feltételezéssel magyarázták: a Szentlélek vezetése töretlen, szer
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ves fejlődés formájában történik. A látható és megállapítható kontinuitás 
lett a Lélek munkájának és ezzel az igazságnak a kritériuma. Honnan 
tudjuk ezt? Mi ezt az igét ma nem tudjuk így értelmezni. A hagyományt 
nem érthetjük harmonikus, organikus fejlődésnek. A hagyományátadás 
harc Krisztus és ellenfele között, amelyet nem lehet kielégítően az Isten 
és népe között végbemenő barátságos beszélgetés formájában leírni, mert 
ez a beszélgetés gyakran kemény és haragos beszéd. Ma is kemény vita 
folyik Jézus és a farizeusok és írástudók között. Itt kezdeném a kritiká
mat a Második Vatikáni Zsinatnak az isteni kinyilatkoztatásról szóló 
konstitúcióján.

Valóban van a hűség és az engedelmesség hagyománya: elmélyülés 
a megismerésben, amely csendben történik a hivő elmélkedésben, a pró
fétai mélyenszántásban, az írás intenzív kutatásában, az igehirdetésben. 
De itt is csendes, gyakran heves harc folyik a test és a Lélek között az 
ádámi hagyomány fájdalmas legyőzéséért. Vannak olyan idők is, ame
lyekben a harc nyíltan kirobban és törésre megy, nem a szakadások 
kedvéért, hanem az igazi hagyományért. így működik a Szentlélek a ha
gyományban, és bizonyára ennek a megvilágításában kell az ismert idé
zett igét is ekkleziológiailag magyarázni.

Ezek a megfontolásaink nagyrészt a hagyomány lényegének bibliai 
szemléletéből indulnak ki. Ezzel kísérletet teszünk arra, hogy a hagyo
mány fogalmát nemcsak filozófiai, kulturális és szociológiai szempontból, 
hanem a teológia középpontja felől teológiailag is értelmezzük. Megfon
tolásaink másrészt történetileg is megalapozottak a keresztyén történe
lem értelmezése révén. Nem volna-e időszerű, hogy feladjuk jólfésült 
egyháztörténetírásunkat, amely hiszen nagyon áttekinthető, és éppen 
ezért meglehetősen világosan tanúskodik az ádámi hagyományról? Ez ér
vényes a dogmatörténetre is, mert ez is megkísértett történelem.

Mi kényszerít minket arra, hogy a hagyományról beszéljünk? Éppen 
az írás, amely benne áll a hagyományban. De hogyan teljesíthet ilyen 
kritikai funkciót az az írás, amely szintén része a hagyománynak, vagy 
talán több hagyománynak, amely tehát szintén a hagyományhoz tarto
zik? Éppen ez az írásnak és bizonyságtételének a titka, amelyet nem 
lehet kívülről bizonyítani, de amely azzal függ össze, hogy itt Isten igéje 
szólal meg, amely minden hagyomány előtt és felett áll, és amely nem 
a hagyományból születik, olyan ige, amely nem közvetlenül azonos a 
Bibliával, mint könyvvel, de amely e könyv által lesz számunkra hallha
tóvá. Ebben az értelemben mondhatjuk és kell mondanunk, hogy az 
írás megelőzi a hagyományt. Ebben van az írásnak, az Ó- és Újtestamen- 
tumnak a hatalma, olyan hatalom, amelyet nem lehet exegetikailag vagy 
történetileg megalapozni, mert csak a hit számára lesz láthatóvá. Az 
írás, mondhatnánk, mitológiátlanítja a hagyományt, minden hagyományt, 
és csak így válik a hagyomány minden kifejezési formájával a kinyilat
koztatás eszközévé a különböző korszakokon át. Az Írás isteni hagyomány
ról, vagy krisztusi hagyományról tanúskodik az emberi vagy ádámi ha
gyomány közepette, amelyet ezzel mindig legyőz, megújít, megreformál, 
megfegyelmez, és — horribile dictu — megtör, és ezzel újjá teremt. így 
munkálkodik Isten Jézus Krisztusban a Szentlélek által az emberi ha
gyományban a világ üdvére, amelynek ő az alkotója. Így fog munkálkod
ni Isten az utolsó ítéletig, amikor az üdvét teljessé teszi. Mint erről az is
teni munkáról szóló bizonyságtétel lesz az Írás a hagyomány kritikai 
mértékévé és ezáltal a krisztusi hagyomány eszközévé az ádámi hagyo
mány közepette.

D. Kristen Ejnar Skydsgaard 
Koppenhága
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Krónika

Műemlékeink
Dr. BARCZA GÉZA, az Országos Műemléki Felügyelőség 

osztályvezetője ezt az előadást „A Magyarországi Evangé
likus Egyház műemlékeinek helyzete és funkciója a Magyar 
Népköztársaság műemlékpolitikájának keretében” címen tar
totta az Evangélikus Országos Gyűjteményi Konferencián, 
Budapesten 1969. március 27-én.

Nagy örömmel jöttem el erre a megbeszélésre. Nagyon szép címet 
kaptam, melyről tájékoztatást kívánok adni, mert a Magyarországi Evan
gélikus Egyház kezében levő műemlékek nélkül, műemlékvédelemről, 
műemlékpolitikáról nem lehet beszélni. Természetesen nem lehet leszű
kíteni a kérdést, mivel a Magyar Népköztársaság műemlékpolitikáját is
mertetve csak így a címnek megfelelően beágyazva lehet e kérdésről 
iránymutatóan tárgyalni.

Szeretném kihangsúlyozni — miként azt Dr. Lux Géza a Kemény 
Lajos és Dr. Gyimesy Károly vezetése mellett 1944-ben megjelentetett 
„Evangélikus templomok” című gyűjteményes műben közölt „Középkori 
eredetű evangélikus templomok és templom erődök” című tanulmánya 
bevezető részében állást foglalt: nem tekinthető tudományos alaposságú 
vizsgálatnak, „ha országunk műemléki kincstárából csak azokat a műem
lékeket vesszük figyelembe, melyek között a kapcsolatot csupán az je
lenti, hogy egy vallásfelekezet birtokállományába tartoznak!”

Mi azt tartjuk, hogy a nyírbátori és a karcsai ref. templom, az esz
tergomi Bazilika és a pannonhalmi apátság, a Budapest-Deák téri és a 
lovászpatonai evangélikus templom elsősorban a magyar népé, mivel 
azok az egyetemes magyar történelem és kultúra emlékei és csak ezt kö
vetően van jelentősége a felekezethez tartozásuknak.

Ezért van az, hogy műemléki politikánk érvényesítése során sohasem 
azt vizsgáljuk, hogy az adott műemlék melyik felekezet tulajdona, hanem 
annak értékét, állagát és ezt követően a hasznosítás és a fenntartás lehe
tőségeit.

Néhány gondolatot szeretnék elöljáróban elmondani arról, hogyan 
állunk mi jelenleg műemlékvédelmi téren, van-e okunk szégyenkezni 
vagy elégedettek lehetünk a jelenlegi helyzetünkkel.

Hazánkban a XIX. század közepén kezd kibontakozni a szervezett 
műemlékvédelem a függetlenségi mozgalmakkal egyidőben. Amikor mű
emléki szakembereink önálló műemléki szervezetért küzdenek és európai 
viszonylatban is korán elérik, hogy ez létrejöjjön, büszkék lehetünk, 
mert sok európai ország jóval utánunk teremtette meg műemléki törvé
nyét és szervezetét. Mi már 1872-től — tehát már közel 100 éve — mű
emléki szervezettel rendelkezünk. Véletlenül éppen április 4-én alakult 
meg a Műemlékek Országos Ideiglenes Bizottsága. Nem sokkal ezután
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1881-ben megszületett a műemléki törvény, amely 1949-ig érvényben volt. 
Nem kívánom ezt a korszakot a XX. század szemével értékelni, de sze
retném azt mondani, hogy a testületi jellegben megnyilvánuló nehézsé
gek, kötöttségek dacára is jelentős volt az a tevékenység, amelyet Henszl- 
mann Imre, Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Schulek Frigyes, Möller István, 
Forster Gyula végeztek.

Mindenesetre tény az, hogy a 30-as évek közepe táján már látható 
volt, hogy a magyar műemlékvédelem e szervezete már nem tudja betöl
teni a hivatását, hogy a testületi jelleg magát a műemléki munkát gátol
ja. Ennek okát Forster Gyula, a neves szakember abban látta, hogy a 
törvény alapján a tulajdonosok nem voltak kötelezve az épületek fenn
tartására, s ha ezt valamelyik nem vállalta, csak kisajátítás útján lehe
tett a műemléket megmenteni, azonban ehhez anyagi lehetőség nem volt 
biztosítva. Jellemző, hogy az ún. Műemléki Alapba közel 50 év alatt 
egyetlen fillér sem folyt be.

Az 1930-as években folytak az esztergomi ásatások, amit még most is 
a tudományos megalapozottságú műemlék-helyreállítás első hazai példá
jának tekintünk. Az 1964-ben megtartott velencei kongresszuson joggal 
tudtuk azt mondani, hogy a Velencei Chartában az van lefektetve, amit 
mi már 30 éve csinálunk. Mégis 1957-ig — beleértve a felszabadulást kö
vető időket is — vajmi kevés haladás történt a műemlékvédelem terü
letén. 1957-től, amikor a szakhivatalt, az Országos Műemléki Felügyelő
séget felállították — beszélhetünk arról, hogy tervszerű, tudatos műem
lékvédelmi tevékenység van. Nem a hivatal volt a csodaszer, hanem az, 
hogy a párt és a kormányzati tényezők egyaránt megértették a jelentő
ségét annak, hogy a műemlékvédelem az egyetemes kultúra részeként a 
művelődéspolitikába beágyazható, s ennek a felismerésnek az alapján 
anyagi lehetőséget biztosítottak arra, hogy a műemlékek az utókor szá
mára megőriztessenek.

A másik jelentős dátum a műemlékszervezet életében az első Műem
lékjegyzék megjelenése 1960-ban. Ezt követte 1964-ben az építési törvény, 
és ennek első végrehajtási rendelete, a Műemléki Jogszabály, az 1/1967. 
ÉM. miniszteri rendelet.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért védjük műemlékeinket, miért fog
lalkozunk ezzel a kérdéssel? Röviden — mivel olyanok előtt beszélek, 
akik előtt ismertek e kérdések — csak utalok arra, hogy hazánk törté
nelmének egy-egy korszakát, annak kultúráját, társadalmi és termelési 
viszonyait, a nép élet- és munkakörülményeit, erkölcsét, szokását, ezek 
a műemlékek dokumentálják. Értéküket építészeti, történeti, régészeti, 
képző- és iparművészeti, néprajzi jelentőségük adja meg. Valaha a mű
emlékek fogalmát elég tágan értelmezték. Nemcsak az építészeti objek
tumokat sorolták e kategóriába, hanem az ún. ingatlan emléket és ingó 
emléket egyaránt műemléknek nevezték. Jelenleg az építészeti emléke
ket, az ingatlan emlékeket nevezzük műemléknek, az ingó emlékek pedig 
a muzeális tárgyak. Azt hiszem nem kell részletesen tárgyalnunk, hogy 
a műemléki értékkategóriák mit jelentenek, önök jól tudják, hogy ná
lunk a „műemlék” megjelölés gyűjtőfogalomként is használatos, de hasz
nálatos az egyik értékkategória jelölésére is, hogy úgy mondjam az első
osztályú, legértékesebb emlékanyag jelölésére. A műemléki minősítés ka
tegóriái: műemlék, műemlékjellegű, városképi jelentőségű. E két utóbbi 
kategóriába tartozó építmények csak a gazdaságosság és a rendezési ter
vekbe illeszthetőség határain belül tartandók fenn.

Emellett ismeretes az ún. „műemléki környezet”, amelybe a műemlék 
építészetileg és tájképileg beleilleszkedik.

Nálunk — a világon egyedülálló módon — nem szükséges egy mű

401



emlék környezetét védetté nyilvánítani, mert a törvény a műemlékekkel 
közvetlenül szomszédos ingatlanokat eleve a műemlék környezetének 
tekinti, amelyen belül változtatást csak engedéllyel lehet végezni, és csak 
úgy, hogy a környezet javuljon, mert egy műemlék az adott környezeten 
belül érvényesül legjobban.

A következő kategória az,- amely a modern műemlékvédelem általá
nos jellemzője, s amelyet mi „műemléki jelentőségű területnek” neve
zünk, vagyis az „együttesek” védelme. Ezek a történelmi városmagok, 
mint amilyen a budai vár, a székesfehérvári belváros, Sopron belvárosa 
stb. Tizenhárom ilyen együttesünk van. Vagyis olyan műemléki jelentő
ségű területünk, ahol egy adott kisebb területen sok műemlék található. 
Ezeken a területeken az adott történelmi jellegű városnak a szerkezeti 
felépítése is védelmet nyer. Vonatkozik ez pl. az utcahálózatra is. Az 
ilyen helyen akár egy utcai bódé felállításához is a mi engedélyünk szük
séges.

A műemlékvédelem lényegileg államigazgatási tevékenység. Felme
rülhet a kérdés, miért működik nálunk az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium keretén belül, holott máshol az a Művelődésügyi Miniszté
rium kebelébe tartozik. Azért van így nálunk — helyesen —, mert a mű
emlék maga is az építészet terméke és védelme is építészeti úton törté
nik. Emellett a műemléki hatósági jóváhagyás rendszerének az építésügyi 
engedélyezési eljárással kialakított szoros kapcsolat a védelem legjobb 
biztosítéka. A műemléket a legjobban a modern városrendezés veszélyez
teti, tehát a legbiztosabb védelmet akkor tudjuk megteremteni, ha egy 
minisztériumon belül tesszük kötelességévé az államigazgatási szervek
nek, hogy tudatosan, a problémákat egyeztetve, foglalkozzanak a műem
lékek védelmével és a városfejlesztéssel. Ez nem jelenti azt, hogy a mű
emlékvédelem építészeti jellegű államigazgatási tevékenység kizárólag, 
hanem azt is jelenti, hogy kulturális tevékenység lesz mindig, bárhova is 
tartozik.

Egyébként a Művelődésügyi Minisztériumai igen szoros kapcsola
tunk van, annál is inkább, mert a műemlékké nyilvánítás során a két 
miniszter együttesen dönt, továbbá a Művelődésügyi Minisztérium jogkö
rébe tartozik a műemlékek kultúrpolitikai adottságainak felhasználása és 
az ezzel kapcsolatos kultúrpolitikai feladatok ellátása a közművelődési és 
oktatási munkában.

Milyen célkitűzései vannak a magyar műemlékvédelemnek? Nyíltan 
kimondjuk, hogy szocialista hazánk művelődéspolitikai céljait szolgálja 
a műemlékvédelmi tevékenység. Utalok arra, hogy a múlt az egyetemes 
emberi kultúra része és annak megőrzése nélkül szocialista művelődés- 
politika nem képzelhető el.

Amikor 1919. február 28-án, még a Tanácsköztársaság időszaka előtt 
Kunfy Zsigmond, az akkori vallás és közoktatásügyi miniszter kinevezte 
Kernstock Károlyt, a híres festőt, ennek a munkaterületnek a kormány- 
biztosává, ez utóbbi intézkedést kért a Műemlékek Országos Bizottsága 
újjászervezésére. Megállapítása szerint ugyanis a MOB működése nem 
járt a kívánt eredménnyel. Ennek következtében feloszlatták az akkori 
Műemlékek Országos Bizottságát. A miniszter a következőket írta Forster 
Gyulának, a MOB elnökének: „A Népkormány nemcsak a jelen esemé
nyeit, termékeit értékeli, hanem meg akarja becsülni a múltnak azon 
emlékeit is, melyek művészeti tulajdonságaiknál, vagy történeti vonatko
zásuknál fogva arra érdemesek. Csak úgy biztosíthatja az ország művelő
désének fejlődését, ha nem vágja el a múltba vezető szálakat. Minél mé
lyebbre nyúlnak a gyökerek, annál biztosabban áll a jelen fája, annál 
több reménységünk lehet a jövő gyümölcseire. A műemlékek gondozása,
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fenntartása tehát nem hiányozhat a népkormány programjából sem, sőt 
azzal a tisztelettel óhajt feléjük nyúlni, melyet régebben nemegyszer 
elmulasztottak.”

Ezzel az állásfoglalással mi tökéletesen egyetértünk. Ezért mondom, 
hogy a szocialista művelődéspolitika műemlékvédelem nélkül nem lehet
séges. Senki sem vitathatja, hogy mennyit el tudnak mondani a műem
lékek a történelmi múltról. Ipolyi Arnold — aki a múlt században nem
zeti múltunk emlékeinek megőrzése érdekében sokat tett — ezt vallotta: 
„Nemzeti múltunknak vannak századai, melyekből egy sort nyelvünkből 
nem vagyunk képesek felmutatni, míg ugyanezen századokból, magas 
műveltségi állapotot tanúsító számos műemlékünk maradt ránk. Minden 
ilyen műemlék elenyésztével tehát történetkönyvünk egy-egy lapja sza
kad ki.” Tehát megállapíthatjuk, hogy tudományos szempontból igen 
nagy jelentősége van a műemlékeknek.

A műemlékek a haladó hagyományok tiszteletére és szocialista haza- 
fiságra is nevelnek. A múlt emlékei serkentőleg hatnak a jelenre is és 
igaz hazaszeretetre is késztethetnek. Vörösmarty méltán szólt így: „Em-  
lékek nélkül népeknek híre csak árnyék.”

A műemlékek művészeti élményt nyújtanak és így segítenek az esz
tétikai nevelésben. Ismét egy régi dolgot idézek. A Magyar Tanácsköz
társaság idején az akkori műemléki hivatal dr. Éber László vezetésével 
a muzeális tárgyak védelmével is foglalkozva előterjesztést tett a közok
tatásügyi népbiztossághoz: „Legyen szabad Népbiztos elvtárs figyelmét a 
régi művészet alkotásainak arra az óriási tömegére irányítanom, amely 
az egyházak birtokában van. Azokon a műveken kívül, amelyeket az el
múlt századok vallásos áhítata a templomokban felhalmozott és amelyek 
azokhoz mintegy szervesen hozzátartoznak, igen nagy a száma az ún. egy
házi szerelvényeknek és egyéb ingó, helyhez nem kötött művészeti tár
gyaknak. Ezeknek értéke gyakran igen jelentékeny: sok esetben régi kul
túránk, művészetünk kiváló emlékei. Ezzel szemben sok alkalommal azt 
kell tapasztalnom — mi egyébiránt szaktársaim előtt is ismeretes — 
hogy ezeket a becses tárgyakat gondozóik — akiknek a legritkább eset
ben van sejtelmük azok értékéről — nem tartják fenn kellő figyelemmel, 
a használat által pusztulásukat siettetik, holott az istentisztelet szükség
leteinek újabb, értéktelenebb tárgyak is megfelelnek. Számtalan gyönyö
rű miseruha, remek művű kehely veszett így el örökre!

Szerény véleményem szerint kívánatos, hogy a templomok berende
zéséhez és díszéhez tartozó nagyobb tárgyak rendeltetési helyükön ma
radjanak, mert művészeti szempontból ott hatnak legerősebben és mert 
a művészet alkotásainak látásához juttatják a népet oly helyeken is, ahol 
erre más alkalom nem kínálkozik. Ily tárgyak csak oly esetben helyezhe
tők nyilvános múzeumokba, ha eredeti helyükön fenntartásukat veszély 
fenyegeti. De egészen más beszámítás alá esnek ama fent említett kisebb 
tárgyak, melyek romlásnak, elkallódásnak, eltulajdonításnak vannak ki
téve. Sürgős kötelességünknek tartom, hogy ezeket nyilvános gyűjtemé
nyek őrizetére bízzuk és ezáltal közkinccsé tegyük.

E néhány gondolat felvetése után nézzük meg, hogy mi az, amivel 
gazdálkodunk. Ezen belül, hogyan helyezkednek el az evangélikus egyház 
kezelésében levő műemléképületek. 1961-ben elkezdtük a műemlékek 
helyszíni felülvizsgálását és a munkát tavaly fejeztük be. Az adatok végső 
feldolgozása most van folyamatban. A tavalyi adatokat még nem véve 
figyelembe, országosan — az 1960-as állapothoz képest — 16%-kal keve
sebb műemlékünk van jelenleg. Ennyi ballaszt nyomott bennünket, vagy
is olyan objektumok, amelyek értékük alapján nerrj igényelnek védelmet. 
Ezeket listánkból töröltük. Jelenleg 8838 műemlék van az országban. En-
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nek megoszlása a műemléki kategóriák szerint a következő. A legértéke
sebbek a műemlékek. Ebbe a kategóriába tartozik 1848 objektum. Műem- 
lékjellegű épület 2820, városképi jelentőségű 1170.

A műemlékek területi megoszlása a következő. A leggazdagabb me
gyék — ha az összes építményhez viszonyítva vizsgáljuk — : Győr megye 
12,6%, Veszprém 11,5%, Pest 11,4, Vas 7,9, Budapest 7,7%. (Budapesten 
viszonylag magas a műemlékek száma, az egész állományunk 18%-a itt 
található.) Borsod 7,0, Baranya 5,5, Heves 4,2; a legszegényebb: Csongrád 
1,6, Szolnok 1,7, Békés 1,7, Bács 2,3, Tolna 2,3%.

A műemléki jelentőségű területek miatt az egyes megyék jelentősége 
tovább nő. A 13 műemléki együttes, Győr, Heves, Komárom, Vas, Veszp
rém, Baranya, Borsod, Fejér és Pest megyében található.

A védett „műemlékek” közül egyházi tulajdonban van 653, vagyis 
az 1848 objektum 35%-a. Műemlék jellegű egyházi épület az 5820 közül 
2656, vagyis 45%. Városképi jelentőségű jóval kevesebb, mindössze 47 db 
az 1170-ből, vagyis 4%. E kategórián belül elsősorban a népi építészet al
kotásai nyertek védelmet.

