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Csendben Isten előtt

„ I t t  á llo k ...”  -  de másképp kell tennem
Luther megnyilatkozásának legendás záróakkordja a 

wormsi birodalmi gyűlésen az egyház forradalmi változásának 
ú j életet, hatalmas kezdést, a látás bizonyosságát s a jövő 
reménységét hordozó akkordja volt. Amikor elmondotta, a 
sokáig érlelt, bizonyosságé nőtt, meggyőződéssé vált elhatá
rozás formálódott döntéssé. De addig?

Addig mind magában, egyéni életére nézve, mind az egyház 
és annak egész létformája, működése kérdésében erre a fel
ismerésre kellett jutnia: itt állok, de másképp kell tennem.

Ez az Isten igéje iránti engedelmesség, rugalmas for
málódó képesség, mindig jellemző volt az egyházra, ha utat 
akart találni a történelemben. Keményebben szólva: az egy
háznak és az egyház szolgáinak készen kell lenni a forradalmi 
változásokra, ha hű akar maradni küldetéséhez. Azokra a vál
tozásokra tudniillik, melyeknek saját körén belül kell végbe- 
menniök. A „másképp nem tehetek”-et mindig megelőzi a „más
képp kell tennem” . (Igen kifejező újtestamentumi szava van 
ennek: metanoia.)

Negyedszázados emlékezésünk azokra az eseményekre 
sűrűsödik, amelyekben azt a „másképp kell tennem” folyama
tát látjuk. Csak néhány ponton nyissunk ablakot az egyház tá
jaira.

A kiegyezés után észrevétlenül formálódott egyházunk 
útja úgy, hogy több évszázados magyarhoni protestáns egy
háztörténelmünk fejlődésében kísértő lehetőségek és törekvé
sek elé kerültünk, amelyek között nem vettük észre a fel
adatot, hogy nekünk másképp kell tennünk. Ez az uralkodó 
egyház kísértése volt. Versenyt akartunk tartani a tömegfele- 
kezettel, s úgy akartuk hatásfokunkat növelni, pozíciónyerés
ben le nem maradni, hogy átvettük az uralkodó egyház lét
formáját, eszméit, törekvéseit. Versenyt tartani törekedtünk. 
Közjogi harcunkban, szavunk hallató fellépésünkben, intéz
ményes törekvéseinkben, egyházszervezeti lépéseinkben voltak 
ennek tápláló gyümölcsei is. Közéleti küzdelmeinkben kétség
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telenül megnőtt a magyar protestantizmus súlya, de indoko
latlanul megnőtt a templomok toronymagassága is, s meg
épültek a miniatűr dómok —  mert el kellett érni a másik 
felekezet templom-méreteit. Pedig másképp is tehettünk 
volna . . .

Olykor észrevettük —  csak tallózva — , hogy másképp kell 
tennünk, s lehúzott a kor, mert ahhoz voltunk rugalmasak, 
nem a küldő Isten parancsához. A napokban belelapozhattam a 
két világháború közötti időszak egyik nagynevű püspökének 
irathagyatékába. Felszólalt a felsőházban a zsidótörvény ellen. 
Szava világos volt és bátor. Felszólalására levelek özönét kapta. 
Biztatókat és hálálkodókat is, de elrémültem azon levelek 
özönétől, melyekben támadták, fenyegették, leszólták, becs
mérelték, trágáran piszkolódtak (!) „ősi evangélikus családok 
közéleti szintre emelkedett tagjai” (így volt az egyik levél 
aláírva). Ezt olvasva támadt bennem az az érzés, hogy forra
dalmi tett kellett volna ahhoz, hogy az egész egyház kimondja: 
itt állunk, de másképp kell tennünk.

Késve, de az egyház szolgálatára nézve bizonnyal nem 
elkésetten, érlelődött meg egyházunk teológiai eszmélkedésé- 
ben a „másképp kell tennünk” forradalmi változása, amikor 
nem máról holnapra, de egyháztörténelmet író vonásokkal —  

eljutottunk az uralkodó egyház másainak kísértései helyett a 
szolgáló egyház létformájának kifejezésére és arra a törek
vésre, hogy ezt egyre inkább megéljük.

Bátran mondhatjuk folyamatos forradalmi átalakulásnak 
azt, ami egyházunkon belül végbement és megy. Döntő alapja 
és kiindulása nem külső körülményekben, végső fokon nem 
a történelmi-társadalmi általakulásban keresendő, hanem az 
egyház önmérő és értékelő eszmélkedésében, az egyház lelki
ismeretének kifejlődésében: a teológiájában. S ha ez igazán, 
őszintén, s Isten igéjéhez mérten a józan ész döntéseivel ki- 
cövekelten valósul meg, természetesen a kor történelmi-társa
dalmi körülményei között, s azokra nézve fejlődik ki.

A teológiailag átgondolt és indokolt forradalmi változá
soknak negyedszázadunk során az egyházban, s az egyház 
egészére nézve vitathatatlan gyümölcsei vannak. A diakónia 
egyháza kérdésében tanulmányok hosszú sorában, alapvető és 
kifejtő eszmélkedésének dokumentumaiban, Egyházi Törvé
nyeink szellemében és meghatározásaiban, az egyházkormány
zat számtalan állásfoglalásában és intézkedésében, egész egy
házszervezetünk struktúrájában (tagozódásában), sajtómun
kánkban, s nem utolsósorban azokban a szolgáló egyházi
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struktúrákból fakad közéleti magatartásunkban, amellyel részt- 
veszünk a mai magyar társadalom életében a Hazafias Nép
front, a békemunka, társadalmunk erkölcsi arcmásának tisz
tázása keretei között.

És mindezzel mi politizálunk?
Igen, politizálunk. Ennyi teológiai eszmélkedés és döntés 

után mi az egyház útjának forradalmi változásai között belül
ről értjük ezt a mondatot ■—  amit egyébként keretben nyo
mott eszméltető mondatként a finn Kotimaaban olvastam —  

„a politika az egyház imádságának gyakorlati megvalósulása.”

D. Koren Emil

A tavasz folyamán megjelenik
D. K Á L D Y  Z O L T Á N :

ÚJ Ú T O N
című könyve

Kiadja a Sajtóosztály
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T a n u l mányok

Humanitás a nemkeresztyén vallásokban
JAMES A. SCHERER chicagói lutheránus teológiai pro

fesszor ezt a tanulmányt az LVSz Bad Bollban 1969. jú
niusban tartott teológiai konferenciájára készítette. Meg
jelent I. Asheim (szerk.): Humanitát und Herrschaft Christi, 
Zűr Ethischen Orientierung c. könyvben (Göttingen, Van- 
denhoeck & Ruprecht 1969, 190—224). A  cikk —, amelyet 
itt részben rövidítve közlünk a világvallások humanizmu
sának elemzésével olyan kérdéseket vet fel, amelyekkel ná
lunk az utóbbi időben kevesen foglalkoztak, s ezért is meg
érdemli különös figyelmünket.

A  humanitás fogalma

Feladatunk nem könnyű. Humanitásról eddig főként a keresztyén 
szociáletikában volt szó, és a diszkussziót erősen meghatározta az em
beri lét politikai veszélyeztetettsége, amely az utóbbi évtizedek történeti 
eseményeiből adódott. A  veszélyeztetettség nyomán támadtak azok a re
ménységek és törekvések, amelyek emberibb társadalomra irányulnak. 
A  teológusok között növekszik az egyetértés abban, hogy az igazi ember
ség Jézus Krisztusban valósult meg, de a teológia, a filozófia és a társa
dalomtudományok egyáltalában nem egyeznek meg abban, hogy mi a 
humanitás, milyen cél felé tart, és hogyan lehet azt elérni. A  humani
tásnak nincs elismert vallásos definíciója sem, amely megfelelne a ke
resztyén antropológiának és a többi vallások elveinek egyaránt.

A  biztos definíció hiánya abból a tényből adódik, hogy a többi val
lások nem nagyon érdeklődtek a humanitás problémája iránt. Ezen nincs 
mit csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy a nyugati keresztyén gondolko
dás is csak néha, főként a reneszánsz és a felvilágosodás idején foglal
kozott a humanitással. Mindkét esetben a klasszikus ókor gondolkodási 
formáihoz való visszatérés adott ösztönzést új humanizmusra. Egészben 
véve azonban az egyház a történet folyamán közömbös maradt a huma
nitás iránt, sőt éppenséggel negatív volt. A  nagy világvallásokban az 
ember nem állt a kutatás és eszmélkedés középpontjában. Antropológiá
juk fejletlen, és többnyire a vallásos etika, kozmológia vagy szoteriológia 
címe alatt szerepel. A humanitás fogalmának ezekben a vallásokban 
nincs története, s azt ma is ritkán alkalmazzák. A  keresztyén teológia 
csak az utóbbi években foglalkozott a humanitással, és az ázsiai és af
rikai vallásokban is csak újabban találunk lehetséges párhuzamot ehhez 
a keresztyén diszkusszióhoz. Ennek a humanitás iránt növekvő érdeklő
désnek az Oka, úgy látszik, az emberek közötti érintkezés páratlan nö
vekedése az egész földön, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok fej
lődése, a vallásos pluralizmus tudata és az elemi emberi jogokért folyta
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tott általános harc. A  humanitásra vonatkozó diszkusszió tehát nőm 
annyira a vallások belső erőiből adódott, mint inkább olyan világi indí
tékokból, amelyek az egész föld egysége felé tartanak. A  vallásoknak a 
humanitás iránti érdeklődése kevésbé magukból a vallásokból adódik, 
mint inkább válasz a világméretű társadalmi és ideológiai változásokból 
adódó kérdésekre. A  humanitás eszméje tehát vallásos jellegű igénye 
ellenére is alapjában szekuláris gondolat, társadalmi, politikai vagy eg
zisztenciális tartalommal.

A humanitás kérdése a vallástudományban

(Ezután következik az újabbkori vallástudomány ismertetése abból a 
szempontból, hogy a humanitás és a vallás kérdéséről mit mond a) a val
lásszociológia [Max Weber], b) a kultúrfilozófia (Albert Schweitzer], c) 
a vallástörténet [Mircea Eliade] és d) a mai misszió-tudomány [A. T. 
van Leeuwen], Belőle az összefoglalást közöljük.)

Az ismertetett vallástudományi elemzések a következő közös és el
térő vonásokat mutatják.

a) Weber és Schweitzer szerint az ember igazi emberségét gazda
sági tevékenységgel, ésszerű tervezéssel, és társadalmi szervezéssel (We
ber) vagy etikai cselekvéssel (Schweitzer) éri el, és mindketten egyidejű
leg elvetik a keleti vallások naturalista misztikáját, mert ezek az em
bert beleillesztik a kozmikus folyamatba, ezzel megtagadják lényegét, és 
megakadályozzák emberré léteiét. Csak a hivatás kötelességei és a te
remtő Isten etikai parancsolatai iránti engedelmesség vezet az igazi em
berséghez.

b) Eliade és van Leeuwen az embert mozgásban látják a mitológiai 
vagy ontokratikus létformától a történeti vagy techndkratikus létforma 
felé, miközben az élet elveszti szentségét. Az ember mint homo faber 
mindenestől felelőssé válik élete alakításáért, és igazi emberségre a 
transzcendens dimenzió kiiktatása révén jut. Eliade egészben véve pesz- 
szimisztikusan ítéli meg ezt a folyamatot, míg van Leeuwen úgy látszik 
kedvezőnek tekinti. Weber és Schweitzer szerint csak a helyes értelem
ben vett keresztyénségnek van jövője, mert támogatja a humanizációt, 
viszont van Leeuwen szerint a keresztyénség mint vallás halálra van 
ítélve.

c) A  diszkusszió általános iránya az, hogy a vallás egészben véve 
szembenáll a humanizáoióval, és ez csak a vallásos gondolkodás és val
lásos befolyás kiküszöbölésével valósulhat meg. A  vallást a technikai vál
tozás mindenütt támadja, és a keresztyénség jövője úgy látszik attól 
függ, hogy képes lesz-e magát megszabadítani a vallásos formáktól.

Mindez azonban a vallás szerepének kifejezetten nyugati megítélését 
mutatja, és ha ezt abszolút érvényűnek tekintjük, teljességgel tévútra 
vezet. A  fenti megállapításokat a következő megfigyelések teszik kér
désessé.

a) A  humanitárius elemek nyomai megtalálhatók minden nagy val
lásban.

b) Az ázsiai vallások sok képviselője visszautasítja azt a vádat, hogy 
a régi vállások világtagadók, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ezeknek a 
vallásoknak megvan az a képességük, hogy megadják a választ a jelenlegi 
szükségletekre és a társadalmi változásokra.

c) A  vallások újraébredése és újjászületése Ázsiában és Afrikában 
olyan jelenség, amelyet komolyan kell vennünk.
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d) Üj vallások anyagi hasznot és közvetlen segítséget ígérnek az élet 
problémáiban.

e) A  politikai vallás jelensége mutatja, hogy a régi vallások ismét 
összeszedhetik magukat, akár úgy, hogy önmagukból merítik hozzá az 
erőt, akár úgy, hogy kívülről öntenek beléjük erőt.

A  világvallások felől komoly ellenvetést lehet tenni az ellen, aho
gyan eddig a humanitás kérdését tárgyalták. Az emberség milyen képét 
tételezik itt fel? Nem a szekularizáció, a technika és a forradalmi’ tudat 
határozza meg ezt a képet? Az ember jogai, szabadsága és autonómiája 
jellemző a humanitás fogaiméra? Egyáltalában mi az értéke a vallásos 
magatartásinak az emberség szempontjából? Vagy már eleve nyilvánvaló 
az, hogy a vallás szembeniéi! az emberséggel? Van-e vallásos alapja a hu
manitásnak a technikai, forradalomban? Ezeket a kérdéseket legalább is 
egyelőre fel kell vetnünk, hogy a humanitás és a vallás problémáit ne 
fogalmazzuk meg eleve szűkén vagy egyoldalúan.

A humanitás a mai világvallásokban

Megkíséreljük bemutatni, hogy a mai világvallások hagyományos 
formájukban, modern hatások figyelembevétele nélkül is humanitárius 
elemeket tartalmaznak, és hogy ezek az elemek a modem idők bomlasztó 
hatása ellenére is megőrizték vonzó erejüket.

A hinduizmus. Nyugati tudósok gyakran állítják, hogy a hindu:z,mus 
világ- és élettagadó szemléletű, a hinduizmusnak mégis kerek és tar
talmas képe van az emberi életről. A  hindunak az a nézete, hogy az em
beri életet az alsóbbrandűtől a magasabbrendű felé tartó kozmikus fej
lődés összefüggésében kell 'szemlélni. Az ember az anyagtól az élet felé, 
az életitől a tudatosság felé, a tudatosságtól az ész felé, és végül az észtől 
a szellem felé tart. Az életet „a szellemi haladás törvénye” határozza 
meg, amely szerint az univerzum az anyag és a szellem közötti kolosz- 
szális harc arénája. Az ember mint véges és halandó lény ennek a koz
mikus folyamatnak csak közbenső állomásait látja. Mégis ki lehet mon
dani, hogy a jelenlegi és az eljövendő életet kell, hogy olyan célok ha
tározzák meg, amelyek megegyeznek a szellemi haladás törvényével. 
Ezek a közeli célok, az ember négy célja, a tetrade: a dharma, az artha, 
a kama és a moksa. A  dharma jelenti a polgári erényt vagy becsületes
séget, az artha az anyagi nyereséget, a kama a házasság és a. rendezett 
élet élvezete, amilyet a kulturált és jóízlésű ember kíván magának. Ez a 
négyes cél nem dicsőíti az aszkézist az átlagos hindu rovására, hanem 
sókkal inkább arra teszi a hangsúlyt, -ami egy családatyát vagy világi 
foglalkozású embert megillet. Az arthát és a kamát a dharma szabályoz
za, vagyis a morálkodex, amely határt szab a gazdaságra és élvezetre 
való törekvésnek, és kizárja az önelégültséget. A  dharma a moksára irá
nyul, a szellemi lemondás végső céljára, amely által a világi lét korlátái
tól megszabadul az ember. Elvileg, ha nem 'is betű szerint minden hrndu, 
aki valamilyen kaszthoz tartozik, végigmegy az élet négy stádiumán, as- 
ramá-ján, amelyeknek az a rendeltetése, hogy megkönnyítse számára a 
négyes cél elérését. Ezek a stádiumok: tanítvány, családapa, remete, asz
kéta. Ezen a felső fokon áll az idősebb államférfi, aki miután elérte a 
moksát, átadja szellemi felismeréseit a közösségnek. Ezzel a szintézis
sel győzik le a társadalmi -aktivitás (dharma) és a szellemi visszavonu
lás (moksa) ellentétét. Az életnek ez az eszméje beleilleszkedik a koz
mikus 'karma-szamszara törvény keretébe, az erkölcsi hatás törvényébe, 
amely -az újra itestbeöltözés ciklikus folyamatához vezet. Ez az ősi hindu
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emberképet jellemzi a közvetlen véges és a végső transzcendens célok 
egyensúlya. Hangsúlyoznunk kell ezt azzal a nyugati elképzeléssel szem
ben, amely hajlandó túlhangsúlyozni az indiai aszkézist és misztikát.

A buddhizmus. Amikor a humanitás eszméjének nyomait keressük 
a buddhizmusban, észrevételeinkkel a iklasszikus theravada-buddhizmus- 
ra (a buddhizmus ősi formájára) szorítkozunk. A  buddhista humanitás 
gyökerei nemcsak a vallásalapító Gautama Buddha vallásos tanításában 
és gyakorlatában, hanem, már életében is felismerhető. Már megvilágo
sodása előtt, amikor hercegként élt atyja országában .Guatamát nagyon 
szorongatta a szenvedés kikerülhetetlenségének (dukkha) és az élet mú
landóságának és értelmetlenségének a gondolata, ahogyan az a beteg
ségben, az öregségben és a halálban jelentkezik. Lehet arról vitatkozni, 
hogy helyes-e Buddhának ez a látása, de nem vitatható el tőle az eg
zisztenciális pátosz. Gautamát mély meggyőződése a szenvedés egyete
mességéről arra ösztönözte, hogy keresse a kiutat az örök újjászületés 
reménytelen egyhangúságából. Az az üzenet, hogy van megváltás a 
szenvedésből, és hogy ez a „négy nemes igazságban” és a „nyolcszoros 
ösvénnyel”, vagy a középúttal, mint az üdvösségre vezető úttal van adva, 
jelenti a buddhizmus dharmáját. Ez a dharma, amelyet gyakran az evan
gélium szóval fordítanak, hajtóereje a páratlan buddhista missziói buz- 
góságnak. Ez egyúttal bizonyítéka annak, hogy a buddhizmus humani
tásra kötelez. A  nirvána buddhista szempontból á legmélyebb és leg
általánosabb emberi szükségre adott feleletnek tekinthető. Buddha meg- 
világosítása után 45 évig vándorolt, prédikálta a szenvedéstől való meg
váltás útját, szerzeteseket avatott, és kolostorokat szervezett. Mélységes 
együttérzése és az emberiség ügyéért való önzetlen önfeláldozása terem
tette meg később a bodhiszattva-eszmét, annak az embernek az ideálját, 
aki azért törekszik megvilágosításra és tökéletességre, hogy magát em
bertársai szolgálatára szentelje. A  mahajana-buddhizmusban a boddhi- 
szattva azonosítja magát embertársaival, osztozik szenvedéseiben is és 
így egy bizonyos megváltó személyiséggé lesz. A  buddhista etika követ
kezetesen nagy hangsúlyt tesz az általános emberszeretet, a kölcsönös 
szolgálat és a gyakorlati testvériség erényeire. A  páli-kánon egyik fon
tos etikai párbeszédét például buddhista laikusok számára így magya
rázzák: „Modern fogalmakkal kifejezve itt olyan társadalom eszméjé
nek kifejezését találjuk, amelyben mindenki megbecsüli a másik szemé
lyét, amely a meleg és boldog emberi kapcsolatok szoros szövedékét al
kotja, amelyben szülők és gyermekek, tanítók és tanítványok, férfiak 
és nők, urak és szolgák, barátok egymás között, mindegyik a másikat 
mint önálló személyiséget megbecsüli, valamennyien kölcsönös kímélet
tel és szeretettel élnek együtt, és mindegyik felfelé segíti a másikat a 
létezés lépcsőjén a kozmoszon átvezető úton, amely elméletileg a nyo
morúság világa, de mégis vannak kellemes helyei is, és sok alkalmat ad 
valóságos, bár átmeneti boldogságra a barátok és a rokonok közösségé
ben.” Eszerint tehát a buddhizmusban a barátságtalan univerzumból 
kiutat kereső magányos ember szorongásán túl megtalálható a buddhista 
testvériség humanizáló hatása.

A konfucianizmus. A  kínai vallás humánus elemeinek bemutatásá
nál Konfucse személyére és tanítására kell szorítkoznunk. Ez a nagy 
kínai bölcs bizonyos szempontból maga a humanitás. Befolyása jellemzi 
a kínai hagyományt, és átjárja Kína valamennyi vallásos rendszerét. 
Konfucse idején Kína egymással harcoló feudális államokra oszlott, ame
lyeket társadalmi nyugtalanság és rendetlenség jellemzett. A  béke és 
rend receptjét így fogalmazta meg: visszatérés a yen eszményi erényé
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hez, ami egyenlő a humanitással, jótékonysággal vagy kölcsönösséggel. 
Konfucse nem használt semmiféle pragmatikus utilitarisztikus ösztön
zést, és nem hivatkozott isteni kötöttségekre. Ellenben emlékeztetett a 
természeti törvény jellegzetes kínai formájára: „Konfucse szilárdan hitt 
a természet rendjében, amely egyúttal erkölcsi rend is. Számára a menny 
irányító gondviselést jelentett, és szerinte az emberség megvalósítása 
olyan cselekvésből állt, amely egyezik a menny akaratával. Ezt az aka
ratot pedig legjobban akkor értjük meg, ha a történelmet tanulmányoz
zuk. A  múlt hagyományaiban, szokásaiban és írásaiban az emberiség 
kollektív tapasztalatában találta annak az erkölcsi törvénynek az ob
jektív igazolását, amely minden ember szívébe van írva.” Konfucse úgy 
ideadizálta a kínai történelem ősi aranykorát, hogy akkor bölcsesség és 
erkölcs uralkodott, és a társadalom intézményei arra szolgáltak, hogy 
megőrizzék az emberek természetes jóságát. Az aranykor visszaállítása 
céljából a figyelmet a múlt ösztönző példaképeire irányította, oktatta 
az előkelőket az erénytanra, s a rítusok és ceremóniák korrekt betar
tását a belső erkölcsiség és a kegyesség külső jeleiként népszerűsítette. 
Konfucsét sokszor kérdezték: „Van-e egy egyetlen szó, amely az igazi 
élet alapelvéül szolgálhatna?” A  mester így válaszolt: ez a szó a kölcsö
nösség lehet: „amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, ne tedd másnak 
sem.” A  kölcsönösség vagy emberségesség volt számára az az egységes 
alapelv, amely az egész emberiséget összeköti. „Az igaz ember, aki ön
magát akarja igazolni, másokat igazol. Ha eredményt akar elérni, má
sokat segít eredményhez. Másokat aszerint megítélni, amit az ember 
önmagáról is elmondhat, ez az út az emberség felé.” Az emberség kínai 
fogalmát, a yent gyakran jósággal, jótékonysággal vagy szeretettel for
dítják. Konfucse számára ez a legnagyobb és legátfogóbb erény, „ ö t  
erényt, mondta a bölcs, értékelnek az egész földkerekségen: a méltósá
got, a nagylelkűséget, az igazmondást, a lelkesedést és a jóságot.” Ha 
az emberek a menny parancsolata szerint gyakorolják az erényt, „akkor 
a négy tenger között mind testvérek.” Valamennyi bölcs közül Konfu
cse tekinthető annak, aki az emberség eszméjét legkomolyabban vette.

Az iszlám. Az iszlámban a humánus elemek az ember teremtettsé- 
gének tudatából adódnak, amely a mohamedán hitet meghatározza. A l
lah hatalma, egyetlensége, túlvilágisága és önállósága a feltétele az em
ber teremtettségének. A  Korán a következő szavakkal kezdődik: „Allah, 
a Könyörülő, az Irgalmas nevében! Dicsőség Allahnak, a világ urának, 
a könyörülőnek, az irgalmasnak, a királynak, az ítélet napján! Neked 
szolgálunk, Hozzád kiáltunk segítségért, vezess minket az igaz ösvényen, 
azok ösvényén, akikhez kegyelmes vagy, nem azokén, akikre haragszol, 
és nem a tévelygőkén (Szura 1,1—7). A  teremtettségi függőség tudata 
mellett az iszlámban megtalálható az Isten és az ember közötti intim  
kapcsolat, ami lehetővé teszi a moszlim számára, hogy magát Isten „rab
szolgájának” nevezte. Az isteni végzés alapján történik minden, az em
ber azonban mégis szabad és felelős a cselekedeteiért. Az ember Allah 
akaratára tisztelettel és engedelmességgel válaszol. Az isteni parancso
latok szigorúsága miatt az embert inkább gyengének és feledékenynek, 
mint konoknak vagy lázadónak mondják. Ezért hajlandó Allah irgal
masságra a hívők hibáival szemben. Az ember minden cselekedetét az 
Istenhez való viszony szabályozza. A  moszlim nem ismer el szekuláris 
szférát, amely független volna Allah akaratától. Ez a totális istentudat 
teremtette a tipikus mohamedán jellemet, amelynek szembeötlő vonásai 
a keresztyén iszlámkutató Kenneth Cragg megállapítása szerint a „ren- 
díthetetlenség és lelkierő, a méltóság és hűség.” „A  mohamedán isten -
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hit a hívők egységét tanítja. Az osztálytudat gazdaságilag játszhat sze
repet, vallásos szempontból azonban lehetetlen. Az emberek különböző 
rangja eltűnik az Isten egyedüli szuverenitása előtt. Itt csak vendég- 
barátság, a moszlim társadalom szolidáris szövetsége lehetséges. Meg
található továbbá a felelősség magatartása a család, a közösség, az Isten 
iránt mint Isten elismerésének erkölcsi következménye, amely ismertető 
jel a hivő moszlimnek” (K. Cragg). Az istenhit tehát ebben az esetben 
a vallásos közösségben egyértelműen humanizáló szerepet játszott.

Az afrikai törzsi vallás. Más vallások mellőzésével még az afrikai 
törzsi vallásokból veszünk néhány példát humanitárius vallásos ele
mekre a nemkeresztyén vallásokban. Afrikában az ember a közösség
ben, a közösség által és a közösség számára él. Ez a közösség magába 
foglalja a család, a klán vagy a törzs élő tagjait ugyanúgy, mint a ha
lottakat. Az egyes ember valamilyen privát szférával nyugati absztrak
ció. A  közösség minden tagjának, amely a faluban él, megvan ott a biz
tonsága és a kötelezettsége. Az a biztonsága, hogy soha sincs egyedül, 
és soha sincs elhanyagolva, és az a kötelezettsége, hogy része egy egész
nek és a közösség minden tagjával mindent meg kell osztania. Szülők, 
nagyszülők és rokonok alkotják azt a közösséget, amelyről a gyermek 
először vesz tudomást. A  gyermeket ebbe a közösségbe drámai rítusok 
egész sorával iktatják be, amely őt a nemzedékek tagjává és élő kap
csává teszik. A  születésnél, a pubertásnál, a házasságnál alkalmazott rí
tusok hangsúlyozzák az élet szentségét a közösség összefüggésében. Á l
dozatok és közös étkezések hozzák létre a kapcsolatot a törzs élő tagjai 
és a megholt elődök között. Az afrikai házasságnál szerződést kötnek, 
amelyben két család garantálja az új egyesülés szilárdságát. A család 
strukturális tárgyilagossága erőssége ennek a rendszernek. „A  család 
finoman kiegyensúlyozott, szorosan szőtt szervezet, amelyben mindenki 
tudja, kinek tartozik különleges kötelezettségekkel, kinél van különleges 
joga, és kivel szemben van különleges felelőssége” (J. V. Taylor). Ez a 
régi afrikai világkép természetesen összeomlik a városiasodás és iparo
sodás nyomása alatt. De fontosabbnak látszik arra utalni, hogy az afri
kai ember a kölcsönös függőség és felelősség révén milyen nagymérték
ben közösségi lény, és ez milyen szorosan tartja össze a társadalmat egy
bevetve a modern ipari társadalmakkal. Joggal kérdezhetnénk, hogy 
Afrikában az átmenet a politikai nacionalizmusba, a városi életformába 
és az ipari pénzgazdálkodásba humanizáló vagy inkább dehumanizáló 
hatású-e.

Ez az áttekintés nem teljes. Inkább példákból állt, és hangsúlyt a 
vallások pozitív humánus elemeire tettük, anélkül, hogy kétségbe von
nák, hogy egy teljesebb áttekintés negatív vonásokat is mutatna. Mégis 
levonhatunk belőle néhány következtetést.

a) Maradandó vonzóerejű és maradandó értékű humánus elemek 
találhatók a nemkeresztyén vallásokban. Ezek megfigyelhetők olyan 
szemlélők számára is, akik egészen más filozófiai, vallási és kulturális 
feltételek között élnek.

b) Ezek a humánus elemek tovább élnek akkor is, ha a vallást a 
szekularizáció mélyen kiüresíti, más ideológiák kérdésessé teszik, és sa
ját mértékükkel mérve is csak tökéletlenül valósítják meg a teljes hu
manitást.

c) Ezeknek az elemeknek a különbözősége nem teszi lehetővé, hogy 
egyértelműen határozzuk meg, mi a humanitás univerzális értelme. Ilyen 
különböző elemek: a jelen világ transzcendálása, az erkölcsi törekvés,
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az együttérzés, a kölcsönösség, a rokonszenv, a vendégbarátság, a szoli
daritás és a testvériség. A  humanitás igazi lényegének kérdése tehát 
nyitva marad.

d) A  régi vallásokban a humanitás rendszerint a meglevő kulturális 
és társadalmi struktúrákon belül és szilárd, gyakran nehéz életfeltéte
lek között jelentkezik. Más vallásokban a humanitás az emberi élet ja
vítására irányul, de ez is nagyon statikus feltételek között a világ meg
változtatása nélkül. A  humanitás tehát a nem keresztyén vallásokban 
nem eszhatológiai törekvések célja, és nem is dinamikus társadalmi vál
tozás vagy politikai forradalom révén valósítandó meg.

e) A  nyugati keresztyénség felől nézve a humanitás a többi vallá
sokban nincs teljesen vagy következetesen kifejlődve. Hiányoljuk az 
utalást az Isten képére, a bűntudatra, az ember lázadására, az emberi 
szabadságra, az etikai konfliktusokra, a kiengesztelés és megbocsátás 
szükségességére és más antropológiai szempontokra, amelyek a keresz
tyén emberkép mélységét mutatják. Másrészt a többi vallásoknak olyan 
kvalitásai is vannak, amelyek a keresztyénséget nagyobb erkölcsi töké
letességre és mélyebb szellemiségre ösztönözik.

f) Minden további nélkül elismerhetjük, hogy a többi vallásokban 
vannak humanitárius elemek, amelyek gazdagítják az életet. Az emberi 
társadalom szegényebb volna nélkülük. Nem volna szabad olyan köny- 
nyen megnyugodnunk, vagy örülnünk azon, ha ezek a humanizáló vo
nások eltűnnek vagy csökkennek. Ebben az értelemben a régi vallások 
minden vesztesége az emberiség vesztesége is.

Ha ezek az következtetések csak részben is helyesek, akkor is szük
ség lesz arra, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt tegyünk a többi vallá
sok vizsgálatára, amikor a humanitás problémáiról van szó.

A humanitás a vallásos megújulási mozgalmakban

A  humanitás és a nemkeresztyén vallások viszonyáról további ada
tokat kapunk a modern megújulási mozgalmakban a régi világvallá
sok keretén belül.

