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Csendben Isten előtt

M inden út egyszer végetér
Tudom, hogy az év elején magától értődőbb volna az utak in

dulásáról vagy elkezdéséről írni. Én mégis ennek fordítottjáról sze
retnék írni. Arról, hogy minden útnak vége van egyszer. Befejeződ
nek az utak. Van egy jó barátom, aki akkor szokta mondani: „min
den út egyszer végetér” , amikor egy görbe úton járó ember várat
lanul lelepleződik, avagy amikor a titkon áskálódok ügyködései nap
világra jönnek, vagy amikor egy útról kiderül, hogy az zsákutca. 
Jó múltkorában valakinek az útjáról — aki pedig sokszor óvott a 
„maga útjá”-nak járásától — kiderült, hogy az bizony menthetetle
nül zsákutca. Barátom néhány szóval elmondta az út „végét” , és 
azután azt mondta: „Látod, minden út egyszer végetér!”

Az utak nemcsak egyes emberek, személyek életében érnek vé
get, hanem az egyházak, ezen belül bizonyos csoportok vagy irány
zatok életében is. Végetérnek bizonyos teológiai és egyházpolitikai 
utak is. Vagy azért, mert már eleve rosszak voltak vagy pedig azért, 
mert csak egy kis távra voltak elegendők. Így is mondhatom: rövi
dek voltak. A városi emberek tudják, hogy vannak rövid zsákutcák 
és vannak hosszúak. Néha elindul az ember egy hosszú utcán — 
nem figyelve a kiírásra: „Zsákutca”  — megy-megy rajta és amikor 
már azt hiszi, hogy van „tovább”  az úton, akkor megy neki az ut
cát lezáró falnak. Későn vette észre, hogy zsákutcában jár.

Bizonyos teológiai és egyházpolitikai utak lezárását vagy „vé- 
getérését”  a rajta járók gyakran a „körülmények”-nek, vagy annak 
a „közeg”-nek tulajdonítják, amelyben az út haladt. Az „úton-já- 
rók”-nak azonban nemcsak akkor kell tudniuk a „történelem Urá”- 
ról, amikor prédikálnak, hanem akkor is, amikor saját útjaik lezá
rásáról van szó. A „történelmi körülmények”-en keresztül is — szá
munkra sokszor nagyon „áttétesen”  — Isten nyit vagy zár utakat.

A mi magyarországi evangélikus egyházunk életében, illetőleg 
egyes egyházpolitikai és teológiai „koncepciókat”  valló csoportok 
életében is az utolsó 25 esztendőben számos út „végétért” . Egyes 
ilyen utak hamar végetérnek. Ezek voltak a rövid „zsákutcák” . Vé
gétért már 1948-ban az „ellenállás” útja. Bár 1956-ban mint búvó
patak még egyszer „kibuggyant”, de csak azért, hogy nyilvánosan 
végetér jen. Ugyancsak igen hamar végétért a „földalatti egyház” út
ja is. A Szentírás alaposabb tanulmányozása vita nélkülivé tette, 
hagy Jézus Krisztus a föld fölé és nem alá küldte evangéliumával 

agyházat. Végétért a „cudar idők”  elől gettóba menekülő „egy
ház”  útja is, mert Isten megmutatta, hogy az egyháznak van szol
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gálata a társadalomban az evangélium hirdetése és a szeretetszol
gálat végzése által. Végétért az „árokban szenvedő” (mint a jerikói 
út kirablottja) vagy még inkább szenvelgő „egyház”  útja is, mert 
Isten nem az „árokba” , hanem az országúira parancsolta egyházát.

Más utak némileg hosszabbaknak bizonyultak. Ez a „hosszabbí
tás” egyeseket meg is tévesztett, mert azt a hiedelmet keltette ben
nük, hogy ezek tarthatók. Pedig csak hosszabb zsákutcák voltak. 
Végétért a „kivárás” útja is, amelynek utasai szinte negyedszázadon 
keresztül vártak valamiféle „fordülat” -ra. Most már ők is látják, 
hogy a „fordulat” végleg elmarad. Végétért a „semlegesség”  útja is, 
melynek kényes gyaloglói azt hitték, hogy nem kell nekik politikai 
és társadalmi kérdésekben dönteniük, nem kell magukat az új tár
sadalom mellett elkötelezniük, megőrizhetik „tisztaságukat” . Kitűnt, 
hogy nem lehet többé hűvös semlegességgel nézni, hogyan építik 
„mások”  egy igazságosabb társadalom rendjét. Végétért a „harma
dik út” is, mely a kapitalizmus és szocializmus útja között kanyar
gón volna, mint „ egyházi út” . Kitűnt, hogy sehol a világon lénye
gében az egyház nem tud alternatívaként olyan politikai, gazdasági 
és társadalmi rendet kínálni, amelynek perspektívája volna, nem is 
szólva arról, hogy „evangéliummal nem lehet kormányozni a vilá
got” . De végétért azoknak a nagyon keveseknek az útja is, akik azt 
gondolták, hogy akkor teszi az egyház a társadalomnak a legna
gyobb szolgálatot, ha „feladja önmagát és feloldólik a társadalom
ban” . Előttünk világos, hogy az egyháznak meg kell maradnia egy
háznak és egyértelműen az evangélium alapján kell állnia, miköz
ben az „ ideológiai különbözőségek”  ellenére hitéből folyóan és a jó
zan értelem alapján is segíti építeni a társadalmat más világnézetű 
emberekkel együtt.