Százalékosan a legtöbb az egyházi emlék — az összes megyei műem
lékhez viszonyítva — Tolna és Szabolcs megyében, ahol a műemlékállo
mány 63%-a egyházi épület. Szolnok 62%, Somogy 57%, Zala 50%, Borsod 
48%, Nógrád 46%. Százalékosan, a megyei összes emlékekhez viszonyít
va legkevesebb az egyházi műemlék Budapesten: 13%. Csongrád 23%, 
Győr 28%, Békés 31%, Veszprém 32%.

Az egyházi műemlékek felekezetenkénti megoszlása a következő.
A katolikus egyház tulajdonában levő „műemlék” 480, református 

122, evangélikus 23, görögkeleti 20, izraelita 8. Műemlékjellegű épület a 
katolikus egyház kezelésében 1997, református 490, evangélikus 124, gö
rögkeleti 31, izraelita 14. Városképi jelentőségű a katolikus egyház tulaj
donában 39, református 5, evangélikus 3. Tehát a katolikus egyház tulaj
donában van 2516, református 617, evangélikus 150, görögkeleti 51, izrae
lita 22, összesen 3356. Százalékos arányt nézve: Katolikus 74,97%, refor
mátus 18,39%, evangélikus 4,47%, görögkeleti 1,52, izraelita 0,65%. Ezek 
a számok némileg torzak. A katolikus objektumok között ugyanis ki van
nak mutatva a köztereken álló, eredetileg egyházi célt szolgáló szobrok is. 
Ha ezek számát leveszem, az arány az alábbiak szerint változik: kato
likus 70,17%, református 21,61, .evangélikus 5,54, görögkeleti 1,84, izraelita 
0,84, összesen: 100%.

Az evangélikus egyház tulajdonában levő védett emlékek megosz
lása.

Abszolút számban összes védett evangélikus épület ebből „műemlék”

Pest megye 24 3
Veszprém 20 3
Győr-Sopron 19 7
Vas 17 3
Nógrád 14 1
Tolna 13
Békés 9 4
Baranya 77
Borsod 6
Bács 5
Somogy 5
Komárom 4

404



Budapest    2 2
Fejér                                                             2   1
Szabolcs          1
Szolnok    1
Zala                          1 ___________________________

Összesen:150 db 23_db

Tehát az evangélikus egyházi emlékekben a leggazdagabb Győr, 
Pest, Veszprém és Vas megye. Győr megye előkelő helyét a legértékesebb 
emlékanyag, a műemlékek magasabb száma indokolja.

Bár a számok is sokat mondanak, mégis a műemlékek értéke hatá
rozza meg elsősorban azok helyét. Ha az evangélikus egyház tulajdoná
ban levő műemlékekről beszélek, sok olyan értékes alkotásra emlékezem, 
mely a magyar történelmi múlttal kapcsolatos. — Erdélyben Almakerék, 
Kére, Brassó, Szászrégen, Nagyszeben, Szászsebes — a Lőcsei Pál által 
1518-ban készített csodálatos szárnyasoltárával —, Segesvár, Muzsna, Be- 
rethalom, Beszterce, Baromiak; a Felvidéken Csetnek, Gecefalva, Dob- 
sina, Olajtörek és a kiemelkedő értékű Késmárki fatemplom.

Ma Magyarországon ilyen templomok nincsenek az evangélikus egy
ház tulajdonában. Ennek történeti okai azonban ismeretesek. Leszögez
hetjük, hogy azokon a területeken, ahol vallásszabadság volt, az evangé
likus templomok minden styluskorszakot dokumentálnak.

Az ellenreformáció templomfoglalásai, a templomépítés lehetetlenné 
válása, illetve korlátozásai az evangélikus egyházon belül kikényszerítet
ték az ún. udvartemplomok (Sopron, Eggenberg-ház udvara), sövény- és 
fatemplomok, magtár, pajta és csűr stílusú imaházak létesítését.

Bizonyos mérvű fejlődésre csak az 1731. évi Carolina Resolutio által 
kinyilvánított artikuláris helyeken volt lehetőség.

A jelentős változást csak az 1781. évi türelmi rendelet hozta meg, de 
még ezt követően is csak 1786-tól volt lehetőség torony építésére és 1788 
után utcára nyíló templomajtó létesítésére.

Végső soron csak az 1790—91-es országgyűlés tisztázta a templom
építés és használat szabadságát.

Jellemző, hogy a műemlékké nyilvánított evangélikus templomok 
zöme 1781 után épült, ezért javarészt a barokk stílust képviselik.

Bár a magyar evangélikus egyház tulajdonában levő műemlékek nem 
vetekszenek a naumburgi dómmal — ahol a világ legszebb nője: Uta 
található —, a freibergi, a carlsfeldi, schneebergi, annabergi evangélikus 
templomokkal, itt is megtalálhatjuk szerényebb keretek között vala
mennyi styluskorszak egy-két emlékanyagát.

Középkori evangélikus templomok és egyéb építmények a székesfe
hérvári volt régi megyeháza épülete, soproni konventház, lovászpatonai, 
felpéci, béri, dabronyi, bakonyszentlászlói, aszódi templomok, melyek zö
mében ma már csak a gótikus részletek találhatók a barokk kori átépítés 
hatásaira.

A barokk kort képviselő legértékesebb objektumok a kőszegi temp
lom, a soproni gyülekezeti ház, a papiak és a templom, a nemeskéri, az 
orosházi, a mezőberényi, a tótkomlósi. maglódi, miskolci, kővágóőrsi 
templomok.

A klasszicizmus korát a Pollák és Hild jeles alkotásai, a Budapest-— 
Deák téri templom és papiak, valamint a kőszegi konventház, a sárvári, 
a békéscsabai, a péteri templom képviseli.

De megtalálhatók a romantikus építészet olyan jeles alkotásai is, 
mint az Ybl Miklós által tervezett kecskeméti evangélikus templom,
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vagy a tiszaföldvári templom és a templomokban egyéb értékes emlékek 
(pl. somogydöröcskei reneszánsz szószék, a nemescsói oltárterítő a XVII. 
századból stb.).

Azt mondhatnánk, hogy általában az evangélikus templomok nem
csak az üldöztetés és a lutheri elvek miatt, hanem a hívek szegényebb 
népességhez való tartozása miatt is egyszerűbbek, kevésbé pompázatosak, 
mint a katolikus templomok. E szerénységük, célszerűségre törekvésük 
az építészeti megvalósítás során azonban olyan jellegzetesség, melyet a 
magyar viszonyok csak tovább fokoztak. Ezek után úgy érzem joggal is
mételhetem meg azon — bevezetőben tett — megállapításomat, hogy az 
evangélikus egyház tulajdonában levő műemlékek nélkül nem lehet a 
magyar műemlékállományról beszélni és műemléki politikánk során 
ezeknek az értékeknek fenntartásával mindenképpen számolunk és azt 
támogatni is kívánjuk.

Miben áll műemléki politikánk lényege? Elsődlegesen az a felada
tunk, hogy megőrizzük a ránk maradt emlékeket utódainknak. A műem
lékek legbiztosabb halála az, ha nincsenek hasznosítva. A hasznosítás 
alatt két dolgot értek. Van olyan műemlék, amelyet a népgazdaság konk
rét céljaira nem lehet hasznosítani pl. a romok. De a műemlékek általá
ban jól hasznosíthatók. Az a kívánatos, hogy eredeti céljukra hasznosít
suk azokat. Nincs probléma ott, ahól az eredeti cél az egyházi funkció. 
De pl. kastélyaink vagy népi építészeti alkotásaink esetében nehezebb a 
helyzet. Ezeket a műemlékeinket mindig csak valami új, más funkció 
megtalálásával lehet megmenteni. Pl. vannak egyszerű parasztházak, 
amelyekben nagyon gyakran 150 évvel ezelőtti, embertelen körülmények 
között laknak hatan, nyolcán összezsúfolva. Ezek nem azért várnak meg
őrzésre, mert ezt az életmódot és formát akarjuk konzerválni, hanem, 
hogy a népi építkezés emlékeit, az építők alkotóerejének e megnyilvánu
lásait próbáljuk megőrizni az utókornak. Ezek megmentése nagyon sok
szor sok nehézséggel jár. Arra kell törekednünk, hogy a műemlékeket 
bekapcsoljuk a népgazdaság vérkeringésébe. Tudomásul kell vennünk, 
hogy az életet megállítani nem lehet; a műemlékeket csak az élettel kö
tött kompromisszummal tudjuk megmenteni. Kompromisszumra szükség 
van, amikor bizonyos meditálással úgy döntünk, hogy egy épületet kien
gedünk a kezünkből, hogy egy másik értékesebbet megmentsünk, mert a 
városrendezést lehetetlenné tenné. Nagyon büszkék voltunk, amikor 
1966-ban az UNESCO Végrehajtóbizottsága első ízben ülésezett szocialista 
országban, nálunk, Budapesten. Ennek az ülésnek a főtémája az idegen- 
forgalom és a műemlékvédelem kapcsolata volt. Vezérszólamként hang
zott el, hogy korunk a modern népvándorlás, a turizmus kora. Ha ezt 
nem vennénk figyelembe, rosszul csinálnánk a műemlékvédelmet. A mű
emlékek közé tartoznak a romok is, melynek ilyen célú hasznosítása az 
idegenforgalomban kulturális célt szolgál. De ide tartozik minden más, 
ami idegenforgalmi szempontból fontos lehet Ki meri állítani, hogy bár
melyik objektumunk jelentőségét, vegyük "pl. a nyírbátori református 
templomot, csak egyházi fontossága határozza meg. Értékének csak egy 
részét adja az egyházi jelentősége, amellett ott van az idegenforgalmi je
lentősége is. Jó, hogy egyéni adottsága révén elértük, hogy 100 000 ember 
látogatta meg Nyírbátort. Ezek a számok önmagukért beszélnek. Ha 
ehhez hozzáteszem, hogy Magyarországon idegenforgalmi szempontból 
oly rosszul állunk, hogy a külföldiek átlagos tartózkodási ideje 1,6 nap — 
transit ország vagyunk, ebben benne van a 2—3 hetet időző balatoni üdü
lők tömege is —, tehát ha a műemlékek révén csak egyetlen nappal meg 
tudjuk hosszabbítani a külföldiek itt-tartózkodását, akkor ez jelentős 
hozzájárulást jelent devizabevételünkhöz is. Ha a szabadszombatok beve-
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zetésével kulturálódási lehetőséget is akarunk nyújtani saját tömegeink
nek, abban nagy jelentősége lehet a műemlékeknek. Idegenforgalmi hasz
nosítás nélkül tehát nem beszélhetünk tervszerű műemléki politikáról.

Nagy örömmel vettük, amikor a kormányzat regionális terveket el
fogadva írta elő néhány területen, a műemlékek helyreállításának meg
gyorsítását. Ilyen terület a budai várnegyed, ahol pl. a Mátyás-templom
ban 300 000-en fordulnak meg évente. (Ez az adat a templomnak csak 
arra a múzeumi részére vonatkozik, ahol fizetni kell. Valójában a látoga
tók száma évi 2 millióra tehető.).De sorolhatnám tovább a számadatokat. 
Pécsett 273 000, Esztergomban 300 000 volt a látogatók száma — ezek 
1967-es adatok —, és itt nincsenek benne azok, akik nem mentek be a 
múzeumba, hanem csak a várban jártak. Másik ilyen területünk Eger, 
a harmadik Nyugat-Dunántúl — Sopron, Kőszeg-, a negyedik a Balaton- 
régió, ötödik a Dunakanyar. Az ezeken a területeken levő műemlékek 
helyrehozatalára fordítja hivatalunk a rendelkezésére bocsátott keretek 
mintegy 55%-át. Fennmaradó keretünk az ország egyéb területén levő 
műemlék-épületek helyreállításánál, érték és állag figyelembevételével 
kerül felhasználásra.

Műemlékfenntartási rendszerünk lényege, hogy — mint minden épü
letet Magyarországon, ugyanúgy a műemlék épületet is — a tulajdonosok, 
kezelők, használók kötelesek fenntartani. Nincsenek épületek a műemléki 
hatóságok kezében. Mi csak védjük ezeket az épületeket, sokszor a fehér 
asztal mellett barátilag beszélgetve is. Mert ahol nem használ a hatósági 
szó, ott jó a fehér asztal mellé leülni, hogy meg tudjuk menteni a műem
léket.

A fenntartásnak ez a rendszere nemcsak az állami, hanem az egyházi 
műemlékekre is vonatkozik. Ezek fenntartása tehát az egyházközségeket 
terheli. Ettől az alapelvtől azonban mégis vannak eltérések. Jól tudjuk, 
hogy egyes helyeken a történelmi adottságokból kifolyólag előállott olyan 
helyzet, hogy egy középkorban megépült nagy méretű templom, a jelen
legi igényeket túlhaladja, nincs igény a fenntartására, másrészt — még 
ha a hívők számában változás nem is következett volna be — a nagy ösz- 
szegű helyreállítás meghaladja az egyház anyagi erejét. A harmadik az, 
hogy a hívők számában is történt változás. Mit tudunk ilyenkor csinálni? 
A műemléki politikánkkal egyházpolitikánk gyakorlati megvalósítását is 
szolgálni kívánjuk; amikor egy-egy egyházközségnek anyagi támogatást 
juttatunk. Sohasem játszik szerepet olyan szempont, hogy evangélikus, 
református, katolikus, vagy izraelita műemlékről van-e szó. Tehát nem 
mérvadók a vallási hovatartozás szempontjai. Amikor mi elsősorban ezen 
az alapon osztjuk szét anyagi kereteinket, akkor jó úton járunk, mert az 
értéket kell néznünk. Természetesen latolgatni lehet és kell azt is, hogy 
mi az egyéni, a speciálisan csak egy-egy egyházat érintő szempont.

Nagyon tudjuk helyeselni, ha az egyházak kezében levő objektumok 
ténylegesen idegenforgalmi szerepet is kapnak. Nagyon sokszor hangsú
lyozzuk, hogy helytelen az az idegenforgalmi szemlélet, amely mindenkit 
a már telítődött területre kíván irányítani. Nekem az a véleményem, 
hogy vannak területeink, amelyeket tervszerűen idegenforgalmi területté 
lehet tenni. Pl. Nyírbátort tervszerűen tették azzá. Hollókőre azt mon
dani, hogy távol esik a forgalomtól, s ezért nem kell vele foglalkozni, bűn 
lenne. Meg kell teremteni a lehetőséget. Ki kell építeni az utat, helyre 
kell hozni a várrendszert és Hollókőt, a népi építészet e remek együttesét 
megmentettük. Lehet idegenforgalmi centrumokat képezni, nemcsak meg
tartani. El tudunk képzelni olyan megoldást is, hogy az egyházközség kös
sön megállapodást az Idegenforgalmi Hivatallal, hogy az adott egyházi 
funkciók ellátásának időszakára nincs látogatás, minden más időpontban

407



azonban az idegenforgalmi szerv vezethet csoportokat. Mi engedélyt 
adunk arra, hogy belépődíjat szedjenek, s ők elvállalják azt, hogy ebből 
a templomot joKarban tartják. Az új gazdasági mechanizmus viszonyai 
között ezt is lehetségesnek tartom.

Véleményem szerint a zenei rendezvények Nyírbátorban, Kőröshe
gyen és Tihanyban nemcsak az idegenforgaimi, hanem az egyházi szer
vek érdekeit is szolgálják.

Az anyagi támogatásban nagy szerepe van a helyi tanácsi szervek
nek, és a társadalmi szerveknek. Nem egy olyan esettel találkozunk, ami
kor pl. a sárvári evangélikus templom helyreállítása érdekében a Vas 
megyei Tanács Elnöke, vagy a debreceni nagytemplom vonatkozásában 
a Debreceni Városi Tanács elnöke is segítséget igényel hivatalunktól.

Műemlékvédelmi bizottságaink, társadalmi szerveink, most tartották 
Sárospatakon V. országos értekezletüket. A legtöbb megye minden egyes 
falujában megtalálhatók azok, akik értik célkitűzéseinket, akik a mi ki
helyezett szemünk és fülünk. A mi — műemléki albizottságoknak neve
zett — társadalmi szerveink igen hasznos munkát végeznek. Ezekben a 
bizottságokban nagyon sok lelkipásztor is tevékenykedik.

Mi amit a mi szűkös anyagi erőnkből tudunk, megtesszük. A szűkös
séget a közel 9000 műemlékhez viszonyítva s azok leromlott állapotára 
való tekintettel mondom. Az Országos Műemléki Felügyelőség ezideig a 
lovászpatonai, a mezőberényi, a sárvári, a kőszegi evangélikus templo
mok helyreállítását támogatta.

Műemlékvédelmi hatósági tevékenységünk messzemenő társadalmi 
támogatást igényel. Ezt a támogatást mi megkapjuk az evangélikus egy
háztól is. Mégis tovább szeretnénk lépni. A római katolikus egyházzal 
már szervezett kapcsolatunk van, melyet a szükség hozott létre. A litur
gikus reform ugyanis veszélyeztette a műemléki templomokat. Ez idézte 
elő, hogy a műemlékek kérdéseinek a megtárgyalására háromtagú bi
zottság alakult a katolikus egyház részéről, amelynek az OMF-nél is há
rom tagú tárgyalószintű partnere van. Ennek a viszonynak az eredmé
nyeként könyvelhetjük el, hogy egyetlenegy műemléki érték sem sem
misült meg a liturgikus reform végrehajtása következtében, ugyanakkor, 
amikor számos országban rengeteg érték elpusztult. A kapcsolat eredmé
nyeképpen egy kívánságlista áll a rendelkezésünkre a katolikus egyház 
részéről, amelyre rangsorolva felírták, hogyan, mikor szeretnék helyre
állítani a szóbanforgó műemléket, milyen költségeket tudnak vállalni stb. 
Ilyet szeretnénk kapni az evangélikus egyháztól is. E rangsorolt lista, 
számunkra az eddiginél is tervszerűbb munka lehetőségeit adja majd s 
olyan műemléki politika vitelét segíti elő, amely mind az evangélikus 
egyháznak, mind az egyetemes magyar műemlékvédelemnek megfelel.

Teljes mértékben vonatkoztatjuk az evangélikus egyházra is dr. Ko- 
rompai Györgynek a „Középkori eredetű református templomok és temp
lomerődök” (Budapest 1942.) című tanulmányában leírt azon álláspontját, 
hogy a műemlékügy és az egyház között „nemcsak kölcsönös megértés
nek, hanem a legteljesebb összhangnak és együttműködésnek kell kiala
kulnia . .. Erre kötelez a magyar művészet múltja.”

Dr. Barcza Géza
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A társadalmi igazságosság és a keresztyén reménység
DR. KARL HEINZ PFEFFER a Münsteri Egyetem Társa

dalomtudományi Intézetének professzora. Cikke „Dér Kampf 
um soziale Gerechtigkeit und die Hoffnung dér Christen” 
címen jelent meg az Evangelische Missions-Zeitschrift 1969/1. 
számában. Arról tanúskodik, hogy a misszió új utakat keres, 
és a mai világ egyetemes emberi problémáinak távlatába 
akarja beállítani szolgálatát. Érdemes . felfigyelni, milyen 
mélyreható elemzéssel, néha maró humorral mutat rá az el
lentmondásos magatartásra és az egyház felelősségére.

Először néhány szó a témáról. Röviden válaszolunk egy vissza
térő ellenvetésre: Ne foglalkozzunk a társadalmi igazságossággal, az 
evangéliumot kell prédikálnunk és nem a világgal törődnünk. Tény 
az, hogy a keresztyén reménységeknek határt szab a világ tökélet
lensége, és világos, hogy a mi témánkkal kapcsolatban tartózkod
nunk kell minden evilági perfekcionizmustól.

Másodszor arra kell rámutatnunk, hogy az evangélium szeretet- 
parancsa, tehát a felebaráti szeretet mint az Istenszeretet tükre vagy 
bizonysága kétségtelenül más valami, mint az, amit társadalmi igaz
ságosságnak mondunk. Nem szoktuk meg, hogy azt, amit mint egyes 
keresztyének jószívvel vállalunk, transzponáljuk a világba is, amely 
pedig nemcsak a felebarátból áll egyes számban, hanem felebarátok
ból többes számban. A felebaráti szeretet és a társadalmi igazságos
ság valóban nem azonos, de feltételezik egymást. Semmi haszna 
nincs a jótékonykodó felebaráti szeretetnek, amely véget ér ott, ahol 
komolyan kell vennünk az olyan intézmények leépítését, amelyek 
igazságtalanok, és amelyeket jobbakkal kell felcserélni.

Abból a tényből, hogy a földi paradicsom nem tartozik bele a 
keresztyén reménységbe, és hogy a felebaráti szeretet és a társadal
mi igazságosság nem azonos, hanem egymást csak kölcsönösen felté
telezik, nem vezethetjük le a semmittevés jogát és az egyházi ha
gyományunkban gyakran felmerülő kvietizmus követelményét. A 
földi paradicsom természetesen nem tartozik reménységünkhöz, de 
beletartozik az a reménység, hogy ez a mi világunk az idő keretei 
között javulni fog.

I.

A társadalmi igazságosságért folytatott harc a miénkhez hason
ló társadalmakban folyt le, és folyik továbbra is. Ezek a társadal-
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mak olyan országokban találhatók, amelyeket Ázsiában Nyugatnak 
szoktak nevezni. Ezekhez tartozik természetesen a Szovjetunió és 
Japán is. Ennek a Nyugatnak, vagy helyesebben az iparosodott vi
lágnak lerakatai vannak Ausztráliában, Üj Zélandban, Dél-Brazíliá- 
ban, a La Plata mentén és a fehér kisebbségű osztálytársadalomban 
Dél-Afrikában. Néhány szóval vázoljuk először az ipari társadal
makban folyó harcot a társadalmi igazságosságért, hogy ezzel meg
teremtsük azt a hátteret, amelyből a nagyobb távlatú problémákat 
jobban megértjük.

A keresztyénségben mindig megvolt a „caritas” punktuális har
ca az akut nyomor enyhítéséért. Ebben az értelemben a keresztyének 
felebaráti szeretete „ópium” volt a nép számára. Megnyugtatta a 
lelkiismeretet: szegény embernek lenniük kell, hogy jótékonykod
hassunk. Mindig voltak, mindig lesznek, hála Istennek. Mert a raj
tuk végzett jócselekedetekért juthatunk a mennyországba.