Indiában a hinduizmus reneszánszának kezdete visszamegy az 1830 
utáni időkre, és időileg egybeesik a missziói befolyás kiterjedésével és 
a nyugati nevelés, tudomány és irodalom rendszeres bevezetésével. Az 
új hatások a régi vallásos formákban reformeri, megújulási, felújítási 
és forradalmi mozgalmakat hoztak létre. A  függetlenség előtti időben 
a vallásos megújulás egészben véve válasz volt az elnyugatiasításra, a 
függetlenség után pedig a nemzeti kultúra megújulásával és a nemzeti 
öntudat helyreállításával függött össze, részben mint reakció a nyugati 
gyarmati befolyásra. A  humanizáció fontos szerepet játszott a megúju
lási mozgalmakban. A  régi közösségekben a vallásos változás legfonto
sabb okai voltak: 1. a világi tudomány alapállása, amely hangsúlyozta 
az anyagi értékeket, az emberi jólétet; 2. a szociális reform, amely hang
súlyozta az emberi méltóságot, és eltörölt bizonyos szokásokat, pl. az 
érinthetetlenséget; 3. az általános emberi szolidaritás szükségességének 
elismerése, a vallásos közösségek szétszakadozottságával szemben. A  val
lásos megújulási mozgalmakban nagy szerepet játszott szószólóiknak 
az apologetikus igénye, hogy a hinduizmus tud alkalmazkodni a szeku
larizáció és a nemzeti felépítés követelményeihez. Tipikus az az állítás, 
hogy a megújulási mozgalmaknak megvan a gyógyszere a világ beteg
ségeire, amelyekben a keresztyénség vétkes. Szót emeltek a vallások 
közötti türelem és együttélés mellett és a keresztyén térítési kísérletek
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átmeneti megszüntetését javasolták. Ugyanakkor harcoltak szociális re
formokért, békéért és igazságosságért.

A  teista hindu reformerek sora Ram Mohun Royjal, a Brahma Sza- 
madzs megalapítójával kezdődik, és csúcspontját Gandhiban éri el, aki 
azt állította, hogy a Bhagavadgitában találta meg politikai aktivitásá
nak vallásos alapját. D. S. Sarma ezt mondja Gandhiról: „A  legtágabb 
értelemben vett vallás egy országban sem választható el többé a poli
tikától, a gazdaságtól és a nemzetközi kapcsolatoktól. A  vallás szelle
mének ezért nemcsak az egyesek cselekvését, hanem a társadalmi cso
portok és nemzetek cselekvését is át kell hatnia. Reneszánszunk legna
gyobb alakja Mahatma Gandhi a politikát vallássá tette, amikor min
denkitől, aki abban tevékenykedni akart, a gondolkodás, a beszéd és a 
cselekvés abszolút tisztaságát követelte.”

Az új vedanta vonala Ramakrishnával és Vivekanandával kezdődik, 
és legjelentősebb élő képviselője Radhakrishnan. Elveti a karma-tan 
fatalizmusát, és ragaszkodik ahhoz, hogy az ember megváltoztathatja a 
történelem irányát, és nincs kiszolgáltatva valami kegyetlen sorsnak. 
Radhakrishnan visszautasítja a nyugati kritikát, amely szerint a hin
duizmus túlvilági és etikátlan vallás. Azt a nézetet képviseli, hogy a 
vallásnak fontos szerepet kell játszania a világ társadalmának kialakí
tásában. A  moksa nála nem visszavonulást, vagy rezignációt jelent, hanem 
„menekülést az önzésből” , önfegyelmezést, és együttműködést Istennel 
az emberiség javára.

A  buddhizmus, amely mindig missziói vallás volt, a függetlenség 
után új dinamikára ébredt. A  theravada-országokban mint Ceylon, Bur
ma és Thaiföld, a buddhizmus szorosan összefügg a nemzet életével, és 
szívesen hivatkoznak rá mint a nemzeti élet közös szellemi alapjára. 
1954-ben Burmában a Buddha Szaszana Tanács vállalt felelősséget a 
hatodik buddhista világzsinat megszervezésére a vallás 2500 éves ju
bileuma alkalmából. Ez a szervezet buddhista irodalmat ad ki és terjeszt, 
nemzetközi intézetet tart fenn buddhista tanulmányokra és szerzeteseket 
képez ki a külföldi misszióra. A  buddhista világtestvériség olyan egyesü
lés, amely a buddhisták között az egész világon támogatja a megértést, a 
szolidaritást és a testvériséget, és az áldozat buddhista tanítását és 
buddhista szellemét érvényesíteni akarja az egész világon a béke és az 
egyetértés támogatását emberek és kormányzatok között. Az 1966-ban 
alapított Buddhista Sangha Világtanács azt a célt követi, hogy a thera- 
vada és a mahajana buddhistákat egységfrontba egyesítse, hogy a taní
tást hatásosabban terjeszthessék. A  buddhista propaganda rendszerint a 
következő pontokat tartalmazza: 1. A  buddhizmus a türelmesség hang- 
súlyozásával az egyetlen vallás, amely a világbéke alapjául szolgálhat.
2. A  buddhizmus összefér a modern természettudománnyal, viszont ez 
lerombolja a nyugati vallások dogmáit. 3. A  buddhizmus univerzális 
vallás, konfesszionális vagy szektás érdekek nélkül. 4. A  buddhizmusnak 
versenyen felüli szociális üzenete van, amelyet jó kormányzattal és hu
manitárius szolgálattal teljesít az emberiségben.

A modern Japán az új vallások valóságos melegágyának bizonyult, 
amelyek közül a legtöbb szeretne megfelelni a szekuláris és evilági 
szükségleteknek. A  Meiji-korszak kezdetén (1868) megkíséreltek bevezetni 
egy teokratikus államvallást a sintókultusz alapján, amely a vallások 
felett állt volna. Ez a kísérlet csúcspontját a császári nevelési rendelet
ben (1890) érte el, amely a császár tiszteletét és az ősök kultuszát a 
nemzeti egység alapjává tette. Japán katonai terjeszkedésének idején az 
állami sintót a japán gyarmatokon hivatalosan terjesztették. A  militaris
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ták veresége, amely magával hozta az állami sinto felbomlását és hitel- 
vesztését, Japánban vallásos vákuumot idézett elő. Amikor 1946-ban a 
vallásszabadságot deklarálták, gombamódra szaporodtak a vallások. Né
melyik egészen új volt, míg mások a buddhizmus, a sintoizmus és a 
keresztyénség elemeit keverték egymással. Japán új vallásai többnyire 
szünkretisztikusak, felületesek a tanításban és kevéssé eredetiek. A  fő 
érdeklődés arra irányult, hogy az emberek közvetlen lélektani, testi és 
anyagi szükségleteit kielégítsék, és kevésbé arra, hogy kielégítő élet- 
filozófiát nyújtsanak. A  hit által való gyógyítások sok vallásban játszanak 
nagy szerepet a mai Japánban. A  legtöbb új vallás azt állítja, hogy Isten 
országa megvalósításáért dolgozik, és ezért a világbéke mellett foglal ál
lást. Antropológiai területen az új vallások az embernek a jelentőség és 
a méltóság érzését adja, kielégíti vágyódását a közösségre és a lelki
gondozásra és éhségét az aktivitásra és szolidaritásra, amit a megállapo
dott régi vallások nem nyújtanak. A  Szoka Gakkai az új vallások között 
a legdinamikusabb. Agresszíven propagandisztikus, politikailag eredmé
nyes és állítólag lehetősége van arra, hogy a japán államvallássá legyen.

A  politikai vallás jelensége hatalmas ideológiai tényezővé lett, még
pedig egy egész sor ázsiai és afrikai fejlődő országban. Ezeknek az orszá
goknak a vezetői az előtt a nehéz feladat előtt állnak, hogy ellentétes 
faji, törzsi, vallásos és nyelvi érdekek ellenére is megszerezzék a népük 
bizalmát. Ezért gyakran a nemzeti egység államilag támogatott vallása 
felé tartanak, amely a teokrácia példájából indul ki, és félvallásos mí
toszokra és szimbólumokra támaszkodik. Jellemző erre a politikai val
lásra, az állam és a politikai kormány szent jellegének ápolása, új érdek
lődés a mitikus múlt iránt és összpontosulás egy karizmatikus vezetőre, 
akit a nemzeti megújulás hősének tekintenek, és akinek kijelentéseit is
teni igazságnak tekintik. Ezek a vallások a túlvilági értékek és az er
kölcsi magatartás rendszerét alkotják, hogy erősítsék a politikai tekin
télyt és elérjék az olyan szekuláris célokat, mint a gazdasági fejlődés és 
nemzeti felépítés. Nyílt kérdés ugyan, hogy ezek a rendszerek valóban 
vallások-e, azt azonban mindenesetre mutatják, milyen alkalmazkodásra 
képesek a vallásos motívumok a szekuláris célok irányában.

Nem foglalkoztunk a modern iszlámmal, és figyelmen kívül hagytuk 
a fontos afrikai és latin-amerikai jelenségeket is, de az elmondottakból is 
kitűnik, mennyire tisztázatlan a viszony a vallásos megújulási mozgal
mak és a humanitás eszméje között. Egyelőre a következő megállapításo
kat tehetjük:

a) A  régi világvallások mind nyílt rendszerek azzal a képességgel, 
hogy alkalmazkodjanak a modern világhoz, hatásokat vegyenek fel a 
keresztyénségből és a politikai függetlenségi mozgalmakból, és időről 
időre megújulnak. Úgy látszik, minden vallás, ha nem merevedett meg 
egészen, vagy nem halt el teljesen, képes az átváltásra egy régi túl
világra néző magatartásból egy dinamikusabb evilági magatartásra.

b) Új vallásokat szintetikusan lehet létrehozni régi és új elemek 
kombinációjából, hogy kielégítsék a vágyódást közösségre, személyes 
megbecsülésre, társadalmi előnyökre stb. Hasonlóképpen politikai vallást 
is lehet teremteni meglevő kulturális anyagból a nemzeti szolidaritás és 
politikai akciók megalapozására.

c) Vallásos megújulási mozgalmak és új vallások egészben véve 
kevésbé törődnek a végső igazság kérdéseivel, mint a közvetlen társa
dalmi hasznossággal, filozófiai megalapozásuk India kivételével gyengén 
fejlett. Ezért az ilyen mozgalom népszerűsége nem engedi meg a kö
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vetkeztetést igazságtartalmára, vallásos mélységére, vagy szellemi fel
ismeréseire.

d) Az ember értelmezésének legmélyebb felismerései és maradandó 
tartalmai kétségkívül a régi vallási közösségekből származnak, és nem 
az új mozgalmakból. Ezért a régi vallások alkotják a fő forrást, amikor 
a világvallások és a humanitás eszméje viszonyáról beszélünk.

e) Végül óvnunk kell attól, hogy a vallásos buzgóságot és a vallásos 
motívumokat elhamarkodottan hozzuk kapcsolatba a humanizáció prob
lémáival. Meg kell figyelnünk, mik a politikai életben való vallásos rész
vétel kritériumai? Minden esetben elfogadható-e a politikában a val
lásos aktivitás, vagy igazolni kell a vallás kozmológiai, antropológiai és 
etikai alapja szempontjából? Lehet-e világos különbséget tenni a politi
kában való igazi vallásos részvétel és olyan részvétel között, amely mögött 
kétes hátsó gondolatok állnak? A  vallások fokozódó érdeklődése a hu
manizáció iránt ezeknek a kérdéseknek gondosabb vizsgálatát követeli.

A  keresztyénség és a többi vallás viszonya

Helyesnek látszik, hogy a humanitás eszméje szempontjából szóljunk 
még a keresztyén missziói bizonyságtétel és a többi vallások egymáshoz 
való viszonyáról. Ebben is a humanizáló tendencia figyelhető meg. 
A  keresztyénség és más vallások viszonyáról szóló diszkusszió főként a 
Nemzetközi Missziói Tanács tambarami konferenciája idején (1938) erő
sen Hendrik Kraemer és a dialektikus teológia befolyása alatt állott, 
Kraemer meg akarta őrizni a keresztyénséget a szünkretizmustól, és 
ezért hangsúlyozta egyedüliségét és diszkontinuitását az emberiség val
lásos vágyaival és tapasztalataival szemben. A  keresztyén üzenet, mint 
híradás Isten önkinyilatkoztatásáról Jézus Krisztusban és a választott 
nép történetében szerinte páratlan esemény. Bár Kraemer beszélt arról, 
hogy milyen fontos a „radikális alázatosság” a másvallású emberekkel 
való érintkezésben, és elismerte a szépséget és erkölcsi teljesítményt a 
többi vallásokban, alapállása végeredményben mégis a többi vallások 
és kultúrák felé mutató antropológiai kapcsolópontok gyengítését vagy 
megsemmisítését jelentette. A  missziói bizonyságtételben a hit szem
pontja erősebben érvényesült, mint a szeretet szempontja.

Ez a tendencia közben megfordult. Most a különböző vallású em
berek között a találkozásnak a tiszta emberség koncepciójából kell ki
indulnia, és nem a vallásos rendszerek diszkontinuitásából. Ez a változás 
drasztikusan mutatkozik meg abban, hogy a Kelet-Ázsiai Keresztyén 
Konferencia Bangkokban 1964-ben elhatározta, hogy koncentrálódik „a 
keresztyén közösségre” az emberiség közösségén belül. A  konferencia ki
jelentette, hogy a keresztyének és nemkeresztyének találkozásának „em
ber és ember közötti találkozássá’’ kell lennie, és nem feltétlenül a val
lásnak kell annak a pontnak lennie, amelyen keresztyének és nemkeresz
tyének találkoznak. Ennek a kijelentésnek az alapja az a nézet, hogy 
némely közösség éppen vallásos életében áll legtávolabb Istentől. A  má
sik alap természetesen az a tény, hogy Isten a szekuláris területén is 
találkozik az emberrel. A  bangkoki konferencia határozata ezt mondja: 
„Keresztyének és nemkeresztyének találkozásánál alapjában embereknek 
emberekkel való találkozásáról van szó vallásos és nemvallásos életük
ben, hitükben és hitetlenségükben, abban, ami számukra szent, és abban, 
ami számukra szekuláris.”

Ebből következik, hogy az evangéliumhirdető munka révén a más
hitű embereknek Jézus Krisztussal mint „személlyel és eseménnyel”
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kell találkozniuk, és nem elsősorban a keresztyénséggel, mint dogmati
kai rendszerrel, vagy az egyházzal mint valamilyen külön vallásos közös
séggel, amelynek megszabott követelményei vannak tagjaival szemben. 
Ez a találkozás fokozott mértékben áll az antropológia szempontja alatt. 
M ivel mind a keresztyénségnek, mind a világvallásoknak megvan a ha
tározott emberképük, „igazi párbeszéd csak akkor lehetséges, ha mind
egyik fél a gondoskodásának és tapasztalatának egésze alapján beszélhet” . 
A  keresztyének ezért nem léphetnek fel fölényük illúziójával, hanem 
nyitottnak kell lenniük a kölcsönös helyreigazításra. Amikor keresztyé
nek máshitű felebarátjukkal beszélnek, készeknek kell lenniük arra, 
hogy elhagyják a dogma védőfalait, és a mindennapi élet nyelvén be
széljenek tapasztalatukról. Akkor kerülhet sor más hitű vagy egyáltalá
ban semmilyen hitű emberekkel való igazi találkozásra, „ha megtapasz
talják az emberi lét titkát, terhét és felelősségét” . A  találkozásnak ezért 
nemcsak intellektuális vagy racionális síkon kell történnie, hanem az 
embert mint egészet kell figyelembe vennie. A  keresztyén embernek ta
nulmányoznia és értenie kell a többi vallások hitének és kegyességének 
formáit és kulturális ösztönzéseit. Ismernie kell azokat a közös kérdése
ket, amelyekre az emberek feleletet keresnek. Máshitű felebarátjával 
közös világi életet kell élnie, hogy különböző hitű emberek együttmű
ködése az általános jólét kérdéseiben kiépítse a bizalom és kölcsönös
ség viszonyát. Az ilyen együttműködés sokat segíthet abban, hogy elhá
rítsák azokat a félreértéseket, amelyeket történeti vagy szociológiai té
nyezők idéztek elő.

Az Egyházak Világtanácsa legújabban a missziót uppsalai nagy
gyűlésén majdnem azonosította a humanizáló forradalomban való rész
vétellel: „Isten küldetése, amelyben részünk van, ma úgy értendő, mint 
az új teremtés ajándéka, amely a réginek radikális megújítása, és arra 
hívja fel az embert, hogy egész emberségével belenőjjön az új ember 
Jézus Krisztusba.” Ebből következik a keresztyének számára: „Nincs 
más Isten felé fordulás, mint amely az embert egyúttal új módon fordítja 
embertársa felé. Az új élet felszabadítja az embert a közösségre, és ké
pessé teszi arra, hogy faji, nemzeti, vallási és más korlátokat áttörjön, 
amely az emberiség egységét megbontja. A  misszió akkor terem gyümöl
csöt, ha az emberek megtalálják igazi életüket, mint Krisztus testének 
tagjai, és ha Isten népe megnyitja magát a szolgálatra és bizonyságté
telre az egész emberiséggel való igazi szolidaritásban.”

Ez tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az új ember, a misszió 
pedig meghívás arra, hogy Benne a teljes emberségbe nőjünk bele. Itt 
talán az a leglényegesebb kérdés, hogy á keresztyénség mennyire marad 
krisztológiai alapján, ha részt vesz a humanizáló forradalomban. Láttuk, 
hogy a humanizáció többé nemcsak a keresztyén egyház ügye. Más val
lásos közösségek már ugyanebbe az irányba fordulnak, hogy egyáltalában 
életben maradjanak a szekuralizált világban. A  humanizáló forradalom 
keretei között a különbség a keresztyénség és más vallások között nem a 
célok és szándékok különbözőségében van, mert ezeket majdnem tel
jességgel a világi politikai folyamat szabja meg. A  keresztyének csak 
a folyamat teológiai megalapozásában és értelmezésében, nem pedig a 
cselekvésben és aktivitásban mutathatják meg sajátosságukat. A  keresz
tyén közösség az igazi emberség alapját, példáját és célját az ember Jézus 
Krisztusban találja. A  keresztyénség azt a jellegzetesen keresztyén segít
séget és szolgálatot nyújtja más vallásoknak, hogy az igazi emberség ér
telmezésének tisztázását egyetemes emberi üggyé teszi. A  többi vallásos 
közösségnek is megvan a maguk jellegzetes emberképe, és a szekuláris
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világ szintén egy egész sor lehetőséget nyújt. De azt merném mondani, 
hogy a keresztyén egyház csak akkor adhatja sajátos hozzájárulását a hu
manitásról és a humanizációról szóló vallásos és szekuláris diszkusszióba, 
ha határozottan megmarad krisztológiai-antropológiai alapján. Ez mai 
világi küldetésének lényeges szempontja. Jézus Krisztus, az emberré 
lett, a megfeszített, a feltámadt és a megdicsőült több mint egy név, 
indítás, buzdítás vagy szemléltető példa az új emberségre. Ö az út, az 
igazság és az élet (Jn. 14,6). Senki sem jut az igazi emberhez, csak 
benne és általa. Viszont az igazi humanitásnak végeredményben azok 
igazi humanitásában kell megmutatkoznia, akik Jézus Krisztusban iga
zán emberré, mert Isten gyermekeivé lettek.

James A. Scherer 
Chicago

AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉNEK SZÉLESEBB HORIZONTJA 
A KOLOSSÉI LEVÉL ALAPJÁN

Az egyház egységének gondja egyidős a keresztyénséggel. Az első 
évtizedek keresztyénsége csak akkar tűnhet egységesnek, ha azokat a 
problémákat vetítjük vissza az Újszövetség korába, amelyek ma álla
nak az egység keresésének útjában. Ma olyan egyháztestek törekszenek 
az egységre, amelyek közé nemcsak tanításbeli különbségek, hanem az 
évszázados, sőt évezredes, különélésből eredő eltérő tradíciók és egyház- 
szervezet emelnek nehezen leküzdhető akadályokat. Szervezetileg is kü
lönálló egyháztestekről abban az időben még nem lehet szó. Szervezeti 
problémák még csak csírájukban mutatkoznak és nem válnak egység
bontó tényezőkké.

Az egység problémái az egyházszervezet szintjénél mélyebb rétegek
ben, a hit és élet alapjaiban rejlenek. Az egyház egységének első nagy 
leckéjét a zsidóság és keresztyénség kapcsolata adta fel a fiatal keresz- 
tyénségnek. Abban teljes egyetértés uralkodott, hogy az egyház legitim 
folytatása a kiválasztás vonalának, s így a választott nép Istentől kapott 
ígéreteinek örököse. Viszont két szembenálló táborra osztotta meg az 
egyházat az a kérdés, hogy a választott néphez tartozás egyet jelent-e 
a zsidó néphez tartozással. A  zsidókból lett keresztyének nagy része azt 
tartotta, hogy Jézus Izrael messiása, és a keresztyéneknek Izrael népé
nek keretében kell folytatnia életét. Ha valaki keresztyén akar lenni, 
annak vállalnia kell a körülmetélést, mint a választott néphez tartozás 
jelét, és meg kell tartania Izrael népének törvényeit. Ne tévesszenek 
bennünket Pál apostolnak kemény szavai, amelyekkel ennek az irány
zatnak képviselőit illette. Ezek a zsidó keresztyének is az egyház egy
ségéért aggódtak és fáradoztak. Az egyház egységét azonban csak a tör
ténelmi zsidóság kereteiben látták biztosíthatónak.

Az egységnek ez a felfogása elfogadhatatlan volt a pogányokból lett 
keresztyének számára. Ez az elutasítás nem magyarázható azzal, hogy 
a pogányok idegenkedtek a zsidó életformától, hiszen a prozelitizmusban
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kitaposott utat találhattak maguk előtt a zsidósághoz való csatlakozásra. 
Az elutasítás oka magában az elfogadott evangéliumban és a missziói ta
pasztalatokban rejlett. Az apostoli konventen (Cs 15.) a zsidós követe
léseket elutasító döntő érvvé az válik, hogy a Szentlélek nem tesz kü
lönbséget zsidó és pogány között.

Az egyháznak az evangéliumból fakadó egységéért éppen egy fari
zeusból lett keresztyén, Pál apostol vívta meg a teológiai harcot. Mert 
ámikor harci leveleiben a törvényeskedő tévtanítók ellen küzd, nemcsak 
az evangélium tisztaságáért, hanem az egyház egységéért is küzd. Pál 
is abból indul ki, hogy az egyház beletartozik Istennek a történelmen 
keresztül vándorló népébe. Megtartja tehát a kapcsolatot az Ószövetség 
népével, de az Isten népéhez való tartozás kritériumát nem a körülme
télésben vagy a törvény megtartásában látja. Ószövetségi példákkal iga
zolja, hogy a testi leszármazás önmagában nem jelenti az Isten népéhez 
tartozást is. Testileg Ábrahám utódának számít a Hágáitól született Iz
máéi is, és Izsák fia volt Ezsau is Jákobhoz hasonlóan, mégsem tartoztak 
az ígéret népéhez. (Rm 9, 6kk. és Gál 4, 21kk.) Az Isten népéhez tartozás 
alapja tehát Isten szabad kiválasztása. Ábrahám példáján viszont azt 
szemlélteti, hogy az ígéret hit által nyerhető el, s nem a körülmetélkedés 
révén, hiszen Ábrahám már akkor elnyerte az ígéretet, amikor még nem 
metélkedett körül. (Rm 4, 9kk.) Mindebből azt a következtetést vonja 
le Pál, hogy akik hittel elfogadják Istennek a Jézus Krisztusban zsidó
nak és görögnek egyaránt szóló hívását, Isten népébe tartoznak, anélkül, 
hogy csatlakoznának a testi Izraelhez. Sőt Rm 9—11. fejezeteiben azt 
is kifejti, hogy a testi Izraelnek az Isten népéhez tartozása is a Jézus 
Krisztusba vetett hiten múlik.1

A  kolosséi gyülekezetben is az egyház egysége kerül veszélybe. 
A  helyzet sajátossága az, hogy a tévtanítók a gyülekezet egységét a v i
lágról alkotott nézeteikkel bontják meg. Ebből következik, hogy a gyü
lekezet egységét csak a világról vallott egységes álláspont állíthatja 
helyre. Ezért tolódik el a hangsúly ebben a levélben az egyház belső 
egységéről az egyháznak a világhoz való viszonyára.

Ha a Kolosséi levélnek ezt a sajátos vonását figyelembe vesszük, 
nem tekinthetjük véletlennek, hogy egy nagyszabású ökuménikus vál
lalkozás éppen ezt a levelet teszi a közös munka próbakövévé. Két né
met kiadóvállalat kérésére evangélikus és katolikus újszövetségi szak
emberek együtt kívánnak kidolgozni egy újszövetségi kommentársoro
zatot. Előbb azonban az álláspontok tisztázására két referens — egy 
protestáns és egy katolikus — az Újszövetség egy-egy problematikus ré
széről tanulmányt ír. Az első tanulmány a Kolosséi levéllel, pontosab
ban Kol. 1, 15—20-szal foglalkozik. A  szerzői: protestáns részről Eduard 
Schweizer zürichi professzor, katolikus részről Rudolf Schnackenburg 
würzburgi professzor.2 A  téma kiválasztásából kitűnik, hogy a szerzők 
a Kolosséi levél üzenetének fontos szerepet tulajdonítanak az ökumé
nikus párebszédben, bár a két referátum nem az egyház egységének 
szempontja alatt vizsgálja a levél üzenetét, hanem Jézusnak a világban 
való jelenlétére és hatalmára keresi a választ.

A  kolosséi gyülekezetben exponált kérdés

A  kolosséi tévtanítás jellegére nézve a kutatók véleménye eltér egy
mástól. Van aki a hellénista fogalmakra célozva azt tartja, hogy Kolos- 
séban a keresztyénség és gnózis első összecsapásának vagyunk tanúi.5 
A  tévtanítás gnosztikus jellegére utalnának olyan szavak, mint „müszté-
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rion”, „philosophia”, „erők és hatalmak” stb. De találunk olyan kifeje
zéseket is, amelyeket Pálnak a zsidós tévtanítókkal harcoló leveleiből 
már ismerünk, étkezési, érintési tilalmak (2, 16; 2, 21), bizonyos idő
periódusok tiszteletben tartása (2, 16) stb. Ezért egyes kutatók zsidó ere
detű tévtanításra gondolnak4. Üjabban egyre inkább az a nézet válik 
uralkodóvá, hogy a tévtanítás eredetét a hellenista zsidóságban kell ke
resni. A  tévtanítók által használt kulcsszavak ugyanis jórészt megtalál
hatók már Philó bölcseleti rendszerében5. Ez a hellénista zsidó gon
dolatvilág Kisázsiában, az antik világnak ebben a vallási gyújtőmeden- 
céjében és olvasztótégelyében a misztériumvallások formáit is magára 
ölthette.

Ha a tévtanítást közelebbről akarjuk meghatározni, akkor a legka
rakterisztikusabb kifejezéseknek, a „stoikheia tou kosmou”-nak és az 
ezek tiszteletével összefüggő „dogmata” -knak értelmét kell megkeres
nünk. A  már Gál 4, 3, 9-ben felbukkanó (Kisázsia!) „stoikheia tou 
kosmou” értelmezésében a magyarázók két véglet között ingadoznak. 
Egyesek szellemi hatalmakat látnak a kifejezés mögött, s ebben az eset
ben a kolosséi tévtanítás mitikus fogantatású világképben mozogna. 
Delling azonban kimutatta, hogy legkorábban a Kr. u. II. században 
kezdték az angyali hatalmakat „stoikheiá” -nak nevezni. Szerinte a „stoi
kheia” nem a tévtanítók, hanem Pál szava, amellyel a tévtanítás „elemi”, 
primitív jellegét juttatja kifejezésre. E. Schweizer egy, még kéziratos 
tanulmányában6 számos korabeli forrásból merített bizonyító anyaggal 
támasztja alá az előbb említettekkel szemben álló véleményét, és azt 
tartja, hogy az „elemek” -en a klasszikus és hellenista filozófia világké
pének és világmagyarázatának fontos alkotórészeit, a négy elemet, a 
tüzet, vizet, földet és levegőt kell értenünk. A  négy elemet Philó is be
építi gondolati rendszerébe, és ez a tény arra utal, hogy a négy elem 
a hellénista zsidóság világképének is szerves része volt. Ha Schweizer- 
nek igazat adunk, s érveinek súlya alatt igazat is kell neki adnunk, ak
kor a kolosséi tévtanítók koruk leghaladóbb „tudományos” nézeteit igye
keztek keresztyén hitükkel szembesíteni.

Az ókori gondolkodók minden létezőt a négy elem különböző variá
ciójának fogtak fel. Az összetétel szellemi hatalmaktól és energiáktól 
függ, és bennük „áll fent” (Kol 1,17!). A  tévtanítók úgy gondolhatták, 
hogy az emberi sors ezeknek az elemeknek és a mögöttük álló hatalmak
nak függvénye. Ügy kell tehát élni, hogy az ember ezekhez az elemek
hez igazodjék, és ártó hatásukat ezzel elkerülje. Ezért kell bizonyos óva
tossági rendszabályokat, „dogmá”-kat megtartani.

Mindezek után a Kolosséban exponált kérdés a következőképp te
hető fel: Meddig terjed Jézus hatalma? A  tévtanítóknak a véleménye 
az lehetett, hogy bár Jézus megszabadít a bűntől és uralkodik az egy
házban, a világ és az ember sorsát más hatalmak intézik. Így az ember 
élete két különálló szférában zajlik, ami azután a dolog természetéből 
következően kettős erkölcsiségbe torkollik. A  probléma tehát nem új. 
A  Kolosséi levélben ezért arra kell figyelnünk, hogy miként oldódik fel 
a problémában rejlő feszültség.

A Krisztust dicsőítő himnusz üzenete

A  tévtanítóknak adott válasz alapvetése Kol 1, 15—20-ban található. 
Innen vetődik fény a levél más helyein felmerülő részletkérdésekre. Ab
ban minden kutató egyetért, hogy az említett helyen egy himnusszal, 
vagy legalábbis himnikus részlettel van dolgunk. Ez a rész tömör, rit
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mikus mondataival, a személyes névmás változásával feltűnően elüt 
környezetétől.

A  himnusz eredetének kérdésében már megoszlanak a vélemények7. 
Vannak, akik Páltól származtatják hivatkozva himnuszalkotó tehetsé
gére, de a túlnyomó többség azt tartja, hogy a szerző egy már meglevő 
himnuszt épített bele levelébe. Kásemann szerint egy gnosztikus himnusz 
keresztyén átdolgozásáról van szó8. Ennél sokkal valószínűbbnek látszik 
az a feltevés, hogy a himnusz a hellenisztikus zsidóság gondolatvilágá
nak talajából nőtt ki. Schweizer említett tanulmányában megállapítja 
a himnusz rokonságát a zsidó bölcsességirodalommal (Sál. bölcs.; Sirák; 
Philó stb.), csak míg az utóbbiban a Bölcsességé, addig a himnuszban 
Krisztusé a teremtett világban betöltött szerep. A  himnusz tehát a hel
lénista zsidóság gondolatvilágában élő keresztyének bizonyságtétele 
Krisztusról. Valószínűnek látszik, hogy a himnusz már a levél írásakor 
a gyülekezetek közkincse volt, mert Pál gyakran vesz át a keresztyén 
hagyományból, és mindig akkor, amikor valamilyen tanításbeli vagy 
magatartásbeli félrecsúszást kell helyreigazítania (1 Kor 15,3kk; Fii 
2,6kk).

Az újszövetségi kutatók gazdag fantáziájára vall az elképzeléseknek 
az a dzsungele, amely a himnusz beosztását kívánná tisztázni. A  magam 
részéről Schweizer hipotézisét tartom legvalószínűbbnek, mert tartalmi
lag is indokolt. Szerinte a himnusz két „aki” -val kezdődő strófából áll 
(15—16-ig és 18b—20-ig), a két strófa között pedig egy áthidaló vers van 
(17—18b-ig). Így világosan előttünk áll a himnusz két főtémája: Krisz
tus szerepe a „régi” világban, valamint Krisztus szerepe az „új” v i
lágban.

Az első strófa arról vall, hogy Krisztus műve nem korlátozható a 
megváltás eseményére. A  teremtő Isten lénye és szándéka a történeti 
Jézusban adott kinyilatkoztatás útján válik megismerhetővé. „Nem igaz 
az az istenkép, amely már eleve ne volna Jézus Krisztussal azonos. Az 
az Isten, aki nem viseli magán Krisztus arcát, nem is Isten, hanem bál
vány.”9 Isten minden kinyilatkoztatását, beleértve az általános kinyilat
koztatást is, Benne ajándékozza a világnak. Krisztus minden teremtett 
valóságot megelőz időben és méltóságban. Benne alakult ki Isten v i
lágot teremtő terve, Ő Isten teremtő akaratának eszköze, s felé mutat 
Isten világkormányzó szándéka. Ugyanakkor Ö a garanciája a világ 
megmaradásának a célba érkezésig.

A  18. verssel kezdődő második strófa az új teremtés felől világítja 
meg Krisztus világraszóló jelentőségét. Feltámadt a halottak közül, s 
ezzel új világkorszak elindítójává lett. Legyőzte a bűnt és halált, hogy 
a „régi” világban egymásnak feszülő erők egymással harmóniába ke
rüljenek10.

A  magyarázók egyetértenek abban, hogy a himnusz eredeti szövegé
hez a levél szerzője hozzátoldott. Ilyen toldásnak, illetve bővítménynek 
Játszikba 16. versben a „minden” részletezése, a 18. versben a „test” ér
telmezőjeként szereplő „egyház”, valamint a 20. versben a békéltetés 
eszközeként említett „keresztjének vére”. Ezeknek a „glosszá”-knak kö
zös vonásuk, hogy a levél más részeiben a tévtanítással vívott harcban 
jelentős szerepet kapnak, és az üdvtörténetnek egyes eseményeire utal
nak. Schweizer ebből arra következtet, hogy a levél szerzője nem értett 
teljesen egyet a himnusz teológiájával, és azt tapintatosan korrigálta. 
Schweizer^ szerint a himnusz figyelmen kívül hagyja a világnak jelen
legi, bűntől, igazságtalanságtól és nyomorúságtól eltorzított állapotát, s 
ezzel a gonoszt is Krisztus nevével fémjelzi. A  himnusznak helye lehet
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ugyan a Krisztus felé elmondott dicséretben már befejezett ténynek 
véve az eschatológikus eseményeket, de nincs helye az embereknek 
szóló igehirdetésben. Ezért irányítja a szerző a figyelmet a váltság ese
ményeire, az evangélium hirdetésére, amelyek által a hit döntésében va
lósul meg Krisztus uralma. Schweizer szerint tehát a szerző úgy építi 
be érvelésébe az egyházi tradícióból átvett himnuszt, hogy az ige teoló
giáját tükröző korrekcióval elhárítja a teológia naturális veszélyét, a 
kereszt teológiájának hangsúlyozásával pedig a teológia glóriáé kísér
tését. Ezzel Schweizer jó érzékkel tapintott rá a katolikus-protestáns 
párbeszéd egyik legérzékenyebb pontjára, de ez a pont egyúttal a legke
ményebb dió a világ teológiai értékelése számára is.

Rudolf Schnackenburg Schweizer katolikus korreferense észreveszi, 
és fel is veszi az elé dobott kesztyűt. Bár exegetikai kérdésekben nagy
részt egyetért Schweizerrel, és még ezt is elfogadja, hogy a levél szer
zője a himnuszt a saját megjegyzéseivel kibővítette, a következtetések
ben azonban eltér Schweizertől. Rámutat arra, hogy a himnusz kijelen
tései jelen időben vannak, s ez nemcsak a himnikus stílus velejárója, 
hanem a gyülekezetnek azt a hitét fejezi ki, hogy Krisztus az elbukott 
teremtésben is végzi munkáját. A  himnusznak az új teremtésről szóló 
strófája viszont arról tanúskodik, hogy a gyülekezet tudatában van a 
világ megváltásra szoruló állapotának11. Elismeri, hogy a természeti, és 
természetfölötti kategóriáinak használata a katolikus teológiában azt a 
látszatot keltheti, hogy a katolikus egyház Krisztus „kozmikus” uralmát 
természeti tényezőnek, exakt valóságnak tekinti. Schnackenburg szerint 
a II. Vatikáni Zsinat óta a katolikus teológia egyre inkább igyekszik el
szakadni az arisztotelészi alapoktól, és igyekszik a hit valóságainak sze
mélyes jellegét felismerni. Viszont a protestáns teológiának — szerinte 
— tisztáznia kell a feltámadott Űr hatékony realitásának kérdéseit.

A  Kolosséi levél himnuszának exegézise tehát a következő kérdést 
veti fel: vajon Krisztus csupán az egyház szolgálatán keresztül hat-e 
a világban, vagy azon kívül is? Ha az első lehetőséget fogadjuk el, ak
kor a levél üzenete a kolosséi gyülekezetnek így hangzik: Nincs szükség 
az elemek tiszteletére, mert az egyházon, a Krisztus testén belül nincs 
hatalmuk. Szabad kezük csak az egyházon kívül van. Ebben az esetben 
a himnusz első strófáját felesleges volt beépíteni a levél testébe. A  him
nusz azonban benne van a levélben, nyilván azzal a szándékkal, hogy 
a gyülekezet előtt világossá tegye: az egyház Ura a teremtett világ 
Ura. „ ö  a feje minden kezdetnek és hatalomnak” — hangzik 2, 10-ben 
a himnusz alkalmazása. Én tehát nem tartom valószínűnek, hogy a le
vél szerzője12 olyan himnuszt állítana a tévtanítókkal szemben, amely- 
lyel nem ért egyet. Mivel a tévtanítók kettéhasították a valóságot v i
lágra és egyházra, éppen arra volt szükségük, hogy Krisztusnak, az egy
ház Urának evilági uralma alatt a kettőt újra egységben tudják látni. 
Ha nem is tudunk Schweizerrel egyetérteni abban, hogy a levél a hang
súlyt Krisztus kerügmatikus uralmára helyezi át, az általa felvetett 
kérdést mégsem kerülhetjük ki. Választ kell keresnünk arra, hogy Krisz
tus uralma a teremtett világban miként valósul meg. A  levél erre a 
kérdésre nem tér ki, de abból, ahogyan Krisztus uralmáról bizonyságot 
tesz, következtethetünk álláspontjára. Krisztus uralmát nem a világ 
struktúrájának elemzésével bizonyítja, hanem Krisztusnak a teremtő Is
tennel való benső közösségével. A  kérdés tehát nem marad a krisztoló- 
gia területén belül, hanem áttevődik Isten és a teremtett világ kapcsola
tára. Amikor a Kolosséi levélben ránk maradt őskeresztyén himnusz 
Krisztust nem a világ, hanem Isten oldalára állítja, akkor hitet tesz
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uralmának isteni módjáról is. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy a világ 
állapotából kiindulva nem lehet kimutatni bizonyító erővel Krisztus 
uralmát. Krisztus uralma ugyanúgy elrejtett ebben a világban, mint Isten 
teremtő és gondviselő munkája. Abból azonban, hogy uralma nem mutat
ható ki a világban, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az az 
egyház szolgálatán kívül nem tekinthető olyan realitásnak, amellyel szá
molnunk kell. A  himnusz a hit bizonyságtétele. Ebben különbözik a tév- 
tanítók „filozófiá”-jától, amelynek következtetései a kor „tudományos” 
világképéből indulnak ki. A  himnusz nem a világból következtet Krisz
tusra, hanem éppen fordítva: Krisztuson keresztül tekint a világra. Ez 
a Kolosséi levél üzenetének a szíve. A  világ múltját, jelenét és jöven
dőjét annak a kegyelemnek és szeretetnek fényében láthatjuk, amely a 
történeti Jézus művében és a gyülekezet „küriosz” -ának szabadító mun
kájában (Kol 1, 12kk; 1, 21kk; 2, llkk ) lesz nyilvánvalóvá számunkra.

Az egyház egysége és a világ

Ha a Kolosséban felvetődött probléma súlypontját keressük, azt kell 
megállapítanunk, hogy a tévtanítók számára nem annyira a világ, mint 
inkább az egyház vált kérdésessé. Az a helytelen és káros függőség, 
amely a világhoz való viszonyukat jellemezte, abból eredt, hogy az egy
házban nyert váltság hatósugarát leszűkítették az ember belső világának 
területére. Ezért a gyülekezetnek nemcsak arra van szüksége, hogy Krisz
tus „kozmikus” méltóságát felismerje, hanem arra is, hogy az egyház 
rendeltetésével is tisztában legyenek. Ha ez megtörténik, akkor nem fog
ják a világtól — az „elemek”-től — várni azt, amit Krisztus az egyház
ban ad meg nekik.

A  Kolosséi levélben az „ekklésia” szó, amely a korábbi iratokban 
többnyire a helyi gyülekezeteket jelölte meg, most már az egész ke- 
resztyénséget egybefoglaló kifejezéssé vált. A  korábbi iratokban is csu
pán ott szerepel ebben az átfogó értelemben, ahol Pál egyházüldöző 
múltjáról beszél (1 Kor, 15, 9; Gál 1, 13; Fii 3, 6). Bár Pál egyházszem
lélete már itt is ökuménikus, az „ekklésia” szó mégis a Kolosséi levélben 
válik először az egyház egységének teológiai tartalmú szavává. Ez a 
levél alkalmazza először tudatosan az egész egyház megjelölésére a2t a 
szót, amely eddig a lokális gyülekezeteket illette, és ezzel kifejezésre 
juttatja azt a lényegbeli azonosságot és egymásrautaltságot, amely a 
helyi gyülekezet és a más helyen élő gyülekezetek között van. Az a helyi 
gyülekezet, amelyben Krisztus ajándékai, „az Istennek egész teljessége” 
(2, 9!) maradéktalanul kiáradnak a gyülekezet tagjaira, önmagában 
mégsem tekintheti egyháznak magát, csak a többi gyülekezettel közös
ségben.

A  helyi gyülekezeteknek ezt a közösségét tekinti a levél „Krisztus 
testé” -nek. Ennek a kifejezésnek értelmezésében még ma sem jutott kö
zös nevezőre az újszövetségi kutatás. Egyes írásmagyarázatok arra gon
dolnak, hogy a „Krisztus teste” kifejezés mögött az a görög elképzelés 
húzódik meg, amely a „kozmosz”-t hatalmas emberi testnek, makro- 
antróposznak tartotta13. Schweizer a Kittel féle Teológiai Szótárnak 
„sóma” címszava alatt azonban lépésről lépésre kimutatja azt a teológiai 
utat, amely az „Isten népé” -nek koncepciójától szervesen vezet az egy
háznak mint „Krisztus testé” -nek értelmezéséhez. Arról már volt szó, 
hogy a világ négy tájára szétszórt keresztyénség egységének tudatát arra 
alapozta, hogy benne folytatódik a választott nép története. Isten új né
pének elhívása Jézus életművéhez kapcsolódik, Jézus műve pedig el-
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választhatartlan az ő testi mivoltától. „Benne lakozott az Istennek teljes
sége testileg” (Kol 2, 9), és „békességet szerzett az ő földi testében halála 
által” (Kol 1, 22). A  gyülekezet Ura, a feltámadott és megdicsőült Űr 
az övéit abba az új eseménysorozatba iktatja be, amelyet az ő testében 
elvégzett váltság indított el. Jézus teste tehát így válik gyülekezetteremtő 
tényezővé. Most már csak egy lépésre van szükség, hogy magát a gyü
lekezetei is Krisztus testének tekintsük. Ezt a lépést figyelhetjük meg 
1 Kor 12, 12—13-ban. Amikor Pál arról beszél, hogy a sok tag mégis egy 
test, azt várnánk, hogy így folytassa: Így van a gyülekezetben is. Ehe
lyett azonban meglepő fordulattal ezt mondja: Így a Krisztus is. Ami
kor azonban a Kolosséi levélben a gyülekezetek közössége, az egyház 
Krisztus testeként szerepel, az egyházat nem azonosítja Krisztussal, mint
ha az egyház a megdicsőült Krisztus inkarnációja volna. Krisztus a feje a 
testnek (Kol 2, 19), az egyházat Ő irányítja, Ö élteti, és Ö szolgál rajta 
keresztül továbbra is a világban, vagyis az egyház alá van rendelve a 
főnek, Krisztusnak. Mivel a fő és a test között mindig megmarad a kü
lönbség, az egyház nem támaszthat igényt a világ feletti uralomra Krisz
tusnak a levélben kifejtett „kozmikus” uraságára hivatkozva.

Azzal, hogy a Kolosséi levél az egyházat nemcsak Krisztushoz való 
viszonyában, hanem a világhoz való viszonyában is vizsgálja, az egyház 
egészen új megvilágításba kerül. Az egyház maroknyi kis közösségét a 
világ egyetlen partnerének tekinti. Az egyház benne él ugyan a világban, 
mégsem vethető össze semmivel, ami a világban van. A  világ kategóriái
val nem lehet az egyház lényegét megragadni. Az egyház az új teremtés 
a régiben, benne működnek a megváltás erői, általa veszünk részt a 
főnek, Krisztusnak életében. Az egyház Krisztus teste, s ezért nemcsak 
az telik tőle, ami a világtól is telik, hanem amire Krisztus teszi képessé, 
„akiben lakozik az Isten teljessége”. Az egyház Krisztus uralma alatt 
él, ezért megszabadult az elemek rabságából, és a „sötétség erői” -nek ha
talmából (1, 13). Az egyház nem a világ rendje szerint él, hanem Krisz
tus rendjéhez igazodik (3, 2). Az egyház csak akkor tud valóban a világ 
partnerévé válni, ha nem mossa el a világ és közte levő különbséget. De 
újra hangsúlyoznunk kell, hogy az egyház csak akkor és annyiban egy
ház, amikor és amennyiben Krisztushoz, a főhöz igazodik. Az egyház 
önmagában még nem volna más, mint a világ. Mássá egyedül az teszi, 
hogy míg a világ számára Krisztus uralma rejtve van, addig az egyház 
számára nyilvánvalóvá lett, hogy életét Krisztushoz igazíthassa.

A  Kolosséi levél amellett, hogy hangsúlyozza az egyház és világ kö
zött levő különbséget, határozottan állást foglal a kettő összetartozása 
mellett is. A  kettőt Jézus Krisztus személye kapcsolja össze. Ezt a kap
csolatot nem tekinthetjük holmi tartalmatlan perszonáluniónak, hiszen 
az a Krisztus kapcsolja össze a világot és egyházat, aki az „Isten képe” , 
akiben Isten kegyelmes akarata lett nylivánvalóvá. Itt csendül össze 
a levél üzenete az egész Újszövetség közös bizonyságtételével: Isten sze
reti a világot. Ha minden „Krisztus által és Öreá nézve teremtetett” 
(1, 16b), akkor kétségtelen, hogy Isten a világot nem megsemmisíteni, 
hanem célhoz juttatni akarja. Mert ha a világ a megsemmisülésre volna 
ítélve, akkor Krisztus műve is hiábavalóvá, értelmetlenné válna. Amíg 
a világ el nem jut céljához, rejtett hatalmával Krisztus addig is fenn
tartja — „minden Őbenne áll fent” (1, 17.) — határt szabva a pusztító 
erőknek (2, 10., 15.). A  Krisztusban lefektetett isteni terv (1, 16a!) végső 
célja tehát nem az egyház, hanem a világ megváltása. (Lásd még 1 Kor 
15, 23—28-at!) Ennek a végső célnak szolgálatára rendelte Krisztus az ő 
egyházát. Feladata az, hogy a Krisztusban nyert kiengesztelődés tudatá-
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bán Isten szeretetének hírével és a szeretetnek cselekedeteivel segítséget 
nyújtson a világ diszharmóniáinak leküzdéséhez. Amikor az egyház ezt 
a szolgálatot végzi a világban, bíznia kell abban, hogy nem a senki föld
jén jár, hanem olyan területen, amely Krisztus elrejtett uralma alatt 
van.

Istennek az egész világ megváltását célzó terve és az ebben a terv
ben neki juttatott szolgálat az egyházat elválaszthatatlanul összeköti a 
világgal. Ezt a tágahb horizontú egységet kell szolgálnia az egyházi egy
ségtörekvéseknek. Azért kell az egyháznak Krisztusban nyert egységét 
felismernie és realizálnia, hogy szolgálatát Krisztustól kapott sajátos esz
közeivel hatékonyabban tölthesse be a világért. Az egységnek ezekre 
az összefüggéseire figyelve érthetjük meg Kol 3, 10— 11-et: „Felöltözté- 
tek az új embert, aki megújul Teremtőjének képmása szerint... ahol 
nincsen görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár, 
szkitha, szolga, szabad, hanem minden és mindenben Krisztus.” Ebben 
az igében találjuk a legteljesebb felsorolását azoknak a különbségeknek, 
amelyek Krisztusban elvesztik jelentőségüket. Ugyanakkor Krisztus, akire 
formálódva minden különbség ember és ember között elveszti megosztó 
erejét, a Teremtőnek képmása, és ezzel ez az ige a himnusznak ahhoz 
a részéhez kapcsolódik, amely Krisztusnak a teremtésben betöltött sze
repéről tesz bizonyságot (1, 15!). Ennek a visszakapcsolásnak az értelme 
nyilvánvalóan az, hogy az egyházban megvalósuló egység nem más, mint 
Istennek az egész teremtett világ egységére vonatkozó akaratának rea
lizálása. A  végső cél az egész emberiség egysége. Az egyházak egysége 
nem korlátozódhat az egyházak egymásra találására, hanem el kell 
vezetnie arra az egységre, amelyben leomlanak az embert embertársától 
elválasztó vallási, műveltségi, társadalmi és nemzeti választófalak. A  Ko- 
losséi levél végeredményben arra tanít bennünket, hogy az egyház egy
ségét nem tekinthetjük öncélnak, hanem azt bele kell illesztenünk a 
világért végzett szolgálatunkba.

Cserháti Sándor
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K rónika

A miskolci gyülekezet 
az 1918—19-es forradalmak idején 

a sajtó tükrében
Szigeti Jenő tanulmánya jól szemlélteti, hogyan lehet egy gyüleke

zet történetének jelentős korszakát felvázolni aránylag könnyen rendel
kezésre álló eszközök segítségével: az egykori sajtó és világi történetírás 
eddigi eredményei alapján. Helyes az az elve, hogy a szereplő személye
ket akkori szerepük szerint kell bemutatni, fenntartva a lehetőségét an
nak, hogy később más irányba fejlődtek, sőt, hogy a kérdéses időszak
ban jó lépések mellett hibákat is követtek el, vagy lépésről lépésre tisz
tázták irányukat. Viszont kiütköznek a még el nem végzett feladatok is. 
A  levéltári anyag távolról sem olyan hiányos, mint sokan gondolnák, de 
utána kell nézni. Sok esetben naplók, feljegyzések, magánlevelek is van
nak az egyház életében szerepelt családok birtokában. Ezeket fel kell 
kutatni. Még élő kortársak értékes adatokkal vagy magyarázatokkal 
szolgálhatnak. Ezeket ki kell kérdezni, emlékezésüket feljegyezni és ki
értékelni. Ezen túlmenően a társadalmi és teológiai összefüggések tisz
tázása céljából egyrészt sok egyes személy (lelkész, felügyelő, presbiter, 
jelentős egyháztag stb.) élettörténetét kellene tanulmányozni, másrészt 
jelentős intézetek, az evangélikus gimnáziumok, teológiai akadémiák, kül
földi teológiák hatásának történetét megírni. Ezért a tanulságért is kö
zöljük ezt a tanulmányt.

1. Alapok
Többször elhangzott már, hogy a magyarországi protestantizmus ha

ladó hagyományainak megbecsülése azt követelné, hogy az egyházak
történetét az 1918—19-es forradalmak idején jobban körülírjuk, forrásait
jobban megismerjük. Ezt az atyák iránti köteles tiszteleten túl az is sür
getővé teszi, hogy a szocialista társadalmi rend következetes egyházpo
litikai elveivel akkor találkoztak először a magyarországi egyházak. 
„Nemzeti szabadságküzdelmeink, közöttük az 1918— 19-es forradalmak 
helyes értékelése, a magunk és apáink akkori magatartásának őszinte, 
igaz feltárása egyik feltétele annak, hogy mai feladatainkat jól, eredmé
nyesen tudjuk betölteni.”1

Bár történtek kísérletek ennek a korszaknak feltárására — különö
sen Dr. Kádár Imre2 és Dr. Ottlyk1 Ernő3 munkáira gondolok — és a leg
utóbbi hónapokban több kisebb-nagyobb megemlékezés és tanulmány 
született4, mégis „a korszak egyházi életének feldolgozása még adóssá
gaink közé tartozik” .5 „A  magyar keresztyénség ... adós még az 1919-es 
hazai események társadalmi elemzésével. De ugyanilyen adóssága az is,
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hogy mind ez ideig csak töredékesen tette alapos egyháztörténeti kuta
tás tárgyává ezt a korszakot”.6

Az adósság törlesztését nem annyira a nemtörődömség, vagy az ér
deklődés hiánya akadályozta, hanem elsősorban egy módszertani és egy 
elvi kérdés tisztázatlansága.

Aki foglalkozott a magyar Tanácsköztársaság korának egyháztörté
neti feldolgozásával, jól tudja, hogy a forrásfeltárás területén sokszor 
áthidalhatatlannak látszó nehézségekkel kell szembenézni. Az iratanyag 
legfontosabb — 1920-ban „kompromittáló” része a Horthy-korszak alatt 
megsemmisült. Így az okmányosán bizonyítható anyag nagyon kevés. Ez 
arra készteti a kutatót, hogy a hagyományos levéltári forrásanyagon túl 
más forrásokat keressen és aknázzon ki. Ez a szükség viszont új és új 
módszertani kérdéseket vet fel. Foglalkoznunk kellene a személyes visz- 
szaemlékezések összegyűjtésével és kritikai vizsgálatával, a rendelkezé
sünkre álló statisztikai anyagok feldolgozásával, értékelésével, több fi
gyelmet kellene fordítani a sajtó (nemcsak az egyházi!) módszeres vizs
gálatára, az itt lappangó anyag feltárására, feldolgozására. Erről az utób
biról később többet.

A  másik elvi kérdés, amivel szembe kell néznünk, abból adódik, 
hogy a korszak szereplő személyei, vagy közvetlen hozzátartozói még 
élnek és a kellő kritika kellemetlenül érinti őket. Bonyolítja az is ezt a 
problémát, hogy az 1918—19-ben haladó nézetet valló személyek a Horthy- 
korszakban — van aki „önvédelemből”, van aki nézőpontváltozásból — 
megtagadták korábbi álláspontjukat. Bár a „tiszteld atyádat” parancsot 
ebben az esetben is kötelezőnek tartom és a kötelező kegyelet megtaga
dását bűnnek minősítem, de emögött egy hamis egyháztörténeti szemlé
let csíráit látom. Az egyháztörténet nem kiváló egyének sora, ahol a 
pietizmus szerint, „hit-zsenik” vagy a tradicionális orthodoxia szerint ki
váló tehetségű papok és egyházhű világiak viszik véghez egyházunk 
iránti olthatatlan szerétéiből vallásos hőstetteiket. Az egyház reformá- 
tori meghatározására itt sem ártana gondot fordítani. Az egyház nem 
a kiváló hősök működésterülete, hanem „a szentek és igazán hívők gyü
lekezete” (CA. VII. 1), amit a meghirdetett ige dinamizmusa teremt. 
Ezek szerint az egyház története a gyülekezetek története, az ige dinamiz
musának nyomonkövetése. Azt vizsgálja, hogy az Ige dinamizmusából 
élő gyülekezet hite, élete mit jelent a társadalomban, ott és akkor ahol 
és amikor az ige megszólítja. Ebből az is következik, hogy látásukat, 
hitbeli felismeréseiket nem vizsgálhatjuk időtlenül. Ezek a felismerések 
— vagy tévedések — egyszerre kötődnek a korhoz és az ige helyes vagy 
helytelen megismeréséhez. Ez viszont azt jelenti, hogy mai látásainkat 
nem kérhetjük számon régen élt eleink legjobbjaitól sem. Döntéseik 
nem megfellebbezhetetlen örök érvényű példák, jól bevált receptek min
den idő számára. Döntéseik tanulsága a példa. Egy döntésről nem az 
dönti el, hogy haladó-e vagy maradi, hogy ma dönthetünk ugyanígy 
vagy sem, hanem az, hogy ez a döntés mennyiben segítette elő az egyház 
egészséges, reális szolgálatát. Így az egyháztörténet is — mint a többi 
teológiai tudomány — kritikai funkció. Az egyháztörténet csak így és 
csak ennyiben teológiai diszciplína.

Bár nem vagyok evangélikus, mégis szeretném ennek az egészséges 
múltat tisztelő kritikai szempontnak a figyelembevételével a miskolci 
evangélikus gyülkezet történetének egy szakaszát felvázolni. A  miskolci 
evangélikus gyülkezet képe: egy példa, ha nem is példakép. Tanulsá
gaiból minden egyház és gyülekezet okulhat.
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2. A  módszer
A  dolgozatnak nem az a célja, hogy a miskolci evangélikus gyü

lekezet történetét írja meg 1918. október 31-től 1919. augusztus 1-ig. 
Ehhez a rendelkezésemre álló anyag kevés, nem kutattam íel az eset
leges levéltári anyagot, vagy a magántulajdonban lappangó kézírásos 
emlékeket, nem készítettem történeti riportot a még élő szemtanúkkal. 
Csupán a gyülekezet történetének egy aspektusát, a sajtóban található 
adatokból megrajzolható képét próbáltam felvázolni.

Az 1918—19-es forradalmak történetének feldolgozásánál az egyházi 
sajtót eddig is döntő forrásként használták — különösen Dr. Ottlyk Ernő 
és Dr. Rédey Pál —, de közel sem merítették ki. A  helyi és országos hír
lapirodalom egyházi vonatkozású híradásai eddig kevés kivételtől elte
kintve elkerülték a kutatók figyelmét. Ez a dolgozat egy eddig fel nem 
tárt egyházi lap és figyelembe nem vett hírlapanyag átvizsgálásából és 
értékeléséből adódik. Már itt a bevezetőben tisztázni szeretném, hogy 
a nagy mennyiségű hírlapanyag és az egyházi sajtó feltárása csak egy 
módszer és az sem biztos, hogy minden esetben a legjobb és legcélrave
zetőbb módszer. Ennek is mint minden forrásnak van előnye és van 
hátránya. A  sajtóanyag kiélezve mutatja a gyülekezet belső életének pil
lanatnyi társadalmi funkcióját, a közügyekhez való viszonyát. Hiánya az, 
hogy nagyon nehéz esetlegessége, mozaikszerűsége miatt átfogó képet 
alkotni az egyház életéről. Néha túlságosan kiemel, máskor lényeges, a 
történelmi mozgás szempontjából döntő eseményekről hallgat. Sokszor 
nem az egyház egészének, vagy a gyülekezet többségének véleményét 
adja, hanem a „hangadók” pillanatnyi, sokszor esetleges és vitatott vé
leményét. Sokszor ezek az egyéni megnyilvánulások eltakarják vagy ha
mis színben tüntetik fel a gyülekezet egészének állásfoglalását. Ezeket a 
kritikai észrevételeket a munka közben tudatosítani kell. Minden törté
nelmi forrás felhasználásának alapja a konstruktív, egészséges forrás
kritika. Ez itt is szabály.

Az is indokolásra szorul, hogy miért Miskolcra esett a választásom. 
A  miskolci evangélikus gyülekezet nagy múltú,7 — nem pedig újonnan 
települt bevándorlókból alakult egyházközösség. Ez azért fontos, mert 
meghatározza a gyülekezet társadalmi megalapozódottságát. A  válasz
tásnál az is jelentős szempont volt, hogy az evangélikusság aránya Mis
kolcon megközelíti az országos átlagot (1920-ban 4,9%, az országos 6,2%- 
hoz képest). Miskolcon 2784 evangélikus élt az 1920-as népszámlálás sze
rint és ezzel népesség szempontjából a város harmadik egyháza (római 
katolikusok 25 230 — 44,3% — reformátusok 15 278 — 26,8%).8 Miskolc 
példája azért is jó, mert a gyülekezet lelkésze: Duszik Lajos akkor — 
későbbi nézeteitől eltekintve — haladó gondolkodású volt és az országos 
evangélikus életben is hallatta szavát.9 Az sem elhanyagolható, hogy 
kellő mennyiségű és minőségű sajtóanyag állt rendelkezésemre a mun
kához.10

A  város evangélikusságának önálló gyülekezeti közlönye jelent meg 
„Örömhír” címen, mely — ha rendszertelenül is — de a két forradalom 
idején is megjelent, nyomon kísérve a gyülekezet életét.11 Gazdag napi
lapanyaga van a városnak;12 melyekben Duszik Lajos cikkei is megjelen
tek. Ezek jól tükrözik álláspontjának gyengéit, belső alakulását. Meg
könnyíti a munkát az is, hogy a miskolci sajtó történetének feldolgozá
sára már korábban is kísérletek történtek.13 Egy jól szerkesztett, nagyon 
pontos, a lelőhelyeket is feltüntető megyei sajtóbibliográfia is rendelke
zésünkre áll.14 Az sem utolsó szempont, hogy az 1918—19-es miskolci
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forradalmak történetét már több szempontból is feldolgozták.15 Ezért 
a történeti és a helyi eseményekre csak az irodalom megjelölésével 
utalok.

3. A  polgári forradalom és a miskolci evangélikus egyház

1918. november 1-én a reggeli lapokból szereztek tudomást a mis
kolciak az őszirózsás forradalomról. Az első hét a helyi hatalom elren
deződésének ideje. Sajátos képet mutat a miskolci politikai helyzet. 
A  városban erős, baloldali vezetés alatt álló Szociáldemokrata Párt van, 
de nincs polgári párt. Ezért az a furcsa helyzet állott elő, hogy a helyi 
Polgári Radikális Párt a szociáldemokraták sürgetésére alakult meg. En
nek tagja volt Duszik Lajos is.16 A  tények ismeretében nem csodálkoz
hatunk azon, hogy ez a párt — éppen sokarcúsága miatt — hamar mű
ködésképtelenné vált. A  forradalom hatása a város polgárságának — és 
benne az egyházi embereknek — politikai aktivizálódásában mérhető le.

A  polgárság erőinek rendezetlensége érdekes fordulatokat hoz az 
egyházak politikai pártállásában is. Az októberi forradalom hírére kü
lönbözőképpen reagáltak a város különböző egyházai. Különösen a ka
tolikus egyházon belül tapasztalhatunk érdekes jelenségeket. A  novem
ber 9-i lapok közlik azt a furcsa hírt, hogy a diósgyőri keresztyén szo
cialisták csatlakoztak a Szociáldemokrata Párthoz. Fáber Adolf plébá
nos sajtóban közzétett levelében így vall: „Meggyőződtem arról, hogy a 
Szociáldemokrata Párt a legértékesebb, leghelytállóbb szervezetnek bi
zonyult.” A  belépéssel kapcsolatban csak egy kikötése van: azt kéri. 
hogy az SZDP következetesen tartsa be alapszabályainak azt a kitételét, 
amely szerint „a vallás magánügy” . „Akkor programjuknak több szent 
ideáját magam is aláírom” — fejezi be nyilatkozatát a plébános.17 Ez 
a tett természetesen nem volt általános. Hűvösen köszönti a győztes for
radalmat a Mikes Lajos által szerkesztett Miskolci Katolikus Egyházi 
Tudósító.18 Megpróbálja a vallás pótolhatatlanságát úgy bizonyítani, 
hogy ezzel az egyház régi kiváltságos pozícióit védje meg. Szerinte „akik 
a vallásnak az állam életéből való kikapcsolását sürgetik... nemzet
rontó” elemek.19 Érdekes, hogy a katolikus egyház a miskolci nőmoz
galmak patronálásával próbál a maga számára politikai bázist terem
teni. Bár eddig feldolgozatlan a különböző irányú miskolci nőmozgal
mak története, de a sajtóanyagból kitűnik, hogy erős, aktív polgári radi
kális szellemű feminista mozgalom, szociáldemokrata nőszervezet és kü
lönböző felekezeti jellegű szövetségek működtek Miskolcon.20 Az újságok 
1918. november 29-én adták hírül, hogy megalakult a Miskolci Katolikus 
Női Tanács, melynek „az a szándéka, hogy a felekezeti keretekből kilép
jen az általános női érdekek kivívására a politikai női szervezetekkel 
együttműködve.”21 Az egyenlő választójogért hirdet harcot ez a szerve
zet. November 30-án felhívással fordul a női egyesületekhez, melyben 
a miskolci nőket arra szólítja fel, hogy „a felekezeti, osztály és minden 
más kötelékekből kilépve egyesüljünk és megalkossuk együttesen a nők 
egységes szervezeteét.”22 Hamarosan kiderült, hogy ezt a szervezetet egy 
klerikális befolyás alatt álló politikai erővé próbálják formálni. Ez a tö
rekvés a szociáldemokrata nőszövetség ellenállásán hiúsult meg. Ez a 
szervezet egyik szervezője volt a kötelező vallásoktatás eltörlése elleni 
tüntetéseknek. A római katolikus papi tanács programjával, mely az 
alsópapság haladó elemeit tömörítette, a miskolci polgári sajtó hasáb
jain is találkozunk.23

A  református egyházban is érdekes jelenségek figyelhetők meg.
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Szarka Gyula diósgyőr-vasgyári lelkész szociáldemokratának vallja ma
gát. Szerinte „szent forradalom ez, mint amilyen szent a kebel vallása” . 
„Az igazi szocialista típusa Jézusban jelenik meg”24 — hirdeti. Ezt a szá
munkra idegen hangot máshol is megtaláljuk. A  miskolci református 
gyülekezet értesítője így köszönti a forradalmat: „A  mai idők ádventi 
idők ... Ne emlegessük a vérszopó heródeseket, kik fejüket vették küz
dőknek. Üj ég és új föld készül” . Végül azzal az óhajtással zárja a cik
ket: „vajha e csodás változás (ti. az őszirózsás forradalom) szülne ben
nünket újjá.”25 Ez a messiásváró hang kimutatható a miskolci politikai 
lapokban is: „Nincs szükség új istenre, megérkezett, itt van az emberiség 
Messiása. Éljen a szocialista köztársaság!26 Érdekes volna ennek a jelen
ségnek teológiai okait megkeresni, (vö. Ritschl Isten országa képzete!)