Azután beláttuk, hogy ez így nem mehet tovább. Az ipari tár
sadalom problémái a 19. és 20. században a hagyományosan értel
mezett diakóniával nem voltak megoldhatók. Ezért igent mondtak 
a társadalompolitikára. A társadalompolitika végezte el a társadal
mat fenyegető, igazságosságot követelő forradalmi erők megszelídí
tését és integrálását. A Bismarck-féle társadalompolitika tette lehe
tővé 1914 augusztusát, amikor „nem voltak többé pártok, hanem 
már csak németek” . A Labour-társadalompolitika, amely Lloyd 
George politikáján alapul, 1908 óta tette lehetővé, hogy a brit ipari 
munkások ma Angliában a rasszista avantgardisták között menetel
nek. És a Léon Blum-féle társadalompolitika, amelyet későn ind - 
tottak el a sokáig túlnyomóan paraszti Franciaországban, tette lehe
tővé, hogy a francia munkások Algériában katonaként harcoltak, 
és nem tették le a fegyvert. A társadalompolitika tette az ipari mun
kások veszélyes osztályát konzervatív réteggé az ipari társadalmak
ban.

Harmadszor: találunk példát az ipari társadalmakban radikális 
változásokra békés úton is a társadalmi igazságosság felé. Három 
példa Az első példa az állami egészségügyi szolgálat bevezetése 
Nagy-Britanniában, amely a mi orvosi osztályideológiánk szerint 
megbontja a személyes viszonyt az orvos és a paciens között, amely 
azonban nálunk ténylegesen rendszerint abból áll, hogy az orvos két 
perc alatt kiállít egy papírost a betegpénztár számára, és azután a 
pacienst udvariasan kitessékeli. De Angliában legalább egy mini
mális orvosi gondozást biztosítottak mindenki számára. A második 
példa: Nagy-Britanniában megkísérlik békés úton megtörni a va
gyonosok tanulmányi privilégiumát azzal, hogy hagyományra és 
helyzetre való tekintet nélkül az olyan iskolákat mint Eton és Har- 
row, vagy az olyan egyetemeket, mint Oxford és Cambridge besorol
ják az általános nemzeti közoktatásügybe. A harmadik példa a mi 
háború utáni kísérletünk az üzemi vezetésben való részesedésre.

Vannak esetek, amelyekben a békés változtatást nem kezdték el 
időben, és nem hajtották végre elég radikálisan. Ez volt a helyzet
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Horthy admirális Magyarországában, Pilsuczky marsall Lengyelor
szágában és II. Miklós cár Oroszországában. Megjött rá a válasz, és 
ennek okát nem az „ördögi” ideológiákban kellene keresni, hanem 
a társadalmi igazságtalanságban, amelynek megváltoztatásáért egy 
évszázadon át vagy még hosszabb ideje harcoltak.

A keleti és a nyugati jellegű jóléti államokban — itt a mi zsar
gonunkat használom — természetesen maradnak feladatok a keresz
tyén reménység és a felebaráti szeretet ereje számára, amelyet a mi 
intézményeinkbe is bele kell vinni. Ha majd egyszer az állam veszi 
át a mi nagy intézményeinket, és ha a társadalmi biztosítás lép a 
szomszédi és családi segítség helyére, akkor sem ér véget a mi kö
telességünk az ipari társadalmakban. Sőt ellenkezőleg éppen akkor 
kezdődik. Itt vannak az elfelejtettek, az öregek. Itt van a szüksé
gessége annak, hogy a közegészségügy hézagjait saját kezdeménye
zéssel töltsük ki. Itt van a humanizálás feladata nemcsak a techni
kában, hanem a tömegek gondozásában is. A nagyvárosi lelkésznek 
nem kellene-e tudnia, hogy melyik házban ki lakik, és nem kelle- 
ne-e tudnia, hogy melyik házban ki lakik, és nem kellene-e minden 
emberrel törődnie? A társadalmi igazságosság a társadalmi intéz
ményekben érvényesülő, elvileg azonos elbánás is megköveteli a 
nem azonos elbánást, az esetek és a csoportok különleges szükség
letének figyelembevételét. És ez a mi kötelességünk is lesz.

II

Ezután a keresztyén reménység és a társadalmi igazságosságért 
folytatott harc viszonyáról az ún. fejlődő országokkal kapcsolatban 
szólunk. Itt a föld jogfosztott rétegeiről van szó, akikhez némely 
ipari országban a parasztok is tartoznak. Európában ide tartoznak 
Írország és Görögország, Spanyolország, Dél-Itália és Portugália, te
hát régi keresztyén országok, azután a francia Magas-Cevennek, és 
az Egyesült Államokban, a világ leggazdagabb társadalmában azok 
a milliók, akiknek képviselői megkísérelték a szegények menetelé
sét Washingtonban.

Miről van szó a fejlődő országokban, amikor társadalmi igaz
ságosságról beszélünk? Az új nemzetek integrációjának szabadsá
gáról, a véleménykülönbség szabadságáról, és a személyek szabad
ságáról a csoportok kényszerével szemben az új nemzeteknél. A tár
sadalmi igazságossághoz tartozik — ahogyan ezt a ma megvetett 
Kwame Nkrumah mondta — a politika birodalma, tehát a politikai 
függetlenség megszerzésének a lehetősége, ahogyan ezt a jelenlegi 
társadalomban az ún. szuverenitással van adva. Ez jelentené a sza
badságot Rhodézia, Angola. Vietnam számára. Sőt ez olyan társadal
mak függetlenségére való jogát is jelentené, amelyek hozzászoktak 
bizonyos politikai határok között a kölcsönös együttműködéshez. 
Másodszor a fejlődő országokban a társadalmi igazságosság jelenti 
a véleményalkotás szabadságát. Nem háborodhatunk fel a tényleges
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cenzúra miatt Tanzániában, ha a „keresztyén” kormányzatú Brazí
liában érvényesülő elnyomásról hallgatunk. Nyilvánvaló, hogy olyan 
véleményszabadságra gondolunk, amelyet természetszerűleg korlá
toz a közös társadalmi érdekek figyelembe vétele.

Harmadszor: ehhez természetesen hozzátartozik a személyi sza
badság, vagyis a lehetősége annak, hogy elviseljék és végigharcolják 
az összeütközést a nagykorú ember felelősségvállalása és a hagyo
mányos kötöttségek között. Mi van inkább a misszió kedvére: a jám
bor, paraszti, családhoz kötött emberek, vagy aktív, erős fiatal mun
kások, akik természetesen a nagyvárosba akarnak menni? Miért 
állnánk útjukba?

A történelmi társadalmak szabadsága, amelyek magukat félre- 
érthetően nemzeteknek nevezik, bennük a véleményszabadság: ez 
volna a társadalmi igazságosság tartalma. De ezen túlmenően a tár
sadalmi igazságosság a gazdasági kizsákmányolástól való megszaba
dulást is jelenti, tehát attól, amit különösen Afrikában neokolonia- 
lizmusnak neveznek. Keresztyén kötelesség a világgazdasági struk
túrák megváltoztatása, és az ár-olló csukása, amely éppen a paraszti 
tömegek számára egyre jobban szétnyílik. Az eddigi világgazdaság 
átszervezésére valóban törekedni kell. Minden diakóniai munkásnak, 
aki talán sohasem lépett ki szűkebb hazájából, pontosan tudnia kel
lene, mi az a „terms of trade” : a kereskedelmi olló eddigi rendszere, 
ami azt jelenti, hogy minél előnyösebb vételárat és eladási árat biz
tosítson. A mi monokulturális termelvényeinket, mint pl. a Volkswa
gent vagy gyógyszereket drágán adják el, de a nyers termel vénye
ket, mint pl. a nyers kaucsukot és hasonlókat minél olcsóbban vá
sárolják. A mi kis nyugatnémet társadalmunkban kiegyenlítésül a 
Zöld Tervet vezettük be (A mezőgazdaság hivatalos támogatása. 
Szerk.). Szükség volna egy Nemzetközi Zöld Tervre is. Ez a mi lét- 
fenntartási költségeink felemelését jelentené azoknak az áraknak a 
felemelése révén, amelyekben a valamikor gyarmati tömegek ala
csony bérei rejlenek.

De más dolgokról is van szó. A vásárlási monopóliumokat, a be
ruházási politikát, a munkapiac manipulálását, a munkahely kivált
ságait és uzsoráját újra végig kell gondolnunk. Vannak még orszá
gok, formálisan szabad országok Afrikában, amelyekben magasabb 
bért fizetnek annak, aki fehérbőrű. Sok országban a kvalifikált 
munkára való kiképzés lehetősége a bennszülött többség számára 
ténylegesen el van zárva. Itt nemcsak Dél-Afrikára gondolok, ha
nem Zambiára is. Ebbe az összefüggésbe tartozik a kamatuzsora és 
a hitelmegvonás. Nasszer úr nem azt teszi, amit mi akarunk, tehát 
nem kap pénzt az asszuáni gátra. A polgári életben ezt zsarolásnak 
nevezik. A fejlesztési segély pénzeit azonban természetesen feltétel 
nélkül adják, — így hallja az ember. Tanzánia, miután sikerült a 
partja előtt fekvő Zanzibár szigetet hozzácsatolni, vonakodik az ott 
már korábban letelepedett NDK-követséget a szövetségi kormány 
kívánsága szerint kiutasítani. Erre megkapja a fenyegetést: a fejlesz
tési segélyt feltételek nélkül adjuk ugyan, de hogy a kelet-berlini
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kapcsolatokat megszakítsátok, az ugye magától értetődik. Hogyan is 
pénzelhetnénk ellenségeinket!

De nem is csak az ún. újkolonialista kizsákmányolásról van szó, 
hanem a bennszülött hatalmasok uzsorájáról is. Ameddig a gazdasági 
hatalom bennszülött birtokosai politikailag és katonailag is erősek, 
addig kényelmes tárgyaló feleink vannak ezekben az országokban. 
Tudjuk, hogy nyugalom és béke van. De olyan biztos az, hogy az 
evangélium a nyugalmat és a rendet dicsőiti legnagyobb értékként? 
Nyugalom és rend esetleg feudalizmust vagy hódító kapitalizmust 
vagy tőkés kapitalizmust jelent. Segítjük Szaúdarábia királyát, 
ameddig elfogadja a segítséget. Segítjük az új katonai rezsimet Pe
ruban, segítjük a technokratákat és ipari kapitalistákat, akik Pa
kisztánt modernizálják. Az bizonyos, hogy ezzel emelkedik a bruttó 
társadalmi termelés, de ennek semmi köze a társadalmi igazságos
sághoz. A modern televíziós gyár, amelyet német segítséggel építet
tek fel Lahoreban, a pakisztán törvény ellenére is megtagadja a 
szakszervezet munkáját, az üzemi tanácsok felállítását, és keveseb
bet fizet a minimális bérnél. Pontosan tudják, hogy a parasztság 
ipari tartalékserege az ajtó előtt áll, és vállal minden felszabaduló 
munkahelyet. A fejlődő országokban azok az erők folytatnak ki
zsákmányolást, amelyeket mi rendfenntartó erőkként magasztalunk. 
Valamivel több rendetlenség talán egészségesebb volna.

Kívülről jövő katonai intervenciókkal ismételten is vétkessé vá
lunk. A zöldsapkás szabadparancsnokságok és az általuk kiképzett 
bolíviai különcsapatok terítették le Che Guevarát. Ez az ember csak 
szimbólum, de ezek a csapatok a számunkra is kényelmes katonai 
diktatúra szolgálatában elfojtották a bolíviai parasztok és bányá
szok forradalmi fenyegetését. Hasonló katonai intervenciók sokfelé 
lejátszódnak. Ilyen a kísérlet Kubában, a tényleg megtörtént inter
venciók a Dominikai Köztársaságban. A Filippi szigeteket felszaba
dításuk után ténylegesen ismét megszállták. Az amerikai légi had
erő 18 ezer embere állomásozik Clak Air Base-ban. Gabonban Iba 
elnök és utóda. Bongó elnök elnökségi széküket a francia ejtőernyő
söknek köszönhetik. 1968 tavaszán egy kis géppel éppen Majunga 
repülőterén szálltam le, Madagaszkár északnyugati partján. Kis gé
pemmel egyszerre óriásmadarak között találtam magamat, amelyek
ből légidesszant emberei ugráltak ki ejtőernyős öltözetben. Másnap 
Tananarive újságjaiban azt lehetett olvasni, hogy a kormányt meg
buktatta a közvélemény ellenszenve.

A bennszülött és a külső erő szövetsége néha kikényszerít forra
dalmakat. Ilyenek: a nagy forradalom Kínában, vagy a forradalom 
Zanzibarban, amely nem is fehérek, hanem arabok ellen irányult, 
vagy a forradalmi kísérlet a modernizálás és társadalmi igazságos
ság irányában Törökországban Kemal Atatürktől Jürsch tábornokig, 
vagy a forradalom Jemenben, a Mao-mao háború Kenyában, a for
radalom Irakban, a forradalom Egyiptomban, a hosszú szabadság- 
harc Algériában, vagy a forradalmi kísérletek, amelyeket megfojtot
tak Chilében és Peruban, a polgárháború vagy kezdeményezései 
Indonéziában, Burmában, Venezuelában és Nigériában.
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Mihez kapcsolódik a mi missziónk érdeke a világban? Hiszen 
csak az evangélium terjesztéséről van szó, és ehhez hozzátartozik a 
társadalmi igazságosság akarása ebben a világban, a lehetőség kere
tei között, perfekcionista fölényesség nélkül. VI. Pál pápa a bogotai 
eucharisztikus kongresszuson azt mondta: az egyház harcol a társa
dalmi igazságosságért, és figyelmezteti a hívők tömegeit, hogy ne 
menjen az eltévelyedett Camilo Torres pap tévútjára, ne alkalmaz
zon erőszakot. A pápa beszédében egyetlen szóval sem óvta az erő
szaktól a kolumbiai hadsereget, a kolumbiai titkosrendőrséget, a kü
lönítményeket, amelyek megszállták az egyetemet: csak az alulról 
jövő erőszak ellen szólt, de nem a felülről jövő erőszak ellen. Ko
lumbiának ezen a megrázó földjén a pápa a parasztok önsegélye el
len a rezsim mellett beszélt. A papok között is ellentmondásra talált. 
Egy ír újságban lehetett olvasni az ő beszéde idején: marxista főpá- 
pok bátorságot vesznek maguknak arra. hogy a pápával nyíltan el- 
lentmondjanak. Ez a prelátus maga is a parasztságból származik, és 
a latin-amerikai klérus nevében nyíltan tiltakozott: Kinek tilos az 
erőszak alkalmazása? Ez a kérdés teológiai megfontolásokra kény
szerít minket. Az egyház laikusai arra várnak, hogy teológiai szem
pontok szerint korszerűsítsék felelősségfogalmunkat és rendfogal
munkat.

Mit jelent ebben a világban „a keresztyének reménysége” ? Hol 
vannak lehetőségek? Először is lelkiismeretünkben és ismereteink
ben, vagyis arra való törekvésünkben, hogy a szokatlant tegyük, és 
a modern gazdaságtudománnyal és politikával foglalkozzunk. Azt a 
világot, amelybe el kell mennünk, amelyben prédikálnunk kell, ko
molyan kell vennünk, hogy felderítsük azt a terepet, amelyen já
runk. Azután a társadalmi igazságosság szolgálatában tevékenyked
hetünk, amikor mint államunk polgárai teljesítjük keresztyén köte
lességünket, és a társadalmi igazságosság pártjára állunk. Továbbá 
azzal, hogy kényszerítjük egyházainkat, hogy azt a nagy hatalmat 
és befolyást, amellyel kormányainknál rendelkeznek, nemcsak a ma
guk javára, hanem a társadalmi igazságosság ügye számára gyümöl- 
csöztessék. Harmadszor azzal, hogy törekszünk a mi gyenge erőink
kel kis modelleket felépíteni. Érdekes statisztika áll rendelkezésre a 
Szövetségi Köztársaság fejlesztési segélyéről 1964-ben. Akkor kb 2,8 
milliárd márkát, tehát a társadalmi termelés 0,7%-át fordították er
re a Genfben követelt 1—3% helyett. De ez mégiscsak 2,8 milliárd. 
Ebbe beleszámít az egyházi gyűjtés a protestáns egyházak számára 
18 millió márka összegben. Ezen a pénzen, és sok más kísérlettel a 
missziók területén modelleket építettek.

Ha megláttuk, mit tehetünk, akkor egyházunkat egészen a gyü
lekezeti szintig át kell hatni, megvizsgálni, és megszabadítani az 
egyes gyülekezeti tagok számára kényelmes világ bűvöletéből, 
amelyben szombaton reggel autóját moshatja. Végeredményben ar
ról van szó, hogy kovászként menjünk a világba, és eközben meg
szabaduljunk az idegen kötöttségektől.

Bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy Istennek a társadalmi

414



igazságosságra irányuló akarata a mi időnkben is meg fog valósulni. 
Ez a mi reménységünk. Ez meg fog történni mi ellenünk is, minden 
ellen, amit teszünk, és minden ellen, ami kedvessé lett számunkra. 
De jobb volna, ha velünk együtt történne meg.

Dr. Kari Heinz Pfeffer 
Münster—Dortmund

A HOLLAND KATOLIKUS KÁTÉ
Ha egy könyv bestseller, az megszokott, de ha egy „szigorúan 

vallásos” könyv fogy el egy kis országban néhány hónap alatt kö
zel félmillió példányban, az érdekes. S ha úgy adják ki egyre több 
nyelven, hogy közben megosztja az egyházat, az már nyugtalanító, 
de közérdekű is egyben.

Az 1966. október 9-én átadott felnőtt-káté megértéséhez nem 
elegendő e könyv tartalmi és alapelvi ismertetése, hanem a holland 
katolikus légkör ismeretére, továbbá a világot átfogó kritikai erő
vonalakban való tájékozódásra is szükség van.

I. A  holland katolikus légkör

A II. Vaticanum óta Hollandia mintha a katolicizmus kísérleti 
telepe lenne. A pezsgő egyházi élet első jele az egyház strukturális 
reformja, intézetek és kutató-központok sorának megszervezése volt 
(Pasztorális Tanács, Vallásszociológiai Intézet stb.). Azt a nagyfokú 
vallási intelligenciát, amelyet a holland családi szellem hozott létre, 
igyekeztek átmenteni a nagyarányú urbanizálódás helyzetébe is. A 
háztömb-kápolnák, beat-zenés áhítatok, a sajtó és egyéb tömegtá
jékoztató eszközök, a papnevelés megreformálása, a laikusság akti
vizálása, mind arra irányulnak, hogy az európai egyházi vérkerin
gés motorjává váljanak. Ehhez nemcsak kiváló teológusaik (P. 
Schoonenberg, E. Schillebeeckx, B Alfrink, J . Dreissen), hanem az 
egyházi életben aktív hívek is elegendő bázist nyújtanak: a világon 
talán itt a legmagasabb az istentiszteleten résztvevők aránya, 70%.

II. Keletkezésének története

A felnőttek számára készintendő káté elkészítéséhez az első in- 
direkt indítást 1956-ban adata a püspöki kar a Nijmegen-i Kateche- 
tikai Intézet számára, amikor megbízást adott a régi káté átdolgo
zására. Az elkezdett munka során arra az eredményre jutottak, hogy 
egy gyermek-káté gyümölcstelenségre kárhoztatott, amíg nem előzi
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meg olyan kiadvány, amely a szülők, a felnőttek számára tisztázza 
a hit lényeges kérdéseit.

A közvetlen indítást az 1961-i londoni Európai Katechetikai 
Kongresszus adta (Vigília 1966/12.840 kk.), ahol a katechézis fő vo
nalát a felnőttek irányában jelölték meg. így jött létre 1962-re egy 
200 oldalas alapszöveg, amelyet további, igen széles körű vitára bo
csátottak. A 150 személy, akik bírálatra megkapták, széles tábort 
ölelt át: szakemberek, nevelők, pszichológusok, másvallásúak, szülők 
és lelkészek. A több, mint ezer javaslat be- és átdolgozása után je
lent meg mai végleges, vaskos formájában.

III. Koncepciójának alapelvei

1. Az „igazságok hierarchiájának” lehetőleg minden részét, te
hát a hitvallás centrumát és perifériáját is igyekeztek krisztológiai 
központra vonatkoztatni. (Egy ilyen perem-igazság pl. Mária szü
zessége, mely értelmét csak krisztológikusan nyeri el. De a biológiai 
szüzesség további magyarázása már harmadrendű kérdés, amit a 
Káté függőben is hagy.)

2. A keresztények gyakorlati élete számára sincs minden igaz
ságnak egyforma jelentősége. A Káté nem bocsátkozik a hívek szá
mára érdektelen, „an sich”-igazságok teológiai spekulációjába (pl. az 
isteni személy kettős természete), csak azok egzisztenciális vonatko
zása érdekli.

3. Ez a kérdés uralja az egész művet: mit jelentenek a kinyilat
koztatott igazságok a mai ember léte és önmegértése szempontjából? 
Nemcsak informálni akar tehát, hanem az ember létezéséért küzd. 
Tnnen adódik bizonyos polemizáló jellege.

4. A hagyományos kérdés-felelet forma helyett együtt és to
vábbgondolkodásra provokálja az olvasót, aki már nem nyeli le e 
„fix  und fertig” recepteket, hanem igényli a sokoldalú argumentá- 
lást. A „szkeptikus generáció” felé nem a tertulliánuszi „credo quia 
absurdum” , hanem az augusztinuszi „credo, ut intellegam”  elvet al
kalmazza, s ahol valami nem biztos, ott nem dönt. De mégis „hinni- 
valót” ad elő, a hagyományos katolikus tanrendszer teljességére te
kintettel.

IV. Felépítése és tartalma

(Josef Dreissen, aacheni katechetika professzor a VELKD gyűlésén 
tartott előadása alapján: Luth. Mhefte 1969/3,113 kk).

A Káté struktúrája ellipszishez hasonló, melynek egyik gyújtó
pontja a mai ember, a másik: Krisztus ma. így egy antropológikus- 
christológikus gondolatcsere folyik, ahol az első összetevő nem az ál
talános emberi természet értelmében, hanem a konkrét emberi eg
zisztencia megvilágításában értendő. A Káté kiindulópontja: a kérdé
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seivel együtti ember. Ez az ember pedig négy kiterjedésben jelle
mezhető, melynek mindegyikében az evangélium ad feleletet.

1. A történeti dimenzió
A Káté az embert a világ fejlődésének közepébe állítja, ahol az 

ember nem „van” , hanem „folyamatosan lesz” . Eszerint a dinamikus 
világkép szerint Isten nem teremtette, hanem teremti a világot, de 
egyébként is a kezdet nem kap olyan hangsúlyos helyet, mint ko
rábban. Az első bűnnek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. A 
történeti kinyilatkoztatásnak megfelelő gondolatkategóriák feloldják 
az elvont filozofikus igazságokat, elsősorban egy új dogmainterpre
tációs módszer segítségével.

E módszernek három összetevője van: a) A dogmák ki kell hogy 
lépjenek keletkezési szituációjuk kereteiből s a mai helyzetre legye
nek alkalmazva. Így nem a forma, hanem az üzenet iránti hűség 
a döntő, b) Ez feltétlenül magával hozza egy új megfogalmazás szük
ségszerűségét. Ugyanazokat az igazságokat újra meg újra át kell fo
galmazni és alkalmazni, ha nem akarjuk, hogy meddővé váljanak, 
c) A dogmák az eszhatológiai beteljesedés felé való alapvető nyitott
ságukban vizsgáltak és beállítandók az emberiség és az egyház ál
talános fejlődésébe.

(Egy példa ezek megvilágítására: a halál értelmezése. Hagyomá
nyos formában ez a test és a lélek kettészakadása, amelyben két 
előfeltételezés rejlik: a lélek halhatatlansága és az önálló létezése. 
Ezzel szemben a Káté a Biblia és a modern anthropológia alapján 
az ember dualista értelmezése ellen s a testi-lelki egység mellett fog
lal állást, ahogy Jézus is mindig a személyt, az egészet vette figye
lembe.)

2. A szociális dimenzió

Az ember csak egy „VAL-VEL” képes egzisztálni. Ez az „együtt” 
nyilvánvalóan a másik ember, a háttérből hatóan pedig Isten. Ez 
utóbbira felel így a Káté: „Emmánuél”  Jézus Krisztusban. Jézus em
bersége a híd, mely összeköt minket istenségével, ezért erre az eddig 
annyira elhanyagolt tételre a Káté nagy súlyt fektet (róm. kath.!). 
Az emberiesség szónak tehát túl a humanitárius jellegén, keresz
tyén összetevője a döntő. Krisztusban van adva minden ember, val
lás és felekezet potenciális egysége. Ennek alapján a reformációról 
is pozitívan és méltatólag szól („Nem tudjuk méltóképpen még ér
tékelni sem azt a számtalan jóságot és szentséget, amelyet a refor
máció képes felkínálni az egész keresztyénség számára. A katolikus 
egyház nem lehet meg a reformáció nélkül.” „Luther mélyen vallá
sos érzésű ember volt, aki a próféták szenvedélyes hangján szólt és 
elindított egy mozgalmat, melynek már nem volt maradása az egy
házon belül.”).

A méltányoláson túlmenően számos pont kimutatható, ahol a 
Káté alapelvei érintkeznek az evangélikus teológiával. Ilyen alap
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elvvé lett Tillich felismerése a kölcsönösségi viszonyról, hogy t. i. az 
ember felőli kérdezés egyben Isten lényegét is tartalmazza, hogy 
Isten maga a kérdés, amit az ember nem felállít, hanem ami elé 
odaáll. Tillich szerint is Jézus személyében, mint Krisztusban, Isten
nek az emberi lét titkára adott felelete lett nyilvánvaló. Nem a saját 
Istenről alkotott ideáink alapján tudjuk Jézust megismerni, hanem 
Jézus által tanuljuk meg Istent megismerni. De Tillichen túlmenően 
Barth „emberekért való Jézusa” és Bonhoejjer „proexistens Istene” 
is alapelv lett a Káté írása közben.

3. A személyes dimenzió

Az ember személyisége, öntudatában nyilvánul meg, hiszen az 
ember nem „valaki, vagy valami” , hanem „én” . Ez az „én” nem vá
lasztható szét testre, mely csak a lélek külseje, vagy lélekre, mely 
a test belseje lenne. A testiség a Lélek (itt Geist! és nem Seele) meg
jelenési formája, amely ugyan korlátozza az ember személyiségét, de 
egy ponton, az öntudat és a szabadság pontján képes az ember ki
törni e korlátból. Megint csak TilUch-ve hivatkozva vallja a Káté, 
hogy Istenről szóló kijelentéseink legfeljebb inadekvát formájúak 
lehetnek: inkább azt lehet megmondani, hogy milyen nem Isten, 
mint azt, hogy milyen. (Nem egy személy, mégis személyes, sőt több, 
mint személyes, mégsem tárgyi.)

Ma az embert az eltárgyiasodás veszélye fenyegeti. Ezért a Káté 
hangsúlyozza, hogy a „felebarát nem egy tárgy, hanem valóságos 
másik ember, saját mélységgel és meglepő lehetőségekkel.”

4. A földi dimenzió

A túlvilágot kereső, földit megvető, a természetfölötti behatásra 
koncentráló dualista magatartása idegen a Káté szellemétől. Isten 
Jézus Krisztusban nyilvánvaló, e világban működő jelenlétére teszi 
a hangsúlyt, s arra, hogy Isten, nemcsak isteni kauzalitása, de a fej
lődésbe betervezett második tényezőn („causa secunda”), az emberen 
keresztül is jelenlévő, akik nélkül a világ nem jutna céljához. Az 
ember, hivatásában együtt dolgozik Istennel, akit „nem a szokat
lanban, hanem a dolgok normális folyásában, nem a betegek meg- 
áldásában, hanem az orvos munkájában kell látnunk.” Így a hivatás
ban „Isten munkatársaként papi szolgálatot végzünk” .

A Káté nem ismeri a profán és szent világ megkülönböztetését, 
a hit világa és a hétköznapok világa közti különbségtételt; az ember 
minden tevékenységének, munkájának és pihenésének van keresz
tyén jelentősége. Éppen Krisztus feltámadása teszi lehetővé, hogy 
jelenlétéről ma is szólni lehet.

Bonhoefferrel vallja, hogy az egyház és a világ közti elidegene
désben az egyház a vétkes, így nem lehet feladat az ellenséges ítél
kezés, hanem Krisztus szeretetétől szorongattatva annak a hirdeté
se, hogy „a ti dolgaitok Isten dolgai is.”

418



Így lesz az ellipszis két gyújtópontja egymással dialógusban: az 
ember kérdez — Krisztus válaszol.

V. Hazai és világvisszhangja
A Káté csak olaj volt az amúgy is izzó világkatolikusság mai 

helyzetében. Egy kisszámú holland konzervatív csoport beadványt 
intézett VI. Pálhoz, s hét pontban foglalta össze a hamis tanítást 
(szüzesség, eredendő bűn, transszubtantiatio, csaknem mindenben 
azt tanítja, amit a protestánsok, születésszabályozás, lélek halhatat
lansága, angyalok). Róma akcióba lépett s egy három-három tagú 
bizottság kijelölését javasolta, melynek ülésén még több tételt ma
rasztaltak el (14 jelentős és 45 kisebb). A Vatikán titokban még egy 
bíborosi bizottságot is kinevezett, akik közismerten konzervatív sze
mélyiségek. Közben Schillebeekx-et szemelték ki az egész ügy gátak 
közé szorítására; eljárást indítottak ellene, s bár maga K. Rahner 
vállalkozott védelmére, a hajsza tovább tart.

Ezalatt elkészült a flamand, angol, majd a francia és német kia
dás (állítólag a magyar fordítás is készül).

Érdemes lenne alaposan áttekinteni a hazai katolikus sajtó pái- 
fordulásait, elemezni a kritikát és derűlátást, az újfajta hang és 
nyitottság mögötti szándékokat, a spanyolviasz katolikus (!) felta
lálását, protestáns előnyünket a i felnőttek tanítása tekintetében, 
ugyanakkor azt a kétségtelen pozitívumot is, melyet ez az úttörő 
kezdeményezés számunkra jelent. De így a további vizsgálódások 
alapjául álljon itt a Káté német nyelvű címe s a fontosabb magyar 
anyag: „Glaubensverkündigung für Erwachsene — Deutsche Aus- 
gabe des Hollandischen Katechismus” Nijmegen-Utrecht 1968. 566 
oldal. J. B. Alfrink — Csanád Béla: „A  holland egyház reformtörek
vései”  Teológia 1967/1. 19 kk. — M(ihelics) V(id): „Mi a valóság a 
holland katekizmus körül? Vigilia 1967/11. 767 kk. — Vöröss Fe
renc: „Napjaink hitoktatási reformtörekvései”  Teológia 1968/3. 182 
kk. — Medvigy Mihály: „A  holland katekizmus — magyar szem
mel”  Vigilia Í968/11. 649. kk. — Simon János Attila: „A  Schille- 
beeckx-ügy naplója ThSz 1968/11—12.367 kk. Vámos Imre: „Egy 
katekizmus, amely megosztja az egyházat” Világosság 1969/4. 249 
kk.

Bízik László

Az egyház reformja és Luther reformációja
Ezen a címen tartott előadást még 1967 tavaszán Strassburgban 

Yves M. J. Congar (sz. 1904), a Páris melletti Le Saulchoir-i domi
nikánus kilozófiai-teológiai fakultás ekkléziológiai professzora. A re
formáció 450-ik jubileumi évében a strassburgi Ökumenikus Kutató 
Intézet ugyanis „Reform és reformáció” témakörben nagy jelentősé
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gű tanulmányi konferenciát rendezett, amely mintegy nyitánya lett 
a Második Vatikánum utáni korszaknak. Katolikus részről Marten- 
sen koppenhágai dán püspök, Pfürtner fribourg-i morálteológus pro
fesszor és Congar, evangélikus részről Wingren lundi, Peter Brunner 
heidelbergi és Harding Meyer akkor sao-leopoldi szisztematika-pro
fesszorok tartottak előadást ezen az alkalmon.1

Azóta a Lutheránus Világszövetség és a római katolikus egyház 
Keresztény Egységtitkársága — a még 1965-ben, a zsinat utolsó évé
ben megkezdett hivatalos tárgyalások eredményeképpen — egy ta
nulmányi bizottságot is létesített „Az evangélium és az egyház”  né
ven, amely évente tanácskozik; Svájc és Svédország után ez év má
jusában a Róma melletti Nemi-ben tartotta ülését. A számos ismert 
dogma- és egyháztörténész, dogmatikus és új szövetséges tudós kö
zött ott voltak pl. Conzelmann, Skydsgaard és Vajta professzorok, 
a neves holland dominikánus Schillebeeckx, az amerikai jezsuita 
Burghardt és az Egységtitkárság új vezetője, Willebrands római bí
boros is.

Ezekkel a nevekkel most csak egy nagy ügy jelentőségére uta
lunk. Még nem tudjuk, hogy hová vezetnek a közös tanulmányi 
munkák, de az bizonyos, hogy megindult a két egyház dialógusa.

Hasznos tehát, ha lelkészeink szembenéznek ennek a kérdésnek 
a sokszor bonyolult, sokrétű problematikájával. Alkalmasnak kínál
kozik erre Yves Congar fenti című előadása, amelynek vázlatos is
mertetése és kritikus elemzése hozzásegíthet bennünket egy ökume
nikus — és ugyanakkor hitvallásainkat drága kincsnek tartó — 
perspektíva gyümölcsöző továbbfejlesztéséhez.

Congar tanulmánya a reformáció elemzésével kezdődik, az ak
kori egyház hibáinak feltárásával folytatódik, majd a ma feladatai
nak vázolásával zárul. Tartsuk kezünkben mi is ezt a fonalat.

Reform és reformáció
Mi volt az a döntő tényező, amely a középkori egyház sok te

kintetben beérett belső és külső „reformja” helyett egy össze
hasonlíthatatlanul mélyebb, a keresztyénség nagy részét gyökerében 
megújító reformációhoz vezetett? Congar — mindjárt előadása kez
detén — felveti ugyan „az egyház vezető férfiainak felelősségét, akik 
azáltal, hogy a komoly reform sürgősségét és lehetőségét nem fog
ták fel és nem ragadták meg, elősegítették, hogy a reform refor
mációhoz, vagyis konkrétan az egység megbontásához vezessen” . Azt 
is elismeri, hogy a megújulás szükségessége elválaszthatatlan Isten 
népétől, és példákkal illusztrálja, hogy az egyház történetének egyes 
fázisaiban már az apostolok idejétől fogva (1 Kor, 2 Tim 1,6, Jel 
2—3) a simonia és nikolaitizmus megszüntetésére törekvő gregoriá
nus reformon, vagy la bencések és ferencesek törekvésein keresztül 
a reformpápákig mi minden volt az egyházban „reformabile” vagy 
„reformandum”.

Amikor azonban ezek felsorolása után felteszi Congar a kérdést, 
hogy tulajdonképpen mi is volt ezeknek a reformoknak a tárgya,
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mit kellett reformálni, így felel: „a rossz erkölcsöket, a visszaélése
ket, a bomlást az evangélium és a hit szabályainak etikai és fegyel
mi előírásai tekintetében” . De mindjárt hozzá is teszi a 7. ökume
nikus zsinatnak2 a határozatában, mint „zárt tradícióban” gyökerező 
évszázados felfogást, hogy „ami az egyházat a tanításnak, a szent
ségi életnek és hivataü intézményeinek alapszerkezetében illeti. . . 
az egyház nem tévedhet sem lényeges struktúráiban, sem világi és 
általános praxisában . . .  Ha az egyháznak ezen a területén akarnánk 
reformálni, az az Isten munkája elleni lázadást jelentené, és ezáltal 
kívül helyeznénk magunkat az igazságon” .

Luther és Kálvin ezzel szemben — bár elismeri Congar, hogy 
nem akartak új egyházat, egy másikat létrehozni — mégis „odáig 
mentek, hogy központi dogmatikai valóságokat tettek kérdésessé, 
különösen a tanítói hivatal valóságát. . .  Ha Luther és Kálvin az új 
egyház gondolatát ki is zárta, mégis vonakodott az „Egyház” Való
ságát és abban a pásztorok tekintélyét feltétlennek tekinteni és így 
megelégedni a válasszal: „Ez az igazság, mert az Egyház mondja.”

Miért nem tehette ezt Luther? Mert nem az egyház normái, ha
nem a hit szabályai szerint cselekedett. Ezt nekünk evangélikusok
nak nagyon világosan kell látnunk.3

Congar elemzésének további gondolatmenetét — és vele együtt 
tulajdonképpen minden hithű katolikus gondolkodó kezét — meg
köti az a tradicionális megfontolás, hogy „nem lehet a Szentírást 
olyan szabályként felállítani, amely teljesen függetlenül az Egyház
tól és azon kívül létezne. .  .4 Nem a Szentírás ugyanis az egyetlen 
valóság, amely Istentől adatott, hogy népe igazságban éljen. Van 
még valami, ami más módon, mint a Szentírás hagyományozódott 
ránk, mégpedig gyakorolt realitás formájában, ilyenek a papi hiva
tal, az apostoloktól származó szokások, vagy a kinyilatkoztatás ál
talános és összefoglaló értelemben felfogott elemei, a dogmatikus 
tradíciók. . .  Röviden: Isten írott szava norma, de szabad azt elvá
lasztani más elemektől, amelyek szintén isteni eredetűek, amelyeket 
röviden hagyomány és tanítói hivatal néven jelölünk.”

A már folyamatban levő evangélikus-katolikus párbeszédbe 
ezen a ponton úgy kapcsolódhatunk be, ha a Szentírás történetiségé
nek, a szóbeli hagyomány írásos lecsapódásának és kanonizálásának 
az alapos elemzésével teológiai diszkusszió tárgyává tesszük és újra 
átgondoljuk a Szentírás és a tradíció problematikáját. Ezzel máris 
az Egyház és az egyházak, a reform és a reformáció izgalmas kér
déseinek a lüktető centrumához jutottunk. (V. ö. K. E. Skydsgaard 
cikkét ebben a számban. Szerk.)

Hibaforrások
Congar idézi Don Hilaire Duesberg megállapítását: „Az embe

rek létezésüknek nem első napján, hanem a kilencedik hónapjának a 
végén születnek. A reform olyan eszme volt, amely Luther idejében 
már három évszázada fennállt” .5 Egyik forrása Congar szerint a pá
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paság és a papság magatartásában rejlett. Osztja sokak véleményét: 
az „egyházi” jelleg túltengését a „krisztusi” jelleg kárára. „Számta
lan esetben mondták a hivők, amikor befogadták a reformációt, 
hogy a pápa uralmáról az evangéliumnak, vagy az egy Jézus Krisz
tusnak az uralmára tértek át” — írja. Azt a megállapítását azonban 
aligha fogadhatjuk el, hogy a pápaság erkölcsi hitelét csak a nagy 
egyházszakadás és a konciliarizmus ásta volna alá. Nem kell protes
táns elfogultság, de még csak különösen éles történeti érzék sem 
annak a depravációnak a felméréséhez, amely a jézusi, vagy akár 
csak a péteri szándék tiszta egyszerűségétől a középkor pápaságának 
és papságának elvi és gyakorlati magatartásáig másfél évezred alatt 
végbement. Az élő igétől való fokozatos elszakadás tette szerintünk 
szükségessé az élő igéhez való visszafordulást.

A másik hibaforrást Congar a kegyesség külsőleges és sokszor 
babonás jellegű gyakorlatában látja. A papság által is kihasznált 
mértéktelen ereklyetisztelet, fölös jócselekedetek, zarándoklatok és 
búcsúk történetileg is hiteles visszaéléseire utalva elismeri, hogy a 
Tridenti Zsinat „a dráma elkerülésére már túl késő v o lt . . . ”

Congar a középkorvégi teológia elemzésével zárja a reformációt 
előidéző okok sorát. A semipelagiánus színezetű nominalizmus mel
lett a domináló skolasztika káros és korlátolt voltára mutat rá, és 
még Eck Jánost is azzal marasztalja el, hogy „Luther kérdéseit 
lényegében csak iskolás teológiájának a mércéjével mérte . .. teo
lógiájában nem kapott elegendő helyet sem az exegézis, sem pedig 
egy élő evangéliumi megvilágosodásnak a tüze” . Szerinte ennek a 
kontrasztnak is köszönhette Luther a közvetlen nyelven megirt 
„A  keresztyén ember szabadságáról” című munkája sikerét.

E tényezők együttesen hatottak Yves Congar szerint oda, hogy 
Luther a reformációt megindította. Nem a pápaság erkölcsi állapo
ta, hanem „az volt számára elviselhetetlen, hogy a pápa nem az 
evangéliumot prédikálja, sőt inkább meghiúsítja annak érvényesü
lését . . .  Mély igazságot idéznek Faber Stapulensis szavai Luther
ről: Egyházi reform? Nem. Vallási reform! Ebből a szempontból 
Luther a maga módján csatlakozik a régi, patrisztikus áramlathoz. 
Ezt a reformációt nem a fegyelmi struktúrákra vonatkoztatta, ha
nem a keresztyén ember kapcsolatára Istennel, Jézus Krisztus által 
a Szentiélekben” .

Bizonyára ezeknél a megállapításoknál érezzük Yves Congart, 
a dominikánus teológust legközelebb teológiai felfogásunkhoz.

Távlatok
A világkeresztyénség jövőjét bizonyára befolyásolni fogja a 

katolikus-evangélikus párbeszéd eredménye. Lássuk először, (meny
nyiben és miben ítéli el a mai katolikus teológia a lutheri reformá
ciót, majd Vegyük szemügyre azt a kapcsolópontot, amely szerinte 
kiindulásul szolgálhat a jövőben a közös munka végzéséhez.

Congar nyíltan beszél a negatívumokról. „Ügy véljük, komoly 
szemrehányásokkal lehet, sőt kell is Luthert illetnünk, és súlyos
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hibákra kell felhívnunk a figyelmet. Végeredményben ő kezdte a 
szakadást. Ö oltott az emberek millióiba hamis értékelést, gyűlöle
tet és bizalmatlanságot a pápasággal szemben. Ö fokozta az áthidal
ható ellentéteket kibékíthetetlenekké. E sebek gyógyítására időre, 
türelemre és alapos ismeretekre lett volna szükség: Luther viszont 
a Kelet katolikus hagyományait túlságosan ignorálta, a korszellem 
túlságosan hatalmába kerítette. Olyan kor szelleme, amelyben az em
berek kevésbé aggódtak azért, ami közelebb hoz egymáshoz, sokkal 
inkább azzal törődtek, ami megkülönböztet és ellentéteket szit. Lu
therből hiányzott a türelem, alázat és engedelmesség. Túl nagy mér
tékben tette magáévá az egyház ockhami szemléletét, vagyis olyan 
túlzottan individuálista szemléletmódot, amely az egyház testének 
szerves és szentségi struktúráját félreismeri.. .”

Ugyanakkor elismeri Congar, hogy ,.Luther törekvését nem sza
bad elvetni, mint a priori lehetetlent. . . Semmi kétség nincsen afe
lől, hogy Luther lelkiismereti okokból cselekedett. Elismerjük, hogy 
abban az egyházban, sőt ezen a egyházon keresztül, amely az ő tevé
kenységéből fakadt, Isten jót tett. Mi a reformáció értelme Isten ter
vében? Ez a kérdés meghaladja képességeinket. Viszont képtelenség 
volna azt hinni, hogy a reformációnak, amely sokkal több millió 
embert elért, mint a régi egyház az őt megelőző századokban, nem 
volna Isten tervében mély értelme.”

Ezzel az értékeléssel összefügg Congarnak az a megállapítása, 
hogy „a reformációban keletkezett egyházak egyházi jellegét a II. 
Vatikáni Zsinat ismét felfedezte.” A „katolikusok nevében” beszélő 
dominikánus professzor szerint „jól átgondolt meggyőződésünk, 
hogy a katolikus egyház ma már nem kerülheti el, hogy a reformáció 
és főleg a Luther által felvetett alapkérdésekkel szembe ne néz
zen . . . Személyes meggyőződésem szerint mindaddig nem leszünk 
tanúi döntő fordulatnak, amíg a katolikus egyház nem ismeri el 
Luther vallásos célkitűzését és nagyságát, valamint teológiájának 
érvényes tételeit.”