A  miskolci református gyülekezet életében első helyen a püspökvá
lasztás kérdése áll, hiszen 1918. október 8-án meghalt Dr. Tüdős István. 
A  november 13-án Miskolcon gyűlésező református egyházmegyei gyűlé
sen Dókus Ernő főgondnok azt próbálta bizonyítani, hogy a Habsburg- 
ellenes református egyháznak nincs szüksége változásba. Közben — bár 
„minden politikai szándék nélkül” — Tisza István érdemeit is mél
tatta.27 Az újonnan választott püspök: Révész Kálmán 1918. december 
18-án, beiktatásán elmondott beszédében ugyanezt a hangot ütötte meg. 
Szerinte „a református vallásnak nem kell radikális vagy szociális szak- 
szervezetre alakulnia” — hanem maradhat minden vonatkozásban ugyan
úgy, mint régen volt.28 Ezzel a haladó papi mozgalom szervezkedése ellen 
foglalt állást.

Ezeket a nem evangélikus vonatkozású híreket, nyilatkozatokat azért 
jegyzem ide, hogy az általános egyházi helyzetről próbáljak képet adni, 
amiben a miskolci evangélikus gyülekezet élt. Sajnos az 1918-as pol
gári demokratikus forradalom korának protestáns egyháztörténete, az 
állam valláspolitikájának története nemcsak helyi, hanem országos v i
szonylatban is feldolgozatlan. A  többi egyház itt ismertetett életjelen
ségei között élt a miskolci evangélikus gyülekezet viszonylag csendesen. 
A  gyülekezet életéről a politikai lapok csak rövid hirdetésekkel utal
nak.29 A  miskolci evangélikusokkal kapcsolatban az a legjelentősebb hír, 
hogy az eperjesi evangélikus jogakadémiát, sőt az eperjesi teológiai 
akadémiát és a tanítóképzőit is Miskolcra szándékoznak telepíteni, amit 
Duszik Lajos lelkes hangú cikkel üdvözöl. Ettől a gyülekezet életének 
megerősödését várja.30

Az őszirózsás forradalmat az Örömhír is cikkel köszöntötte — de 
erről később. Előbb azokról a korábban megjelent cikkekről kell meg
emlékezni, amelyeket Duszik Lajos a miskolci polgári sajtó hasábjain 
tett közzé. 1918. november 12-én „Egy teendő” címen írt cikket, melyben 
a „régi, gonosz világ romjain felépülő” forradalmi világot értékeli, ahol 
„a nép, a megcsalt, a színes hazugságokkal elhódított, a vágóhídra vezé
nyelt nép kezd kérdezni” . A  háború utáni egyház bűnbánó szava csen
dül itt ki, de megmutatkozik a tények reális értékelésének hiánya is. 
A  forradalom változásainak lényegét nem a társadalmi változásban látja, 
hanem — egy kicsit idealizáltan — az isten- országa színeiben csillogó 
békében. „Eljő az idő, amikor az ágyúkat és muníciós szekereket, a gyil
kos kis és nagy, de mindenképpen gonosz eszközöket egy nagy máglya 
elégeti, elhamvasztja s az ércből szerszámokat kovácsol a feleszmélő 
világlelkiismeret” . Ez a békevágy csendül ki jelszószerűen a cikkben: 
„Erőszakkal semmit, erővel, a lélek, a szeretet, a lelkesedés forró erejével 
mindent.”31 Ez a jelszó lényegében a radikális forradalmi út elvetése is.
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A  jövőt egy általános szeretet-idea alapján próbálja Duszik elképzelni. 
Ez a képzet talán szintén Ritschl elképzelésére vezethető vissza.

December 1-én megjelent cikkében ezt a hangot folytatta tovább: 
„A  forradalomban rommá lett a régi feudális Magyarország. Az új a sze- 
retetben fog megszilárdulni. És olyan erős lesz, milyen nagy lesz fiai 
szívében a szeretet. Egyesüljetek, ne különüljetek!” Ebben a cikkben 
„messiási sorsú népnek” tartja a magyart. A  szeretet-illúzióban nem 
látja a valóságos problémákat, s a bolsevizmust egy megfoghatatlan fe
nyegető szörnynek képzeli, ami a megálmodott szeretet-korszakot tönk
reteszi.32 Ebből a szeretet-koncepcióból az egyre jobban balra haladó 
forradalommal való szembefordulás következett. Ezt igazolja a nagyobb 
sajtóvisszhangot kiváltó „A  néma gárda” című cikke is.33 Ebben a forra
dalom fokozatos balratolódását „csőcselék-terrornak” tartja, amivel a te
hetetlen hatóság nem bír. Ezért egy ma már nevetségesen romantikus 
tervvel áll elő. Egy önként dolgozó értelmiségiekből álló „néma gárdát” 
kezd szervezni, akik este 6—9-ig álarcosán, titokban dolgoznak a közös
ség javára. Az a tragikomikus, hogy ötletét Nagy Endre egyik kabaré- 
tréfájának „elértéséből” veszi. A  cikkre Dr. Balázs Dávid válaszol, aki 
magát kommunistának vallja. A  farsangi álarcos jótékonykodás ötletét 
keményen elutasítja, benne antiszocialista ellenforradalmi mozgalmat 
lát.34 Duszik viszontválaszában már nyíltabban fogalmaz. Kijelenti: „cik
kemmel nem is az volt a szándékom a mostani rezsimnek dicshimnuszt 
harsogni.” A  tőkés termelési mód védelme mellett érvel. Szerinte „a 
népuralom nem lehet a tőke agyonverése. Miből él a munkás, ha a tőkét 
agyonüti?” Ugyanennek a lapnak egy másik helyén közölt toborzó fel
hívásban elutasítja mindazokat a néma gárdából, akik nem „fejmunká
sok” . Közli azt is, hogy ez a szervezet „titkos” lesz. Éles hangú idézeteket 
bőven lehet találni ebben a cikkben. Ezért nem véletlen, hogy a nyomda 
személyzete a cikk alá megjegyzésül odaírta — a szerkesztő megkérde
zése nélkül — tiltakozó sorait.35 Dr. Balázs Dávid erre a cikkre is vála
szolt, de nem Duszik dühkirohanásokkal tarkított modorában. Józanul 
érvel. Nyíltan hitet tesz a kommunista forradalom eszméje mellett. „Az 
igazi béke és boldogság eszméit, az evangélium tanításait csak a kom
munista társadalom valósíthatja meg s nem a kapitalista jóakarás.” 
Majd így tesz hitet a kommunizmus mellett: „szentül meg vagyunk győ
ződve, hogy a kommunizmus szellemi ellenségeinken is felül fog kere
kedni és mindnyájan egy szabad állam szabad polgárai leszünk.” Majd 
Duszik személyével kapcsolatos kérdésekről beszél: „Nem tartom önt 
.dologtalan herének’, mert ön — kedves Uram — csak úgy mint én, s a 
többi szellemi munkás, társadalmi és gazdasági helyzeténél fogva éppen 
olyan proletár, éppúgy áruba bocsátja munkaerejét, mint bármelyik fi
zikai munkás. Éppen ezért minden osztályhelyzetének tudatára ébredt 
szellemi proletárnak a szocialisták között van a helye, abban a pártban, 
mely mindnyájunknak igazi boldogságáért küzd.” Dr. Balázs Dávid így 
fejezi be cikkét: „Minket világfelfogásban, ideológiában egész óceán vá
laszt el egymástól, ezért a feltett témáról önnel vitába nem szállók... 
Még mindig tisztelője.”33

Nem tudjuk a sajtóból lemérni, hogy hogyan reagált erre a józan, 
őszinte hangra Duszik Lajos. Mindenesetre az Örömhír első forradalom 
utáni számában, amely ugyanazon a napon jelent meg, mint Balázs fent 
idézett cikke, nem látja olyan sötéten a jövőt, mint korábban: „Ez a for
radalmi idő nem idegen nekünk. Csak hadd süvítsen ez a sebesen zen- 
dülő szél. hadd fújja le a koronát a gyarló fejekről.” Ez a cikk az egy
házon belüli demokratikus változásokkal is számol, a nők szolgálatba
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állításának szükségességéről is beszél.37 Mintha a társadalom mozgás- 
törvényeire itt már jobban felnyílt volna a szeme. Itt közölt egyik afo
rizmája ezt vallja: „Forradalom van, az utolsók elsőkké, az elsők utol
sókká lettek: és ezen szömyülködnek az emberek, pedig ez természe
tes.”38

Közben az állam és az egyház viszonyának új kérdése került elő
térbe: az iskolai vallásoktatás, az iskolák államosításának radikális de
mokrata követelése. A  kérdésnek hosszú előtörténete van.39 Az őszirózsás 
forradalom után egyre jobban előtérbe került a régi kérdés forradalmi 
megoldása.40 Révész Kálmán református püspök Miskolcon, december 
18-án elmondott beiktató beszédében jó előre tiltakozott ellene, mivel 
szerinte „ha az egyház elvesztené iskoláit, legfőbb erejét veszítené” .41 
1918. dec. 30-án alakult meg a Magyar Tanítók Szákszervezete. Elnökül 
az SZDP-tag Somogyi Bélát választották. A  szervezet alapvető követelése 
az iskolák államosítása volt. Ezzel a programmal jártak Károlyi Mihály- 
nál és a minisztériumban. Lovászi Márton lemondása után (jan. 25.) en
nek a programnak a megvalósítása került előtérbe. Az V. sz. néptörvény 
kettéválasztotta a vallási és közoktatási tárcát. A  közoktatásügy minisz
tere Kunfi Zsigmond lett, aki nyíltan a kötelező vallásoktatás ellen fog
lalt állást. Ez ellen a program ellen az egyházi körök már korábban is 
széleskörű tiltakozást szerveztek.42 1919. január 12-én a Vigadóban tartott 
gyűlésnek Raffay Sándor püspök volt az egyik fő szervezője, aki ezt 
a kérdést nyíltan az egyre nagyobb befolyást szerző SZDP ellen hasz
nálta. Felhívással fordult az evangélikus hivekhez: „a vallásos lelkületű 
ember csakis olyan pártot és csakis olyan egyesületeket támogasson, 
amelyek a valláserkölcsi tanítás hívei.”43

Ezek a mozgalmak Miskolcon is hatottak. A  polgári jobboldal sajtó
fóruma „A  Reggel” közzéteszi „Felekezetközi mozgalom a vallásoktatás 
eltörlése ellen” címen az Országos Lelkész Szövetség jánuári felhívá
sát és bejelenti, hogy „a miskolci különböző egyházi testületek és fele
kezeti nőegyletek vezetői vasárnap (február 2.) gyűlést tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy az országos mozgalomhoz szívvel-lélekkel csatlakoz
nak és Miskolc összes vallásfelekezeteinek hivő táborát a valláserkölcsi 
nevelést fenyegető veszedelem ellen egyöntetű tiltakozásra hívat.”44 Több 
római katolikus egyházközség tiltakozó határozatot hozott.45 Ez a vallás
politikai harc összefonódott a Lovászi Márton által vezetett jobboldali 
ellenforradalmi célzatú mozgalommal. 1919. jan. 25-én a Károlyi párt 
radikális része — mivel a felgyülekező jobboldallal szemben kisebbség
ben maradt — Károlyi Mihály vezetésével kilépett a pártból. Lovászi új 
pártot próbál szervezni a jobboldali elemekből.

A  Miskolcon szervezkedő Lovászi pártnak — több református lel
késszel együtt Duszik Lajos is tagja lesz, aláírja „Á  Reggel” -ben feb
ruár 6-án közzétett pártalapítási nyilatkozatot.46 Duszik Lajos döntésé
nek előzményeire jó fényt vet „A  Reggel” február 2. számában megje
lent cikke, melyben nyíltan szembeszáll a szociáldemokratákkal, a hata
lom bitorlóinak tartja őket, új zsarnoksággal vádolja a munkásságot és 
a polgárság vezető szerepét hangsúlyozza.47

A miskolci SZDP nyílt ellenforradalmiságnak minősíti „A  Reggel” 
és Duszik Lajos tevékenységét. Az ország belpolitikai helyzete ezekben 
a napokban igen feszült. Ekkor robbant ki a székesfehérvári és a gyön
gyösi ellenforradalmi puccs a köztársaság ellen, melynek szervezői első
sorban római katolikus papok voltak és az Országos Lelkész Szövetség 
is részes volt benne.48 Ezért nem csodálhatjuk a miskolci szociáldemok
raták határozott fellépését. 1919 február 5-én a vasutas szakszervezet
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bizalmijainak értekezletén — melyen Grószmann Zsigmondi, a miskolci 
SZDP titkára is részt vett — „A  Reggel” -t ellenforradalmisággal vádol
ták meg és felszólították a vasutasokat a lap bojkottálására.49

A  miskolci Lovászi párt akcióképtelen volt. Lovászi a Károlyi párt
ba gyülekező sokszínű és egyenetlen, de kommunista-gyűlölő jobboldal 
vezetője volt. A  január 25-i pártszakadás után nem tudta megtartani az 
egyre nyíltabb ellenforradalmat követelő jobboldali elemek bizalmát és 
így pártja soha nem lett nagy párt. Frakciójának „magvát... azok 
képezték, akik megálltak októbernél.”50

A  miskolci munkásság útját állta az ellenforradalmi kísérleteknek. 
Közben a polgárság gyengesége, belső megosztottsága is kiderült. Ennek 
a tábornak jellemző, de szatirikus helyi képét rajzolja meg Sassy Csaba 
Miskolcon megjelenő élclapjában. Dusziknál is az ellenforradalmárkodás 
okát személyes sérelmeiben látja.51

A tények azt mutatják, hogy Duszik is kiábrándult a Lovászi párt 
elképzeléseiből. A  miskolci szociáldemokrata párt vezetőségéhez címzett 
cikkében így vall szándékáról: „A  tiszta igazság érdekében ... szívemre 
tett kézzel jelentem ki, hogy nem kívánom a régi rend bűneiben kimúlt 
és bűneivel elkárhozott uralmát” — „mikor fehér zászló köré hívtam 
a belátó ellenzéket, nem holmi őrült ellenforradalmat akartam” — „kije
lentem, hogy nekem eszményem a szabad, a demokrata, a polgárai 
közötti egyenlőségen felépülő és polgárai közötti szeretetben erős 
Magyarország: ha önök, ha a szociáldemokraták ezt az eszményt szol
gálják, ismerjünk egymásra. Ne féljenek tőlem. Én nem félek önöktől. 
Az én evangéliumom — a testvériség. Az pedig egyik szocialista esz
mény.”52 A  cikk visszhangjáról nem tudunk sokat, de a nyomdászok 
által önkényesen a cikk után nyomott megjegyzésről arra következtet
hetünk, hogy a helyi SZDP vezetősége érdeklődéssel fogadta Duszik 
cikkét.

A  politikai helyzet alakulása tovább segítette Duszik véleményének 
alakulását. Levonta korábbi nézeteinek tanulságát és egy nyilatkozatot 
tett közzé, melyet az egyik helyi szociáldemokrata lap „A  jobb belátás 
felé” címmel tett közzé,53 Ebben ezt írja Duszik: „Én a szabadságot és 
egyenlőséget biztosító forradalom híve vagyok, annak a háború kereszt- 
hordozásában belefáradt népünk boldogítását szolgáló minden törekvését 
szívvel-lélekkel előbbre segíteni igyekszem. Nálam a demokratikusság 
nem politikai elv, de a vérem törvénye; természeti szükségszerűség az 
nálam... Végül kijelentem, hogy 1916 óta az országos függetlenségi és 
48-as Károlyi párt tagja vagyok (annak programjával vállaltam Szat- 
máron jelöltséget), s abban maradok. A  Lovászy-frakció helyi szerveze
téből kilépek. A  béke és haladás szelleme legyen a mi népünkkel” .

Bár a vallásoktatás kérdéséről Miskolcon is tovább folyt a vita,54 
de a politikai tisztázódás is megkezdődött. Két héttel Duszik nyilatko
zata után a miskolci római katolikus lelkészek is hajlandók voltak 
letenni a hűségesküt a köztársaság kormányára.55

Ez alatt az idő alatt hogyan élt a miskolci evangélikus gyülekezet? 
Jól dokumentálja ezt az Örömhír, mely hűséges képet ad a gyülekezet 
életéről. A  legnehezebb kérdés, amivel a gyülekezetnek meg kellett bir
kóznia: az új közjogi helyzet. Hamar világossá lett, hogy „az állam és 
egyház közötti kapcsolatot széttépi, felégeti a forradalmi láng” . Számol
ni kellett a „vallás magánügy” elv bevezetésével és ennek minden követ
kezményével, köztük az anyagi függetlenség és önállóság bevezetésével 
is. Duszik Lajos bízik a gyülekezet áldozatkészségében.56

A  gyülekezeti élet mutatói közül érdemes megemlíteni az 19Í8-as év
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statisztikáját. A  mintegy 3000 lelkes miskolci gyülekezetben ebben az 
esztendőbein 43 gyermek született. 51-en haltak meg, 21 pár kötött 
házasságot. A  szórványhelyzetre jól utal az, hogy a házasságkötéseknél 
csak két esetben volt mind a két fél evangélikus. A  gyülekezetben 
ebben az esztendőben 35-en konfirmáltak és 744-en vettek úrvacsorát 
<216 férfi és 528 nő). A  gyülekezet hetente nyolcszor (vasárnap de. és 
du., valamint hétköznaponként reggel) gyűlt össze istentiszteletre. 
Ádventben és böjtkor naponta, valamint májusban hetente kétszer este 
is tartottak istentiszteletet. Tíz alkalmi istentisztelet volt az 1918-as 
esztendőben, míg az úrvacsorát 9 alkalommal szolgáltatták. A  gyüle
kezeti szolgálatot a lelkész mellett egy segédlelkész — Markusovszky 
Endre — látta el. A  gyülekezet felügyelője Lichtenstein László, a 
miskolci Takarékpénztár igazgatója volt. A  másodfelügyelő — Fischer 
Lajos is bankember, a hitelintézet pénztárosa. A  többi gyülekezeti 
tisztséget az evangélikus tanítók és a gyülekezet ügyvédtagjai töltik 
be. Érdekes eredményre vezet az egyháztanács (presbitérium) tagjai
nak vizsgálata (29 helyi és 8 vidéki tag). Munkás vagy paraszt tagja 
ennek a testületnek nincs. A  kor viszonyai között ez a természetes. 
Figyelemre méltó viszont az, hogy 11 tag iparos, 6 MÁV-alkalmazott. 
A z egyháztanácsban 4 kereskedő van, továbbá, 2 ügyvéd, 9 tisztviselő, 
2—2 jogász és pedagógus. Az egyháztanács vidéki tagjai között három 
kisebb földbirtokost is találunk — és egy bárót (Seckendorf Ármin).

Az Örömhír 1918—19-as példányait olvasva feltétlenül figyelemre 
méltó, hogy kitűnik belőle a gyülekezet útkeresése. A  világháború 
hatására megerősödött a szekularizáció. A  gyülekezet szerkezetének 
jelentős módosulásával is számolni kellett (pl. a nők aktív szolgálat
vállalása stb.). Duszik Lajos mozgósította a gyülekezetét az újonnan 
betelepített evangélikusok összegyűjtésére, számot 'vetett a gyülekezet 
anyagi teherbíróképességével. A  gyülekezet belső lelki életét ügyesen 
szerkesztett kérdésekkel próbálta felmérni („Miért jár, miért nem jár 
templomba?” „Szokott-e imádkozni, miért nem?”). Az adott válaszok 
közül többet megjelentetett a lap hasábjain. Ezek érdekes képet adnak 
a gyülekezet életének egy nehezen lemérhető területéről.57

A  legnehezebb kérdés, amivel a gyülekezetnek meg kellett bir
kóznia: a vallásoktatás. Az iskolai vallástanítás szokott rendje az evan
gélikus egyház szórványhelyzete miatt nehéz feladatokat rótt az egy
házra. Az 1918. évben 339 evangélikus iskolai tanulót 55 órában tanítottak 
hittanra. Az órákat a két lelkészen kívül a gyülekezet kántora és három 
igazgató-tanító adta. Már 1919 februárjában elhangzik, hogy az egyház 
szétforgácsolt, korlátozott erői miatt csak nagyon keveset tud tenni. 
Ezért a szülőket aktívabb és hatékonyabb vallásos nevelésre kérik. 
A  kötelező vallásoktatás eltörlésének híre kétségbeesést szül: „Rémület 
tölti el lelkünket, minden idegszálunk megremeg, mert egyesek olyan 
indítványokkal lépnek fel, melyek a vallást magánügynek minősítik s 
kikapcsolják tanítását az iskola keretéből.”58 A  kétségbeesésen túl a 
felelősségtudat is feléledt: „A  mai nehéz időkben” — az egyház — „csak 
úgy biztosíthatja fennmaradását, ha önmaga nevel majdan egyházat... 
lelkes, hitbuzgó és áldozatkész tagokból.”59 Szorgalmazták a gyermekek 
templombajárását, az otthoni vallásos nevelésre serkentették a szülőket.

A  fennálló új helyzet ellenére a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
küszöbén nem az elcsüggedés hangja uralkodik a gyülekezetben, hanem 
az új helyzetben is a helytállásra kész reménységé. Duszik Lajos 1919. 
márc. 15-i Örömhír vezércikkében így ír: „Ma a próféták nyelvén kell 
beszélni. Ma próféták szemével kell kell látnunk. Ma a próféták szent
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idealizmusával kell kiáltanunk népünknek: jő a reggel!” Miközben a 
bűnbánat hangja szólal meg a múlt bűnei miatt, a szolgáló egyház 
küldetéstudata fogalmazódik meg: „Az egyházak ellen fordulásnak is 
oka van. Hatalmas birtok, milliós évi jövedelmű, úgynevezett ,főpásztorok’ 
és vaskalapos, íróasztal mellől intézkedő, de az imádkozást sokszor 
elfelejtő ,főpapok’ uralkodási hajlama nem a Krisztus szellemében való 
pásztorkodás volt. Nem lehetett áldás azon a munkán, mely mindennel 
foglalkozott, csak a kicsinyekkel, a szegényekkel, a gyerekekkel nem. 
A  hitoktatást segédlelkészek és kántorok végezték, mintha a főlelkész 
méltóságán alul álló volna. Uralom és nem szolgálat volt a cél!” A  jövő 
egyházának programja is kibontakozódik: „Ügy nézzünk honfitársainkra, 
mint testvéreinkre, kiknek boldogulásáért mindnyájunknak le kell ten
nünk a magunk áldozatát, kezdjünk dolgozni a mások boldogságáért s 
eljön, így jön el a jobb jövő, s a megnyugvás vele.”60

4. A  miskolci evangélikus gyülekezet a Tanácsköztársaság idején
A  Tanácsköztársaság egyházpolitikájának fő vonalait már többen 

feldolgozták.61 Legutóbb dr. Rédey Pál gyűjtötte össze a sajtó alapján 
az erre vonatkozó anyagot.62 A  Tanácsköztársaság hírlapját és könyvét 
feldolgozó bibliográfia és jó sok egyházi vonatkozást feldolgozó repertó
rium áll rendelkezésünkre.63 így itt csak utalunk az általános esemé
nyekre és a miskolci vonatkozású hírek közül is csak egy-egy fontosabbat 
említünk.

Miskolcon a Tanácsköztársaság kikiáltása után gyorsan peregnek az 
események. Az erős és szervezett munkásság jelenléte és politikai súlya 
érdekes módon hatott az állam és az egyház helyi kapcsolataira is. 
„A nevelési és oktatási intézmények köztulajdonbavételéről” szóló ren
delet kihirdetésének napján már arról tudósít a miskolci sajtó, hogy 
éppen az alapítványi katolikus főgimnázium volt az, ahol a vallásos 
jelvényeket elsőként távolították el és a hittanórákat nem tartották meg.6i 
Ez a tény azt bizonyítja, hogy a miskolci forradalmi fejlődés lépést 
tartott a budapestivel, hiszen a vallásoktatás megszüntetését a Tanács- 
köztársaság 133 napja alatt sok helyen nem tudták elérni. Érdekes, hogy 
az öntevékeny forradalmi tetteket milyen lassan követik Miskolcon a 
hivatalos intézkedések. Borsod vármegye Hivatalos Lapja csak április 
24-én közli a rendeletet, és a Miskolci Művelődési Tanács csak május 
utolján foglalkozott a rendelet végrehajtásával — bár az utóbbi munkáját 
a cseh megszállás késleltette.65 Még érdekesebb helyi jelenség volt az, 
hogy 1919. április 1-én 57 református lelkész kérte a pártba való fel
vételét. Ez országszerte páratlan jelenség.

Valószínűleg Borsod megyében66 — és így Miskolcon is — volt bal
oldali túlzásból fakadó egyházellenes intézkedés. Ezt akarta megelőzni 
Faber Oszkár népbiztos hosszabb — az állam és az egyház viszonyának 
kérdését szabályozó — utasítása, mely a vallásszabadsági törvényt ma
gyarázza.67 Mivel ez a rendelet jól megvilágítja a Tanácsköztársaság 
valláspolitikájának alapelveit, érdemes pontosabban megismerni. Az uta
sítás ezzel az indokolással kezdődik: „a helyi tanácsok sok helyen hely
telenül értelmezik az állam és egyház szétválasztásából és az egyházi 
vagyon szekularizációjából származó következményeket és hibás intézke
désekkel sok kárt okoznak a proletariátus ügyének.” A  leirat első pontja 
az állam és az egyház szétválasztásának értelmét magyarázza: „Az állam 
és egyház szétválasztása azt jelenti, hogy az összes egyházak és feleke
zetek magántársulatnak tekintetnek és így velük sem kormányzati, sem 
közigazgatási szempontból nem foglalkozunk. Csupán az igazságszolgál
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tatás terén, ha a proletariátus ellen vétkeznek.” A  második és harmadik 
pont az egyház élettevékenységét, munkájának lehetőségeit biztosítja: 
„Az egyházaknak mint magántársulatoknak joguk van hitközségenként 
szervezkedésre az általános egyesülés, gyülekezés keretén belül, önkéntes 
adományokból gondoskodhatnak papjaik ellátásáról és egyházi szükség
leteik fedezéséről.” Biztosítja a templomok, kápolnák, imaházak haszná
latát és ezeknek felszerelései megmaradnak egyházi birtoknak, valamint 
,.a fenti helyiségekben a hivők önkéntes adományából fenntartott lelkész 
sz önként jelentkezőket hitoktatásban részesítheti” . Külön beszél a lel
készek védelméről. „A  munkás- és katonatanács lelkészeket a községből 
vagy a vármegyéből nem tilthat ki, vallásgyakorlatot nem függeszthet fel, 
mert egészen a hivők dolga, hogy kit akar papjaként tartani, de ha a pap 
bármi tekintetben vét a proletariátus érdeke ellen, kérlelhetetlenül for
radalmi törvényszék elé állítandó.” Ezután anyagi kérdésekről intézkedik, 
felszólítja a Tanácsköztársaság hatalmi szerveit a törvényesség betartá
sára. Megtiltja az egyházi javak önkényes lefoglalását, végül a tájékoztató 
közzétételének módjáról intézkedik: „A  Tanácsköztársaság ezen intézke
dései agitáció alkalmával közlendő a proletariátussal” . „A  megyei mun
kás- és katonatanács köteles ezen tájékoztatót a megye területén levő 
összes munkás- és katonatanáccsal azonnal közölni és ennek megtörtén
téről engem értesíteni.”

Köztudott dolog, hogy a Tanácsköztársaság átmeneti megoldásként 
nagy összegekkel segélyezte az egyházakat. Ennek nyomát találjuk 
Borsod megyében éppúgy, mint Miskolcon. Pőta László 1919. július 3-án 
teszi közzé az országos rendeletet a papi nyugdíjak folyósításáról, hozzá
fűzve: „Az egyházi személyek aggkori ellátását biztosítani óhajtván, fe l
hívom, intézkedjék aziránt, hogy az igénylők erről tudomást szerezzenek 
és igényeik kielégítése céljából hozzám forduljanak.”08

Hogyan élt a Tanácsköztársaság idején a miskolci evangélikus gyü
lekezet? Erre is az „Örömhír” Tanácsköztársaság alatt megjelent számai
ból kapunk, feleletet. Így értékeli a helyzetet: „Rendezkedjünk be a 
változó viszonyok közé! Miután diadalra jutott a kommunizmus, az 
egyházak belső életébe is belenyúlt, új szervezkedésre van szükség. Azoké 
lesz az egyház, akik akarnak tagjai lenni, azoké lesz benne minden jog, 
tehát azoké lesz a templom, azoknak a gyermekeit részesíti vallásokta
tásban a lelkész, azoknak házasságát áldja meg s azokat részesíti a hit 
minden vigaszában, akik önként, kényszerítés nélkül kijelentik, hogy 
evangélikus egyház tagjai akarnak lenni.” A  lap hasábjain még fel-fel- 
tűnnek az önigazoló hangok, pl.: mi, evangélikus papok mindig a 
„nélkülözés proletárjai” voltunk, vagy „a kommunizmus, a közösség volt 
a mi egyházunk ő szelleme, tőlünk tanulhat, egyházunkról mintát vehet 
ez a közösségre törekvő világ.”69

A  nyilatkozatoknál fontosabb azoknak a törekvéseknek a vizsgálata, 
amelyekben az egyház kereste az új viszonyok között szolgálatát. Húsvét 
másnapján közgyűlést tartott a gyülekezet. Ezen felhívási lappal össze
írják a gyülekezet valódi tagságát. Nyilatkoznia kellett minden evangé
likusnak, akar-e tagja lenni a gyülekezetnek vagy nem. A  határidőt 
jún. 30-ban határozták meg, de már május végén 230 család jelentkezett. 
Ezek anyagiakkal is készek voltak támogatni az egyházat. A  lap arról 
számol be, hogy a gyülekezet tagjainak áldozatvállalása megnőtt, az 
offertórium megszaporodott. Egy névtelen egyháztag 12-szeresére emelte 
anyagi hozzájárulását önként.70 Több apró hír utal arra, hogy az egyház 
egész élettevékenysége meghittebb, családiasabb lett. A  Tanácsköztársaság 
idején is megtörténik szabályszerűen a konfirmációi oktatás. Heti három
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-órában a lelkész készíti elő a konfirmandusokat. A  konfirmáció napja 
május 29-e volt, melyen 42 gyermek konfirmált (24 leány, 18 fiú), héttel 
több, mint az előző évben. A  gyülekezet a hittantanítást is hatékonyan 
megszervezte. Az Örömhír hírül adta, hogy hetente rendszeresen folyik 
az oktatás, melyet most már a lelkész végez, aki minden eszközzel 
hatékonyabbá, jobbá akarja tenni ezt a munkát, mert „a mi célunk 
nem a kiszabott tananyag elvégzése, hanem élő hitű, imádkozni tudó s 
öntudatos evangélikusok” nevelése. Ezért a lelkész minden óra után egy- 
egy látogatást tesz a gyermekek szüleinél, beszélget a gyermek vallásos 
neveléséről.71

Ezeket a belső gyülekezeti eseményeket azért találtam fontosnak 
megemlíteni, mivel a Horthy-korszak idején állandó szólam lett a „kom
munista vallásüldözés”. Erről szó sem volt a Tanácsköztársaság idején. 
A  Tanácsköztársaság nem a gyülekezet életét, hanem az egyház hatalmi 
pozícióit zúzta szét. Mai teológiai látásunk szerint ez Isten figyelmeztető 
ítélete volt, lehetőség az egyház küldetésének újraértelmezésére. A  mis
kolci evangélikus gyülekezet életét vizsgálva, a tanulságot Ottlyk Ernő 
szavaival tudom a legtömörebben összefoglalni: „A  fennálló nehézségek 
ellenére is őszintén kereste egyházunk a meginduló szocialista fejlődés
ben a maga építő életútjának kereteit, s alapvonalaiban már meg is 
találta az új helyzethez alkalmazkodás lehetőségeit. A  kedvezőtlen nem
zetközi erőviszonyok, belső árulás, politikai hibák következtében az első 
magyar szocialista kísérlet megbukott ugyan, de kitörölhetetlenül mély 
nyomot hagyott a nép szívében, s nagy tanulsággal látta el egyházunkat 
is: küldetésével jut ellentétbe az az egyházi tanítás, amely elszakad a 
néptől, de újra vissza lehet találni a helyes útra, az evangéliumi egy
szerűség útjára.”72

Szigeti Jenő

JEGYZETEK

1 kli. (D r .  K á d á r  I m r e ) :  Post festa. Theológiai Szemle (Tovább: TSZ), 1969. 
3—4. sz. borítója.