Mi, magyar evangélikusok szívből örülünk annak, hogy katoli
kus testvéreink között növekszik a megértés a lutheri teológiai iránt. 
Történelmi örökségünk és az utóbbi évek igen gazdag idevágó iro
dalmának6 alaposabb elemzése azonban arra kötelez minket, hogy 
néhány észrevételünknek ezúton is hangot adjunk.

1. A reformációban az evangélium ügyéről volt szó. Ha a kato
licizmus Luthernak „túlzottan individualista szemléletmódjáról” be
szél, ez azt jelenti, hogy képviselői — olyan ökumenikus egyénisé
geik is, mint Congar — még mindig félreértik a reformáció lényegét. 
Ebben a kérdésben kellene egymáshoz közelednünk, de itt még alig 
jutottunk valamit is előre.

2. Az egyház megbontása nem a reformációval kezdődött. Akár 
a római pápa főségétől való, tehát szervezeti szakadásra (szkizmára), 
akár a tanításbeli elszakadásra (herezisre) gondolunk, azok már a 
Nagy Konstantinuszi időktől fogva végigkísérik az egyház életét. A 
4—6. századi „kis” - és az 1054-es „nagy” szkizmákban is egyfelől
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Róma dogmatikai és politikai elzárkózásának, másfelől az egyház 
egysége még a reformációnál jóval korábbi megbontásának lehetünk 
a szemtanúi. Ha napjainkban — Congar szavaival — „a katolikus 
egyház állapota egészen más, mint 1517-ben volt” , úgy ezt éppen 
azzal kellene bizonyítania, hogy önrevízióját erre a területre is ki
terjeszti.

3. Krisztus valóságos embersége azt is jelenti, hogy az egyház 
is valóságos emberekből áll. Lehettek tehát tévedései az egyháznak 
— Rómának éppúgy, mint a reformációnak — a múltban is. De a 
jelennek egy végzetes tévedése volna, ha a korunkat meghatározó 
társadalmi kérdésekhez és eszmeáramlatokhoz az egyház ma nega
tívan viszonyulna. Azt írja Congar, hogy az „ökumenikus kegyelem” 
és egyidejűleg a „párbeszédre kihívó ateizmus” századában élünk. 
Az a meggyőződésünk, hogy az Egyház Urának csak akkor lesz ál
dása egységtörekvéseinken, ha azok nem egy „antikommunista egy
ségfront” jegyében szerveződnek. Jó, ha párbeszédre „hív ki” a sze
kularizáció korának ateista társadalma, mert elősegíti az egyházak 
pozitív eszmélkedését az emberiség jövőjét meghatározó társadalmi 
haladás érdekében.

Párbeszédet csak akkor folytathat és közösségre csak akkor jut
hat egymással az „egyházi reform” és a „lutheri reformáció” népe, 
ha Isten ügyét — a Krisztustól tanult szeretet alapján — összekap
csolja az emberiség ügyével.

Ez lenne — múló reformok helyett —- az egyház mindig szük
séges, de napjainkban égetően fontos reformációja.

Dr. Fabiny Tibor

JEGYZETEK
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K ö n y v s z e m I e

A népegyház átalakulása
G. K retzsch m a r könyve

Nagy feltűnést keltett Gottfried Kretzschmar „Volks- 
kirche in Umbruch” című könyve (Union Verlag, Berlin 
1967. 198 lap).

A szerzőt az a felismerés indította a könyv megírására, hogy az 
„iparosodó társadalom”, illetve a szekularizáció egyházi életünket is 
mélyrehatóan befolyásolja. A valóságos helyzet felmérése viszont el
kerülhetetlenül szükséges a lelkigondozáshoz. Csak a szociológia se
gítségével tudja felismerni az egyház azokat az erőket, mely híveit, 
illetve minden embert formál. A keresztyén élet ugyanis nem izolált 
élet a társadalom többi részétől, hanem bele van ágyazva annak 
szociális adottságaiba, annak bizonyos értelemben függvénye is.

Ez a felismerés ugyan nem új, de sajnos nem vették mindig ko
molyan, s nem igyekeztek az okok és megjelenési formák közti ösz- 
szefüggést felderíteni. Gyülekezeti szociológiát nem kellene írni, ha 
a keresztyéneket csak a túlvilág érdekelné, s e világ eseményei kö
zömbösen hagynának bennünket. Annak ellenére, hogy mindig ta
lálunk a világtól elforduló egyéneket, Csoportokat, szektákat, mégis 
az egyház egésze felelősnek vallotta magát a világért és vallja a 
kölcsönhatást is. „Noha a múltban a társadalmi problémákat nem 
látta az egyház oly élesen, mint azt mi ma elvárnánk tőle, mégis 
egyoldalúság lenne ezt úgy értékelni, mintha a keresztyénség lénye
gének a csődje lenne az. A múlt évszázad nemkeresztyéneinél is 
hiányzik a társadalmi kérdések felismerése és meglátása” (11. lap.).

Kétségtelen, hogy a marxizmus a társadalomtudomány terüle
tén úttörő munkát végzett, s a közfigyelmet is a társadalmi kérdé
sek felé fordította, így a mienkét, a teológusokét is. Ennek eredmé
nye ez a 198 lapos könyv.

Nem ismertetem a könyv minden részét részletesen, csak egye
seket, hogy módszerét, tudományos feldolgozási módját, legfonto
sabb mondanivalóit megismerjük.

A bevezetés után a vizsgálat módjáról és céljáról közöl tanul
mányt a szerző. Itt fejtegeti a „népegyház” fogalmának a kérdését. 
Fontos megállapításokat tesz: „A  népegyház szó nem az egyház lé
nyegét fejezi ki, hanem a megjelenési formáját, ahogy a történelem 
folyamán kialakult” . A keresztyén történelemszemlélet minden em-
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beri bűn és nyomorúság ellenére hiszi és látja Isten kezemunkáját 
a történelemben. A történelem ilyen látása megszabadít a múlt sze
retetlen ítélgetésétől, felszabadít a jelen szolgálatára.” Kretzschmar 
szerint a népegyház fogalma és valósága számára az a fontos, hogy a 
„tagok születés révén kerülnek bele a népegyházba, mint ahogy a 
nemzetbe is, mindaddig hozzá tartoznak, amíg abból hivatalosan ki 
nem lépnek.” (14. lap.)

Az egyház, mint népegyház azonban a szerző szerint nem jelen
ti automatikusan azt, hogy a népegyháznak államegyháznak, vagy 
uralkodó egyháznak kell lennie, noha az volt évszázadokon át. A 
„népegyház” kifejezés azt akarja érzékeltetni, hogy az egyház és a 
nép, illetve a népesség egyes részei egymásért vannak. Innen érthető, 
hogy Thüringia püspöke, a köztiszteletben álló D. Dr. Mitzenheim 
ma is elfogadja és kívánatosnak tartja az egyház népegyházi jelle
gét. Ez nem jelenti azt, hogy ő az egyház régi életformáját kívánná 
visszahozni, vagy nem akarna az egyház diaszpóra jellegéről tudo
mást venni, sőt népegyházi felfogásába beletartozik az állam és az 
egyház szétválasztása, továbbá az, hogy az egyházhoz tartozás egyre 
inkább a személyes hitbeli döntésen múlik. A népegyház nála azt 
jelenti, hogy az egyház nem áll visszahúzódva, szektásan, hanem 
benne áll a történelemben és vállalja a történelmi felelősséget. Ger- 
hard Lotz foglalta ügyesen össze Mitzenheim „népegyház” gondola
tát a következő mondatban: „Számára az a fontos, hogy a keresz
tyén gyülekezetből a népen belül kiáradjon az evangélium üdvözítő 
ereje.” (16. lap).

A régi népegyházi jelleg ma már sehol sem található meg. A 
világ annyira önállósult, hogy egyházi segítség nélkül is tudja vé
gezni munkáját. Így akiket az egyház kibővített munkája hozott el 
a templomba, azok most elmaradnak. Ez a szekularizációs folyamat 
azonban gyülekezetenként más és más, amint ezt a három vizsgált 
gyülekezet is mutatja. A legelőrehaladottabb a nagyvárosi gyüleke
zetben, ahol az egyes ember a névtelenségbe és az ismeretlenségbe 
süllyed el.

Külön érdeklődésre tarthat számot három gyülekezet életének 
részletes elemzése. A három gyülekezetei az egyszerűség kedvéért 
A, B és C betűkkel rövidíti, melyből az A a nagyvárosi, B a kisváro
si és C a falusi gyülekezetei jelenti.

Az istentiszteletek látogatottságát, a kazuáliák számát, azok hát
terét és indítóokát a könyv külön tárgyalja. Az A gyülekezetben 
1951-ben átlagban 185 felnőtt és 82 gyermek vett részt az istentiszte
leteken. Ez 4,9%. 1960-ban az átlagos vasárnapi istentiszteleten csak 
110 felnőtt és 17 gyermek vesz részt. Ez kb 2,8%. Igaz, közben a 
gyülekezet 5500 lélekről 4500 lélekre csökkent, mivel sokan elköl
töztek, mások kitértek. — A B  gyülekezetben a látogatottság 1952- 
ben kb. 5,7%, míg 1960-ban 3,1%. Ez az alacsony százalék kará
csonykor, húsvétkor 18%-ra emelkedik. — A C gyülekezetben 1952- 
ben 385 felnőtt és 130 gyermek vesz részt az istentiszteleteken. 1960- 
ban 287 felnőtt és 204 gyerek, vagyis 21,8%.
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Mind a három gyülekezetben az istentiszteleten résztvevők szá
ma csökkenést mutat. De 1960 nem a mélypont, hanem 1957. Az in
gadozás a C gyülekezetben a legkisebb. Igaz, ebben a gyülekezetben 
1946—47-ben komoly ébredés volt, amely ugyan feszültséget is ered
ményezett a gyülekezeten belül, de akkor kerültek sokan szoros kap
csolatba a Bibliával és az Egyházzal.

A megkereszteltek száma az A gyülekezetben 1953-ban 72, 
1961-ben 32. A könyv szerzője úgy látja, hogy az evangélikus csa
ládokban született gyermekek 25—33%-át kereszteltetik meg. A B 
és a C gyülekezetben a gyerekek 100%-át megkeresztelik, mivel itt 
a kisváros, illetve a falu „számon tartja” , hogy meg van-e keresz
telve a gyermek. A B gyülekezetben még az a régi szokás is él, hogy 
a születés tényét másnap az apa jelenti a lelkészi hivatalban.

Esketés az A gyülekezetben 1950-ben 34, 1960-ban 7, a B gyü
lekezetben 1950-ben 54, 1960-ban 15, a C gyülekezetben 1950-ben 25, 
1960-ban 16 volt. A B és C gyülekezetben a csökkenés fő oka az volt, 
hogy a háború miatt létszámban gyenge évfolyamok kerültek a há
zasulandók sorába.

A könyv szerzője szerint a kazuáliák közül a temetésnek van a 
legnagyobb missziói jelentősége. „Természetesen figyelnünk kell itt 
Bonhoeffer figyelmeztetésére, hogy nem szabad a gyászolókat lelki 
erőszak alá vetni. De van olyan misszionálás, térítés is, mely nem 
erőszakos, hanem vigasztal, erősít, az evangéliumhoz hív.” (116. lap). 
A temetések száma a három gyülekezetben a következőképpen ala
kult: az A gyülekezetben 1950-ben 81, 1960-ban 82, a B gyülekezet
ben 1950-ben 82, 1960-ban 65. A C gyülekezetben 1950-ben 23, 1960- 
ban 30 volt. Még az A gyülekezetben is majdnem 100%-os.

A könyv végén az egyes jelenségeket igyekszik Kretzschmar 
összefoglalni és kritikai vizsgálat alá venni, illetve azok szociológiai
teológiai jelentőségét meghatározni.

1. A Szász Evangélikus Egyház szervezetileg népegyház, de a 
valóságban attól nagyon távol van. Régen igen nagy hatással volt 
a nemzetre, de ma nincs hatással.

2. Az egyházhoz ragaszkodók ateista vagy vallásilag közömbös 
környezetben élnek. A kisebbséget alkotják, noha látszat szerint 
többségben volnának az egyes városokban, községekben.

3. Ennek a helyzetnek a következményeként, akarva-nemakarva 
a népegyházi gyülekezet átformálódik „szabadegyházzá.”

4. Evangélikusok csak úgy maradhatunk meg a fejlettebb szo
cialista társadalomban, ha lemondunk minden álkeresztyén ideoló
giát.

5. Ez a lemondás azonban nem jelenti azt, hogy ne lennénk nyi
tottak a jövő felé és a jövőben kialakuló társadalmi formák felé.

6. A két utóbbi pontot nem szabad úgy érteni, mintha ezen ke
resztül a földi egyházat igyekeznénk megmenteni. Az egyház meg
maradásának alapja Jézus ígérete Máté 16,18-ban van. De szükséges 
minden álkeresztyén megkötöttségtől megszabadulni, hogy a lényeg
re koncentrálódhassunk.
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A könyv befejezésül és a jövőben való munkásságunk összefog
lalásául nem kis örömmel olvastam öt lapon keresztül a magyaror
szági protestáns egyházak hozzászólását az 1966. évi Egyház és Tár
sadalom című genfi konferenciához. A szerző azt írja, hogy tartal
milag és formailag is olyan precíz és olyan jó ez a hozzászólás, hogy 
kivonatot abból eszközölni nem lehet a lényeg megcsonkítása nélkül.

Az ismertetés után szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni eh
hez a könyvhöz. Nagyon jó könyv! Öröm, hogy ez a Német Demok
ratikus Köztársaságban jelent meg, így a mi viszonyainkat ismeri. 
Osztom az ő véleményét a népegyház fogalmáról. Sajnos azonban a 
népegyház szó igen leterhelt, mivel magában foglalja az uralkodni 
akaró egyház fogalmát is. A szó új tartalommal való megtöltése, 
amin Mitzenheim püspök fáradozik, nem történhet meg egy csomó 
félreértés nélkül. Helyesebb helyette a nálunk elfogadott „szolgáló 
egyház” fogalmát használni. Megszívlelendők azok a tanácsok, amit 
az egyház jövőjére és szolgálati formájára mond. Legyünk mielőbb 
az egész népet szolgáló egyházzá, a jövendő egyházává.

Missura Tibor

A TEOLÓGIA VARÁZSA
E. B e t h g e  kö ny v e  B o n h o e f f e r r ő l

Német alapossággal megírt életrajz E. Bethge: Dietrich Bon- 
hoeffer, Theologie — Christ — Zeitgenosse c. könyve. (Kaiser, Berlin 
1967, 1128 lap.) Talán még a németeknek is sok az a sok családtörté
neti vonatkozás, amely a könyvben olvasható. Egyelőre két adat: 
Bonhoeffer ősei között olvashatjuk a híres Hasé család két tagjának 
nevét, édesapja pédig a berlini egyetem orvosprofesszora volt. Ami
kor Bonhoeffer érdeklődése a teológia felé fordult, a berlini egyete
men A. Harnack, E. Troeltsch, Seeberg és W. Lütgert tanítottak. Mi 
régebbi teológusok még hallgattuk őket, és műveiket is ismerjük. 
Ez a négy tudós gyakorolt elhatározó hatást Bonhoefferre. A szülei, 
különösen a Harnack családdal voltak meghitt viszonyban, és a szü
lők barátsága a gyermek Bonhoefferben is mély nyomot hagyott. 
Ezeken kívül K. Holl és Fr. Hattenbusch keltették fel az ifjú érdek
lődését Luther és az egyház története iránt. Ezekből az előjelekből is 
pontosan lemérhetjük azt, hogy Bonhoeffer későbbi, az evangélikus 
lutheri irányzat elleni megnyilatkozásai ellenére is mindig a szigorú 
lutheri álláspontot vallotta magáénak. Többször használja ezt a ne
künk is tetsző kifejezést: „Wir Lutheraner” .

Rendkívüli képességei és családi érdekeltsége miatt gyorsan ha
lad előre pályáján. Több nyelven beszél és ír, magasfokú zenei intel
ligenciával rendelkezik, széles olvasottsága van. Egyetemi tanulmá
nyainak bevégzése után római útra megy. Olyan élményeket gyűjt
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össze magában, amelyek veszélyeztetik protestáns állásfoglalásait. 
Ez érteti meg, hogy az 1937-ben megjelent ,Nachfolge” című művé
ben római hatások érvényesülnek, és az is, hogy a külföldi és a hazai 
római katolikus teológusok szívesen olvassák műveit. Ettalban öröm
mel tapasztalta ő maga is, hogy karácsony ünnepén a bencés kolos
tor papjai ebből a művéből olvastak fel az istentiszteleten. 23 éves 
korában már asszisztens a berlini egyetemen, a „Sanctorum commu- 
nio” c. munkájával jogot szerez egyetemi előadások tartására, s az 
,,Akt und Sein” c. munkájával habilitálják. A húsz-egynéhány éves 
ifjú így megkapja az egyetemi tanítási lehetőségeket. S mégis előbb 
egyházi szolgálatot kezd Spanyolországban, Barcelonában lesz se
gédlelkész. Modern, inkább teológiai előadásszerű prédikációkat tart 
itt, és főnöke, aki a gyülekezeti lelki gondozással nem sokat törődik, 
szinte kezébe adja az egész gyülekezetei. Barcelonai működésére 
nem szívesen gondol vissza. A német vállalkozók magatartása és a 
spanyol és német szegények felfedezése szomorúsággal töltik el. Az 
utóbbiak felé fordul szívével, és lesújtó kritikával illeti a spanyol 
közállapotokat. Visszatér a berlini egyetemre. 1925 óta Barth hatása 
alá kerül. Bonnban vendégként megjelenik Barth előadásain, s a 
professzor egyik óráján ezt a mondást kiáltotta el: „A hitetlen át- 
kozódást szívesebben hallgatja Isten, mint a hivő hallelujázását!” 
(Luther-idézet) Erre Barth megkérdi: ,Ki mondta ezt az idézetet?” 
S itt kezdődött el Barth és Bonhoeffer ismeretsége. Az 1930—31-i 
amerikai útján már egészen Barth hatása alatt áll. Az amerikai teo
lógiai oktatástól nincs elragadtatva. Legjobb barátai a néger teoló
gusok közül kerülnek ki, és velük együtt jár el a néger istentiszte
letekre. Későbbi magatartására amerikai élményei döntő hatással 
voltak.

Tökéletes angol tudása miatt 1933—35 között Londonba kerül, 
ahol egyik német gyülekezet lelkésze. Ebben az időben öt-hat német 
evangélikus gyülekezet van Angliában, s a vele együtt ott működő 
német lelkészek közül ő volt az, aki George K. A. Bell chichesteri 
püspökkel kerül meghitt érintkezésbe. Bonhoeffer jó érzékkel Bell 
püspökben ismerte meg azt a férfiút, aki a német keresztyénségnek 
ökumenikus vonatkozásában sok segítséget nyújthat.

London után Berlinben ifjúsági lelkész. Vallástanárként műkö
dik az egyik technológiai intézetben, konfirmációi oktatást végez az 
egyik gyülekezetben, s egyre inkább foglalkozik az ifjúsággal. 1935- 
ben kezdi meg szemináriumi munkásságát, s ez a legnagyobb öröme. 
Nagy nehézségek árán szerez helyiségeket, és ezekben gyűjti össze a 
végzett teológusokat. Homiletikája egészen a lutheri teológiára 
épül. Itt érik be egészen christológiai állásfoglalása. Finkelwaldban 
született meg a Nachfolge (1937). E szemináriumokban a rendszeres 
tanítás mellett közös meditáció, exercitium folyik, és Finkelwaldban 
már magángyónás is. Nem felejthető el, hogy ezeken az összejövete
leken, vagy ha úgy tetszik tanulmányi közösségekben kettős tevé
kenység is észrevehető: a hitvalló egyházzal szemben való állásfog
lalás és a nácizmus elleni küzdelem. Itt következik azután Bonhoef-
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fer életében egy érthetetlen és megmagyarázhatatlan dolog. A hábo
rú kitörésekor katona- és hadköteles, és bár kor- és pályatársai va
lamilyen formában katonai szolgálatot teljesítenek, reá nem kerül 
sor. Végezheti nyugodtan a teológiai szemináriumi munkát, s mikor 
ez is megszűnik, az ökumené szolgálatában Európa többi országába 
utazhat megbízottként. Így jut el újra Amerikába, majd többször 
Svájcba. Mint az ökumené embere igyekezett a német protestantiz
mus súlyos sorsában barátokat és segítőket szerezni. Svájci, angliai, 
amerikai útjain a németországi s az evangélikus egyház tagjaiként 
élő izraelita testvérein buzgón segítkezett. Sok testvérét tudta így 
Svájcba és Angliába eljuttatni. A katonai szolgálat alól mentesült 
Bonhoeffer elkeseredett ellenfele volt a nácizmusnak. Sógorával 
Dohnányival, majd később Canarisszal mindinkább belebonyolódik 
az összeesküvésbe. Állandó rendőri felügyelet alatt áll, telefonját le
hallgatják, rendőrségi jelentkezésre kötelezik. Ökumenikus szolgá
lata idején Heckel püspök minden lépését ellenőrzi, s ahol csak le
het, kiépített pozícióját semlegesíti. Heckel nem volt tagja a náci 
pártnak, nem tartozott a hitvalló egyházhoz sem, de az ökumenikus 
mozgalmakban, és minden egyéb egyházi tevékenységében kiszolgál
ta a hitlerizmust. Rendőrkézre Bonhoeffert nem juttatta, de ponto
san tudta ökumenikus és összeesküvési munkájának minden rész
letét.