2 Egyház az Idők viharában. A  magyarországi Református Egyház a két vi
lágháború, a forradalmak és ellenforradalmak idején. Bp. 1957. 37—58. old.

3 D r . O t t ly k  E rn ő  tanulmányai: Az 1918—19-es forradalmak és az evangélikus 
egyház. TSZ. 1959. 1—2. — Fejezetek a huszadik század egyháztörténetéből. (Elő
adás az Ev. Teol. Akadémián 1960/61-ben) 10—40. old. — Egyházunk és az 1918/19-es 
forradalmak. Lelkipásztor (Tovább: Lp.) 1969. 5. sz. 289—301. 6. sz. 324—343. — 
Hűség Istenhez és népünkön. Bp. 1965. 276—323. — Egyházunk a szabadsághar
cokban és forradalmakban. Lp. 1967. 10. 608—613. old.

4 B e n c z ú r  L á s z ló :  A z  új eszmélkedés ideje. Lp. 1968. 9. sz. 556—560. D r . F a b ln y  
"T ib o r : Az 1919-es proletárdiktatúra társadalmi összefüggései egyházunk életében. 
Lp. 1969. 3. sz. 141—149. D r . R é d e y  P á l :  A  Tanácsköztársaság és az egyház rende
letek és lapok tükrében. Lp. 1969. jún. 323—338. Kisebb cikkek: O tt ly k  E . : Egy
házunk és az őszirózsás forradalom. Evangélikus Élet. 1968. okt. 6. 2. old. ua,:
Egyház és állam 1918/19-ben. EE. 1969. jan. 26. 1. old. ua.: Az 1918-as forradalom 
egyházi értékelése. EE. 1968. okt. 13. 2. old. ua.: Egyházunk 1919-ben. EE. 1969. 
febr. 2. 1. old. febr. 9. 1. old. F a b ln y  T ib o r :  Amiért a püspök fegyelmit kapott. 
EE. 1969. márc. 2. 3. old. Benczúr László: Sipos Aladár hányatott élete. EE. 1969. 
ápr. 20. 2. old. F a b ln y  T ib o r :  Kántortanítók a proletárdiktatúrában. EE. 1969. máj.
4. 3. old. Református eseményekről: S z ö n y l G y ö r g y : Egyház a forradalomban. öt
ven éve történt”. Reformátusok Lapja. 1969. ápr 13. old. — „A proletár vallása 
az ő saját meggyőződése”. RL. 1969. ápr. 20. 3. old. P o z s o ld  F e r e n c : Emlékezés dr. 
Ferenczy Gyulára. R. L. 1969. jún. 3. 3. old. Római katolikus eseményekről: B o r o v i  
J ó z s e f : A  magyarországi polgári forradalom és a Szentszék. Vigilia. 1969. márc. 
189—196. old.

6 Lásd: 1. sz. jegyzet.
6 D r . F a b ln y  T ib o r :  Az 1919-es... Lp. 1969. 3. 146. old.
7 Z e le n k a  P á l :  Emléklapok a miskolczi ág. hitv. evangélikus anyaegyház év

százados életkönyvéből. Miskolc. 1883. Z e le n k a  P á l (szerk.) Százados közgyűlési 
emlékek 1792. ápr. 1-ről, megünnepelve a miskolczi ág. hitv. ev. anyaegyházban
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1882. ápr. 2-án. Miskolc. 1882. S c h n e l le r  K á r o ly :  A miskolci evangélikusság. Mis
kolc, 1940. S z e n d re i J á n o s : Miskolc város története. Miskolc, 1886—1911.

8 D r . K a r n e r  K á r o ly :  A  Felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágí
tásában. Debrecen. 1931. (IV. sz. tábla).

9 Lásd: (Duisziik Lajos): Egyházunk és a demokrácia, örömhír. 1918. dec. 22. 
O tt ly k  E . :  Hűség. 289., 299., 300., 327. old. szerint már 1918 elején úgy tartotta, 
hogy a szekularizáció történelmi szükségszerűség (Evangélikus lap. 1918. 3. sz.), 
aktívan részt vett a haladó lelkészek egyház szervezkedésében, az Országos 
Evangélikus Tanács jelzője, a MELE elnökségének tagja. Az ellenforradalom 
idején a fehér terrorral szemben is a „Krisztusi irgalom”-ra intette az egyházat. 
(Evangélikus Lap. 1921. 26. sz. Nekrológja: EE. 1963. márc. 3. 3. old.

10 Előtte megpróbálkoztam a békéscsabai és a balassagyarmati anyaggal, de 
a sajtóanyag töredékessége miatt nem sokat tudtam elérni.

11 „örömhír”. „A  miskolczi evangélikus hittestvérek lapja”. Szerkeszti Duszik 
Lajos. Megjelenik hetenként a hó végén.” 1918. okt. 31—1919. au. 1-ig a következő 
számok jelentek meg: 1918. 9. szám (dec. 22.), 1919. 1—2. sz. (febr. 9.), 3. sz. (márc. 
15.) 4. szám (ápr. 20.), 5. szám (máj. 31.)

12 A  következő p o li t ik a i  la p o k a t néztem át: Miskolczi Napló, A  Reggel. Reggeli 
Hírlap, Miskolczi Üjság, Miskolczi Szemle, 28-as újság, Borsodvármegye Hivatalos 
Lapja. A Miskolci Munkás restaurálás alatt volt a vizsgálat időpontjában és a 
Miskolci Vörös Üjság hiányzott az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből. 
Az e g y h á z i la p o k b ó l az örömhír-en túl a következőket vizsgáltam át: Egyházi 
Értesítő, Lelkipásztor, Miskolci Katholikus Egyházi Tudósító. A  hírlapoknak csak 
azokat a példányokat néztem át, amelyek az Országos Széchényi Könyvtárban 
megtalálhatók. Ezeknek pontos jegyzéke a megye sajtóbibliográfiájában található. 
A továbbiakban az egyes lapok címét csak kezdőbetűivel rövidítem.

13 K e m é n y  G y ö r g y :  Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. Bp. 1942. — 
Z s e d é n y i B é la : Miskolc szellemi élete és kultúrája. Miskolc, 1929. T h u r z ó -N a g y  
L a jo s :  A  vidék sajtója. Bp. 1928. Z ir c z  P é t e r :  A  miskolci „Reggeli Hírlap” tör
ténetéből. Borsodi Szemle (tovább: BSz.) 1966. 3. 72—78. uo.: Miskolc művelődés
története a húszas években a Reggeli Hírlap tükrében. BSz. 1966. 4. 50—62. old.

14 A  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 
1842—1963. Miskolc. 1954.

15 L e h o c z k y  A l f r é d :  A z  őszirózsás forradalom Miskolcon és Borsod megyében. 
BSz. 1968. 3. — uö.: A  KMP szervezete és a proletárhatalom létrejötte Borsod 
megyében. BSz. 1968. 4. -sz. — „1919” Borsodi emlékek. Miskolc. 1959. — R á tk a i 
A n d rá s : A  Tanácsköztársaság történetének első szakasza megyénkben. BSz. 1969.
1. sz. — T ó th  P á l :  A  Tanácsköztársaság története Borsod megyében (1919. máj. 
2-től 1919. aug. 4-ig). BSz. 1969. 2. — U ra y  M ik ló s :  A  diktatúra néhány kérdése 
Borsodban a Tanácsköztársaság idején. BSz. 1969. 2. 8—kk.

16 r h . 1918. okt. 22. L e h o c z k y  A . :  im. elemzi.
17 RH. 1918. nov. 9. 2. old. MN. 1918. nov. 10. 2. old.
18 MKET „Ami soha sem változik”. 1918. dec. 1.
19 Uo. 1H3. old. „A vallás szerepe a gazdasági életben a háború után.
20 D u s z ik  L a jo s  is felfigyelt erre: „A feminizmus” ö. 1918. 2. 1—2. old.
21 RH. 1918. nov. 29. 2. old.
22 MN. 1908. nov. 30. 3. old. „Felhívás Miskolc női egyesületeihez”.
23 r h . 1918. dec. 6. 3. old. „A  katholikus papság reformja” (A program, Z á b - 

rá tz k y  G y ö rg y , Dr. P é c h y  A lá n  nyilatkozata). RH. 1918. dec. 25. 5. old. M ik e s  L a 
jo s :  A  katholikus papi nőtlenségről. — RH. 1918. dec. 21. „A g. kath. paptanács 
megalakulásáról”.

24 l . 1918. dec. 1. 49—50. Forradalom és vallás. 54. old. Forradalom.
25 EÉ. 1918. dec. 101—102. „Advent”.
26 r h . 1918. nov. 13. — Jól illusztrálja ezt Tóth Árpád: Üj Isten című verse. — 

Máshol is találkoztam ezzel: Nógrádi Népszava: 1919. ápr. 20. 2. old. S.-a: Terjed, 
mint a vallás. „Jézus erkölcsi tétele . . . csak a marxizmus emlőin megizmosodott 
proletárdiktatúra intézményeiben tudja végre-valahára majd megváltani ezt a ha
zug, rongy, silány világot.” — Marxista kritikája: B e l lé r  B é la :_ A  Tanácsköztár
saság és a vallás. Világosság. 1969. ápr. 213. old. Kritikája egyházi szempontból: 
O t t lv k  E . : Hűség. 294. old.

27 r h . 1918. nov. 13. 2. old. „Református egyházmegyei gyűlés”.
28 p,H. 1918. dec. 20. 3. old. „Révész Kálmán dr. beiktatása”.
29 Ádventi esti istentiszteletek: MN. 1918. nov. 30. 3. RH. 1918. dec. 1. 3. old. 

uo. dec. 8. 3. old. A  leánvegyesület szegényeknek szánt karácsonyi ajándékozása. 
RH. 1918. dec. 21. 3. old. MN. 1918. dec. 22. 3. old. — Karácsonyi istentisztelet. RH. 
1918. dec. 25. 7. old. Üiévi Istentisztelet. RH. 1918. dec. 31. 4. old. MN. 1918. dec. 31.

30 B r u c k n e r  G v ő z ő :  A  tiszai ev. egyházterület miskolci jogakadémiájának 
múltja az eoeriesi ősi kollégium tükrében. Miskolc. (1943). — MH. 1918. dec. 11.
2. Miskolcra költözik az eperjesi jogi akadémia. MH. 1918. dec. 12. 3. — dec. 17. 
2. old. — ö. 1919. febr. 9. 14. „Jogakadémiánk lesz”.

31 MN. 1918. nov. 12. 3. old.
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32 MN. 1918. dec. 1. „A magyar ádvent”.
33 MN. 1918. dec. 15. 2.
34 MN. 1918. dec. 18. 2. ,,A néma gárda” (Válasz Duszilc Lajosnak.)
35 m n . 1918. dec. 19. 2. „Álarcos bál” — Felhívás a jelentkezésre.: ui. 3. old.
36 MN. 1918. dec. 22. 2. old.
37 ö. 1918. dec. 22. 3—4 D (D u s z ik  L a j o s ) : Egyházunk és a demokrácia. — Ko

rábban is írt a feminizmusról, ö. 1918. febr. 2.
38 ö. 1918. dec. 22. 8. old.
39 R a va sz  J á n o s : (szerk.) A  magyar neveléstörténet a feudalizmus és kapita

lizmus korában Np. 1960. (írod.). R a va sz  J á n o s : Tanulmányok a magyar nevelés 
történetéből 1848—1944. Bp. 1947.

40 B e l lé r  B é la : A  Tanácsköztársaság a világi iskoláért. Világosság. 1963. márc. 
168. old.

41 RH. 1918. dec. 21. 2. old.
42 Budapesti Evangélikusok Lapja. 1919. febr. 2. R a ffa y  S á n d o r : A  vallásokta

tás kérdése. Lásd még: R (R a f fa y  S á n d o r ) :  A  vallás, uo. 1919. jan. 5. uo. jen. 12. 
7—8. old. (A Vigadóban tartott gyűlésre való felhívás) uo. jan. 19. 10—11. (A gyűlés 
leírása.) — márc. 8. M o k r y  E rz s é b e t : A  vallásoktatás kérdéséhez. — márc. 16.:
5. B. A  vallástanítás újítása.

43 Budapesti Evangélikusok Lapja. 1919. febr. 2.
44 r . 1919. febr. 4. 2. old. „Szózat az országhoz.” A  cikk az aláírók neveit 

is közli.
45 MKT. 1919. febr. 21. old.
46 r . 1919. febr. 6. o. „Miskolc polgárai”.
47 r . 1919. febr. 2. „Még egy kormánybiztost!”
48 r h . 1919. febr. 4. 1. old. Ellenforradalmi puccs Székesfehérváron.” RH. 1919. 

febr. 6. 2. Néhány szó az ellenforradalmi tünetekről” (az OLSz szerepe) R. H. 
1919. febr. 7.: 1. old. „Nyílt ellenforradalmi mozgalom Gyöngyösön”. RH. 1919. 
febr. 14:2. „A vallás mint ellenforradalmi kérdés” stb.

49 R. 1919. febr. 5. 1. old.
50 Erről lásd: H a jd ú  T ib o r :  Az 1918-as... 224—225. 294—kk. old. Az idézet a 

könyv 280. oldaláról való.
51 Duszik ellenforradalmi szerepéről: MN. 1919. febr. 14/2. —r.—i: Megfigye

lések. — 28-as újság. 1919. febr. 14: 4—7. (Sassy Csaba): Látogatás a miskolci el
lenforradalmároknál. Duszikról ezt írja: „Nem tud megbarátkozni az új rend
del. Már csak azért sem, mert az ellenfele, aki szatmári képviselő választáson 
megbuktatta, dr. Nagy Vince, belügyminiszter lett.”

52 r . 1919. febr. 11/2. „A miskolci szociáldemokrata párt vezetőségéhez.”
53 r h . 1919. febr. 14. 2. old.
54 MN. 1919. febr. 16. 3. P a lá g y i L a jo s , K a rá c s o n y  M a rg it ,  H e rc z fe ld  D ezső  

hozzászólásai stb.
55 RH. 1919. febr. 28. 4.
56 ö. 1919. febr. 9. A  legáldottabb és legkönnyebb egyházfenntartás.
57 Az általános képhez: ö. 1919. febr. 9-i számát: A körkérdésekhez: ö. 1918. 

okt. 20: 3—4. dec. 22.
58 ö. 1919. febr. 9. 4—5. old. él: Egy leány a többiekhez.
59 ö. 1919. febr. 9. 5—6. (Duszik Lajos) „Évkönyvszerű közlemények”.
60 ö. 1919. márc. 15. 1—2. (Duszik La jos): Jön a jobb jövő.
61 B e l lé r  B é la :  A  Tanácsköztársaság egyházpolitikája. Világosság 1962. júl.— 

aug. 97—101. —uo. A  Tanácsköztársaság és a vallás. VilágOiSság. 1969. ápr. 212—216. 
— P e t r á k  K a ta lin — M i i le i  G y ö r g y :  A  Magyar Tanácsköztársaság művelődéspoli
tikája. Bp. 1969.

62 A  Tanácsköztársaság és az egyház, rendeletek és lapok tükrében. Lp. 1969.
6. 323—338. old.

63 A  Magyar Tanácsköztársaság sajtójának bibliográfiája. Bp. 1960. Dr. K á l
m á n  L á s z ló n é : A  Tanácsköztársaság sajtójának repertóriuma Bp. 1968. — A  ma
gyar munkásmozgalom bibliográfiája. 1848—1948. Bp. 1964. I. 197—230. old. József 
Farkas: A  Magyar Tanácsköztársaság sajtója. Bp. 1969.

64 RH. 1919. márc. 27.
65 BHL. 1919. ápr. 24. 76. old. MN. 1919. máj. 29.
66 RH. 1919. ápr. 3. — Lásd: R á tk i A n d rá s : A  Tanácsköztársaság első szakasza 

megyénkben. BSz. 1969. 1. 5. old. — B e l lé r  B é la : i. m. Világosság. 1969. ápr. 
216. old.

67 BHL. 1919. ápr. 24. 78—79. Fáber Oszkár 147—1919. eln. sz. leirata Borsod 
vármegye tanácsához, vö. ezzel Fáber Oszkár ápr. 24-i nyilatkozatát. Kisújság.
1Q1Q á rv r

68 BHÍL. 1919. júl. 3. 120—121. old.
69 ö. 1919. ápr. 20—máj. 31-i számai.
70 ö. 1919. ápr. 20. 4. old.
71 ö. 1919. ápr. 20. 3. — máj. 31. 2—4. — máj. 31: 8. old.
72 istenszeretet — emberszeretet. Bp. 1962. 95. old.
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S zem le

Az evangéliumi egyházak 
és a forradalom Dél-Amerikában

Dr. Christian Lalive d’Epinay professzor fiatal genfi 
vallásszociológus, jelenleg Buenos Airesben, Argentínában 
él, és az „Egyház és társadalom” dél-amerikai csoportjának 
(ISAL) munkáját elemzi. Neve több publikációval vált is
mertté. Ez a cikke megjelent az ISAL folyóiratában, Monte- 
videóban (Uruguay): Christianismo y Sociedad, 1968, Ano 
VI. 16—17; fordítása pedig az LVSz-Pressedienst 1970. ja
nuár 29-i 3/70. számának melléklete. A  cikket — kissé rö
vidítve — nemcsak azért közöljük, mert a Porto Alegre-i 
nagygyűlés előtt érdeklődésünk különösen is a latin-ame
rikai egyházak élete felé fordul, hanem azért is, mert ez a 
tanulmány számunkra is tanulságosan elemzi az egyház ige
hirdetésének és munkájának szociológiai összefüggéseit és 
hatásait. Belőle világosan kitűnik, hogy ezeknek az össze
függéseknek a felismerése és tudatosítása nélkül az egyházi 
munka, az evangélium hirdetése még a legjobb szándék fel- 
tételezése mellett is gyökeresen célját tévesztheti. A  tanul
mány ösztönzést adhat lelkészeinknek is arra, hogy saját 
igehirdetésük és igehallgató gyülekezetük társadalmi helyét 
és hatását szociológiai kritikai viszgálat alá vegyék, és mér
legeljék, hogy mennyiben felel meg egyházunk 25 év alatt 
kialakított közös útirányának.

Konzervatív erő?

Ismeretes, hogy Dél-Amerika helyzetét az utóbbi időben az ellenfor
radalmi erők győzelme és uralma jellemzi. A  mi feladatunk most az, hogy 
megértsük az evangéliumi egyházak hajlamosságát olyan állásfoglalá
sokra, amelyek szembeszállnak a helyzet megváltoztatásával, hogy felmu
tassuk rejtett vagy nyílt konzervativizmusukat, valamint a hívőkre gya
korolt hatásukat, amelynek következtében a hívők figyelmüket egészen 
elfordítják országaik társadalompolitikai helyzetéről, sőt több esetben a 
latin-amerikai maccartyzmus zászlaját vonják fel.

Világosságot vet a helyzetre az összehasonlítás haiti és kubai protes
tánsok magatartása között. Kubából tömegesen menekültek el bennszülött 
lelkészek, akik közül sokan azóta mint „testvéri munkások” különböző 
latin-amerikai országokban dolgoznak, és együttműködnek mindazzal, 
ami összefügg a Kuba ellenes propagandával. Ezzel ellentétben napról 
napra új misszionáriusok jönnek Duvalier országába, és „tevékenységük” 
annyira növekszik, hogy 1957-es népszámlálás szerint a lakosság 12—
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14%-a volt evangéliumi protestáns, ma pedig majdnem 25%-a. Kubában 
a lelkészek az iskolák és más szociális intézmények államosítását any- 
nyira elviselhetetlennek tartották, hogy elhagyták az országot. Haitiban 
nem izgatja és nem zavarja a protestánsokat az ott uralkodó állandó ter
ror, s a vezető személyiségeknek nem okoz lelkiismereti konfliktusokat. 
Markáns példa ez: az evangéliumiak jól érzik magukat az országban, 
amelyeket a szélső jobb kormányoz (ameddig nincs vallásüldözés, amelyet 
a reakciós katolikus hierarchia távirányít, ahogyan ez Kolumbiában tör
tént 1940 és 50 között), de heves válságba jutnak, mihelyt a hatalmat egy 
igazán forradalmi kormány veszi át.

A kérdés, amelyre feleletet keresünk ez: Miért támad az a benyomás, 
hogy a protestánsok és az evangéliumi felekezetek a forradalmi változást 
olyan bizalmatlansággal szemlélik, amely arra indítja őket, hogy az adott 
rendszer fenntartását elősegítő erőt képviseljenek?

Ügy vélem, két egymást kiegészítő magyarázat van erre. Az első, ame
lyet nem akarok részletezni, mert jól ismert, az, hogy a protestantizmus 
az Egyesült Államokon keresztül került Dél-Amerikába, és így kérdé
sessé teszi, hogy a misszionáriusok által hozott üzenet egy evangélium-e, 
vagy az evangélium észak-amerikai interpretációja. (Ugyanezt a kérdést 
lehet feltenni Afrika európai „evangelizációjára” nézve is!) Másszóval: a 
missziók idegen kultúra hordozói voltak, amely vegyült az evangélium 
hirdetésével. Következménye az olyan értékekkel, gondolatokkal és ma
gatartási normákkal telített dél-amerikai protestantizmus, amelyek ha
sonlítanak az észak-amerikai társadaloméhoz, ebből pedig következik a 
tudatos vagy öntudatlan összejátszás a dél-amerikai protestantizmus és 
az Egyesült Államok között. A  másik magyarázat a protestantizmus ar
culatának bizonyos változására hívja fel a figyelmet: a népi protestan
tizmus létrejöttére és növekedésére, amely független a missziói társula
toktól, az új lelkészi karra, és aZ egyházi autonómia megszerzésére. Ezt 
a folyamatot jellemzi az evangéliumi felekezetek nagyobb azonosulása 
Latin-Amerikával. Viszont felmerül a kérdés, hogy akkor a nemzeti és 
népi egyházak miért nem szólaltatják meg üzenetükben azt a politikai 
társadalmi tiltakozást, amely a dél-amerikai nép helyzetéből következ
nék, és miért lesznek ehelyett a meglevő rendet őrző erővé?

„Elnyomott” nép

Ha van a protestantizmusnak ismertető jele, amely egyre inkább 
kiviláglik, akkor ez a vidéki vagy városi eredetű tömegi, lumpenprole- 
tariátusi jellege. A z evangéliumi hivők valóban a néphez tartoznak, és 
a legvalóságosabban élik át az amerikai nép problémáit, az éhséget, a 
betegséget, a halált, az elnyomást. Nemzeti jellegük napról napra nyil
vánvalóbbá válik az egyházak gyors fejlődése révén, miközben függet
lenülnek a missziói társulatokból. Ehhez járul a nagyméretű, de két
értelmű „akkulturáció”, vagyis az alkalmazkodás a számukra eredetileg 
idegen latin-amerikai kultúrához a megszentelődés nemzeti egyházai, ill. 
a pünkösdi mozgalom közvetítésével. Nézetem szerint erre való tekintet
tel kell az evangéliumi hivőket a dél-amerikai nép olyan részének te- 
kintenünk, amelyet „elnyomott népnek” neveznék P. Freire terminoló
giája szerint. Elnyomott nép, mert ez éli át legkonkrétabbul Dél-Ame
rika drámáját, a nyomort, a kizsákmányolást, az elnyomást a hatalom 
birtokosai részéről, értve a politikai, katonai, gazdasági és vallási hatal
mat. Elnyomott nép, amely sok esetben csak elmosódottan, intuitív mó
don, megfelelő kifejezést nem találva tud elnyomott állapotáról, és amely
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gyakran azoknál a szervezeteknél keres menedéket, amelyek az elnyo
mást intézményesítik. Ezt az ellenmondást könnyű megérteni.

Vegyük a „hacienda”, a nagy farm, a nagybirtok esetét. A  hacienda 
gazdasági struktúrájával magát a pazarlást, rossz gazdálkodást jelenti. 
Társadalmi struktúrájával pedig képviseli a társadalmi elnyomást a fél
rabszolgaság rendszerével, a „peón” (mezőgazdasági napszámos) totális 
függőségét a „patronustól” (földbirtokostól). Ez a függőség olyan töké
letes, hogy a peón általában egy évvel előre tartozik bérével a patronus- 
nak. Ugyanakkor a hacienda a peónnak mégis a biztonság illúzióját 
nyújtja: neki és családjának van tartózkodási helye, stabilitása, amely 
még ha véletlenből adódik is, mégis biztos. A  peón ezt a helyzetet előny
ben részesíti a teljes elgyökértelenedéssel szemben. Ezért olyan, mint 
a Kolumbus tojása a következő megfigyelés: „A  forradalmárok azt 
mondják, hogy gyökeres változásokra van szükség, de megállapítják, 
hogy azok, akikért ez a forradalom történnék, éppen azok, akik azt leg
kevésbé akarják.” A  választások eredménye erre nézve nem mond sem
mit. Olyan országokban, amelyekben a gazdasági hatalom és követke
zésképpen minden hírközlő eszköz az oligarchia kezében van, az egyes 
ember lelkiismereti döntése szerinti személyes szavazás tiszta illúzió. 
Viszont a fenti megállapítás a nép ellentmondásos magatartásáról meg
felel a valóságnak, és ezt a közvéleménykutatás is sokszorosan meg
erősíti.

Ez az ellentmondás az elnyomott öntudat különös ismertető jele: az 
ember fél minden változástól, „fél a szabadságtól” , ahogyan E. Fromm 
mondja. A  rettenetes bizonytalanság helyzetét éli át a szó minden vo
natkozásában, és annyiszor csalódott, hogy a kétségbeesés erejével ka
paszkodik abba a kis biztonságba, amije még van. Ez a magyarázata 
a „marginados”, a társadalom kivetettéi konzervatív, sőt majdnem reak
ciós jellemének Latin-Amerikában (és az egész világon). Hogy mármost 
az elnyomott öntudata felszabaduljon elidegenedéséből, 1. ahhoz meg 
kell szabadítani minden struktúrától, amely lélektanilag, gazdaságilag 
és társadalmilag az elnyomás állapotában tartják, és 2. csak ezektől a 
struktúráktól való megszabadítása teszi számára lehetővé, hogy saját 
állapotának tudatára ébredjen, és felismerje azt az utat, amelyen járnia 
kell, hogy kijusson ebből az állapotból.

„Elnyomott” evangéliumi hívek

Amit az elnyomott népről mondtunk, az érvényes az evangéliumi 
hívőkre is. De ezeknek sajátos jellegzetességük is van, aminek leírása 
talán nem mindenkinek fog tetszeni. Az evangéliumi hívőknek elnyo
mott öntudatuk van, de ami még rosszabb: olyan szervezetekben élnek, 
amelyek az elnyomott öntudatot erősítik azzal, hogy olyan társadalmi
kulturális struktúrába illeszti bele őket, amely az elnyomásnak ezt az 
állapotát szentesíti. Sőt, ezeknek az szervezeteknek — nyíltan szólva: 
evangéliumi felekezeteinek, vagyis egyházaink szervezeteinek — sikerül 
teljes megmerevedést előidézni azzal, hogy az elnyomott öntudatot be
fagyasztják, hirdetik és elhitetik híveikkel, hogy olyan intézményes 
struktúrákban élnek, amelyekre az isteni akarat tette a pecsétet. Egy
szóval: egyházaink nemcsak részei a struktúráknak, amelyek az elnyo
más állapotát segíti fenntartani, hanem megerősítik az emberi elidege
nedésnek ezt az állapotát azzal, hogy azt a benyomást keltik, mintha 
ezek „isteni jog” alapján léteznének.

Ezért nehéz ezeket az egyházakat megváltoztatni, és híveik is azok
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közé tartoznak, akik a változás vagy átalakítás gondolatának leginkább 
ellenállnak. Néhány példával is szeretném ezeket a súlyos állításokat 
alátámasztani. Ehhez meg kell említenem, hogy Latin-Amerikában a 
protestantizmus tömeges növekedése és népi tömegvallássá fejlődése a 
dél-amerikai történelem jellegzetes időszakában ment végbe. A  húszas 
években kezdődött, és tart a mai napig. A  latin-amerikai történelemnek 
az a szakasza ez, amelyet G. Beyhaut permanens krízisnek nevez.

Ebben az időszakban kezdett szerepet játszani az olyan felekezetek 
evangéliumi üzenete, mint a megszentelődés egyházai, vagy a pünkösdi 
mozgalom, amelyeknek ambivalenciáját kell hangsúlyoznom, a) A  fele
kezetek egyrészt nyilvánvalóan felszabadító és integráló funkciót vé
geznek az áttérő javára. A  kivetettnek, az elszigeteltnek, a kétségbe
esettnek életértelmet adnak, integrálódáshoz segítik egy társadalmi cso
portban, vagyis megszüntetik ennek az embernek a kivetettségét, egy 
bizonyos emberi megbecsülést, jogot és felelősséget adnak neki. Támo
gatást is. Az egyházak itt nyilvánvalóan kiválóan pozitív funkciót tel
jesítenek, amikor a marginadosok tömegét integrálják magukba. De az
után azt kell kérdeznünk, hova integrálódnak ezek a tömegek? Milyen
féle szervezetekbe? Más szóval elemeznünk kell azt a helyet, amelyet 
ezeknek a felekezeteknek a szervezetei a társadalom egészében betölte
nek. b) És itt válik nyilvánvalóvá kétértelműségük. Röviden összefog
lalva, külön bizonyítás nélkül állítom: a népi evangéliumi felekezeteket 
a hagyományos latin-amerikai példa szerint szervezték. A  hagyományos 
szervezetek, a „nagy család”, a hacienda, a paternalizmus és a patri- 
monializmus összeomlásának pillanatában, az átmenet szakaszában je 
lentek meg az evangéliumi felekezetek, és minden területen úgy szer
vezkedtek, hogy majdnem betű szerint alkalmazkodtak a hagyomány
hoz. Újra a múltat testesítették meg, és létét nyújtották meg a jelenbe. 
Ezért a mi evangéliumi mikrotársadalmainkat úgy tekinthetjük: 1. mint 
póttársadalmakat olyan időben, amikor a régi társadalmi struktúrák el
tűnnek anélkül, hogy újak jelennének meg helyettük; 2. mint a múlt 
átalakított maradványait, ami a szociális struktúrákat illeti; 3. mint el
szigetelt társadalmakat, amelyek önmagukba zártak, történetietlenek, 
statikusak.

Ebből adódik az akkulturáció ambivalenciája. Egyrészt helyes arról 
szólni, hogy egy bizonyos protestáns irányzat számszerű sikere kultu
rális alkalmazkodására is vezethető vissza. De mihez való alkalmazko
dására? A  dél-amerikai kultúrához és társadalomhoz, amelynek fejlő
dése a lehető legnehezebb szüléshez hasonlít, és amelynek formáját és 
tartalmát lehetetlen előre leírni, vagy a múlt kultúrájához és társadal
mához, amelytől nem szabad elpártolni, de amelyről ugyanolyan bizo
nyos, hogy túl kell jutni rajta? Világos, hogy az evangéliumi felekeze
tek alkalmazkodása a múltra vonatkozóan történik. Az is világos, miért 
lesznek ezek a felekezetek szociológiailag a meglevő helyzet megőrzésé
nek regresszív intézményeivé és erőivé. De lássunk két példát arról, 
hogy egyházaink milyen értelemben lesznek olyan társadalmakká, ame
lyek a múltat pótolják, és restaurálják.

Az első példa. Három meggyőződés képezi a hacienda struktúrájá
nak alapját: a) a személyes kapcsolatok értékébe vetett hit; b) az a 
meggyőződés, hogy a hacienda-tulajdonos hatalma vallásos eredetű, és 
örökértékű, és ezért abszolút; c) az a meggyőződés, hogy ha szükség van 
rá, sohasem fog hiányozni a patrónus segítsége. Mit tesznek az egyhá
zaink? Semmi mást, mint hogy szintén e három „hittétel” szerint szer
vezkednek, úgy, hogy új ideológiai erőt adnak nekik. A  missziói szituá
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cióban a gyülekezet alapja az a meggyőződés, hogy a lelkész Isten hely
tartója, hogy hatalma isteni eredetű, és ezért tisztelni kell, és neki en
gedelmeskedni. Ebből következik, hogy minden gyülekezetünk a sze
mélyes viszony alapján szerveződött, és a konkrét személyes segítés lett 
normává, abban az értelemben, hogy a felebaráti szeretetet a testvéri 
szeretetre értik.

A  második példa: A  lelkész a dél-amerikai színen úgy jelenik meg, 
mint egy autokratikus és paternalisztikus hatalom újramegtestesülése. 
A  gyülekezet maga pedig olyan társadalmi struktúrának tekinti magát, 
amelynek célja, hogy tagjai egész életében monopol-helyzete legyen, 
úgy, hogy elkülöníti őket attól a társadalomtól, amelyben élnek. Ideoló
giai szinten a mögötte rejlő dogma nem más, mint az egyházi tekintély 
iránti engedelmesség dogmája. Ezen a területen fontos jelenségek figyel
hetők meg. Először az áttérés esete. Az áttérés legalább részben önkén
tes aktus. Az az ember, aki különböző események és találkozások hatása 
alatt áttér, mégis a személyes döntésének lehetőségével él. Az alsóbb 
néprétegek sok embere számára páratlan eseményről van szó, amelybe 
a döntésre és nem csak az engedelmességre való szabadságukat és jogu
kat nyilvánítják ki. Az evangéliumi prédikáció az embertől az akarat 
és a síkraszállás aktusát követeli, és így az embert öntudatosodásra se
gíti azzal, hogy megmutatja, hogy van szabadsága döntésre. Ismételjük, 
az áttérés sok esetben a személyes döntés első lényeges aktusa. De ez 
az aktus, amely az élső lépés lehetne a szabad és felelős ember felé, 
végül is a szabad és személyes döntés első és utolsó aktusa. Áttérni azt 
jelenti, mint csatlakozni egy gyülekezethez, vagyis egy olyan társadalmi 
csoporthoz, amelyben előírt normák uralkodnak, és amelynek életében 
engedelmesen kell részt venni. Szervezetileg a gyülekezet akár nyíltan, 
akár rejtetten arra a követelményre épül, hogy a hivő szentelje egész 
szabad idejét az egyháznak. Ezért van többnyire mindennap istentisz
telet és számtalan aktivitás. A  szervezetnek ez a centripetális értelme
zése valóban lehetetlenné teszi a hivő számára, hogy valamilyen világi 
szervezetben felelősen működjék. Tegyük fel pl., hogy N testvért kine
vezik szakszervezete titkárának. Idejét tényleg meg kell osztania az egy
ház és az szakszervezet között. így már nem vesz részt olyan rendsze
resen az istentiszteleteken és az egyházi aktivitásokon. A  lelkész ekkor 
a következő észrevételt teszi: „A  testvér világi dolgokkal szórakozik, el- 
veszelődik.” Azután a szakszervezetben a csoportmunka új formájával 
ismerkedik meg, amelynél az egyes emberek kritikai részvétele, a dia
lógus és a diszkusszió lényeges elemet alkotnak. Megtanul gondolkodni, 
véleményt alkotni, egy problémát mérlegelni. Következésképpen meg 
fogja kísérelni, hogy a részvételnek ezt az új értelmezését egyházába 
is bevezesse. Tárgyalni fogja lelkésze döntéseit, ami konfliktusba visz. 
Ekkor következik a lelkész újabb észrevétele: „Ez a testvér sokat vitat
kozik, ellentétet szít, a szakszervezet elrontotta, most a gyülekezetemet 
is el akarja rontani” , és ismétli azt a nézetet, hogy ez az ember elvesze- 
lődik. És valóban, ez a testvér, ahogyan sok esetben tapasztaljuk, „el- 
veszelődik” . A  kétféle tagság közötti feszültség egyre nő, míg választania 
kell. Vagy lemond társadalmi felelősségéről, és visszatér lelkésze gyám
sága alá, vagy szakít egyházával. Az első eset alárendeltséget jelent, és 
emberi felelősségéről való lemondást. A  második eset következménye 
hitének elvesztése, mert nyilvánvaló, hogy a hitnek szüksége van a kö
zösség támogatására.

Ez a két példa elég annak megmutatására, hogy az evangéliumi fe
lekezetek hogyan értékelik fel újra a paternalisztikus hatalmi struktúra
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alapideológiáját, és hogyan szervezkednek mint centripetális és exkluzív 
társadalmak a környező világtól idegenkedő szemlélettel.

Azt lehetne mondani, hogy mindez talán a népi protestantizmusra, 
a megszentelődés egyházaira és a pünkösdi mozgalomra érvényes, de 
nem a hagyományos egyházakra, Erre azt kell felelnünk, hogy bár az 
ideológiai, teológiai formulázásban vannak különbségek, a tények szem
pontjából azonban a helyzet nagyon hasonlít. A  hagyományos egyházak
nál szintén jelentkezik a szervezet centripetális jellege és az engedel
mességről alkotott felfogás ereje, és ha társadalmi felelősségről van szó, 
akkor azt mindennemű politikai felelősségtől radikálisan meg akarják 
különböztetni. Szükségszerű következménye ennek az, hogy az egyház 
szociális stratégiája, amely ugyanakkor apolitikus, a status quo-t szol
gálja. Az a tény, hogy a politikai valósággal kapcsolatban nem emelik 
fel a szavukat, vagy nem is cselekednek, azt jelenti, hogy azt elfogadják 
ügy, ahogyan van. Legvilágosabb példa erre Haiti.

Megoldás?
Bármi legyen a mi egyházaink vallásos funkciója, bármi legyen a 

hozzájárulása az emberek problémáinak megoldásához, szociológiailag 
egyházainknak fékező szerepe van: konzervatív, vagy egyszerűen reak
ciós szerepe, mivel az ember számára úgy jelentkeznek, mint kimenekü
lési lehetőség történeti szituációjából, emberi felelősségéből és ember
társaival való szolidaritásából. Lehetővé teszi a nép embere számára, 
hogy elkerülje a személyes találkozást a nép problémáival. Az egyház 
így a tömegek menedékévé lesz, olyan múlt menedékévé, amelyet Latin- 
Amerikában le kell győznie, ha meg akar változni. Itt kell kezdődnie 
a teológiai eszmélkedésnek arról, hogy a szociológiai leírás mit jelent 
teológiai szempontból. Ez nem az én feladatom, de ha az egyház meg
határozásaként elfogadjuk, hogy az egyház része a világnak, hogy a v i
lágban van, akkor feltűnő az a tény, hogy az evangéliumi gyülekezetek 
mindent megtesznek, hogy híveik ne lehessenek jelen a világban. A jö 
vőre nézve azt mondhatom: többé nem arról van szó, hogy az egy
házakat egy kissé befolyásoljuk, hogy néhány új elemet felvegyen ma
gába. Egyházaink úgy, ahogyan vannak, kész, szerves alakulatot képez
nek. Ennek az alakulatnak nemcsak egy eleme az, amely akadályozza 
a hívek felelős aktív részvételét a társadalom életében, hanem majdnem 
minden eleme ilyen. Ezért az egyház jelenlegi formájából, amelyben az 
egyház sziget vagy menedékhely, egy olyan más formában való átme
net, amely egyházunkat a társadalom felelős részévé tenné, nem tör
ténhet evolúció révén. Az egyház e kétféle formája között minőségi tö
rés van, amely lehetetlenné teszi a reformista átmenetet. A  dél-ameri
kai protestantizmus megváltoztatása szükségessé teszi az első forma ra
dikális támadását. Magába foglalja azt a feladatot, hogy rést vágjunk 
ebbe a megkövesedett alakulatba, hogy struktúráik szétessenek. Csak 
így lehetséges egy új strukturálás. Mint a társadalompolitikai területen, 
úgy egyházi téren sem lehetséges Latin-Amerikában a reformista út: 
csak radikális eljárás nyithat új utakat.

Christian Lalive d’Epinay 
Buenos Aires
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H alottaink

MOHACSY LÁSZLÓ 
(1902-1969)

1969. június 23-án a pápai temetőben sírja felett felszabadul
tan hangzott az ének: „Megyek, már, óh Uram, megyek fe léd .,.” 
Hosszú szenvedésnek, gyötrelmes kínjainak jelentette a végét. 
Pedig Istennek áldott embere volt. Nem volt kiemelkedő egyéni
ség, de az Úrnak jó és hűséges szolgájaként élt és dolgozott. 
Csendesen és alázatosan, mert így illik ahhoz, aki nem egysze
rűen csak napszámosa az Úr szőlőjének, hanem maga is az Űré. 
67 esztendeig tartó élete küzdelmekben változatos volt. 1902-ben 
született Pápán, ahol apja, dr. Mohácsy Lajos akkor Gyurátz 
Ferenc püspök titkára volt, de nemsokára Marcalgergelyi.be köl
tözködtek, s itt volt édesapja 47 évig lelkész. Kemény, szigorú ne
velést kapott. Éppen ezzel magyarázható az is, hogy az érettségi 
megszerzése után tisztviselőnek ment el, és csak néhány évi meg
takarított keresetével kezdhette el teológiai tanulmányait. A kör
nyéken „gazdag Mohácsy”-nak emlegetett apa így edzette leg
idősebb gyermekét az életre! Lelkésszé avattatása után a csöglei 
misszióban, majd Kölesden és öriszentpéteren kezdte, illetve foly
tatta lelkipásztori szolgálatát, amely helyeken ugyancsak hűség
gel és lelkesedéssel dolgozott, de igazi otthonára a bakonytamási 
gyülekezetben talált, 1933-ban. Itt élt és dolgozott 1968. év vé
géig, amikor elhatalmasodó betegsége nyugdíjba kényszerítette. 
35 év alatt lelkileg összeforrott Bakonytamási népével. Ezt az 
összeforrottságot talán még jobban erősítette a tragikus második 
világháború, mely őt tábori lelkészként egy időre a frontra kira
gadta szerettei és gyülekezete köréből. Ottlétemkor könnyezve 
mutogatták lelkipásztori leveleit, „tábori lapjait” . Történelmi idők 
a hűségnek és szeretetnek kiváltképpen való próbái! Amikor át
vonult gyülekezetén a front, s a német géppuskaállásnak beren
dezett, s ezért súlyosan megrongált templom tornya égre kiáltva 
hirdette a háború kegyetlenségét, s elárvult családok zokogtak 
még súlyosabb sebektől, Mohácsy László mindig ott volt, ahol 
szükség volt rá. Kötözött, gyógyított, vigasztalt és gyülekezetével 
egyetértésben az újjáépítéshez fogott. Segítője volt népének nem
csak igehirdetői, szűkebb értelmű lelkipásztori minőségben temp
lomban, bibliaórákon, pásztori látogatásain, de hozzáfordultak 
hívei betegségükben, orvosi problémáikkal is, mint aki nagy ta-

171



pasztalatokkal és hozzáértéssel rendelkezett e vonalon is. A popu- 
lus robusta, a rendkívül gyors növésű nyárfa Bakonytamási meg
honosítása is az ő szolgáló életének állított emléket. Egyházme
gyei lelkésztársai is szeretettel vettük körül. Jó testvérünk volt 
a kiterjedt fraternitásban. A közszolgálatban való önzetlen és 
szíves készségére jellemző, hogy 20 évig volt a veszprémi egy
házmegye pénztárosa. De ez jelentette mindenki részéről a meg
becsülést is.

Szerető családi kör övezte mindvégig; hitvesének, testvérei
nek jósága, híveinek barátainak megemlékezése. Megadatott neki, 
hogy mindhárom szeretett gyermekét szárnyaira bocsáthatta, sőt 
unokáját is megláthatta. Kívánsága szerint hívei bakonytamási 
földdel takarták be koporsóját, de nem az emlékezetét, mert: „az 
igaznak emlékezete áldott” !

Síkos Lajos

SZALAY MIHÁLY 
(1880-1970)

1970. január 22-én, 90. évében hunyta le a halál álmára 
szemét ősi, lovászpatonai gyülekezetében. Nemcsak agg kora volt 
az, amely tiszteletet parancsolt iránta, de az a hűséges szolgálat 
is, amit átlagon felüli tehetségével és acélos jellemmel végzett. 
Életútja 1880. november 25-én egy kispéci földműves család szor
gos és egyházias köréből indult el. Az a maradandó „ősi örök
ség”, amit kapott szüleitől, drága értékként ragyogott neki és kí
sérte el koporsója zártáig. Halála előtt kb. két héttel küldette el 
önéletrajzát. Ebben különösen is megragadott a 90 éves „gyer
mekinek rég porladó szülei, atyja iránti meg nem avult tiszte
lete s édesanyja irányában hálától lobogó szeretete, amelyet nem 
tudott megfogyasztani sem idő múlása, sem éveknek múltba ve
sző sokasága. Isten kegyelmes ajándékaként „templomba beépített 
oszlop” lehetett. De ennek lelki, szellemi és erkölcsi alapozása 
már a szülői házban elkezdődött s folytatódott a soproni Alma 
Materben, ahol a főgimnázium után nemcsak teológiát végzett, 
hanem tanítói oklevelet is szerzett. írói készsége, költői tehetsége 
már diákkorában kibontakozott. Atyai jó barátjaként emlegette 
néhai Vojtkó Pált, aki biztatta a verselésre, sőt első verseit sze
mélyesen vitte el az egyik soproni lapnak. E tanára, amikor meg
tudta, hogy nagy reményre jogosító tanítványa még nem járt Bu
dapesten, elvitte oda, „mindent” megmutogatott neki és közben 
hangsúlyozta: „Mindez pedig igazán a miénk, mert itt a bécsi
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udvar nem épített, nem segített semmit, inkább mindenben elle
nünk volt.” Isten szolgálatára úgy készült, hogy népének min
den vonalú javát akarta munkálni. Ezért ment el világot látni, 
melynek állomásai: Bécs, Párizs, London, Marseille, Genf, Milánó, 
Velence. Fél évet töltött a hallei egyetemen. Szolgálatának fonto
sabb helyei: Pápán Gyurátz Ferenc mellett volt püspöki másod- 
lelkész, akinek puritán, rendszerető, de meleg szívű egyénisége 
volt reá nagy hatással; pár évig szolgált rendes lelkészként a 
bokodi, majd a gyékényesi gyülekezetben, s leghosszabb ideig, 
35 évig Lovászpatonán. Ez idő alatt szinte eggyé lett népével. 
Ékes magyar nyelven szóló igehirdetései úgy tették „aranyszájú” 
prédikátorrá, hogy ezzel nem homályosult el az ige értelme, sőt 
nagyon is magyarán hasogatta az igazságnak beszédét. A hétköz
napok során mindig ott volt azok között, akik a nép jólétén fá
radoztak. Ezt is lelkipásztori feladatnak tekintette. így lett 1920- 
ban a Hangya-szövetkezet alapító tagja és első ügyvezetője, és 
szakértője a földigénylőknek, akik az ő közreműködésével akkor 
(!) 624 hold földhöz jutottak. Mindig megmaradt szíve szerint a 
nép fiának. Ritkán adatik meg egy embernek a kiemelkedő gya
korlati érzékkel együtt az írói és költői véna. Talentumaival túl
nőtt falusi gyülekezetén. Hét évig a Harangszó főszerkesztője 
volt (minden fizetés, vagy tiszteletdíj nélkül), több újság, napilap, 
hetilap, Luther Naptár, Lelkipásztor munkatársa volt egykor, 
hosszabb-rövidebb ideig. Jelent meg prózai és verses kötete. Köl
tői szárnyalása sohasem úgy röpítette égi szférákba, vagy a ma
gyar, avagy a reformáció történelmi múltjába, hogy elszakadt 
volna a való és jelen élettől, hanem mindig úgy emelte a ma em
berét, hogy ezzel hivőbbé, igazabbá és jobbá akarta tenni. E gaz
dag és dús programú életet szép családi kör boldogította. Igaz, 
hogy atyai szívének súlyos sebeket is el kellett hordoznia. Elte
mette 5 éves kisfiát és 22 esztendős nagy leányát.

A „templomba beépített oszlop” nem rendült meg, mert volt 
fundamentuma, Krisztusa. Most már betöltötte a szolgálatát. Nem 
csupán a szeretet fájdalmával néz utána özvegye, gyermekei, 
gyülekezete, szolgatársai, hanem hitben látjuk, reméljük a hű 
szolga Urának örömét is.

Sikos Lajos
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A z igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Jn 21,15—19

Az eredeti szöveg többlete

Feltűnő, hogy Jézus első két kérdésében :az AGAPAÓ ige szerepel, 
míg Péter válaszában a FILEÓ igét olvassuk. A  magyar fordítás mindkét 
kifejezést SZERETNI-vel fordítja. Az AGAPAÓ igében az értékelésen 
alapuló akarati döntésen van a hangsúly, míg a FILEÓ a szeretetre mél
tó tárgy felé való érzelmi odafordulást fejezi ki (Rienecker). Jézus olyan 
döntésre hívja fel Pétert, mely az egész élet egzisztenciális odaszánásán 
alapul, Péter viszont feleletében azt hangsúlyozza, hogy „alázatos vágya
kozással veszi körül a szeretett Mestert.” (Karner). Hogy Jézus harmadik 
kérdésében a FILEÓ igével kérdez, azt jelenti, hogy „valóban szeretsz en
gem azzal a ragaszkodó szeretettel, amit ígérsz?” Péter válasza: „Uram te 
mindent tudsz”, azt fejezi ki, hogy Péter szívében a bukása és tagadása 
ellenére ott van a ragaszkodás Jézus iránt.

A  BOSZKÓ =  legeltetni ige (15. v.) arra utal, hogy a pásztor gon
doskodik bárányai táplálékáról, míg a POJMAJNÓ =  őrizni ige (16. v.) 
azt fejezi ki, hogy a pásztor mindent megtesz a nyáj vezetésére, gondozá
sára, oltalmazására, a PROBATIA =  bárányaimat (16. v.) és az AR- 
N IA  =  nyájamat (15. v.) talán arra utal, hogy a bárányoknak elsősorban 
a táplálásra, a nyájnak pedig az őrzésre, a vezetésre van a legnagyobb 
szüksége.

A  ZÓNNÜMI =  felövezni ige (18. v.) csak két helyen fordul elő az 
Újszövetségben: itt és Csel. 12,8-ban. Jelenti a hosszú, tunikaszerű ruha 
övvel való felkötését, ami által lehetővé válik a járás, a szabad mozgás. 
A  18. v. értelme: Péter fiatal korában tetszése szerint járt-kelt, azt tette, 
amit akart, de öreg korában más valaki határozza meg, hogy hogyan, 
merre járjon. „Ifjúságának az a függetlensége, mellyel saját akarata sze
rint élt, elmúlt, amikor Krisztus hívta el szolgálatába.” (Karner).

EKTENEISZ TÁSZ CHEIRÁSZ =  kinyújtod a kezedet (16. v.) A  ki
fejezés legtöbb helyen (Mt 8, 3, Mt 12,13, Mt 26,51 és a párhuzamos he
lyek, valamint Lk 21,53, Csel 26,1) munkát, aktív cselekvést fejez ki, csu
pán Csel 4,30-ban utal a keresztre feszítésre, amikor az elitéit kezét ki
feszítik.

Exegézis és meditáció
Mivel Jn evangéliuma 20, 30—31-el lezárul, a 21. fejezet nem tartozott 

eredetileg az evangéliumhoz. Mivel azonban ez a függelék a legrégibb 
kéziratokban is együtt szerepel az evangéliummal, az exegeták többségé
nek véleménye szerint e fejezetet vagy maga a szerző, vagy a szerző kö
réhez tartozó közrebocsátók írták meg. E fejezet megírásának és az 
evangéliumhoz való csatolásának az egyik célja az volt — ami éppen tex
tusunkkal kapcsolatos — „hogy megrögződjék a gyülekezetben annak
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emlékezete, hogyan fogadta vissza tanítványává a feltámadott Jézus Pé
tert.” (Kamer) Textusunk ezzel kapcsolatban négy mozzanatot hangsú
lyoz:

1. Jézus, az igazi jó pásztor utána megy az elveszettnek. Péter na
gyon mélyre süllyedt. Talán még a háromszoros tagadásnál is jobban mu
tatja Péter bukásának mélységét az, hogy az apostolok éppen az 6 javas
latára térnek vissza régi foglalkozásukhoz, (3. v.) s ezzel kifejezésre- 
juttatják, hogy minden reménységüket elveszítették Jézus ügyével kap
csolatban. De Jézus nemcsak földi életében hirdette, hogy „én vagyok a 
jó pásztor” (Jn 10, 11), hanem az maradt feltámadása után is. Bűnbocsá
tó szeretetével utánamegy a tanítványok kicsiny csapatának, s elsősor
ban a legmélyebbre süllyedt Pétert szólítja meg, hogy bűnbocsátó sze
retetével magához emelje. Amikor az első keresztyének Jézust nyakában 
az elveszett bárányt hordozó jó pásztorként ábrázolták, akkor az evangé
lium lényegét juttatták kifejezésre.

2. Mert az evangélium lényege az, hogy nincsen olyan mélyre süly- 
lyedt ember, aki Krisztus szeretetéből fel ne emelkedhetne, s nincsen 
olyan elrontott élet, amely Krisztus által meg ne újulhatna. Az AGA- 
PAÓ és FILEÖ előbb kifejtett értelmezése azt is jelenti, hogy a megújí
tást maga Krisztus végzi el rajtunk, mienk csak a vágy, a ragaszkodás. 
Persze ennek is megvan a maga szerepe, de a keresztyének új életét, és 
szolgálatát jellemző önfeláldozó szeretetet csak Uruktól kaphatják, még
pedig azáltal, hogy átélik és hittel elfogadják bűnbocsátó szeretetét. Ami 
a Genezáret tó partján Péterrel történt, az példaképe minden megté
résnek és megújulásnak, ami az egyházban történt. Ezért tartották olyan 
lényegesnek az evangélium közrebocsátói, hogy ez a függelék az evangé
lium szövegéhez csatoltassék.

3. Krisztus azért megy utána az elveszettnek, azért ajándékozza meg 
új élettel, hogy azután szolgálatot bízzon reá. Nagy merészség ez: a buk
dácsoló és tévelygő Péterekre a pásztorolás szolgálatát bízni, de az erőt
len, bukdácsoló Péterek csak eszközök az igazi jó pásztor kezében. Az 
egyház évszázadok viharain keresztül nem azért maradt fenn, mert hű
séges pásztorok szolgáltak benne, hanem azért, mert Jézus Krisztus esz
közöknek használt fel gyarló, bukdácsoló embereket mások megtartásá
ban. S ha az evangélium és az üdvösség egyetemességére gondolunk, ak
kor az új életet nyert keresztyének feladata nemcsak a keresztyének, a hi- 
vők szolgálata, hanem az egész emberiség ügyének, jólétének szolgálata. 
A  „legeltetés” és a „pásztorkodás” pedig nemcsak spirituálisán, a lelki 
eledel nyújtására és a lelki dolgokban való tanácsolásra értendő, hanem 
— amint azt Jézus földi szolgálata is mutatja — az emberiség jólété
nek, békéjének, előrehaladásának szolgálatára is. A  keresztyének akkor 
tesznek eleget az Uruktól kapott megbízatásuknak, ha szolgálatukkal 
átölelik az egész emberiség problémáit, testi-lelki nyomorúságát egyaránt.

4. A  tanítvány ezt a szolgálatot csak úgy tudja teljesíteni, ha az ön
feláldozó szeretetben azonosul Urával, Mesterével. Ha nem önmagára, 
a saját érdekére néz, hanem engedi magát vezettetni Ura önfeláldozó 
szeretete által. A  keresztyének életét, s az egyházat, mint közösséget ezért 
érte a történelem folyamán és éri ma is annyi kudarc, mert erről meg
feledkeznek. 25 évvel ezelőtt, felszabadulásunk alkalmával egyházunkon 
végbement ítélet különösen is nagy figyelmeztetés: Isten pásztoroló esz
köze csak az az egyház lehet, amelyik nem önmagát védi, menti, hanem 
amelyik önfeledten bele tud simulni Ura kezébe, hogy mint az egyházunk 
Urának engedelmes eszköze önmaga odaáldozásával is szolgálja a világ 
javát: örömét, békességét, üdvösségét.
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Az igehirdetés felé

Igehirdetésünk irányát megszabja a vasárnap jellege. Jó pásztor 
vasárnapján igehirdetésünk témájaként önkéntelenül az kínálkozik, hogy 
Jézus Krisztus ma is jó pásztorunk. Bűnbocsátó szeretetének, hozzánk 
való lehajlásának szép illusztrációja lehet — hiszen egy hete ünnepeltük 
felszabadulásunk 25 éves évfordulóját — a visszaemlékezés, hogyan 
bocsátott meg, s adott lehetőséget az újrakezdésre magyar népünk
nek és evangélikus egyházunknak 25 évvel ezelőtt. Az új építésében és 
munkálásában azonban bennünket, hívőket is eszközként akar felhasz
nálni. Az exegézisben és meditációban elmondottakkal szépen kifejthet
jük, hogyan lehet egyéni életünk és egyházunk, Jézus Krisztusnak, az 
igazi jó pásztornak engedelmes eszköze.

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Jn 21,15—19-hez

Jézus jól tudta, mi van Péter szívében, mégis faggatta. Nyilván nem 
azért tette ezt, hogy Pétert megszégyenítse, bár egy kicsit úgy tűnik, 
hogy Péter önérzetét is le akarta törni. Jézus nagyon finoman veszi Pé
tert kezelésbe. Nem tesz szemrehányást neki. Nem említi Péter gyávasá
gát, árulását. Ez a lelkigondozás magas iskolája. (23) — Milyen jó re
ménységgel van Jézus Péter irányában! annak ellenére, hogy Péter meg
tagadta Mesterét, rábízza a gyülekezet pásztorolását. Van-e jelentősége 
annak, hogy Jézus ebben a történetben csak Péterrel beszélget, csak ne
ki mondja: legel*esd a juhaimat? Nem erre a beszélgetésre alapozzák a 
római katolikusok Péter primátusát? (23) — 'Mit jelent Jézus juhainak 
pásztorolása? A  papi szolgálatot? Amit Jézus Péterre bízott, másokra is 
bízta? Minden hivő keresztyén lehet pásztor? Az egyszerű gyülekezeti 
tagoknak is van valamilyen különleges „pásztori” feladatuk? Van-e vala
milyen jelentősége annak, hogy Jézus nem azonos szóval fejezte ki ma
gát, amikor juhainak pásztorolására bíztatta Pétert? (23) — Az öreg em
ber valóban nem azt teszi sokszor, amit szeretne. Ki van szolgáltatva má
sok akaratának. De itt nem csak erről van szó. Jézus határozottan meg
mondja, hogy mi a lényeges: Kövess engem. Nekünk nincs fontosabb 
feladatunk, mint követni Urunkat. (23) — A  „felövezés” képe okozott 
problémát: ismeretlen útra indulás, fegyverekkel való felfegyverkezés, 
vagy hivatalos tisztségbe iktatás képe? Érthetetlen, hogy mire utal a fia
talkori és öregkori állapot ellentéte. Ki az, aki majd öreg korában felöve
zi Pétert, és odaviszi, ahova nem akarja? Jézus? A  ki végző osztag? Ho
gyan lesz a felövezés képe Péter halála módjának megjövendölésévé? (22) 
— Miért használja Jézus a nyáj és a pásztor képét. A  városi embernek 
többnyire idillikus elképzelései vannak a pásztoréletről. Ez az ige nem
csak a lelkipásztorokra vonatkozik. Minden ember lehet pásztor és far
kas is abban a környezetben, amelyben él. A  pásztori feladat személyes 
törődést jelent. Ellentéte az elidegenedés folyamatának. Nagyon nehéz 
emberekkel foglalkozni, mert ha nem becsülik az értük végzett munkát, 
hamar elveszítjük a kedvüket. A  pásztori feladatot kitartóan végezni Jé
zus iránti szeretetből lehet. (22) — Amikor megöregszünk más övez fel 
bennünket: az ember fiatalkorában sok mindent megpróbál, de idősebb 
korában már meg kell találnia azt az életutat, és ki kell tartnia mellette, 
amelyet Isten jelölt ki a számára. (22) — Mi jut eszünkbe a nyáj emlí
tésekor? Az emberek nyájszelleme. Az emberek nagy többsége önállót- 
lan, s nem mer a maga meggyőződése szerint élni. Legeltessük Jézus
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bárányait, azt jelenti, hogy tovább kell adnunk Jézus tanításait, vagy 
hogy amit Jézustól kaptunk, azt a gyakorlati életben kell kamatoztat
nunk? (22) — A  pásztori szolgálat nemcsak lelki irányítást, hanem 
anyagi segítséget, részvételt és jótanácsokat is jelent. Van főnökünk, szü
lőnk, barátunk, de kevés pásztorunk. Az egyik férfi testvérünk elmond
ta, hogy egy ízben két kislány kereste az ötéves unokáját. Le akarták 
hívni a játszótérre, mert ő szokta őket megvédeni a nagyobb fiúkkal 
szemben. Vár-e valaki tőlem védelmet és oltalmat? (22)

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
Mk 2,18—22

Alapigénk tartalma szerint csatlakozik a megelőző szakaszokhoz. 
Éleződik a vita Jézus és ellenfelei között. Jézus egyre nyilvánvalóbban 
áll a bűnösök mellé. A  gutaütött meggyógyításával tanúsítja, hogy 
neki van hatalma a bűnök megbocsátására. Lévi elhívása és az ezt 
követő közös étkezés mutatja, hogy Jézus tudatosan közösséget vállal 
ezekkel az emberekkel. A  böjt eredetileg csak az évenkénti engeszte
lési ünnepen volt kötelező. A  fogság utáni időkben szaporodott a hi
vatalos böjtnapok száma. A  makkabeusi háborúk után egyes kegyesek 
már nemcsak a törvény előírta böjtöket tartották meg, hanem ezen 
túlmenően rendszeresen böjtöltek. Így vezekeltek a nép bűneiért, s 
ezzel akarták lehetővé tenni, hogy eljöjjön Isten országa. Nemcsak a 
farizeusok, de Keresztelő János és tanítványai is gyakorolták a böjtöt. 
Itt a böjt az igaz megtérés, és az Isten országa utáni vágyakozás jele. 
Jézus hirdette a megtérést és azt, hogy eljött az Isten országa. Ha ta
nítványai igazán megtérnek, akkor böjtöljenek — mondták János kö
vetői. Ha tanítványai igazán be akarnak jutni Isten országába, — ak
kor böjtöljenek — követelték a farizeusok. Jézus egy hasonlattal ma
gyarázza meg, hogy tanítványai helyesen cselekszenek. Nem böjtölhet 
a násznép, amíg velük van a vőlegény. Szavai mögött ott van a hóse- 
ási kép: Isten népe az Ür jegyese a szövetségkötés által. Jézus eljöt
tével meglett a menyegző az Űr és népe közt. Beteljesedett a prófé
cia, eljött a messiási üdvkör. Ez öröm azoknak, akik az Űr népéhez 
tartoznak. Illetlenség volna böjtöltetni a násznépet. Ugyanígy lehetet
len, hogy a tanítványok gyászoljanak, amíg Jézus velük van. Jézus 
helyesli és igazolja magatartásukat. Ök elfogadják Jézustól azt, amit 
a farizeusok böjtöléssel akarnak Istentől kikényszeríteni. Ők Isten or
szága eljövetelét csak ítéletként tudják elgondolni. Ügy vélik, erre az 
ember csak komoly várakozással, böjtöléssel készülhet. Jézus követői 
pedig azért örülnek, mert ítélet helyett kegyelmet kaptak.

A  kérdezősködés mögött meghúzódik egy hátsó gondolat is. Ha 
valóban elérkezett az Isten országa, miért nem ők, a kegyesek lesz
nek annak tagjai? Jézus miért nyilvánvaló bűnösökből gyűjti köve
tőit? Jézus kettős hasonlata erre is válaszol. A  régi vallásosság nem 
alkalmas az Általa hozott új hordozására. A  törvényeskedő kegyes
ség nem veheti magába az evangéliumi életfolytatást. Az új széjjel
feszítené a régit, de közben az új is tönkremenne.

Az alapigéről Jubilate vasárnapján prédikálunk. Agendánk a va
sárnap igéinek mondanivalóját így summázza: Az ujjongó gyülekezet, 
önként kínálkozik a gondolat, hogy a prédikáció központi üzenete az
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öröm legyen. Azoknak az öröme, akikkel Jézus együtt van. Miért 
örülnek ezek az emberek?