Bonhoeffer letartóztatása 1942-ben következett be. Több bör
tönben raboskodik. Szülei, barátai, sok esetben a fogházőrök segít
ségével is, könyvekhez jut. Rengeteg levél érkezik be hozzá, és ő is 
rengeteg levelet juttat ki kartársaihoz, s ezek a levelek őrzik az ő 
tulajdonképpeni teológiai állásfoglalásait. Börtön-levelei alapján ál
lítják össze a „Widerstand und Ergebung” c. művét. Egyéniségét és 
magatartását jellemzi, hogy kéziratait kétszer sohasem olvasta el. 
Impulzív egyéniség volt. Alig van rendszeres teológiai munka az 
utolsó húsz évben Nyugaton, amely valamilyen formában ne foglal
koznék Bonhoeffer kiröppent nyilatkozataival. Ezekből csokrot köt
ni, rendszerbefoglalóan rendkívül nehéz. Nehéz azért, mert monda
tai nem is foglalhatók rendszerbe. Néhány idézet is ezt mutatja: 
„Nem vagyok vallásos természet, de állandóan Istenre és Krisztusra 
gondolok.” „Csak a hivő engedelmes, csak az engedelmes hisz.” 
Egyik levelében ezeket írja „Egy század óta Isten nélkül él a világ. 
Isten egészen kiszorult a világ életéből. Ez ellen védekezik a keresz
tyén apologetika s azt akarja megbizonyítani, hogy Isten gyámsága 
nélkül nem lehet meg a világ.” „Az utolsó kérdések: halál, bűn, 
olyan kérdések, amelyekre csak Isten tud feleletet adni, s ezek miatt 
van szükség Istenre, az egyházakra és a lelkészekre.” „A  hitnek ez a 
parancsa: elhagyni a kolostorokat, de egyszer a hitnek új parancso
lata lesz: felnyitni a kolostorok kapuit.”  1944-ben egyik levelében 
ezt írja: „Istennel és Isten előtt élünk ebben a világban — Isten nél
kül.” Kidolgozatlan témája: Christus und die münding gewordene 
Welt. Erről a nagykorúvá vált világról írja: „Ez a hit nélküli világ 
istentelen, de talán éppen ezért Isten-közelségben van, s talán
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inkább, mint az Istennel élő világ.” „Ennek a nagykorúvá vált világ
nak hatalma azt jelenti, hogy a vallásosság korszaka lejárt?” S még 
egy mondat: ,,E nagykorúság autonómiája alatt nem titáni szabad
ságot, hanem éppen ellenkezőleg alázatos szabadságot kell érteni” .

Vádoljuk-e, vagy védelmezzük Bonhoeffert írásaiért? Büszkén 
mondta magáról, hogy Harnack tanítványa, azt is büszkén vallja ön
magáról, hogy modern teológusnak érzi magát, olyannak, aki a libe
rális teológia örökségét magában hordozza. Hogy gondolkodásában 
bizonyos szünkretizmus fedezhető fel, az az eddigiekből kétségtelen. 
Amilyen közelinek érezte magát Harmackhoz, ugyanolyan ragasz
kodással beszél és ír Barth Károly írásairól, de Bultmann könyveit 
is igyekezett megérteni. Az idézett levélsorok és gondolatok a fog
ságban születtek meg, ahol nemcsak az emlékező tehetségére bízhat
ta csupán magát, hanem sokszor kétségbeejtő lelki állapotában 
psychikailag érthetően lett vakmerővé, és saját létbizonytalanságát 
átvetítette a világra is. S ebben a vonatkozásában sok mondata fél
remagyarázható.

Bethge azonban olyan nagy fontosságú művel ajándékozta meg 
a teológusokat, melynek mondanivalói sokáig foglalkoztatják a teo
lógusokat, nem utolsósorban Bonhoeffer tragikus mártírhalála 
miatt.

Dr. Gaudy László

A nyár folyamán megjelenik 

DR. PALFY MIKLÓS:

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA
II. kötet

Ára: 62,— Ft
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Koporsó mellett

1 Kor 1,9

Az elhunyt idős férfi volt, feltehetően a 
konfirmációja óta elszakadt a gyülekezettől, 
házasságát annakidején kárunkra adott rever- 
zálissal kötötte meg és a neve nem szerepelt 
a gyülekezet névsorában.

A koporsók körül mindig szomorú emberek állnak. A gyász, az 
együttérzés, de sokszor önmagunk elmúlásának a gondolata is szomorú
vá tesz. R. J. koporsója mellett különösen a ti szíveteket tölti el a szomo
rúság, akik hozzá legközelebb álltatok, akik őt ismertétek, szerettétek és 
most gyászoljátok. Meg kell azonban őszintén mondanom, hogy én is szo
morú vagyok. Nemcsak azért, mert végétért a földi élete, hanem azért 
is, amiért egy városban töltött, több mint két évtizedes életszakaszunk 
során, nem hirdethettem neki az evangéliumot, nem oszthattam neki az 
úrvacsorát, nem kereshettem fel otthonában. Nem ismertem őt, mert 
nem szerepelt neve gyülekezetünk nyilvántartásában. — Azonkívül, 
amit tegnap elmondtatok az életéről, csupán annyit tudok róla. amit az 
anyakönyvből kiolvastam, hogy kisgyermek korában megkeresztelték. 
Most, a koporsója mellett ebbe a ténybe szeretnék reménységgel bele
kapaszkodni. A keresztelésekor, amikor keresztyénné lett, Jézus Krisztus 
magáévá fogadta. Pál apostol pedig a felolvasott igében azt írja: „Hű az 
Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való 
közösségre.”

A mi reménységünk alapja tehát Isten hűsége. Isten R. J. testvére
met már kora gyermekségében magáévá fogadta a keresztség által. Ami
kor azután élete úgy alakult, hogy elmaradt a gyülekezetből, és ezáltal 
megritkultak, sőt talán egészen meg is szűntek számara az igehallgatási 
alkalmak, Isten akkor sem mondott le róla. Bizonyára minden lehetősé
get felhasznált arra, hogy ismét maga felé fordítsa az életét. Amint teg
nap említettétek, az utóbbi időben sokat betegeskedett. A betegágyon 
töltött idő, a légzésért folytatott erőfeszítés, az életért vívott küzdelem 
során minden bizonnyal talált módot Isten arra, hogy önvizsgálatra kész
tesse és a bűntudat, bűnbánat útján maga felé fordítsa. Ha nem is imád
kozott rendszeresen, a nehéz lélegzéssel együtt felfakadó „jaj, Istenem!” 
kiáltásban is benne lehetett szíve minden vágya, Isten keresésének teljes 
őszintesége.

Most, amikor koporsója mellett állunk, töltse el a ti szíveteket is az 
ige üzenetéből táplálkozó reménység. Isten hűségéből, mielőtt utolsót 
dobbant a szíve és befejeződött földi élete, az Űr Jézus Krisztussal való 
közössége helyreállhatott. Ezzel a reménységgel búcsúzzatok most és ez
zel a reménységgel álljatok meg időnként sírja mellett. Mert a mi em
beri hűtlenségünk ellenére Isten hűsége megmarad. Nála semmi sem le
hetetlen. Alakíthatja földi életünket az utolsó percekben is, és megtart
hat minket a magáénak mindörökké.
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Kérlek azonban titeket, akiket megszomorított ez a koporsó, ne élje
tek vissza Isten hosszútűrésével. Ne várjatok a halálküzdelem idejére, 
hanem keressétek és ragadjátok meg az alkalmakat, amikor Isten igéje 
utat mutat az életre és az üdvösségre. Fogadjátok el a kegyelmet, amely 
már a keresztségben a tiétek lehetett, és menjetek reménységgel saját 
koporsótok és sírotok felé is. A hűséges Isten, aki elhívott minket már 
megkeresztelésünkkor a Jézus Krisztussal való közösségre, meg tud tar
tani minket örökké a magáénak, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Jávor Pál

Ézs 54,10

A halott 34 éves volt. Üzemi baleset áldo
zata. Feleség, mindkét részről szülők, testvé
rek voltak a legközelebbi hozzátartozó gyá
szolók. A halott édesanyja bibliás asszony, 
édesapja azon a napon is megjelent a temp
lomi gyülekezetben, mikor a fia halálhírét 
vette. Egyébként is próbák alatt élő emberek.

Elment. Ezt egyre fájdalmasabb hallanotok. Ahogy az eset nyomán 
járó megdöbbenésből ocsúdik az ember, tudatosul a veszteség: nincs töb
bé! Ezzel számolva adja Isten utatokra a most elhangzott versét a Bibliá
nak. Távozó kedves alak, s közben biztatás Isten el nem távozó irgalmas
ságával. Megrendültség a szörnyű tragédia nyomán, s közben odamuta- 
tás Isten meg nem rendülő békeszövetségére.

Isten nem igényli szolgáitól: igazoljatok az embereknél. Tény, hogy 
Ő nem azonos Róla való elképzeléseinkkel. Miközben Isten-elképzelé
sünk megrendül, Ő maga marad, aki volt. Ilyenkor igen szegényekké, ma- 
gányosoikká leszünk. Ö látja ezt és nem tör pálcát a felett, hogy nem va
gyunk előbbre. Irgalma felé mutat. Szava szilárd támaszt, biztos mene
déket kínál: meg nem rendülő békeszövetséget.

Ki vagyunk téve előre nem is sejtetteknek. Mi minden meg nem es- 
hetik rajtunk! Ez van most az előtérben. És a háttér? Azon munkál, 
mióta megteremtett bennünket, sőt annál is előbbről kezdve. Így adta 
értünk a Fiát. Így vett fel a keresztségben, Vele való szövetségbe. Bün
tetést érdemeltünk — kegyelmet gyakorolt rajtunk. Eltávolodtunk Tőle 
— utánunk jött. Életre hívott, legyenek akik ismerik kegyelmét. Élet
ben tartott mind a mai napig: egyre inkább belegyökereztünk békeszö
vetségébe.

Idők változása, sorsfordulat, szerencsénk múlása nem változtat azon, 
hogy kegyelmes hozzánk az Isten, bűneink bocsánatát ajánlja fel azok
nak, akik engedelmes hittel keze alá hajtják fejüket.

Ha valakitől elszakadunk és később meggondolva magunkat a vele 
való együttlét helyére újból visszatérünk, nem biztos, hogy ott találjuk. 
Az emberekkel való újratalálkozás lehetősége elmúlik sok egyébbel ez 
életben. A Mennyei Atya azonban ugyanott, ugyanoly feltételek között 
várja tőle eltávozott fiait és leányait. Egész valónk beleremeg abba, ami 
történik rajtunk, Isten azonban azzal az elszánt akarattal teremtett kap
csolatot a számunkra Vele magával, hogy ez a kapcsolatunk majd ne 
rendüljön meg.

Gyászoló Testvéreim a Krisztusban! Isten nem most kezd jó lenni 
hozzátok, kárpótlásul mintegy „keménységé”-ért. Az élet arca szigorút, 
sőt kérlelhetetlent mutat most. De ez ne tévesszen meg titeket Isten fe
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lől! A mostoha sorsnak végzetes bűvölete van. Készüljünk fel rossz után 
még rosszabbra — mondják a fájdalmukban bénultak. Az ilyen „hitet
len hit” csak a vesztünkre lehet. Felleget mutat az életegünkön csüggedé- 
sünk, de az Isten nem ez a felleg. A lelkiállapotunkat vetítjük ki ilyen
kor oda, ahol az ő helye volna a javunkra. Ö tud ott is mit kezdeni, 
ahol magatehetetlen áll az ember. Előtte a por se csak egyszerűen por. 
Irgalmasságának a békéjében adatnak át az ő választottal.

Isten minket kiválasztott már a keresztségben azzal a szándékkal, 
hogy üdvözít Fia által a Szentlélek munkájában. Közben vihar dúl, vil
lám sújt le. Nemcsak közel, de még távolabbállót se hagy hidegen, hogy 
fiatal hitvest, jó gyermeket, értékes munkást, kedves barátot elszakít tő
lünk a halál. De a felhő mögött ott nap, még ha nem látjuk is. Megtartó 
ereje érvényesül a javunkra, hitet munkál és tart fenn mibennünk, szin
te csodaképpen biztató igéje által. A hitet munkáló igében a Lélek van 
itt zálogaként a teljességnek, a színről színre való látásnak is, mert 
„hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom 
tőled el nem távozik, békességemnek szövetsége meg nem rendül.”

Szabó Lajos
Zsid 10,35

45 éves édesanya, 2 kiskorú gyermek, rák.

Ilyenkor feleslegesnek, szinte hiábavaló erőlködésnek tetszik a sok 
beszéd, mivel úgyis beszélnek a tények.

Szem kell csupán, amely ránéz korán elmenő asszonytestvérünk 
megrendült férjére, a 2 kiskorú gyermekre, a koporsót öszetörten körül
ülő szülőkre, testvérekre és rokonokra. Szem kell csupán, mely észreve
szi a fejfára írt 45 évet, és máris tisztában vagyunk az egész helyzettel. 
Szem és szív kell csupán, hogy beszéd nélkül is felmérhessük a mostani 
gyászeset és veszteség teljes nagyságát és súlyát.

De minek is beszélünk akkor voltaképpen?! Nem könnyítenénk a 
mélységesen megrendült gyászolók helyzetén, ha régi soproni szokás sze
rint csupán imádságot mondunk és egészen rövidre fogjuk ezt az igen 
nehéz temetést?!

Több okunk is van a szólásra! Legfőbb okunk talán az, hogy amit 
mondunk, nem emberi beszéd, hanem Isten igéje. A kér. gyülekezet egyik 
korán hazahívott tagjának koporsójánál hirdetjük Isten igéjét. Szólunk 
továbbá azért is. mivel ilyen nehéz órákban az ember igen könnyen 
végképp elveti minden bizodalmát. Ilyen nehéz helyzetekben és drámai 
órákban leginkább szükséges a keresztyén tanítás és vigasztalás, mivel 
az ilyen tragikus haláleset a legszélsőségesebb lehetőségek hordozója.

a) Van, ki ilyenkor csupán annyit mond: kegyetlen a sors! Nagyon 
nehéz ilyesmit elhordozni, de végeredményben nem az első, nem is az 
utolsó eset, hogy a halál az újév legelején nem a 80 évesek, hanem a mi 
mostani év eleji tapasztalataink szerint a 45, 47 és 57 évesek közül szedi 
össze legelső áldozatait. Ez a gondolkodás voltaképpen csak a halálban 
hisz!

b) Van, aki ilyenkor elveti minden bizodalmát, és végképp hátat for
dít az Istennek, olykor földi élete végéig. Az ilyen a fiatal halottal együtt 
eltemeti saját hitét is. Ezeknek üzeni Jézus azt, amit a hitében ingadozó 
Keresztelő Jánosnak mondott: Boldog, aki énbennem meg nem botrán- 
kozik!

cl Végül van, aki élete talán legnehezebb óráján elfogadja az írás
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tanítását és vigasztalását. Éppen a nehéz órákban, amikor sokakban meg
rendül a bizodalom Isten és emberek iránt, — nem szabad elvetni a bi
zodalmát. Leginkább ilyenkor van szükségünk állhatatosságra.

A bizodalomnak éppen az egyik jutalma, hogy mikor úgy tetszik: 
Most minden elveszett, most már minden hiábavaló, most már nincs ér
telme az életnek! —, éppen akkor bizonyul erőnek és fénylő csillagnak 
a reánk ereszkedett nagy sötétségben. El ne vessétek a bizodalmát, mert 
most valóban szükségetek lesz a bizodalom erejére. Most nem szabad 
csupán arra gondolni, ami volt és ami pillanatnyilag van, hanem arra az 
útszakaszra is, amely még hátra van, és amelyet együtt fogtok megjárni. 
Ezen meg is tapasztalhatjátok, hogy Isten a nehéz órákban valóban mel
lénk áll és erőt ad. Arra az erőre gondolok, melyet bibliás őseitek ismer
lek és sokszor megtapasztaltak. Hogy „akik az Ürban bíznak erejük meg
újul; szárnyra kelnek mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak 
meg, járnak és nem fáradnak el.” Ez az erő az Istenbe vetett bizodalom 
egyik legfőbb földi jutalma.

A zsoltáros hasonló helyzetben így kiáltott fel: „Most azért mit re
méljek, ó, Uram? Te benned van bizodalam!”

d) A bizodalom jutalma a hit jutalma. Bizodalmunk végső alapja az, 
amit nemrég éppen karácsonykor hallottunk. Hogy Isten úgy szerette 
ezt a világot, ezen a világon belül a Feleségemet, Édesanyámat, Gyerme
kemet, hogy Jézust elküldte ebbe a világba és a keresztfára adta. Bizo
dalmunk végső alapja ebben a nehéz órában is az a hitünk, hogy Isten 
azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek, örök életet ad. Ilyenkor derül 
ki újra meg újra, hogy amit karácsonykor hallottunk, arra való, hogy 
mikor ránk borul a halál éjszakája karácsony után, legyen erőnk bizo
dalmunk és reménységünk.

Ez a beszéd, tanítás és vigasztalás független a haláleset külső körül
ményeitől. Ez Isten örök evangéliuma, mely elégséges erő arra, hogy ily 
tragikus esetekben se vessük el bizodalmunkat. Nektek is azért hirdet
jük, hogy ne legyetek a meghátrálás emberei, akik elvesznek, hanem a 
hitéi, akik életet nyernek. Ámen.

Weltler Rezső
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP
1 Jn 2, 1—2

Exegézis
Bultmann formatörténeti analízissel (Analyse des ersten Johannes- 

briefes, Festgabe für A. Jülicher 1927.) azt igyekszik kimutatni, hogy 
az 1,5—10-ig gnosztikus eredetű textus, amelyet egy keresztyén redaktor 
átdolgozott, s hozzácsatolt egy intelmet, a 2,1—2-t. Ezt azért látom fon
tosnak megemlíteni, mert felhívja a figyelmet arra a nehézségre, amelyet 
az előző fejezet végének és textusunk elejének összekapcsolása okoz. 
Ennek a nehézségnek feloldásában rejlik igénk üzenete. Az első fejezet 
azzal záródik, hogy aki tagadja bűnösségét, hazuggá teszi Istent, és nincs 
Isten igéje abban. Erre következik a kijelölt ige első verse, amely az 
előzőekből azt a követelményt vonja le a gyülekezet számára, hogy ne 
vétkezzék. Ha Bultmannra hallgatunk, és 1,5—10-et gnosztikus betétnek 
fogjuk fel, akkor ezek a versek csupán az Isten világossága és az ember 
sötétségének áthidalhatatlan ellentétét hangsúlyozzák, amelyből kiút 
nincsen. Ha azonban 1,5—2,2-ig szerves egésznek vesszük, akkor János 
üzenete a keresztyén élet feszültségét tárja fel. Isten világosság, s ezért 
a bűn sötétségének semmi köze nem lehet hozzá. Aki Istenhez tartozik, 
az ne vétkezzék tehát. De azt sem mondhatjuk, hogy bűn nincs ben
nünk. Ezért van szükségünk a Krisztusban kapott engesztelésre.

Ha a szöveg egységét megtartjuk, akkor a gnosztikus hatásokat mu
tató levél a gnosztikus tévelységek leleplezésévé válik. A gnosztikus! 
istenismerete fölébe emeli a bűn problémájának. Ezért a gnoszticizmus- 
ban mindig benne rejlik a perfekcionizmusnak és a libertinizmusnak kí
sértése. A lélek Istenhez tartozik, s hogy mi történik a testtel, az többé 
már nem számít. Ezzel a felfogással fordul határozottan szembe a levél 
szerzője, s hazugságnak bélyegzi, ha valaki azt mondja, hogy közössége 
van Istennel, de életfolytatása bűnös, s ugyanígy hazugság az is, ha azt 
mondjuk, hogy nincs bűn bennünk. A keresztyén élet valósága a lutheri 
„simul justus et peccator” feszültségében van, vallja minden gnosztikus 
tévelygéssel szemben kijelölt igénk.

A Zsidókhoz írt levél 6. fejezete mutatja, hogy az első keresztyének 
álláspontja a már megkereszteltek bűneivel kapcsolatban nem volt tel
jesen egységes. Textusunk nagy jelentősége abban van, hogy bár reáli
san ítéli meg a keresztyén embert, mégsem oldja fel egy lapos tétellel 
az Isten világossága és a bűn sötétsége között levő feszültséget, hanem 
odaszorít az egyetlen megoldáshoz.

Meditáció
Igénk azt a kétségbevonhatatlan tényt állítja elénk: A keresztyén 

ember is bűnös ember. Ezzel a ténnyel lehet úgy szembenézni, hogy 
belátásából mozgásba jön, dinamikussá válik keresztyén életünk, de lehet 
úgy is, hogy elcsüggedünk, és belekérgesedünk bűneinkbe. Lehet élni 
vele, de könnyen vissza is lehet élni vele.
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A bűn! Ha ezt a szót így pusztán önmagában halljuk, sötét, fekete, 
alaktalan tömeg jelenik meg lelki szemeink előtt. A legtöbbször gyüle
kezeteink előtt sem bontakozik ki elvontságából. Fantom, amellyel rio
gatjuk a „kiskorú” hallgatóságot. Az első dolgunk az, hogy a bűnt mito- 
lógiátlanítsuk. A legjobb volna, ha a prédikációban nem is hangzana el 
ez a szó, s helyette rátapintanánk arra, amit takar. Hiába értjük mi 
igehirdetők teológiailag mi a bűn, a legtöbb igehallgató büntetőjogi ka
tegóriákban fogja érteni.

A bűn nem egy örök és emberfeletti erkölcsi ideál megsértése. A ha
zugságban például nem azt kell kárhoztatnunk, hogy az sérti az igazság 
eszméjét, hanem hogy embereket vezet félre, emberi kapcsolatokat kuszái 
össze. A paráznaság nem azért bűn, mert az ember elveszíti tisztaságát, 
hanem mert hiányzik belőle az igazi szeretet kölcsönös felelőssége. Isten 
akaratának biblikus értelme mindig az élet emberséges rendje, s nem 
valamiféle öncélú teljesítmény. Jézus azért tudott annyira függetlenül 
ítélni erkölcsi kérdésekben a sérthetetlennek vélt erkölcsi hagyományok
kal szemben is, mert az egyetlen helyes, isteni erkölcs mértékét alkal
mazta, a szeretetek A bűn az embert torzítja el, s ezért jóvátehetetlen. 
Mivel az ember Isten féltett teremtménye, Istennel kerül szembe, aki 
azt megrontja.