I. Azért örülnek, mert Jézus közöttük van. Nem futólag, messzi
ről üdvözli őket, hanem odaül közéjük. Együtt eszik, iszik velük. Nem 
a kegyeseket választja, hanem őhozzájuk csatlakozik. Pedig őróluk a 
kegyesek csak megvetéssel és elítélően beszélnek. Jézus mégis jól ér
zi magát közöttük. Nem kényszeredetten, fanyalogva ül asztaluknál, 
hanem részt vesz örömükben.

Jézus ma is így cselekszik. Ezért örülünk. Szolidaritást vállal ve
lünk. Küzdésben, bukdácsolások közepette is. Munkatársul fogad és 
reánk bízza ügyének folytatását.

Cselekvése arra kötelez, hogy mi is így tegyünk. Magatartásunk 
normáját Jézus így szabja meg: „ahogyan én szerettelek titeket” . Kö
zelsége felszabadít arrra, hogy így tegyünk. Jézus emberszeretete min
dig ember-közelség. Gyülekezete, népe sem hívogathatja messziről ma
gához a bűnös világot. Oda kell „ülnünk” azok közé, akik ebben a vi
lágban élnek, s azt képviselik. Idegenkedés nélkül, örömmel.

II. Ezek az emberek azért is örülnek, mert ítélet helyett kegyel
met kaptak. A  hivatalos tanítás szerint a Messiás eljövetele nekik az 
ítélet kezdetét jelentette volna, s mivel nem sok jót reméltek, nyil
ván nem is várták ezt a napot. S most kétszeres az örömük. Jézus 
nemcsak odamegy hozzájuk, de kegyelmet gyakorol felettük. Nem bű
neiket olvassa fejükre, hanem megbocsát nekik.

Jézus hozzánk is azért jön, hogy kegyelmet gyakoroljon. Nem azt 
hozza, s nem azt adja, amit érdemiünk. Bűnbocsánata nem azt jelen
ti, hogy mi nem szolgáltunk rá az ítéletre, hanem azt mutatja, hogy 
az ő szeretete nagyobb, mint a mi bűnünk. Cselekvése arra kötelez, 

hogy mi is kegyelmesek legyünk. Az irgalmatlan egyház nem Jézus
hoz segíti az embereket, hanem elriasztja őket Jézustól. Igehirdetői 
szolgálatunk egyik nagy fogyatékosságának érzem, hogy az ítélet el
riasztó hangoztatásával, mint Jézus irgalmas szeretetének a megmuta
tásával akarunk téríteni. Ilyen módszerek nyomán nevelődik az a ke
resztyén farizeus, akinek többlete csupán a több „dézsma” és a több
szöri „böjt” . Elszomorító tapasztalat az, hogy amikor a gyülekezeti 
tag komolyan veszi kegyességét, akkor „meggyón”. Ürvacsorát is vesz, 
ünnepélyes arccal, mint aki tudja, hogy aki ezt nem teszi, az nem vár
hat mást, mint ítéletet. Elveszett számára az úrvacsora örvendező jel
lege, mert nem veszi komolyan Jézus eljövetelét. Pedig Isten ebben 
mutatta meg, hogy ítélet helyett kegyelemmel fordul az egész világ
hoz.

Aki komolyan veszi Jézus mai eljövetelét, az tud örömmel élni 
ebben a világban. Azért, mert tudja és ismételten tapasztalja, hogy ez 
a találkozás helyrehozza életét. S az eddig önzőén lekötött erőt fel
szabadítja a másik szolgálatára. A  teljesítményben dolgozó kegyesség 
mindig fél a világhoz fordulni. Javításából nem vállal komoly részt, 
mert ezzel saját helyzetét veszélyeztetve érzi. Csak ítéletet hirdet, 
esetleg egysíkú kegyelem morzsácskálkat osztogat. A  Jézus közelében 

élő ember azonban merészen és bátran odaáll a másik mellé, és együtt 
megy vele. Még olyan úton is, ahol nem tud eligazítani a hagyo
mány, csak az élő hit.

III. Jézus asztal társai azért is örülnek, mert Jézus bocsánata új 
távlatot ad az életüknek. Életük eddig reménytelen eset volt. A  ke
gyesek megítélése, de biztosan saját véleményük szerint is. Ök na
gyon messze voltak Istentől. Jézus bocsánata által most egyszerre ott
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vannak Isten közelében. Reménytelen életük örök perspektívát ka
pott. Amit Jézus ad nekik, az sokkal több, mint a régi formák val
lásossága. Ezért nem szabad és nem is lehet beszorítani annak kere
tei közé. A  Jézustól kapott reménységgel kell önmagukra és másokra 
tekinteniük. Azzal a bizonyossággal, hogy Jézus bocsánata elég az üd
vösségre, s nekik nem kell semmit hozzátenniük. A  reájuk bízott 
szolgálatot is ezzel a bizonyossággal kell végezniük.

Jézus azonban nemcsak a kirívó, közerkölcs tekintetében botrá
nyos eseteket nézte reménységgel. A  farizeusokról se mondott le. Ve
lük folytatott harca nehéz és sokszor eredménytelen volt. De ő ma is 
szívós küzdelemmel harcol a farizeusi lelkűiét ellen. Nehéz a küzde
lem, mert ez a kegyesség Jézus felszólítását a saját eredményeinek 
felmutatásával utasítja el. Jézus követőinek meg kell mutatniuk, hogy 
nekik többletük van. Olyan többletük, amit joggal vár az egész világ.

Isten Jézus elküldésében megmutatta, hogy reménységgel néz a 
világra. Nem az a reménységünk, hogy az egész világ krisztushivő 
lesz. Ezt Jézus se mondta soha. De azt mondta, hogy mindig lesznek 
olyanok, akik hisznek Őbenne. Elfogadják bocsánatát, s ezzel járnak 
az új úton. Nem a kegyes cselekedetek önbiztosító, törvényeskedő 
útján, hanem az evangéliumból fakadó új erkölcs útján. Nem önma
gukat, nem saját üdvösségüket akarják biztosítani — ezt Jézus elvé
gezte. Ezt ők tudják, s ezért mernek úgy élni és dolgozni, hogy éle
tük hasznára, javára legyen a világnak. S ha azok, akik nem hisz
nek Jézusban, a jót valósítják meg, akkor szívesen és örömmel dol
gozunk együtt velük. Mert tudjuk, hogy az ő jó munkájukban is az 
Isten tervei valósulnak meg. A  hagyományőrző kegyesség fél és ide
genkedik. Jövőjét a régi, hagyományos kegyesség megőrzésében és 
fenntartásában látja, s nincs biztos reménysége. A Jézus közelében 
élő keresztyén őbenne biztos jövőt lát. Ezért tud a jelenben önzetle
nül élni a másikért. Belső meggyőződésből, örömmel és reménységgel.

Vértesy Rudolf

Laikus kérdések és szempontok Márk 2,18—22-höz
Ez az alapige inkább böjt idején lett volna időszerű. Jézus azt 

mondja, hogy mennybemenetele után, „amikor elvétetik a Vőlegény" 
böjtölni fognak tanítványai: miért maradt el akkor teljesen egyházi 
gyakorlatunkból a böjt? (la) — Nem megnyugtató magyarázat a böjt 
elspiritualizálása, hiszen Jézus nem tesz semmiféle korrekciót a böjt 
korabeli értelmezésén. Vagy az akkori zsidóságban is más volt a böjt, 
mint ételektől való tartózkodás? (la) — A  21. és 22. vers összefüggé
sét a böjttel nem látom. Furcsa ellenérzést kelt bennem az a gondo
lat, hogy a régit, a meglevőt — még ha rongyos és szakadozott is — , 
ki kell dobni az új kedvéért. Ez a radikalizmus nem szeretetlenség? 
Inkább meg kellene menteni a régit is és felhasználni az újért, (la) 
— Miért böjtöltek a farizeusok, és miben állt a böjtölésük? Jézus 
a böjtölésüket helytelenítette, vagy a lelkületet, amely mögötte volt? 
(38) — Mire gondoljunk, amikor Jézus a ruhát és a tömlőt említi? Mit 
jelent a bor? Azt akarja ezzel mondani, hogy aki ő t akarja követni, 
annak újjá kell születni? Az újászületett ember a tömlő és a bor 
az új élet? Mit akart Jézus azzal mondani, hogy elszakad a ruha és 
széjjelmegy a tömlő? (38) — Megfelelőek-e a ránk maradt régi kere
tek az egyház szolgálatának mai elvégzéséhez? Pl. az istentisztelet, egy 
prédikációmonológgal. Nem kellene-e korszerűbb ruhát és tömlőt ke
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resnünk? (38) — Vagy talán az „új bor” hiányzik? Szerk. — Nekem 
az év egyetlen napjára, Nagypéntekre előírt „evangélikus böjt” gyer
mekkorom óta az emberi gonoszságból ártatlanul megkínzott és fel
feszített Jézus Urunk halálára való szomorú emlékezést jelentette, és 
ezért ragaszkodom hozzá, csendesen, feltűnés nélkül. Ennek ellenére 
is az az érzésem, hogy a böjtölés korszerűtlen és Krisztus Urunk ke
reszthaláláról tartalmasabban emlékezünk meg jócselekedetek gyakor
lásával. (11) — Az igében felhangzó példák talán a krisztusi tanítá
sok örökké megújhodó tulajdonságára utalnak? A  technika és tudo
mány hallatlan fejlődésének korában is időszerűek, mert az örök em
berit képviselik. (11) — Miért kell a násznépnek a vőlegény távozása 
után böjtölni? Miért tépi szét az új folt a régi ruhát? Miért nem foly
hat új élet a régi utakon? (11) — A  lényeg számomra ebben a rész
ben nem a böjt kérdése, hanem az „új bor — új tömlő” =  új élet — új 
keretek kérdése. Az új bor nem a tömege miatt szakítja ki a keshedt 
tömlőt, hanem azért, mert még erjed =  élet van benne! Ahol a Délek 
elkezdi ezt az erjesztést, ott az előbb-utóbb az egész kereten meglátszik. 
(11) — Sokszor szeretnék emberek és csoportok egy-egy flastrommal be
ragasztani a „hiányosságokat” . Kár a tömlőért és kár a borért. A  régi 
keretért s az új tartalomért. Ahol a tartalom hozzá illő keretet kapott, 
ott ótestamentumi előírások, kereteket jellemző kötelezettségek nem je
lentenek többé problémát. Persze a keresztyén szabadság nemcsak fel- 
szabadulás, hanem veszedelem is. Erről kellene beszélni, s nem elveszni 
„a böjt” kérdésében. (11)

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Lk 19,37—40

A  28—36. versekből kiderül, hogy Jézus nem hirtelen jött ötlet
tel ment Jeruzsálembe. Ismerősei számítottak erre az eseményre, és 
elő is készítették. A  falubeli tulajdonosnak elég volt egy üzenet, hogy 
rendelkezésre bocsássa a hátasállatot.

Az Olajfák hegyénél a tanítványok sokasága — tehát nemcsak a 
tizenkettő, hanem mindazok, akik tanúi voltak Jézus csodáinak és be
szédeinek és fellelkesültek rajta — Isten dicsőítésébe kezdtek. Tisztá
ban voltak azzal, hogy Jézus személye és tettei Istennel vannak ösz- 
szefüggésben. Jézus nem magánakciót folytatott közöttük, hanem Is
ten megbízatását teljesítette. Csodáit isteni erővel hajtotta végre. 
Edión dünameón: az erőket látták működni benne és általa. Ebben 
az összefüggésben érthető az ünneplő kiáltás értelme. Jézus személyé
ből és tetteiből látták, hogy a mennyben, a magasságban történt va
lami.

Az ünneplő kiáltás párhuzamban van Zs. 118, 26-tal és Lk, 2,14- 
gyel. Különbségek is mutatkoznak az idézett helyekhez képest, ame
lyek felett nem lehet elsiklani. A  zsoltár nem nevezi királynak az Úr 
nevében érkezőt, csak áldottnak. A  király titulus azt jelenti, hogy 
abszolút hatalommal rendelkezik: nemcsak hirdetője, hanem végrehaj
tója is Isten szándékának. Áldott, mert küldetésének tartalma örven
detes az ember számára. Karácsonykor az angyalok hangja hirdette, 
hogy dicsőség a magasságban, itt már emberek (!) kiáltják. Kérdés, 
miért van lényeges különbség, ill. eltérés az angyalok és a tanítványi

180



sokaság dicsőítő szavai között. Az angyalok azt mondták .. és a 
földön békesség” , a tanítványok viszont ezt kiáltják: „békesség a 
mennyben!” A  kettő összetartozik. Hiszen a tanítványok látták, hogy 
Jézusban intenzíven hatnak azok az erők, amelyek abból a tényből és 
eseményből indulnak ki, hogy Istennél békesség van. Nem egyszerű 
nyugalmat jelent ez a békesség, hanem azt, hogy Isten az emberrel 
békült meg. Ez dönti el az ember, a teremtettség sorsát, jövőjét. És 
mivel Istennél az embervilág javára megtörtént a döntés, összefér az 
angyali szózat és a tanítványok kiáltása.

Más kérdés persze az, mit értettek a tanítványok a király jöve
telén és milyen várakozásokat fűztek Isten Jézusban indított akció
jához. A  próféták tanításán és a választott nép öntudatában nevelke
dett ünneplők bizonyosan a maguk nemzeti céljainak megvalósulását 
várták Isten küldöttjétől, nem univerzális világmentést, amiért Jézus 
jött. Éles kontraszt van a sokaság és a farizeusok szavai között. K i
rály, mondja a nép, mester, mondják a farizeusok. A  megszólításban 
is elhatárolják magukat az ünneplőktől. Két oka is van ennek. Poli
tikai és teológiai ok. Politikailag azért helytelenítik az ilyen titulust, 
mert a római, de a zsidó hatóságok is felfigyelnek rá, és már sok 
súlyos konfliktus, sőt megtorlás is követte az ilyen megnyilvánulá
sokat. Félő, hogy újabb politikai zavargás támad, hiszen van törvé
nyes király. Teológiailag azért helytelenítik a király jelzőt, mert Jé
zusban sem akarnak többet látni, mint tanítót. A  feljebb már említett 
isteni hatalom szerintük nem adatott meg Jézusnak. Másutt felelős
ségre vonták, hogyan merészel bűnöket bocsátani, amelyhez csak Is
tennek van hatalma. Bölcsen elejét akarják venni a további felfor
dulásnak. Ügy látják, Jézusnak kötelessége lehűteni a lelkesedést, 
utasítsa vissza, amit a nép mond, ne lovalja beleegyező hallgatásával 
még nagyobb elragadtatásba.

Fejtörést okoz Jézus közmondásszerű válasza: „Ha ezek elhallgat
nak, a kövek fognak helyettük kiáltani.” Sokan összefüggésbe hozzák 
ezt a kijelentést a következő szakasszal, ahol Jézus Jeruzsálem pusz
tulásáról beszél: „...nem  hagynak benned követ kövön, mivel nem is
merted meg a te meglátogatásodnak idejét.” Eszerint a széthányt kö
vek negatív felkiáltójelei lesznek az elszalasztott alkalomnak. Mivel az 
-emberek nem vették komolyan a „békességükre való időt” , a feldúlt 
város hirdeti mit vesztett a nép, amikor hűtlen lett az ünnepelthez. 
A  farizeusoknak adott válasz azonban mégsem erre utal. Egyszerűen 
arról van szó, hogy ha valamilyen úton-módon el is hallgattatnák a 

tömeget, a tény mitsem változik. Valóban Isten lépett akcióba, Isten 
erői működnek feltartóztathatatlanul Jézusban. Isten a kövekből is 
tud fiakat támasztani Ábrahámnak, olvassuk másutt. Ugyanarról van 
szó. Isten üdvterve beindult, viszakozni nem lehet. Az megtörténhe
tik, hogy egyesek nem fogadják el, kiábrándulnak belőle, vagy nem 
tudják elviselni (ma is sokan) hogy Isten nem úgy működik, ahogyan 
azt a saját kegyes gőgjük elképzeli. A  nép kiáltása csak visszhang 
Isten cselekedetére. A  visszhang pedig nem hangforrás!

Meditáció
Cantate vasárnap van. Hogy valóban Istent dicsőítő új énekre 

buzduljon a gyülekezet, igyekeznünk kell azon, hogy feltárjuk Isten 
jelenben működő erőit. A  sokaság is azok láttán kezdett el dicsőséget 
kiáltani a jeruzsálemi bevonuláskor.
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Jézus Jeruzsálembe vonulása óta már a huszadik évszázad telik. 
Azóta az élet minden területén hatalmas változások történtek. Lehe
tetlen, hogy csak Jézus ügyében, illetve Isten tervében ne legyen 
előrehaladás. Nem szabad tehát egyszerűen a textus reprodukálására 
szorítkoznunk. Kár is lenne elmondani, ha úgy éreznénk, hogy azóta 
semmi sem történt. Ha pedig történt, vétek elhallgatni.

Milyen kapcsolópontokat találhatunk a textusban foglaltak és 
napjaink között? Nem ajánlatos azzal kezdeni, hogy Jézus ma is jön. 
Tárd ki a szíved, hadd vonuljon be oda lélekben, mint egykor Jeru
zsálembe, és ujjongj, mint a tanítványok. Spiritualizáló fogások nem 
hatnak tartósan. Tényekre vágyó embereket idegesít az ilyesmi. Hal
lottam prédikációt, ami arra ösztökélte a híveket: mássz a fára lé
lekben, mint Zákeus, evezz a mélyre lélekben, mint Péter, hagyd ott a 
vámszedőasztalt, mint Lévi stb.

A  következő gondolataim támadtak a textussal kapcsolatban. Jö
vője van annak a világnak, amelybe Isten áldott királyt küldött, erők
kel felruházván Minden erejét és hatalmát az emberért vetette be. 
Ami az ember javáért történik, ma is az ő munkájának része. Ak
kor is, ha az nem az egyház keretein belül történik. Nincs szüksége 
arra, hogy az egyház védjegye rajta legyen a művön. Arra viszont 
szüksége van az egyháznak, teljességében és egyedeiben, hogy Isten 
embermentő küzdelmében részt vegyen. A  szeretet egy és oszthatat
lan, független világnézetektől, és minden mástól is.

Jézus korlátlan energiaforrásként áll előttünk. Isten szeretete v i
lágot átformáló energia. Pesszimizmusra hajlamos szemléletünk nem 
engedi észrevenni, hogy ez a szeretet működik. Hallatlan erőfeszíté
sek történnek és sikerülnek az emberért. Mérjük fel, hol állt Jézus 
korában a szociális köztudat és hol áll most. Mérjük fel, hol állt Jé
zus korában az emberiség egységének, az ember kollegialitásának tu
data és hol áll most. Az emberi jogok egyenlősége ma már kézen
fekvő. Bár dúlnak még háborúk, kiveszőben van a legális vérontás 
gondolata is a világból. Egy hadakozó sem meri vállalni, hogy ő kez
deményezett, mert tudja, hogy ezzel önmagát semmisíti meg erköl
csileg. Lehet hétköznapibb, kisebb, de az egyén számára sokat jelentő, 
a kisember mikroklímáját érintő dolgokat látni mindennapjainkban. 
Ha azt mondjuk, Jézus jön, rá kell világítani, hogy így jön.

Istent dicsőíteni ma úgy lehet, hogy vállaljuk az energiahordozó 
szerepét Isten világméretű munkájában. Van energiát sugárzó és el
nyelő emberi magatartás. Jézusra kapcsolva sugározhatunk. Ezzel az 
életformával mondhatunk új éneket Istennek. Dicsérjük Istent, ne 
hagyjuk e feladatot a kövekre!

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok Lk 19,37—40-hez

Jézus kortársai közül sokan látták csodáit, jótéteményeit. Érthető, 
hogy ezért örvendeztek és dicsérték Istent. Ma, a mi korunkban hol, 
miben és hogyan láthatjuk, tapasztalhatjuk meg Jézus csodáit, jóté
teményeit? (13) — A  38. vers összecseng a karácsonyi angyali ének
kel (Lk 2,14): ott a földi békességet hirdeti, itt pedig mennyei békes
ségről szól: hogyan értsük ezt? (13) — Miért akarták a farizeusok el
hallgattatni Jézus tanítványait? Talán attól féltek, hogy Jézus meg
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jelenése valamiféle zendülést, vagy békétlenséget szül? Nem Jézus: 
jelenléte, hanem távolléte jelenthet békétlenséget (!? Szerk.) Mit kell 
érteni „a kövek fognak kiáltani” kifejezésen? Jeruzsálem pusztulására 
gondolt itt Jézus? (13) — A  hangulat ebben az igében rendkívül 
emelkedett: örvendezés, éneklés, Isten dicsőítése. Mindhárom ritkán 
jelentkezik a mai ember életében, s akkor is lelkesültség, emelkedett
ség nélkül. Szeretnénk minden frázis nélkül hallani: hogyan lehet az 
örvendezés, éneklés és Isten dicsőítés a mai élet körülményei között 
valóságos és tartalmas. (4a) — Rendszerint elmondják az igehirde
tők, hogy a „Hozsannázás” nem sokkal később „feszítsd meg” kiáltás
sá fajult. Jézus miért nem próbálta ezt megelőzni? Miért hagyta, hogy 
messiási királyként ünnepeljék? Miért nem világosította fel népét jö
vetelének valódi tartalmáról, hogy a hamis várakozás ne terjedjen? 
Miért háborodnak fel a farizeusok az ének hallatán, később éppen 
erre fognak hivatkozni, mint döntő érvre Jézus ellen? (4a) — Az 
ünneplés mögött van-e valamiféle „szervezetsség” vagy spontán ün
neplés? Van-e valamilyen tudatos felismerése a próféciák teljesedésé
nek vagy csak a Jézus által cselekedett csodák mozgatják a hozsan
názók fantáziáját? (4a) — A  „kövek fognak kiáltani” kifejezést né- 
hányan dicsekvésnek és visszatetszőnek érezték. Mások arra gondol
tak, hogy ez a természet világának Isten-dicsőítésével függ össze. Is
mét mások a népek világára gondoltak, és Rm 9— 11. fejezetek tar
talmával hozták összefüggésbe. (4a)

HUSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
Lk 11,5—8 (9—13)

Kérj, keress, zörgess!

1. Jézussal, ebben az igében is, mint igehirdetővel találkozunk. 
Egyszerűen prédikál a lélek legnagyobb ügyéről, az imádságról, 
imádkozásról. Egyszerűen, hogy mindenki értse meg, aki hallja és 
ne kifogásolja senki: ez túlságosan titokzatos. Jézus, mint tanító 
prédikál ebben az igében. Nagyon is reászorulunk, mert olyan fel
nőttek vagyunk, akik a legfontosabbakról a legkevesebbet tudjuk. 
Jézus ezt az igehirdető, tanító szolgálatot az egyházra bízta. Szégyen
keznünk kell sokszor, hiszen tudjuk, hogy ennek ellenére mennyi 
tévelygés, tévedés van híveink között. Jézus igazán jogosult arra, 
hogy prédikáljon, tanítson az imádkozásról, mert ö  a legnagyobb 
imádkozó. Az ö  idejében is, amikor tanítványai között élt (Getse- 
máné-kert) és ma is imádkozik érettünk. (Rm. 8, 34. — 1. Jn. 2,1. 
— Zsid. 7, 21. — Lk. 22, 32 sk.) Hallgassunk reá, hogy más legyen 
az imádságunk és akkor más lesz az életünk is.

2. A  történet éjfélkor játszódik le. Félelmetes, sejtelmes időpont 
már alszik a világ. A  gyermekek édesen szuszognak, a felnőttek fá
radt testüket pihentetik. Általában mindenki az otthonában van és 
az álom világában, amely annyira más, mint az ébrenlét ridegsége. 
A  sötét éjszakában csak egy helyen ég a mécses vagy gyertya. Egy 
vándor érkezett oda, hosszú útról és éhesen. A  fogadtatás ugyan szí
vélyes, mert barát jött a baráthoz, de egy falat sincs a házban.

A  vendéglátó csodálatos barát. Talán ő is hajszás nap után volt 
és felzavarták. De nem mondja: miért jöttél ilyen későn? A  szeretet
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ilyenkor sem korhol, nem faggat, nem vádol, a szeretet szolgál, mert 
nagy dologról van szó, egy emberről, aki az otthontalanságból egy 
otthonba érkezett, a magányos vándorlásból baráti, testvéri szívre 
talált. A szeretet számára nincs késő, nincs éjfél. A  szeretet ilyenkor 
azt mondja: de jó, hogy idejében megérkeztél, hogy az éj sötétjében 
nem ölt meg rabló, nem ugrott rád vadállat, nem roskadtál össze 
éhesen és kimerültén . ..

Jézus evangéliumot prédikál és tanít az igével, mert az ige gyak
ran szól arról, hogy „már késő!” Noé történetében „bezáratott az 
ajtó”. A  tíz szűzről szóló példázatban öten hiába dörömböltek. A  
Zsidókhoz írt levélben: „ma, amikor az Ö szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a szíveteket” . De itt? Ha éjfélre jár is az idő, még 
lehet zörgetni és kérni! Isten jól tudja, hogy talán egész életünkön 
át hallgattunk, csak mormoltuk az imádságot, csak úgy tessék-lássék 
szóltunk vagy önzőén kéregettünk, Isten szeretetét hallgatólagosan 
kihasználtuk, de ha egyszer eljön az idő őszinte kibeszélésre, ha 
egyszer elmondjuk Istennek: Te tudod, hogy honnan jöttem, fény
ből és sötétségből, magasból és mélységből, jólétből és nyomorból, 
sikerből és kudarcokból, keresésből és tévelygésből, de főleg bűnből, 
hűtlenségből és hitetlenségből és most fáradt vagyok, éhes vagyok, 
most már szükségem van egy Barátra, aki így is tud menteni, meg
érteni, ha egyszer így szólalok meg, így imádkozom, akkor lehet éj
félkor is, az élet végefelé is, mint a lator a kereszten, csak még ide
jében, de még jókor ...

Bizony jó, hogy itt ülsz a templomban, hogy hallgatod az igét, 
úgy látszik, nincs még söt'ét éjjel, de ne várj tovább, nehogy kidőlj 
az életúton: kérj, keress, zörgess!

3. Az a vendéglátó Barát senki más, mint — Jézus. Így szeretni 
téged csak Ö tud. Amikor eljön az az idő, a kérés ideje és a zörgeté- 
sé, akkor rögtön intézkedik. Persze most ne boncolgassuk a törté
netet, hogy „ha Jézus az a barát, akihez bezörgettek, akkor miért 
nem volt kenyere.. .” , mert itt a lényeg, hogy Jézus e l i n d u l ,  igen 
elindul nem kevésbé halálos útra, elindul és megy megverten, leköp- 
dösve, kereszt terhével, hogy eljuthasson az Atya elé és ott a kérő, 
kereső, zörgető emberért elmondja, igen elmondja a terméketlen fü
gefa történetét és annak nagy mondatát: ne vágd ki még, adj neki 
még egy évet! Egy a Közbenjáró Isten és az emberek között. 1. 
Tim. 2,5—6! Emberileg szólva erre válaszolhat úgy az Atya: ha a 
Te barátod az, aki éjfélkor zörget, akkor adok miattad kenyeret, 
kegyelmet, életet.

Azért bátran, bizodalommal kérj, keress és zörgess!
4. De nézzük ezt a történetet személytelenül: valaki kér valaki

nek! Feltárul az imádság közösségi vonása. Az imádság az imádko- 
zót összekapcsolja Istennel, de az emberrel is. Így lesz az imádság 
gyülekezetei teremtő erő. Akkor erős egy gyülekezet, ha sokan imád
koznak benne. Nem mindegy a közösen imádkozott Miatyánk lelke 
szemben a gépies lélektelenséggel. „Én szoktam azért otthon mindig 
imádkozni” — hangzik a mentegetődzés hamis csengésű bizonyság- 
tételként. Szükséges is ez. a kezdet mindig abban van, hogy szok
tunk otthon imádkozni, de nem maradhatunk meg a kezdetnél. A 
gyülekezet is imádkozik mindig az egyes emberért, azért, aki otthon 
marad, sokszor rendszeresen. Nem hálátlanság és testvérietlenség 
ezt a nagy tényt csak úgy tudomásul venni? „Csak otthon...” — ez a 
kiszáradás veszedelme és bizonyossága.
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Szoktál-e te magad is imádkozni a gyülekezetért? Presbitérium 
munkájáért, az ifjúságunkért, a betegekért, az ige áldásáért? Valaki 
kér valakinek, sőt megy, fárad, időt áldoz, tehát az imádság — 
hivogatás is. Kérj, keress és zörgess, hogy a te gyülekezeted és egy
házad adni tudjon lelki kenyeret, életet, békét.

5. „ B a r á t o m , a d j  n e k e m  k ö lc s ö n  h á r o m  k e n y e r e t .”  N e m  k e v e 
s e b b e t  é s  n e m  tö b b e t . Amennyi szükséges az adott helyzetben. Meny
nyi az? Kétféle merték van, a miénk és Istené. Ez nem mindig egy
forma, sőt legtöbbször egyáltalán nem. Előfordul, hogy Isten a mi 
mértékünket leszállítja. Ez nem esik jól nekünk, még elégedetlensé
get is kelt bennünk. Zúgolódó szívvel nehéz tovább imádkozni, sőt 
lehetetlen, Isten pedig tudja, hogy életünk minden szükségében meny
nyi az az „elég” . Az elégedetlenség kételkedés Isten bölcsességében, 
igazságosságában és szeretetében. Kételkedő szívvel nehéz imádkozni, 
sőt lehetetlen.

De van úgy, hogy Isten mértéke nagyobb a miénknél. Az érde
meinkre nézve mindenesetre mindig nagyobb azoknál. De kéréseink
re nézve is és ez a kegyelem adakozó kiáradása. Erről sok történe
tet tudnánk elmondani, bizonyára te is, ha van világosságod. Kérj, 
keress és zörgess, de ugyanakkor — adj hálát, köszönd meg, hogy 
van Barátod és van Atyád, van hitben testvéred, van gyülekezeted, 
van templomod, vannak alkalmaid, hogy tudsz egyáltalán imádkozni.

6. A  történetnek, Jézus prédikációjának és tanításának a lénye
ge: k é r j  S z e n t le lk e t l  Ne a te lelked szólaljon meg imádságodban, ha
nem Isten Lelke. Pünkösd felé megyünk, amikor az első keresztyén 
gyülekezet keletkezett, élni és szolgálni kezdett és abban a gyüleke
zetben emberek kezdtek újonnan élni és szolgálni. Mindig ez után 
kell sóvárognunk, hogy most is, közöttünk is így legyen. Ez az imád
ság lehet szüntelenül tartó, mérték nélküli. Magunk és mások szá
mára kérhetünk mérték nélkül Szentlelket. Egy csoda van itt is el
rejtve. Amikor a Szentlélek kiárad mérték nélkül, akkor annyi min
den lesz, ami még nem volt, de amire szükségünk van és megszű
nik sok minden, ami volt ugyan, de nincs arra szükségünk.

A  Szentháromság Isten buzdít erre, aki maga is keres, kopogtat, 
zörget életünkön. Ámen.