Ha belátjuk, hogy Isten akaratának egyetlen mértéke a szeretet, ak
kor végre le kell számolnunk azzal, hogy helyette a polgári erkölcs 
mértékével mérjünk. A polgári erkölcs jellemző vonása, hogy lényeg
telen dolgokat helyez a lényegesek elébe. Még ma is nagyon sok olyan 
gyülekezeti tag van, aki számára a bűn netovábbja a kártyázás, a ciga
retta vagy a tánc. A jó polgár szenvedélyektől mentes. A jó polgár szá
mára nagy érték a tisztesség, s ezért minden megengedhető, ha tár
sadalmi botrány nem válik belőle. A jó polgár legfőbb gondja önmaga 
nemesítése, szűk kis világa nyugalmának megőrzése, s a maga jólétének 
biztosítása, aminek érdekében egy kis ügyeskedés igazán nem nevezhető 
bűnnek. A polgári erkölcsből hiányzik annak a tudata, hogy a társada
lom egymásra van utalva. Hiányzik belőle a szociális felelősség. Szerete- 
téből legfeljebb a jótékonykodásra telik. Ami érdekkörén kívül esik, az 
iránt teljesen közönyös, az már „nem az ő asztala” .

Igénk tud a hívők bűnéről is. Ennek a ténynek is komolyan szemébe 
kell néznünk, s le kell vonnunk belőle a következményeket. A perfekcio- 
nizmus jó protestáns tudatunkban ritkán jelentkezik, annál gyakrabban 
magatartásunkban. Ha bűnről van szó, akkor mindjárt a gonosz világ 
jut az eszünkbe. Ha kritika éri az egyházat, méltánytalan sérelemnek 
érezzük'. Ha az egyház állapotával nem vagyunk megelégedve, akkor az 
egyházon kívül keresünk bűnbakot, Ha valakinek változnia kell, akkor 
nem nekünk kell, hanem a világnak. Az egyház múltját, a magunk 
régi álláspontjait körömszakadtig védelmezzük. Magunkat ajánljuk a vi
lág problémáinak csodaszeréül, mintha mindig feddhetetlen lett volna a 
keresztyénség. Nem vesszük észre, hogy tragikus módon a keresztyén- 
ségünket tettük Jézus helyébe. Isten népe „simul peccator”, s ezt őszintén 
vállalnunk kell az emberek előtt is. Vagy nem hitetlenség az, ha azt 
hisszük, hogy Isten előtt könnyebb vállalni a bűneinket, mint emberek 
előtt is elismeri azokat? Szavunk hitele ma attól függ, hogy tudjuk-e 
vállalni bűneinket, a világ sebeiben való bűnrészességünket, és így teljes 
szolidaritást tudunk-e vállalni minden bűnössel. Sőt, a mi ítéletünk na
gyobb, mert Isten igéjéből tudnunk kellene, hogy mi a bűn, és mi mégis 
cselekesszük azt.

A bűn jelenléte a keresztyén ember életében nem jelentheti azt, 
hogy beletörődik abba. „Azért írok nektek, hogy ne vétkezzetek.” A bűn
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akkor is rombol, ha azt keresztyén ember követi el. A bűn akkor is 
elválaszt Istentől, ha az egyház közösségébe tartozunk. A liberalizmus 
veszélye azokat környékezi meg leghamarabb, akik vallásos kötelessé
güknek eleget tesznek. Ez a kettősség egészen betegessé is válhat. Nemrég 
kérte tőlem gyülekezetemnek egyik tagja, hogy csak prédikáljak jó ke
ményen, mert olyan jólesik, ha megmossák a fejüket. Nyilván, az óem
ber kedélyállajpotának is jót tesz egy kis lelki masszázs.

Isten és a bűn összeférhetetlen. Nem az Isten haragjától való féle
lem az, ami igazán szembe tud fordítani bűneinkkel. Az egész Üjszövet- 
ség, de különösen János hangsúlyozza, hogy a keresztyén ember bűnnel 
szemben való kérlelhetetlensége Isten szeretetének felismeréséből fakad. 
„Mi szeretünk, mert ő előbb szeretett minket” — írja 1 Jn 4,19-ben. A „ne 
vétkezzetek” parancsa ma az egyházunk számára elsősorban azt jelenti, 
hogy szakítania kell végérvényesen az önző, befelé fordult, a kisemmizet
tek, az éhezők, a háborútól szenvedők, a népünk felemelkedéséért folyó 
erőfeszítés, a nagyobb társadalmi igazság iránti közönyös magatartással.

Az ige hatalmas vigasztalása, hogy a keresztyén ember életében 
uralkodó bűn terhétől is meg lehet szabadulni. Isten kész haragjának 
zárlata alól felmenteni népét, ha őszinte bűnbánat ébred benne. Újra 
van bocsánat! Milyen hosszútűrő Isten szeretete! Hogy ez mennyire nem 
természetes, mutatja az a tény, hogy ennek a bocsánatnak nagy ára 
van: Jézus halála. Mintha azokat akarná nyomós érvvel biztatni, akik 
nem mernek bízni abban, hogy Isten újra megbocsát. Nem természetes 
az sem, hogy az atya visszafogadja a tékozló fiút, mintha mi sem történt 
volna. Az viszont már igazán hihetetlen, hogy az egyszer már vissza
fogadott fiút újra visszafogadja, miután az ismét visszatért a disznók 
vályújához. Mi nem azon csodálkoznánk-e, hogyha egyszer zárt ajtókra 
találnánk, mert annyira természetessé vált számunkra, hogy Isten meg
bocsát? Hiszen „ez a mestersége” — mondta Voltaire. Érdemes Bon- 
hoefferre figyelnünk, akit azt mondta, hogy az egyház legnagyobb beteg
sége, hogy az ingyen kegyelmet olcsó kegyelemmé tette. „Az olcsó ke
gyelem a bűn megigazulása, nem pedig annak a bűnösnek a megigazu- 
lása, aki elhagyja bűneit és megtér. Az olcsó kegyelem nem az a bűn
bocsánat, amely elválaszt a bűntől. Az olcsó kegyelem az a kegyelem, 
amelyet mi adunk önmagunknak” — írja a Krisztus követéséről írt 
könyvében. Ha az Isten bennünket keresztyén múltunk ellenére még 
mindig megtart, életünk és szolgálatunk számára ha csak a legkisebb 
lehetőséget is biztosítja, az nem lehet ürügy az elbizakodásra, hanem 
csak hálára és radikális megújulásra sürgető kegyelem.

De ez a kegyelem sem a keresztyének kizárólagos birtoka. Jézus 
engesztelés az egész világ számára. Ez a lehetőség nyitva van mindenki 
számára. Senkire sem tekinthetünk, mint Istentől eltaszítottra. Isten 
népe sem a bűn, sem az Isten szeretetének tekintetében nem kapott 
megkülönböztetett, kiváltságos helyet. Éppen ezért kell Isten felismert 
szeretetének erejével együtt szenvednie, együtt vívódnia, együtt bán
kódnia a világgal.

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 2, 1—2-hez

„Gyermekeim” : jó ezt hallani, de nem akárkinek az ajkáról! (23) — 
A bűn elleni harcban nincs fegyverszünet. Ne ámítsuk magunkat azzal, 
hogy mi nem vétkezünk komolyan, csak botladozunk. Mi a különbség 
a hivő és hitetlen ember között, ha mindenki vétkezik? Csak az
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hogy a hivő ember elismeri a maga vétkét, bánja azt, és kéri Isten 
bocsánatát, valamint bocsánatot kér azoktól, akik ellen vétkezett? (23) — 
Az evangélikus egyházban kevés szót hallani arról, hogy Jézus a mi 
közbenjárónk. A római katolikus tanítás ellenhatása ez nálunk? Hirdes
sék bátrabban, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi vétkeinkért 
és közbenjár érettünk! (23) — Az előző verseket sem lenne szabad ki
hagyni a felolvasásból. A fiacskáim megszólítást én is használom: azo
kat hívom így, akik kisebbek és szeretem őket. Az apostol a hitben 
és szeretetben kisebbeket szólítja így. (28) — A 2. vers nagy nyugtató. 
Sokszor nehéz elhinni, hogy van bűnbocsánat, mert a bűnök újra és újra 
ismétlődnek. Az lenne jó, ha a bocsánattal együtt el is tudnánk hagyni 
őket. Mi lenne, ha a „ne vétkezzetek” helyett egyszer arról prédikálnátok, 
hogy legyetek tisztességesek és ne akarjátok a másik torkát elharapni 
tíz forint miatt. (28) — Mi az, hogy „engesztelés” ? Csináljuk csak nyu
godtan, majd valaki tartja értünk a hátát? Nekem eddig mindig maga- 
mért kellett ezt megtennem, ha valami olyat csináltam. Nem kibúvó ez 
a felelősség alól? (28)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP
Rm 3, 28—31

Mi sem könnyebb, mint textusunkat „végigdogmatikázni” a szószé
ken, s ezzel egyenletes unalmat biztosítani. Itt ugyanis, locus classicusról 
lévén szó, fokozottan fennáll az a veszély, hogy kitör belőlünk a kiváló 
szakember, s teológiailag korrekt, de elavult fogalmazásban, s mai, gon
dolatébresztő problémamegragadás nélkül elprédikálunk a fejek fölött. 
Korunkig inkább a hallgatót igyekeztünk közel vinni a textushoz; ma
napság azonban egyre elkerülhetetlenebb, hogy a textust vigyük közel a 
hallgatóhoz. Segítséget jelenthetnek a Lelkipásztor következő feldolgozá
sai: 1948. Beim. Pr. 44—47. — 1949. aug,, függ. 18—22. — 1964, 505—507. 
— Jer, örvendjünk, Keresztyének, 71.

Mit ér a hit, ha komoly

„Az Isten van valamiként: Minden Gondolatnak alján” — írta jó 60 
éve Ady, akit magatartásában és életérzésében nem ok nélkül tekint lát
nokának korunk. Hiszen ő, igazi költő lévén, mintegy elővételben átélte 
és végigszenvedte a vele kezdődő évtizedek akkor még alig megfogalma
zott problémáit. A mi kérdéseinket, külső és belső életünk csomópontjait, 
amelyeknél egyszeribe’ sűrű lesz a levegő, ha komolyan foglalkozunk ve
lük. „Az Illés szekerén” kötetének egyik verscíme már kész vallomás — 
..Álmom: az Isten” . Megvallja, amit az ő helyében kevesen ismertek vol
na be: „Vele szeretnék találkozni, Az álmommal, nagy, bolond hitben 
S csak enyit szólni: Isten, Isten, S újból imádkozni.” Bánthatja fülünket, 
hogy „bolond”-nagy hitet emleget — de ez az ő szóhasználatában a teljes 
odaadás vágyát jelenti, azok mélységes sóvárgását, akiknek századunk 
gyermekeiként „szívük izzik, agyuk jégcsapos” . Ez után talán már nem is 
olyan meglepő, hogy a „minden gondolat alján", mélyén meglevő Isten- 
vágyat a modern mélylélektan is felfedezte — mint Ernst Aeppli írja — 
..kezdeti bámulatára” . „Az ember tudattalajában intenzíven él a vallásos 
elem, s ez vallástalanok esetében különösen mély benyomást kelt. ..  
A lélek alapmagatartásához a vallásos szükséglet is hozzátartozik.” Más 
lélekgyógyászok, mint pl. Jung és Rudin, ezt a lélek „ős-sodrásának”, „ős
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funkciójának” tekintik. (EÉ, 69. V. 4. „keresők” .) Ezt persze nem vesszük 
„istenbizonyítéknak”, s nem is a költészettől, vagy a pszichológiától akar
juk megtudni, mit higgyünk, de azért igen meggondolkoztató ez az alap
vágyakozás Istenre. Valahogy úgy lehetünk ezzel — legalábbis — mint 
Pascual Jordan elméleti fizika professzora pár hónapja megjelent nyilat
kozatával: „A mai természettudomány sem képes és nem is hivatott arra, 
hogy a keresztyéneknek bizonyítékot szolgáltasson hitükhöz. De arra az 
eredményre már eljutott — amiről lassan mindenkinek tudomást kellene 
szereznie —, hogy a mai természetismeret semmit sem tartalmaz, ami el
lentmond a hitnek. A mai természettudományok becsületes barátja is hi
het benső eszmei hasadás nélkül a világfolyamat teremtőjében és fenn
tartójában s a Keresztrefeszített és Feltámadott általi megváltásunkban.” 
Ez a biblikus hit kerül most mérlegre. S ez nem puszta elhivás. Mert 
hogy például a szomszédok Klárikájáról mit hisznek, az nem „izgalmas” 
dolog. De ha arról van szó, hogy nősülendő fiatalemberként hiszek neki 
és igent mondok őrá, az már döntően hat életemre. A keresztyén hit per
sze ennél is személyesebb és átfogóbb döntés és magatartás. Nézzük meg 
hát, mit ér, mit tesz, mire jó — ha komoly, alapos.

Felszabadít a szerepjátszás belső kényszere alól
Van ugyanis az embernek valami ellenállhatatlan lelki igénye — ön- 

tudatlanul is! — arra, hogy igaznak és igazoltnak tűnjék önmaga és a 
külvilág előtt; rendben levő, kifogástalan embernek. így aztán — s ez a 
lélektan kétségtelen megállapítása — életünk homlokzatát óriási energia
bevetéssel igyekszünk karbantartani, hogy megfeleljünk korunk normái
nak és saját elveinknek, hogy a kirakat rendben legyen, s így aztán az 
egészet rendben levőnek hihessük, másokkal együtt. Akár hajlandók va
gyunk tudni erről, akár nem, „ez van” . Szakkifejezéssel persona-nak ne
vezi a pszichológia az ember szívesen megjátszott maszkját. „Van valami 
csábító abban — írja Jung professzor — hogy az ember azonosítsa magát 
gyakorlott hivatásával, viselt tisztségével-rangjával. így aztán sok em
bernek annyi a jelentősége, amennyit a társadalom kölcsönöz neki. 
E homlokzat mögött hiába keresni valamiféle személyiséget.” Shakes
peare azt mondja: „Színház az egész világ.” József Attila pedig: „Van egy 
színház, végtelen, és mibennünk lakik, világtalan angyalaink játszogat
nak itt.” A bűnbe esett emberrel egyidős ez a „belső színház”, tehát meg
volt a kétezer év előtti világban, Jézus környezetében is. Azt áthatotta a 
vallásosság, így aztán eszményképe az ószövetségi Törvény minden elő
írásának megfelelő kegyes ember volt. Ezek meg voltak győződve, hogy 
emelt fővel járhatnak Isten és ember előtt, hiszen kiérdemelték az „igaz” 
minősítést, másokat pedig amolyan veszendő tömegnek tekintettek. Mint
ha a kínos gonddal elrendezett külső már a belső minőséget is garantálta 
volna! Pál római levelének főtémája, hogy mennyire hamis dolog igaznak 
képzelnünk magunkat cselekedeteink alapján — a kegyes kirakatra hi
vatkozva — s hogy az Isten előtt érvényes igazság egész másünnen jön: 
hitből! Nem valami lagymatag elhivéslből, hanem abból a kitárulkozás
ból. amely az Ige nyomán kezd rádöbbenni félelmeinek és indulatainak 
sötét valóságára s mind mélységesebben kiábrándul önmagából — vi
szont két kézzel kap Isten hatalmas szeretete után! Ez szabadít fel arra, 
hogy merjünk kétségbeesni magunkon, hiszen az Isten mégis szeret. Ez 
után már semmi értelme az önigazkodásnak, külső-belső szerepjátszás
nak: mit takargassunk a gyógyuló betegségen?

Korunk irodalmi művei közül Arthur Miller drámái mutatják hang
súlyozottan. hogy ha az ember kirakat-egzisztenciája lehetetlenné válik
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és az álarc reménytelenül lecsúszik, akkor az iszonyú energiákat robbant, 
Így roppan össze az apa az Édes fiam-bán és a Pillantás a hídról Eddie- 
je. S nekünk, testvér, neked és nekem, ne lennének maszkjaink, szívesen 
és olajozottan játszott szerepeink, egyházi és világi használatra egyaránt? 
Paul Tournier pszichiáter külön könyvet írt Maszkjaink és mi címmel. 
W. S. Maugham egyik elbeszélésének tragikus hőse annyira beleéli magát 
a felvett „oroszlánbőrbe” , hogy kész életével fizetni érte. Holtbiztos, hogy 
nekünk is vannak életre-halálra védelmezett „kedves” szerepeink, csak 
ezek nem oly tisztára vallásosak, mint a farizeusokéi, hanem átmenetiek. 
De éppúgy elszívják tőlünk az életerőt, örömöt és a szeretet-töltésü 
akció-készséget, mint azok! A bennünk fojtottan fortyogó energiák 
ugyanis nem szívódhatnak fel csak úgy maguktól, hanem lassan szétfőz
nek, megőrölnek, kirabolnak bennünket. Át kell irányítani őket, rossz 
irányból jóba. Ézsaiás, vagy János apostol talán nem omlott össze, ami
kor az isteni valóságnak egy kis része feltárult neki? „Jaj nékem, elvesz
tem!!” „Láttára holtként estem lábához.” És aztán jött a feloldás: „Ne 
félj! S ennek eredménye egyetlen nonstop-szolgálat, szeretetben bővöl- 
ködő élet lett. Vagyis hitből fakadó cselekedetek ragyogó sora! Ez azt is 
jelenti azonban: sohasem szabadulhatunk fel valami súlyos belső veszély 
alól „csak úgy, hanem csakis egy pozitív megoldás irányába!”  Rosszból 
— jóra. A komoly hit tehát kizárólag úgy old fel jobbára öntudatlan sze
repeink rémuralma alól, hogy egyben

egészséges cselekvésre szabadít fel!

Istennel, másokért — ez a tengelye. Üdvös ezt gyakorolnunk, hiszen 
manapság különösen sok ember szédül bele a folyton önmaga körüli lá
zas tevékenységbe. Igazi tengely híján maguk körül pörögnek, mint a 
búgócsiga — hiszen ha lassul a forgás, felborulnak. Irgalmatlan önhaj
szolás ennek a búgócsiga-életformának az eredménye, bármi is a közvet
len célja s bármilyen maszk jegyében. Isten egyazon „módszerrel emeli 
föl a ma folyton rohanó ámokfutóit, ha vallásosak, ha nem, ahogy páli 
megfogalmazásban „a zsidót hitből, a pogányt hit által vonja közössé
gébe s gyógyítja idült akcióhurutból olyan cselekvő életre, amely nem 
önmagáért reszket — tehát nem kóros irányú energiák mozgatják — ha
nem hálából, felszabadultságból, szeretetből, szent belső elkötelezettség
ből egyszerűen „kell tennie a számára lehetséges jót” — egyházi, vagy 
közügy, egyremegy, hiszen:

„ Isten a pogányoké is!” Jól véssük a szívünkbe: a vallásosak nem sa
játíthatják ki maguknak az egész teremtettség Istenét. Ő mindenkié. 
A nem hívők közül is felhasználhat egyéneket és csoportokat tetszése 
szerint — de mindenesetre figyelmezteti övéit, hogy nem különbek a 
pogányoknál, csak azért, mert kegyes formalitások és kifejezések 
maszkját viselik. Amikor pedig az élő Istennel való megrendítő találkozás 
tüzében elég az álarc, akkor régebbi büszkélkedésükben megsemmisült, 
összetört kirakatú  emberek maradnak, de elkötelezve egy élet cselekvő 
szeretetére. S igen érdekes módon az ő „egyéni” életük is ennek gyakor
lása közben teljesedik ki és lesz mind gazdagabb tartalmú! Csakis így!

Kétezer éve a vallást rettenetesen túladminisztrálták az írástudók és 
farizeusok: szabályhalmazt és tilalomfa-erdőt csináltak belőle. Jézus sze- 
retetet sugárzó hatalmas egyszerűségét persze törvény-rontásnak minő
sítették. S ezzel vitték katasztrófába önmagukat lelkileg, népüket meg 
történelmileg. Jó 450 éve már megint életidegen, sötét, baljós ősvadon
nak nézett ki az egyház. És micsoda megújulást hozott — történelmileg
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is! — a reformációnak az az Isten-adta felismerése, hogy hitből, csakis 
hit által jöhetünk egyenesbe Istennel! Ez és ennek konzekvenciái áthul- 
lámzottak Európán. Csak úgy hullottak a középkori maszkok, sorozatban 
születtek újjá emberek és új korszakra ébredt Európa! Így sugározta ere
jét „Krisztus törvénye”.

Isten és a hit ma sem szorul rá, hogy „adminisztráljuk”. Isten nem 
szereti a maszkot. Jézus Krisztusban egyértelműen megmutatta, mennyi
re szeret. Mi szorulunk rá arra, hogy Isten ne csak „gondolataink alján”, 
de cselekvésünk előterében legyen, hogy hit által megújíthasson vilá
gunkkal együtt!

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Rm 3,28—31-hez

A ma élő keresztyénség számára van-e törvény? Az evangéliumok 
tartalmaznak-e valami törvényt a Krisztus követői részére? Mik a tör
vény cselekedetei? (lc) — A hit szót magam számára nem tudom úgy 
megfogalmazni, hogy mások is értsék. A hit érzelmet is jelent? Mit jelent 
a 30. versben a ,hitért’ és a ,hit által’ kifejezés? Van a kettő között kü
lönbség? Hit és törvény milyen viszonyban van egymással? Függetlenek 
egymástól? Fölé-alárendeltségi viszony van köztük? Vagy csak sorrendi 
különbség? (lc) — Mi a megigazulás? A keresztség, konfirmáció, úrva
csora, életfolytatás, megigazulás hogyan függnek össze? A megigazulás 
azonos az üdvbizonyossággal? A  megigazulás mögöttünk vagy előttünk 
van-e az egyéni üdvösségre jutásban? (lc)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP

Jk 2, 14—17 (18—24)

A választási lehetőséggel élve alapigének a 14—17. verseket veszem. 
Ezek a hitből fakadó cselekedetekről beszélnek. A 18—24. versek a hitből 
vagy cselekedetekből való megigazulás klasszikus témájának egyik pólu
sát tárgyalják, vita formájában, ószövetségi példákon.