Várady Lajos

Laikus kérdések és szempontok Lk 11,5—8-hoz
Figyelmen kívül szokták hagyni, hogy két kopogtatásról beszél 

a példázat. Mielőtt a példázatban szereplő ember elmenne barátjá
hoz és kenyeret kérne tőle, az ő ajtaján kopognak. Ez a váratlan ko
pogtatás indítja el a további eseményeket. Nincs felkészülve. Üres 
az éléskamrája. Kínos helyzetben érzi magát. A  másik ember szük
ségének átérzése és a saját ürességétől megriadás — az egyház imád
ságának egyik forrása. E kettő hiányában is lehet csiszoltan, rutino
san, sőt „szabadon” „spontánul” imádkozni, a valóságos kérések 
azonban nem jutnak szóhoz. (2) — Szerintem az ijedtség nem ele

gendő ahhoz, hogy az egyházban meginduljon az igazi imádkozás 
Tudnunk kell „barátunkról”, aki közel van hozzánk, akitől elkérhet
jük és megkaphatjuk azt, amivel mi nem rendelkezünk. (2) — Mi 
az a három kenyér, amiből kifogytunk, amire sürgősen szükségünk 
van, ha helyt akarunk állni és segíteni akarunk? Martin Luther 
King a hitre, a reményre és a szeretetre utal. Ezt a szövegből nem
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lehet közvetlenül kiolvasni, de a példázatok nem adniak-e lehetősé
get arra, hogy egy-egy kifejezésükben, képükben a Szentírás vala
melyik alapvető üzenetét tükröztessük? Az első zörgetőnél nem gon
dolhatunk-e pl. Jézusra, aki „az ajtó előtt áll és zörget” az éhes, 
a szomjúhozó, a jövevény, a mezítelen, a beteg, a fogoly embertár
son keresztül (Mt 25, 31—46)? Nem kell-e itt „az éhező földrészre” , 
az otthonukból kiűzött vietnamiakra, arabokra gondolni, vagy arra 
a bennünket is közelről érintő tényre, hogy nincs elegendő ápoló- 
személyzet kórházainkban? (2) — M. L. King prédikációja (Másokért 
— Mindenkiért” c. kiadvány 37. lap.) erősen hangsúlyozza, hogy 
a kopogtatás éjjel hangzik. Benyomást keltőén írja le mit ért ma 
sötétségen a társadalmi, a lelki, az erkölcsi életben. A  sötétség ha
talmának nem kell és nem szabad megadni magunkat. „Az egyház 
legörvendetesebb mondanivalója az, hogy az éjszaka nem tart so
káig.” King az éjszaka és a pirkadat szembeállításával hirdeti az 
evangéliumot. Azt mutatja be, hogyan kopogtat a mai világ az egy
ház ajtaján. (2) — Mégis jobban figyelembe lehetne venni, hogy itt 
két kopogtatásról van szó. Az első kopogtatás, amiről ő is beszélt, 
hogy a világ kopogtat az egyház ajtaján. A  másik kopogtatás az egy
házé — Isten ajtaján: igazabb hitért, élőbb reménységért, forróbb 
szeretetért — Szentlélekért (Lk 11, 13). (12) — 6. v .: továbbadásra 
kér! „Nincs mit adnom” : az igazi értéket csak Istentől kaphatjuk, 
koldusként állva eléje. Talán ezzel függ össze az a tapasztalat, hogy 
Isten nagyon egyszerű igehirdetésekhez is áldását adja, ha azok a 
Szentírás tiszta értelmét tolmácsolják. Legfontosabb üzenet: Isten
meghallgatja a kitartó kérést. (12) — A  rosszkor jött vendég esete 
jut eszünkbe. De „barátunk” a zörgető, adnunk kell hát, lemondva 
kényelmünkről. A  segítségnyújtási kötelezettséget állami törvény is 
előírja, de még inkább lelkiismeretünk. Az imádkozással is így va
gyunk. (12) — Orvos vagyok. Hányszor súgja éjjeli zörgetéskor a 
lomha kényelemszeretet: „Ne menj; azt hiszik, nem vagy itthon.” De 
a lelkiismeret másképp szól: „Eredj; nagy baj lehet, ha ilyen kitar
tóan zörgetnek.” És megyek, (12) — A  bibliaóra résztvevői nehezen 
tudták megérteni, hogy itt az imádkozásról van szó és nem más
ról. (12)

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Harctéri idegesség?

Jn 14,1—12

I. A  szituáció

A  jézusi mondatok elhangzásának szituációját és ugyane monda
tok itt és mostani „ülését” összehasonlítva, többnyire a különböző
ségből adódó nehézségekre szoktunk tekintettel lenni. Jelen esetben 
azonban — anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a különböző
séget —, inkább a két helyzet azonosságát vegyük szemügyre.

Az eredeti szituáció. Alapvető sajátossága a feszültségben, gyor
suló sodrásban való elhangzása. Jézus már túl van a bevonuláson. 
Júdás már tárgyalt az árulásról, Péter már érzi, hogy alapvető vál
tozás áll be rövidesen a Mesterrel meglevő kapcsolatukban. A  re- 
dakció szerint ugyan az elfogatásig még közbeesik három fejezet, de
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valószínű, hogy 14,31 közvetlenül kapcsolódik 18,1 kk-hoz („Kelje
tek fel, menjünk el innen... Ezeket mondta Jézus, és kiment tanít
ványaival együtt a Kedron-patakon túlra’'). Jézus tehát a sebesség- 
váltás előtt, a tanítványaitól való elszakadást közvetlenül megelőzően 
nyugalomra inti őket: „Ne remegjen a ti szívetek” ; tekintettel az 
elkövetkezendőkre erősíti bennük szavai hitelét: „Ha nem így vol
na, megmondtam volna nektek” ; feltárja előttük útjának célját: 
„Elmegyek az Atyához, hogy helyet készítsek nektek”. A  „menny- 
bemeneteli” jelleg tehát a tanítványok magukramaradása. Ezért a 
textus centruma nem Jézus és az Atya egységéről Fülöppel folytató
dott párbeszédben van, hanem inkább a tamási kérdésben: Uram, 
nem tudjuk, hova mégy! Ez a légkör vezet a mához.

A jelen szituáció. Hétköznap van, még a nyugodtabb „vasárnapi” 
hangulat is hiányzik. A  dolgozók munkahelyről ugranak át a temp
lomba, vagy délután munkából jövet gyülekeznek egybe, nyugdíja
saink is hétköznapi elfoglaltságaikból szakítanak időt az ottléteire. 
A  templomokban tehát fokozott mértékben érezhető a mindennapi 
rohanás, a napi gondok idegességének légköre, a „hajtás”, a tempó 
sebessége. Nehezebb felvenni az ünneplő ruhát éppúgy, mint az ün
nepi arcot.

A  jelen szituációhoz tartozik az a zűrzavar és bizonytalanság, 
amely a mennybemeneteli történéssel kapcsolatban uralkodik a leg
templomosabbak képzeletében is. Amíg a karácsonyról, szenvedés- 
történetről és Jézus egész működéséről van adekvát képzet, addig ez 
meghaladja, földi kategóriáinkat. Ebben az esetben ismét Jézus sza
vainak hitele a kétséges, sokkal inkább, mint bármely más erköl
csi vagy teológiai kijelentésénél. Mennyiben hitelesek azok az in
formációk (kinyilatkoztatás), amelyről tájékoztatott, mennyiben bí
zunk a „ha nem így lenne, megmondtam volna” attitűdben?

Melyek azok a fogalmak, melyet többségünk asszociál a „menny” 
szó hallatán? Elsősorban: „valami jó” , mint a földi tökéletlenség el
lenpólusa. Másodsorban: „valami távollevő” isteni territórium. Har
madsorban pedig: „valami elvont, örök nyugalom”. Pedig inkább
megközelítheti a valóságot, ha „valami jó” helyet egészen egyértel
műen az Istennel való személyes, állandó és boldog közösséget mon
dunk; „valami távollevő” helyett nagyon is közellevőt mondunk, 
mivel nem Isten lakhelye az, ahol a menny van, hanem ott valósul 
meg a menny, ahol Isten jelenlétét megérezzük; valósul, tehát nem 
„valami elvont, örök nyugalmas v a n” , hanem dinamikus, realizá
lódó l e g y e n  !

Ennek megfelelően a körülmények egykori és mai hasonlóságát 
a nyugalomra intés aktualitásában, Jézus kijelentéseinek hiteles in 
formációként vett bizalomban és a dinamikusan jelenvaló menny
fogalomból következő cselekvésre felhívásban láthatjuk.

II. Kristályosodási pontok

1. Gyermekeknek nézzük az igehallgatókat, ha feltételezzük, hogy 
a mennybemenetel tényét problémamentesen tudomásulveszik, így 
mi elkerülve a kényes témát egykönnyen másról beszélhetünk. Más
részről Einsteinnek, vagy legalábbis Keimnek és Teilhardnák kép
zeljük őket, mintha bármelyikünk is kontárkodásnál többet értene a 
tér-idő-tömeg törvényeihez, a végtelen, de körülhatárolt zárt rend
szerekhez, az időparadoxonhoz, vagy a dimenzió problémájához, de
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akár az önmagára görbülő Nooszféra Omegapont felé hajtásához 
Jobb ezekbe nem belebonyolódni, hanem röstelkedés nélkül beval
lani, hogy személyesen ezekhez nem sokat értünk, de tudunk mon
dani olyan keresztyén koponyákat, akik kielégítő magyarázatot tud
nak nyújtani tudományos szinten is.

2. Amit a teremtett kozmosz, a menny és a föld bonyolultságá
ról tudunk, helyesebben nem tudunk, ugyanazt elmondhatjuk az em
beri e g z is z t e n c iá n k r ó l is. Bennünk is megvan a „határozatlansági 
reláció”, a bizonytalankodás emberi nemünk és személyes sorsunk 
kimenetele felől, az az aggodalom, hogy lesz-e helyünk ott, ahol most 
Jézus koncentráltan jelen van. Idegeskedés, szorongás, aggodalom... 
ezek nem csupán filozófiai iskolák fogalom-kompozíciói, hanem va
lóságos emberek tényleges gondjai: miként tudnak két világ polgá
raiként élni a skizofrénia veszélye nélkül, miként tudnak két lábbal 
a földön állva mennybe látni, miként tudnak aktívan részt vállalni 
az emberiség politikai, technikai és teológiai „sebességváltásában” ?

3. A  mennybemenetel tényének kozmologikus és egzisztenciális 
síkjain túl van e t ik a i  távlata , is: a megvalósítandó menny. Bizonyára 
nem véletlenül kapcsolódik a perikópához a 12. vers, amely formai
lag ugyan új szakasznak tűnik, de tartalmilag éppen az előzőek eti
kai kifutását nyújtja: „Ámen, ámen, mondom nektek: aki énbennem 
hisz, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, az is m e g te s z i , és 
ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek” . — Szá
momra a mennybemenetelre célzó mondatok utáni ígéret, mint er
kölcsi parancs jelentkezik: m in d e n t  m e g t e g y e k  a menny kiszélesíté
séért, útjaink, igazságaink, életeink mennyhorizontúvá tételéért. Jaj 
nekem, ha bezárom a mennyek országát az emberek előtt s mert én 
magam nem megyek be, akik bemennének, azokat sem engedem 
bemenni (Mt 23, 13).

4. Külön kristályosodási pont lehet önállóan a 6. vers, hiszen 
az „ É n  v a g y o k  a z  ú t, a z  ig a zsá g  és  a z  é l e t ”  logion szinte textus a 
textusban. Mennybemeneteli terminológiával ez így hangzik: Én va
gyok az ú t, amely szabad, ahol nincs semmiféle sorompó, amelyen 
haladva nem körben forogtok, hanem előre és felfelé. Én vagyok 
az iga zsá g , amely nem teoretikus, hanem személyes, amely nem zárt, 
hanem nyílt, nem kizárólagos, hanem alakul újra meg újra. Én va
gyok az élet, de nem önmagára visszahajló, hanem másokért élő. 
Nem az, amit „bűvös körömből nincsen mód kitörni” rezignációval 
önmagunkba zárunk, hanem az, amely kitárul, átölel, amely felül
emelkedik.

III. Készülési gondolatmenet

Krisztus Atyához menetele nem a bethániai dombon kezdődött, 
hanem sokkal előbb: már a passiótörténet elején. Maga a felemelte
tés h itk é rd é s , mégpedig istenhit-kérdés. A  Föld talajától történő el
szakadás mikéntje, hogyanja csak harmadrangú kérdés a h is z e k -e  
I s t e n b e n  és a m ié r t  kérdések mögött. Ha ugyanis hiszek Istenben, 
akkor semmi sem lehetetlen, még az sem, amit legkevésbé tudok el
képzelni. És a „miért” kérdésre adandó válasz is fontosabb a „ho- 
gyan”-nál, különösen a mi esetünkben, akik keresztyénségéhez nem 
társult megfelelő szintű természettudományos ismeretanyag. (Ezzel 
a néhány mondattal respektálom a fejekben meglevő várakozást, 
mégsem bocsátkozom az űrhajózásból vett populáris „magyarázatok
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ba”, de utalok arra is, hogy a kérdés bizonyos szinten exakt módon 
sem megoldhatatlan.)

A  mi ismeretanyagunk inkább a g y a k o r la t i  é le t  területéből adó
dik. Hétköznapi gondjainkéból. Jobban izgatnak a gazdasági vezetés 
kérdései, mint a relativitás elmélet, s többet beszélünk egymás kö
zött politikai, erkölcsi kérdésekről, mint csillagászati problémákról.

Jézus tanítványai sem azért ijedtek meg, mert világképük lett 
zűrzavarossá, amikor Mesterük Atyához-meneteléről hallottak, ha
nem mert gyakorlati életritmusukban, munkájukban, napi progra
múkban, családi életükben, ismerősök közti forgolódásukban éreztek 
változást az előző időszakhoz képest. Jézus eltávozása borította fel 
életmódjukat; ma így mondanánk: az b o r í to t ta  k i ! őket. (Ennél a 
pontnál gondolatban mindenki eltávolodik az ünnep homiletikumától 
s feleleveníti a csütörtöki nap minden idegeskedését. Ennél jobb 
kapcsolópontot úgysem találunk!)

Id e g e s ,  n y u g ta la n  s z ív ű ,  a g g ó d ó  e m b e r e k h e z  szólt Jézus a menny- 
bemeneteléről. Ezért van számunkra is örömet keltő jellege monda
tainak. (A  „ ta r a h é ”  =  remegés, nyugtalanság, félelem már a tizen
kettőnél is a kinyilatkoztatás és a hétköznapok közti feszültségből 
adódik, abból a konfliktusból, melyet az abszolút tekintélyű vezető 
elvesztése jelentett.)

Életünk nyugtalanságának az az ok a , hogy kizárólag saját éle
tünk zárt falai között mozgunk: ha túlfeszített munkával csak a m a 
g u n k  javáért hajszoljuk magunkat, ha az ideges tempóban csak a 
s a já t  nyugalmunk veszélyeztetését kifogásoljuk, ha egyesegyedül 
„ m a s z e k ”  számításainkért drukkolunk, ha a másik emberben csupán 
a m i  bosszantásunkra készült gépet látunk ahelyett, hogy kinyílnánk 
feléjük értük élő szeretetre.

A  „ V ir á g v a s á r n a p ”  című magyar filmben szerepel egy magukat 
„nyitott kapusoknak” nevező őskeresztyén-jellegú közösség, ti. arról 
lehet megismerni őket, hogy házuk kapuja éjjel-nappal nyitva áll. 
Szimbóluma ez az őszinte nyíltságnak, bátor kitárulkozásnak minden 
és mindenki felé. Ha mi, Jézus szavaiban bízva legyőzzük magunk
ban embertársunk személyes életünkbe hatolása miatti félelmet, ak
kor mi is tudjuk c s e le k e d n i azt (12. vers) ami Jézus mennybemene
teléről számunkra következik. Lásd a TT 3—4-ben mondottakat, most 
már az igehirdetés stílusának megfelelően felbontva.

„Harctéri idegesség?” A  mindennapok harcterén érzett remegés? 
Ráadásul a látható vezető (Jézus) elmenetele miatti zárt aggódás? 
Ezek helyett következzék holnap is Isten ielenlétébpn és ígéretében 
bízó küzdelem a felfelé haladó útért, a nyílt igazságért és a máso
kért létező életért.

Bízik László

Laikus kérdések és szempontok Jn 14,1—12-höz

Biztos, hogy eltűnik a nyugtalanságom, ha hiszek Istenben, és a 
Krisztusban? Nem leszek még nyugtalanabb? Milyen sokan nem csi
nálnak ebből problémát, és mégis nyugodtak. Vagy a látszat csal? (7) 
— Jézus nagyon régen elment. Túl soká készíti a helyet, és így köz
ben devalválódik az egyház mondanivalója, és mindig újat kell ke
resnie ahhoz, hogy létjogosultságát dokumentálja. (7) — Atyám há
zában sok lakóhely van: akkor miért kell készíteni? Miért kellett Jé
zusnak elmenni? Nem lett volna jobb, ha itt készíti a helyet? Tudo-
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másul kellene venni, hogy Istent a földön senki sem látta, és senki 
sem látja soha. (7) — Kitérő volt Jézus válasza Fülöpnek. Több bizo
nyosságot akartak a tanítványok is, mint amennyit kaptak. Ma is 
több bizonyosság kellene arról, hogy Isten itt van a világban. A  bi
zonytalanság okozza, hogy szinte mindent meg lehet kérdőjelezni, 
vagy igazolni. De hol a garancia? A  mai ember nem tud semmit se 
kezdeni azzal, hogy Jézus az út és az igazság (Igaz ez? Szerk.) Ér
dekes, hogy mind Tamás kérdezősködésére, mind Fülöp kérésére Jé
zus olyasmire mutat rá, ami addig is valóság volt, de nem vették 
észre, azaz nem hittek. Az Atyához menő Jézussal ma is csak a hit 
tud mit kezdeni (7) — A  2000 év előtti kérdések, ma is ugyanúgy 
folytatódnak. Hol van az Isten? Kicsoda az Isten? Hogyan találom 
meg és bizonyosodom meg felőle? Ma sem lehet továbbmenni a fe
leletben : Krisztusban van az Atya. De miért nincs ennek nagyobb 
látszata? (7) — Nem akkor találja-e meg az ember itt is a helyét, ha 
Krisztusban el van rendezve helye az Atyánál? A  jelek azt mutatják, 
hogy nagyon kevés hely van ott elrendezve. (7)

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP
Mt 9,35—38

1. Alapigénk. Jézusnak a Máté 5—9-ben leírt nagyszabású tevékeny
sége után — ahogyan megjelent dicsősége a világban — a tanítványok 
kiküldetésének leírására kerül sor. A  kiküldetés, vagy elküldés meg- 
okolása a 36. és 37. vers. A  pásztor és a nyáj a Biblia kedves és sokat 
használt képe. Számtalan helyen előfordul. Itt most 4 Móz. 27,17-re kell 
gondolnunk: „Az Ür, minden test lelkének Istene rendeljen férfit a gyü
lekezet falé, aki 'kimenjen előttük és bemenjen előttük, aki kivigye őket 
és bevigye őket, hogy ne legyen az Űr gyülekezete olyan mint a juhok, 
amelyeknek nincsen pásztoruk.” A  nyáj az Isten népe, v. ö. Zs 77,21; 
78,22; 95,7; Ézs 13,14; 40, 11; Jer 23,1; 50,6; 51,23; Ezék 34,2; 11,17; Am 
7,15; Zak 11,17; Mik 12,32; Jn 10,16; Cs 20,28; 1 Pt 5,2—3. Bibliai bizony
ság szerint Isten állít pásztorokat népe fölé, hogy védjék, vezessék, gon
doskodjanak róla.

Jézus cselekedetének rugója az irgalmassága és könyörülete az iránt 
a nép iránt, amelyet lelki-szellemi vezérei félrevezettek. Isten nevével 
nyomorogtatták; lelki terhet raktak a vállaikra az Isten nevében; ítélet
tel és törvénnyel fenyegették őket a maguk hasznára (v. ö. Mt 23). Jézus 
viszont irgalmasságot akar és nem áldozatot (9, 13), s másképpen tekint 
népére, mint a tanítványai, v. ö. Mk 10,13; Lk 18,35 tok.

A  lelkileg meggyötört, magárahagyott, pásztorolatlan nép a „fehérlő” 
gabonafoltokhoz hasonló (Palesztinában nem beszélhetünk aranyló, sár
guló gabonatengerről), amely már igényli az aratómunkás kaszáját. Az 
aratás itt nem az utolsó ítélet értelmében veendő. Eljön az az idő is, 
amikor majd a csűrbe takaríttatik a termés és megégettetik a polyva 
(Mt 3,12 tok), és elkülöníttetnek a juhok a kecskéktől (M 25,31 kk). Az 
azonban kétségtelen, hogy az aratók most végzett munkája már az utolsó 
ítélettel kapcsolatos. Ez nem az utolsó ítélet, de az Isten Országába való 
hívogatásra adott válasz már itt és most eldöntheti az utolsó ítélet ki
menetelét. Isten királyságának a jövendőben való megvalósulása poten
ciálisan már most benne van az igében, illetőleg hittel való elfogadása
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esetén' valósul. Az aratás ideje azért van itt, mert az idők „vége” elér
kezett. A  Krisztus eljött, feltámadott és ezzel az új ajtón betört a mi 
világidőnkbe. Még nem jutott teljességre, mert az utolsó ellenség, a halál 
még nem vettetett el, és nem változott el még ennek, a világnak az élet
formája (v. ö. Em 8,18; 1 Kor 7,31). Addig az aratók munkája abban 
áll, hogy a népet Krisztushoz és általa Istenhez gyűjtik. Csak a kezek 
hiányoznak ehhez a munkához: emberek, akik ezt a munkát elvégzik.

Az aratás ügye: Isten ügye! Jézus nem azt mondja: legyetek az Is
ten királyságának munkásai, hanem imádkozzatok azért, hogy legyenek 
ilyen munkások. Kérő imádságnak van itt helye, mert az aratás gazdája 
Isten! Az aratók küldése azért az Ő dolga! Isten maga választja ki mun
kásait és ez nemcsak az Ö ügyének kimagasló alakjaira vonatkozik! (Ézs 
6; Gal 1,15 kk) Ő maga munkálkodik (1 Kor 3,9 kk; Ef 2,10), de keresi 
azokat, akiken keresztül munkáját elvégzi. Az alapige iránya (scopusa): 
Kérjétek Istent, hogy legyenek munkások, akik az aratást végzik. Ezt 

kell prédikálnunk.
2. A  homiletikai helyzet. Alapigénk mondanivalóját át kell tennünk 

a mába. S ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Teljesen 
más a homiletikai helyzet ma, mint volt Jézus korában, vagy negyven 
évvel ezelőtt! Mássá lett a hallgatóságunk; más a környezet, a társa
dalmi képlet, a szociális helyzet és természetesen más az egyház is! Az 
egyház szerte a világban krízisben van. Hallgatósága, ha van, szekula
rizált, nagykorúvá vált. Egy értelmiségi hívem így fogalmazta meg: mi, 
fiatal értelmiségiek mindenhonnan csípünk valamit, mindent megvizs
gálunk, és ami jó nekünk, azt megtartjuk. Arról, hogy az egyház kép
viselte „üzenet” döntő módon meghatározná életünket, szó sem lehet. 
Nem vagyunk nihilisták, talán ateisták sem, de nem vagyunk a régi ér
telemben vett hivők! A  mai ember egydimenziójú. Csak vízszintes sík
ban látja az életet. Minden, ami „fölfelé” mutat, értelmetlen és érték
telen a számára. Itt és most akar élni. Jól élni, szórakozni és élvezni. 
Az egyház már régen nem minden megkeresztelt keresztyén lelki ott
hona!

Fontos szerintem annak a meglátása, hogy mi nem helyezkedhe
tünk a „majd” alapjára. Most jól érzi magát az ember a világban, de 
m a j d  eljön a betegség, majd megöregszik, majd csalódik, majd... s 
akkor jó lesz neki az evangélium. Kell olykor rámutatnak a határese
tekre és a határértékekre. De erre nem lehet egy prédikációs szolgála
tot ráépíteni. A  keresztyén üzenet nem a „majdnak” szól, hanem a má
nak! Az evangélium nem majdbéli ige, hanem evangélium az Isten or
szága eljöttéről, amely itt és most, és fiatalon és egészségesen akar meg
ajándékozni Isten szeretetével, kegyelmével, bűnbocsánatával: élettel!

A  mai embernek ezt az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy köz
ben látjuk, mi van a földön. A  túlvilági lét, a supranaturális lét és a 
földi lét szokványos-papos kettéválasztása nem evangéliumi. A  horizon
tális és vertikális vonalat együtt kell látni és együtt kell hirdetni. Ezt 
tette Jézus is! Amikor az emberek állapotát látta, könyörületességre in
dult és gyógyított minden betegséget és erőtlenséget! Jézus nem teoló
giai fogalmakkal operált, hanem: segített! Kérygma és diafconia össze
tartoznak. Martin Luther King nem nemcsak azért volt szeretett és szí
vesen hallgatott papja népének, mert a maga baptista módján az evan
géliumot hirdette, hanem mert kiállt a népnek megbecsültetése és egyen
jogúsága mellett! Az ágostai hitvallás VII. cikkelyének meghatározása 
ma már kevés, hogy ti. „ott az egyház, ahol az evangéliumot helyesen 
prédikálják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” Istenhez való
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viszonyunk nem lehet helyes igéjének hallgatása nélkül, de megtartása 
nélkül sem. Azért ott van egyház, ahol az igét helyesen prédikálják és 
a szeretet diakomáját végzik. A  jó kérygma és jó diakonia összetarto
zik.

A  jó kérygmából élő és a diakoniát végző egyháznak mai igénk sze
rint egyik szolgálata, ha úgy tetszik kötelessége, a világ iránt fennálló 
tartozása: Kérjétek az aratás Urát!
1 3. Javaslat. A  bevezetésben azt kellene elmondani, hogy a Feltáma

dott mai tanítványainak, egyházának ugyanazt a parancsot adja: Kér
jétek az aratás Urát! Ez a felhívás feltételezi, hogy ma is sok az aratni- 
való. Egy-két képpel kellene megmutatni, hogy a mai ember más hely
zetben ugyan, de sokban hasonlít a pásztor nélküli báránykához. Elide
genedés. Tájékozatlanság az élet dolgaiban. Bizonytalanság az élet ér
telme felől. Értelmiségi gyülekezetben lehet Sartre-t vagy Dürrenmattot 
idézni. S.: Remélhetnénk, ha Isten valóban létezne; sajnos nincsen Is
ten. Ha mégis léteznék, akkor sem szellőztetné hollétét, hanem áthatol
hatatlan hallgatásba burkplódznók. Nincs más lehetőség, mint bátorság 
a reménytelenségben. D. a protestáns existencialista: A  földi élet a pa
radicsomból kivetett ember bűnhődése az eredendő bűn miatt. A  világ 
abszurd, érthetetlen, mint ahogyan Isten akarata sem érthető. Utaljunk 
arra, hogy a világ telve van megoldatlan problémákkal. Háborús ve
szély; imperialista mesterkedés. Feltámadott Urunk a régi szeretettel 
és könyörülettel szól hozzánk, keresztyénekhez, egyházához: Kérjétek az 

. aratás Urát, mert sok a tennivaló.
Első tennivalója az a munkásoknak, egyéneknek is és az egyház

nak, hogy hirdesse az Isten országáról szóló evangéliumot. Forró bizony
ságtételnek kell itt elhangzania az Isten szeretetéről és kegyelméről, 
mely nem hagy minket itt és most tájékozatlanságban és reménytelen
ségben. Hatalma alá von és megtanít élni és dolgozni, és két dimenzió
ban, vertikálisan és horizontálisan látni az életet. Ajánlom elolvasni a 
Nagykátéból a 2. kérés magyarázatát. A  Benjámin Lászlóval sóhajtók- 
nak / Jó volna mégis hinni valamiben, Jó volna mégis félni valamitől / 
hirdetnünk kell: Van kiben és lehet hinni, mert hozzánk eljött az Is
ten országa (v. ö. Ady: Almom az Isten! Reményik: Békesség Istentől).

A  következőkben a diakoniára kell tennünk a hangsúlyt. Amint 
Jézus Urunk nemcsak prédikált, de cselekedett is: kérjük Istent, hogy 
tudjunk szolgáló munkásokat küldeni a világba. Nekünk szolgálnunk 
kell a világban nemcsak szóval, hanem tettekkel. Tesszük is. De job
ban tegyük. A  minap kerestünk ágyban fekvő beteg öreg hittestvér 
mellé valakit, aki megmosdatja és megeteti, és találtunk. A  diakonia 
országos vezetője munkások után kiált, akik öregek és beteg gyerme
kek mellett készek szeretettel szolgálni. Eddig még mindig volt mun
kás. Világméreteikben is beszélhetünk az emberiség békéjéért való szol
gálatról. Ha hatalmunk nincs, de szavunk lehet! Csak ne olyan lassan 
és túl megfontoltam! Adjon Isten munkásokat az egyházába, akik jó 
diakoniát végeznek. Sőt, mi legyünk azok. Ezzel tartozunk a világnak 
(Káldy Zoltán székfoglalója, a Lelkipásztor 1964. 7—8. szám).

Befejezés. Jó kérygma, jó diakonia, jó koinónia! Így leszünk a Fel
támadott igazi egyhzává.

Dr. Kósa Pál
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Laikus kérdések és szempontok Mt 9,35—38-hoz
Szükséges volna egy jó korrajz, amely Izráel népének akkor poli

tikai, gazdasági és társadalmi viszonyait átfogóan ismerteti. A  nép szét
szórtsága mire utal? Miért a tanítványainak mondja a 38. és 37. ver
set Jézus? Ezzel nagyobb intenzitású lelki munkára akarja őket serken
teni? (9a) — Kérjétek az aratás urát: nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
az Úr növelje a papok számát, hanem, hogy mindenkiben szeretetet és 
ebből fakadó felelősségtudatot akar ébreszteni az evangélium hirdeté
séért és megéléséért. (9a) — Különös, hogy nem a magvetés képét hasz
nálja Jézus, hanem az aratásét. Mi ennek a jelentősége? Mennyi szol
gálati teret engednek a „klerikusok” a „laikusoknak” az egyházban? 
(9a) — Mi másként látjuk ma az embereket. Nem „elgyötörtek” és nem 
„szétszórtak”. Jézus óta megváltozott az emberiség helyzete: Vagy mi 
nem látunk jól? Lehetséges, hogy ma ugyanúgy, mint akkor, ilyen szá- 
nalomraméltó az ember helyzete? Lehetséges, hogy valakinek rende
zett az élete, sőt irigylésreméltóan jó, de szívében nyugtalan, mert „va
lami” mindig hiányzik. Ma is vannak sokan, akik abban a régi szituá
cióban élnek: nincs kenyerük, jogfosztottak, elhagyatottak, reményte
lenek. Ezekre hívja fel figyelmünket Jézus. Közöttük van az egyház
nak helye. (11) — Nem tudok napirendre térni egy öngyilkos munka
társam esete fölött. Most úgy érzem, hogy felelős vagyok érte. Nem vet
tem észre, hogy „kipereg a mag”, s nem voltam Isten aralómunkása. 
Nagyon jó szem kell ahhoz, hogy meglássuk az ember krízisét, mert 
mindenki takargatja nyomorúságát, és „megjátssza magát” . Mi pedig el 
vagyunk foglalva önmagunkkal. (11) — Állandóan időzavarban élek. 
Sokan bámulatos bizalommal vannak hozzám. Mindennel hozzám jön
nek, alig tudok szabadulni. Szerintem tökéletesen igaza van Jézusnak, 
rengeteg embernek szüksége van „pásztor”-ra. Pácienseim családi ügyeik
kel traktálnak. Tanácsot kérnek hatáskörömön kívüli dolgokban. Nincs 
szívem lerázni őket magamról, mert érzem, hogy szükségük van reám. 
Azt hiszem, hogy mindenki, aki emberekkel foglalkozik, be kell iratkoz
zon Jézus iskolájába, hogy pásztorrá nevelődjön. Ezekre van ma a leg
égetőbb szükség. (11) — Tele voltam bajjal, keserűséggel. Érthetetlenül 
mellém szegődött egy munkatársam a gyárból jövet. Kénytelen voltam 
beülni vele egy presszóba és meghallgatni. Nagyon jó beszélgetés lett. 
Két órával később értem haza, de egyszerre túljutottam a magam prob
lémáin is. Igaz, hogy magamban imádkoztam szeretetért és mondani
valóért, amikor elém öntötte munkatársam minden baját. Világosan meg 
kell látni szerintem, hogy akármilyen munkakörben is vagyunk min
denütt pásztorrá kell lennünk, mert csak akkor érjük el a „normális” 
szintet. Ha embertelenül és felelőtlenül dolgozom, lehetek szakmámban 
kitűnő, de felebarátnak pocsék vagyok. S akkor mit ér az egész? (11) — 
Hát én most értettem meg végre, amit évek óta hallok, mit is jelent 
az „egyetemes papság” elve egyházunkban. És még én mertem néha 
szidni a papokat. A  legrosszabb evangélikus „pap” eddig én voltam. 
Eddig még soha sem imádkoztam arató munkásokért. Néha a teológu
sokért és a lelkészemért. Mától kezdve azért, hogy minden keresztyén 
ember legyen Isten munkása. (11) — Egész nap íróasztal mellett papír
munkát végzek. Utána rohannom kell haza. Nem látom, hogy kinek 
számára lehetek én aratómunkás. De addig is imádkozom a többiekért 
hogy mindig legyen erejük, kedvük és szeretetük Jézus munkája folyta
tásában. (1)) — Ellenőrzést végzek. S most már tudom, hogy eddig mi 
hiányzott munkámból. Élesebb szemre, több szívre, komolyabb ember
ségre van szükségem. (11) — Én csak édesanya vagyok. Megpróbálok 
mától férjemnek és három gyermekemnek pásztora lenni. (11)