Úgy vélem, lesz elég mondanivalónk az első, rövidebb alapige kap
csán is.

Nem teológiai vita folyik Pál és Jakab között a keresztyén tanítás 
egy sarkalatos pontjáról. Lelkipásztori intés ez az ige, melyet a tapasz
taltabb testvér ír a szórványban élőknek. Szórványban lenni: más hitű, 
meggyőződésű és gyakorlatú többségben élni.

A szerző Jézus testvére. Kellett azzal a tapasztalattal rendelkeznie, 
hogy Jézus csodáit mindig megelőzte a hit keresése és léte, s viszont: a 
hit mindig gyakorlati következményekkel járt. Másrészt: Jézus számtalan 
esetben hangsúlyozta azt, hogy csodái csakis az Atyával való teljes egy
ségben — bizalomban, hitben — jöhetnek létre.
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Ez alapul szolgál a továbbiak számára, el nem felejthető össze
függés.

Oltári ige az irgalmas samaritánus példázata. Nem csupán egy embert 
veteti célba, mint jócselekedeteim tárgyát — ebben az esetben még lehe
tek „válogatós”. Hanem az ügyekhez való hozzáállásom emberséges mód
ját is kötelezővé teszi. Hogy ez soha nem válhat tér és időfeletti ember
szeretetté, az ebből következik, hogy mindig „történelmi időket” élünk, 
a testvérért számot adás felelőssége mindig él.

Néhány kommentár:
A keresztyén élet kezdetén a hit kizárólagosan kegyelemből keletke

zik, az ítéletben azonban azt is megkérdezi Urunk, hogy ez a hit hozott-e 
létre jócselekedeteket?

Nem a hit „an sich” halott és a tettek teszik azt élővé, hanem ha a 
hitnek nincsenek cselekedetei, tetemhez hasonló, amely nem lélegzik.

W. Warth: Az ember nem akar Istennek engedelmeskedni, ezért 
keres egyre új utakat és eszközöket, hogy ez alól kibújjék. Egy ilyen 
kísérlet: kegyes vagyok.

Képmutatás az a hit, mely Krisztus uralmát nem teszi láthatóvá a 
mindennapi életben. Bízni az orvosban és utasításait nem betartani — ez 
ellentmondás.

M. Dibelius: Jakab számára világos, hogy a keresztyén ember hite 
nem lehet olyan, amely nem tud megtartani.

A hit egyedül nem tart meg, ami viszont nem jelenti azt, hogy a 
cselekedetek igen.

Ruhátlanság és éhezés — a két legtipikusabb életszükséglet.
F. Hauck: Az igazi kegyességnek két oldala van: hitben Istenhez, 

tetteiben Isten világa felé fordul.
Jakab azt az elfajzott kegyességet veti szemünkre, mely hivalkodik 

ugyan Istenhez kötődő hitével, de nem teszi láthatóvá ennek etikai ha
tását.

Békés—Dalos fordítású r. k. Újszövetség lábjegyzete a textushoz:
Jakab tanításának éppen az ellenkezőjét tanította Luther, aki föl

menti az embert a jótett kötelessége alól, mert szerinte a hit önmagában 
is üdvözít.

Az életmegnyilvánulás módján — mint a légzés, táplálkozás, mozgás 
— természetes a hivő ember jócselekedete. A feltöltött akkumulátor a 
kívánt alkalomkor, töltésének megfelelő áramot magátólértetődően 
adja le.-

Környezetünk kritikus, egy kicsit talán szkeptikus is, mikor erről 
beszélünk! — „Állandóan a templomot bújja, gyerekét meg szidja, hogy 
megeszi az eladható epret”. — Egyházi munkás, aki a közös villany
fogyasztásból ráeső két forintért kezd veszekedést. — B. Shaw: . . .  annak 
ellenére, hogy pap .. . vélekedik egy rokonszenves kollégáról.

Megközelítési kísérletek: ma úgy nevezném a jócselekedeteket, hogy
.. .  szolgálat, amelyben a fontossági sorrendet mindig a szükség és 

soha nem a presztízs szabja meg. Egyébként is: vannak profán szolgála
tok a hivő ember életében?

. . . munka, mely értéket, életszínvonalat teremt, benne a „gazda” 
jóérzésével. Minél kulturáltabb egy ember, annál kísértőbb, hogy élete 
súlypontja szellemi síkra helyeződik át, s hogy az „Úr szőlőjében való
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foglalatoskodást” félreértse és elszellemiesítse. Ezzel szemben: „a ke
resztyén embert is annak a lelkületnek kell eltöltenie, . . .  hogyan tud 
minden kiló gabonát, szenet, vasat és egyéb értéket megőrizni. . .  a fele
barátok, az embertársak, az ország javára”. (Lp.)

. . .  együttélés. Helyes társas viszony. A „nem az én asztalom” alap
állású nyárspolgárság helyett a nehezen elviselhető testvér őszinte válla
lása.

. . .  találékonyság. Olyan dolgokban foglalatosság, melyekre talán in
tézményesen nincs megoldás. „Elfásult lélekkel és felborzolt idegzettel 
megadjuk-e magunkat sorsunknak, vagy pedig nő bennünk a szeretet 
minőségileg a ránk bízottak iránt és megtanítjuk őket naponként az élet 
szépségeinek befogadására és a rossznak következetes kiirtására”. (Lp.)

. . .  értelem. Mely nagy összefüggésekben képes látni és láttatni egyé
ni, egyházi és világpolitikai tényeket. „Egyházunkban azonban egyre 
inkább tisztáztuk, hogy amikor világi dolgokról, a világ problémáiban 
való eligazodásról van szó, akkor az emberi értelem szerepét sem szabad 
elfelejtenünk. . . .  Isten adott értelmet az embernek, hogy tájékozódjék 
a világban, és felelősen döntsön a világi kérdésekben”. (Lp.)

Hitem és környezetem között cselekvésem a közeg, ami meg-, össze-, 
fenntart, vagy éppen taszít és szétválaszt.

Az persze nem baj, ha láthatatlan — mégis valóságos — mint a le
vegő. Közegellenállás azonban soha nem növekedhet körülöttem.

Igény van rá, a biztatás sem hiányzik, a kötelezés pedig hitünkből 
táplálkozik.

„Emberség központja, honnan erővel /  küllőzi szét a hit cselekvé
seit, /  jövő idők vázlata, melyből végre / az idegek az áhított szelídség / 
hajlatait is felsejthetik”. Bihari Sándor: Vas-poros föld.

„A munka azért készül / s tudja, ki nekilát, /  hogy épp általa szépül / 
tisztább lesz a világ” . Simon István: A munka azért készül.

„Ö, ha közös dolgok tevői /  így tartanánk egymást, ilyen /  végzetes 
bizalommal egymás /  fogában s idegeiben!

Ezrekbe fogódzók, ha hittel /  mondanánk, mint ők odafönn / élik, 
hogy a másik ügyéhez /  egész létemmel van közöm”. Garai Gábor: Ar
tisták.

Dorn Vilmos

Laikus kérdések és szempontok Jk 2, 14—17 (18—24)-hez

Az egész szakasz felolvasását unalmasnak találom, elég ha a lelkész 
elolvassa, minek fárassza lényegében két szó különböző variálásával a 
közben álló gyülekezetei? (25a) — Még nekem is feltűnik e kijelentések 
és Pál apostol, ill. evangélikus egyházunk tanítása közti erős feszültség. 
Lehet, hogy én nem vagyok jó evangélikus, de számomra a hit és a 
cselekedetek összetartozása teljesen evidens, mint egy fizikai igazság két 
különböző, egymást kiegészítő oldala. Feleslegesnek érezném, ha az ige
hirdetésben azt bizonyítgatnák, hogy nemcsak hinni kell, hanem csele
kedni is. Engem izgat a hit és a cselekedetek viszonya, mert sok példát 
látok arra, hogy emberek gyakran hitüknek és meggyőződésüknek ellent
mondóan cselekszenek. Szerintem ez a helyzet: hit és cselekedetek nagy 
általánosságban függnek egymástól, de egyes cselekedetekből nem sza-
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bad visszakövetkeztetnünk a hitre és megggyőződésre — nem csak val
lásos vonatkozásban! (25a) — Ezt a kérdést szőrözgetés felvetni: is
merte-e Jakab Pál apostol írásait? Két külön út, de egy forrásból és 
azonos cél érdekében. Nem katasztrófa az, ha a gyülekezet megérez va
lami feszültséget Pál apostol és Jakab apostol magyarázata között. Et
től még nem dől össze sem a hitem, sem a cselekedetem. (25a) —

Mi az oka annak, hogy olyan ritkán alapige a Jakab levele? 
Jakab levelével kapcsolatban sok ellentmondó véleményt hallottam már. 
Talán éppen ez az ige váltja ki az emberekből az ellentmondást, mivel 
egy jól felépített és tetszetős teológiát borít fel. Számtalan variációban 
hallottuk, hogy hit által üdvözülünk, hit által igazulunk meg. Itt pedig 
az áll, hogy megtarthat-e valakit pusztán a hit, ha nincsenek cselekede
tei? (29) — Mi hát az igaz, hit vagy cselekedet? Hagyományos evangé
likus neveltetésünk azt mondja, hogy egyedül a hit szerzi meg üdvössé
günket. Vádoltak is bennünket azzal, hogy a hitre tettük a hangsúlyt 
és mellőztük a cselekvés erkölcsi követelményeit. Más szóval tételenségre 
neveltük híveinket. (29) — Lehet-e egyáltalában független üdvözítő hit, 
illetőleg lehet-e jócselekedet anélkül, hogy az emberben hit van? Tapasz
talatból tudom, hogy az emberek cselekszenek erkölcsi jót anélkül, hogy 
hívők lennének. S láttam „hivő embereket” jócselekedetek nélkül. (29)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP
Hm 7, 4—6 

Exegézis

Pál nem úgy használja a házasság jogból vett példát, ahogyan azt mi 
várnánk. Nem a házasság képét használja fel belőle, hanem a halálét. 
Ahogyan a házasságban a halál megváltoztatja az addigi helyzetet, 
ugyanúgy a mi helyzetünket is megváltoztatta a halál. Nem a törvény 
halt meg, az most is él.

Az sem elég, ha azt mondjuk: Krisztus halt meg: mert ugyanabban a 
mondatban már azt is kimondja, hogy Krisztus feltámadt a halottak kö
zül. Kettős halál változtatta meg a helyzetet: Krisztus kereszthalála és az, 
hogy ezáltal mi meghaltunk a törvény számára. így alakult ki az új hely
zet: most már nem tartozunk a törvény uralma alá, hanem Krisztuséi va
gyunk, aki meghalt és feltámadott.

Arra is figyelnünk kell, hogy Pál szerint ez a változás egyszeri ese
mény. Ügy tekint Krisztus halálának és feltámadásának tényére, hogy ez 
döntő változást hozott az ember életében. Amióta Krisztus meghalt és 
feltámadott, azóta az ember nincs a törvény hatalma alatt, mert „meg
halt a törvény számára”. Ez azt jelenti, hogy mostantól fogva másképpen 
kell tekintenünk Isten és az ember kapcsolatára.

Ez a változás nem jelent „abszolút” függetlenséget. Megszabadultunk 
a törvénytől, a törvény nem köt bennünket, de Istenhez továbbra is köt
ve vagyunk. Meghaltunk a törvény számára, de azért, hogy most már azé 
a Krisztuséi legyünk, aki feltámadt a halálból.

Ez a változás új és nagy lehetőséget jelent. Pál itteni gondolatmenete 
folytatása annak, amit a 6. fejezetben az új életről ír. Üj gondolat az elő
zőkhöz képest a „betű” és „lélek” ellentéte, amelyről a második Korintusi 
levélben (3, 6) is ír. A betű: a törvény; a lélek: a Szentlélek. A betű a
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régi élet szülője, a lélek az új élet teremtője. Akik meghaltak a törvény
nek, azok előtt megnyílt annak a lehetősége, hogy abban az „új” -ban él
jenek, amit a Lélek teremtett.

Fontos, hogy Pál ezt az új életet így határozza meg: szolgálni. Már az 
előbbiekben is arról beszél, hogy az élet produktív élet: „gyümölcsöt te
rem” . Az új ebben a szolgálatban az, hogy most már nem a halálnak, ha
nem Istennek terem gyümölcsöt.

Meditáció

Alapigénk azt az örömhírt tartalmazza, hogy Jézus Krisztus halála a 
törvénytől való megszabadulást jelenti számunkra, örömhír ez mindazok
nak, akik ismerik a törvény hatalmát és akik szenvednek miatta. Csak
hogy ismerik-e a törvény hatalmát gyülekezetünk tagjai? Jelent-e szá
mukra Isten törvénye olyan „igát”, mint amilyent az első, zsidóból lett 
keresztyének számára jelentett? Vagy inkább úgy vannak vele, mint az 
akkori pogányok, akiknek a számára éppen Mózes törvénye jelentette az 
akadályt, ami miatt nem tudtak közeledni ahhoz az Istenhez, akikről a 
zsidók és keresztyének vallották, hogy az egy igaz Isten? Vagy éppen 
mint jó evangélikusok megtanulták, hogy Krisztus megszabadított min
ket a törvénytől, és így már alig érzik Pál kijelentésének örömhírvoltát?

Pedig Pálnak ez az „alapállása” . Ez a kiindulópontja mindannak, 
amit az új életről mond. És ugyanez a kiindulópontja perikopa-rendünk- 
nek, amely a Szentháromság utáni 10—17. vasárnapok témakörét így ha
tározza meg: „Akiket elhívott, azokat meg is igazította” . Ezért a prédiká
ció alapállása is csak ez lehet. Azt a tényt kell kiindulópontnak vennünk, 
hogy Jézus Krisztus óta Isten és az ember viszonya más, mint előtte volt, 
más, mint ahogyan azt ma is képzeli az ember. Nem előírások teljesítésé
nek kötelezettsége, nem szerződésbeli alapszabályok megtartása, hanem 
a szeretet elkötelezettsége: azéi vagyunk, aki értünk életét adta és feltá
madott a halálból, s aki ebben az új életben minket is részesíteni akar.

Ebből kiindulva kellene prédikációnkat affelé vinni, amit alapigénk 
utolsó verse mond: most új lélekben szolgálhatunk, abban az „új” -bán, 
ami a Lélekből származik és nem a régi betűnek, a törvénynek, nem ab
ban a „régi” -ben, amely a törvény uralma alatt alakult ki.

Pál mind a kétféle életet ugyanazzal a szóval határozza meg: szol
gálni. A törvény alatti élet is szolgálat. A törvény Istennek azt az akara
tát nyilvánítja ki, hogy az ember Isten dicsőségét és embertársai javát 
szolgálja. A törvény az emberi közösségbe állít minket és az élet értel
mét a szolgálatban látja. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy az a „más”, 
„új”, amit Jézus hozott ezen nem változtat: az új élet is szolgálat. „Meg
haltunk a törvény számára” — ez nem jelenti azt, hogy most már nem 
kell Isten dicsőségére és embertársaink javára élnünk. „Máséi, a halottak 
közül feltámadott Krisztuséi” lettünk — ez éppen nem jelenti azt, hogy 
kiemeltettünk az emberek közösségéből. A feltámadott Jézus szolgálatra 
rendelte tanítványait, gyümölcstermő produktív életet vár tőlünk. Prédi
kációnkból nem maradhat ki az sem, hogy élni annyi, mint szolgálni.

Az „egykor” és „most”, a „régi” és „új” közötti különbség a szolgálat 
jellegében van.

„A betű óságában” (Karner: a törvénybetű régi szellemében) való 
szolgálat által is végbemegy Isten akarata. Isten úgy teremtette az embe
reket, úgy rendezte be az életet, hogy egyik ember szolgálja a másikat. 
A pék, aki a kenyeret süti, talán nem is ismer engem, mégis ennem ad. 
Az orvos, aki esetleg csak arra gondol, hogy híre-neve vagy pénze legyen,



mégis meggyógyít. (Luther). Józan ésszel is be kell látni, hogy ez így van, 
ez az élet rendje. De ez a rend, amelyről minden keresztyén ember tudja 
és vallja, hogy Isten törvénye, felelőssé tesz minket. Felelőssé tesz mások 
kenyeréért, egészségéért, életéért. Végsősorban felelőssé tesz az emberi
ség kenyeréért, egészségéért, életéért, békéért. Csakhogy jól látja Pál, ez 
a felelősség a lelkiismeretünkre nehezedik, s ezért az ember sokszor ki 
akar bújni a felelősség alól. Ezerféle magyarázatot talál arra, hogy miért 
nem tartozik rá mások kenyere, egészsége, élete, békéje vagy jóléte. So
kan éppen az ellenkező végletbe esnek, és elveszik mások kenyerét, vagy 
életét — mintha éppen ez a felismert rend és törvény hívná ki ellenke
zésüket. Ez is „produktív” élet, de erről azt mondja alapigénk, hogy „a 
halálnak terem gyümölcsöt”.

De mi most már nem vagyunk a törvényhez kötve, meghaltunk szá
mára! Ez pedig új lehetőséget jelent számunkra. „A Lélek újságában” 
szolgálhatunk, abban az újban, ami a Lélektől származik. A mi szolgála
tunkat tehát a Lélek határozza meg. Úgy, hogy Jézus Krisztushoz kap
csol minket. A Lélek teremti meg számunkra a szolgálatot és a Lélek tesz 
minket alkalmassá erre a szolgálatra. Bizonyára jól tudnánk beszélni a 
Léleknek erről a munkájáról, arról, hogy hogyan teremti újjá életünket. 
Mégis: inkább úgy kellene prédikálnunk, hogy az ige, amit hirdetünk, 
megújítsa az emberek életét, elindítsa őket az „újban” való szolgálatra. 
Azt az élő Jézus Krisztust kell hirdetnünk, aki Isten szeretetét hozta az 
embereknek, aki azért jött, hogy szolgáljon: akinek mindig van ideje 
arra, hogy egyetlen ember baján segítsen és ugyanakkor az egész emberi
ségen segít; aki megbocsátott ellenségeinek, de nem tűri, hogy gonoszul 
bántsanak másokat, aki megmutatta, hogy az élet értelme a szeretet szol
gálata.

A „Lélek újságában” való szolgálat azt jelenti, hogy nemcsak végbe
megy Isten akarata, hanem tudatosan, felszabadultan, önként megvaló
sítjuk Isten akaratát a szeretet szolgálatában, hogy így Istennek terem
jünk gyümölcsöt.

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok Rm 7, 4—6-hoz

Az egész textusból két összefüggés érthető: ne a halálnak gyümöl
csözzünk, hanem teremjünk gyümölcsöt Istennek. Mi az, hogy meghalta
tok a törvénynek, és éppen Krisztus teste által? Milyen törvényre gondol 
itt Pál apostol? A tízparancsolatra? Vagy valamilyen általánosabb zsidó 
vallási vagy állami törvényre? (26) — Hogyan ébreszt a törvény bűnös 
szenvedélyeket? Ha ez így van, akkor nem szabad törvényt hirdetni. 
Milyen halálról van itt szó? A földi életből való elmenetelről, vagy a 
kárhozatról? Mikor haltunk meg a törvénynek? Hogyan kerül kapcso
latba az én halálom és Krisztus teste? (26). — A Lélek és betű szembe
állítása máshol is előfordul a Szentírásban. De éppen a Lélekkel van a 
legnagyobb problémám. Istenben, Jézus Krisztusban hiszek, de legne
hezebben tudom ezt a Szentlélekkel kapcsolatban mondani. Zavar az is, 
hogy Isten minden emberbe „lelkét lehelte” . Szükség van még ezen kívül 
is Isten Lelkére? Mi a Lélek újsága a betű óságával szemben? Sokszor 
hallottam a Lélek erejéről prédikálni, de számomra ez megfoghatat
lan. (26) — Az egykor és most éles ellentéte: lehet-e ilyen időbeli meg
különböztetést tenni ma is a keresztyén ember életében? Ez a szakasz
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első hallásra majdnem teljesen érthetetlen. A törvény szót ma vagy 
jogilag értjük vagy természettudományos törvényekre gondolunk, eset
leg morális törvényekre, de Isten törvénye eszünkbe sem jut. Törvény 
által meghalni: kivégzés. (26) — Nehezen érthető kifejezés: újság-óság. 
Az előbbi a köznyelvben napi- vagy hetilapot jelent, esetleg híranyagot, 
az utóbbi egyáltalán nem fordul elő. (3) — Pál apostol logikáját nehe
zen lehet követni: a törvény és bűn nem úgy tartoznak össze, mint bűn 
és büntetés. A törvény és a bűn egy oldalon állnak és szembe velük 
az új élet? A keresztyén életnek már nincsen törvénye? A keresztyén 
morál túl van minden törvényen? A betű ósága kétszeresen nehéz ki
fejezés, nemcsak a rosszul hangzó óság miatt, hanem mert a betűn is 
valószínűleg mást értett Pál, mint mi. A Tízparancsolatra gondolt? (3)

Megjelent
D. KOREN EMIL:

„...IRGALMADAT ÉNEKLEM”

Énekeink, történetéből

Ára: 35,— Ft



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése a 

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

vételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához 
címezve — legkésőbb augusztus 15-ig küldjék be a dékáni 
hivatalhoz (Budapest, VIIII., Üllői út 24.).

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb is
kolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más 
olyan bizonyítvány, amely a kérvényező lakását, szociális 
helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti ill. szociális 
viszonyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány (részletes), e) 
keresztelési bizonyítvány, f) konfirmációi bizonyítvány, g) 
részletes önéletrajz, mely feltárja a kérvényező családi és 
társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra 
indulás okait, h) esetleges egyházi működéséről szóló bizo
nyítvány. A felvételhez szükséges, továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes 
bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a jelent
kezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
alkalmassságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi 
hivatal a kérvénnyel egyidejűleg levélben közvetlenül az 
Akadémia dékánja címére küldje meg. Az okmányokat ere
detiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolat
ban is lehet mellékelni. A másolatokat „egyházi haszná
latra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. 
Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék 
felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Akadémia hall
gatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a dékáni 
hivatalba küldendő, részletes önéletrajz kíséretében.

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődők fi
gyelmét erre a hirdetményre felhívni.