Lehet, hogy a „végétért utak” egy-egy képviselője itt-ott még 
előtűnik egyházunkban, de azok csak emlékeztetőül szolgálnak arra, 
hogy ilyen utak is voltak. Egyébként ezek az utak és azok utasai 
ma már csak a történelemhez tartoznak.

Maradt még egy út, amely éppen most van végetérőben. Ezt az 
utat nehéz röviden megjelölni. így nevezhetnénk: „az egyház libe
rálisabb útja egy fellazult társadalomban” . Ez a „koncepció”  abból 
az elvárásból született, hogy a szocializmus építésében valamiféle 
fellazulás fog bekövetkezni. Ez az elképzelés egyfelől abból az el
képzelésből fakadt, hogy „minden forradalom előbb utóbb elpolgá- 
riasodik” , másfelől abból a külpolitikai „látomás”-ból, hogy a szo
cialista tábor országai szétlazulnak (emlegették Kínát, Romániát, 
Jugoszláviát) és ennek meglesznek belpolitikai következményei is az 
egyes országokon belül is, így Magyarországon is. Ezzel összefüggés
ben egyesek arra gondoltak, hogy az egyház sem olyan történelmi 
körülmények között fog a közeljövőben szolgálni, mint — mondjuk 
— az utolsó évtizedben. Az egyház útjára nézve egyesek „polarizá- 
ció”-ra számítottak, tehát arra, hogy nem kell majd „feszesen”  egy 
úton haladni, hanem szétágazik majd az eddigi út, a diakónia útja. 
Itt-otl mindezt más oldalról megközelítve „pluralizmus”-ra számí-
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tottak a teológiai irányok és egyházpolitikai „utak” többfajta érvé
nyesülésével. Ebben az „elvárás”-ban még arra is lehetett gondolni, 
hogy mégiscsak eljön az idő, amikor igazolódnak azok, akik „óva
tosabban” , „visszatartottábban”  „nem elkötelezetten”, „előrelátób- 
ban” és „kritikusabban” járták vagy kerülgették egyházunk útját: 
a diakóniai utat.

Egyesek ilyen elvárása közben, az elmúlt év novemberében az 
MSZMP megtartotta X. kongresszusát. A  kongresszus alapos és 
minden részletre kiterjedő elemző munkát végzett az elmúlt évekre 
vonatkozólag. Majd kijelölte a következő évek munkáját. Ennek lé
nyege, hogy a következő években Magyarországon a „ szocializmus 
magasabb szinten való építése folyik” . Ez többek között azt jelenti, 
hogy még az eddiginél is jobban megszilárdulnak a szocialista gaz
dasági viszonyok. Tovább épül a szocialista társadalom. Még az ed
diginél is nagyobb hangsúly esik a következő években a szocialista 
nevelésre, a marxista—leninista ideológia érvény re juttatásár a tár
sadalmi életünk minden területén. Egy öntudatosabb, egységesebb 
és szilárd világnézeti alapon nyugvó társadalom kiépítését jelölte 
meg célul az MSZMP.

Ebben a „magasabb szintű szocializmusban” kell egyházunknak 
folytatnia szolgálatát. Az egyházvezetőség számára nem meglepetés, 
hogy a következő években a „szocializmus magasabb szinten való 
építése folyik” . Mi ezt nemcsak sejtettük, hanem tudva-tudtuk. Az 
se legyen titok, hogy mi örülünk annak, hogy a szocializmus jobban 
kiteljesedik és magasabb szintre kerül. Ez segíti az emberibb éle
tet, amelyhez hozzátartozik a magasabb életszínvonal, kulturáltabb 
termelési viszonyok, a tudományos-technikai forradalom eseményei
nek jobb érvényesítése a mezőgazdaságban és iparban. Hozzá tarto
zik kulturális életünk további gazdagodása.

De az se legyen titok, hogy mint egyházi emberek nem esünk 
pánikba, ha arra gondolunk, hogy ebben a „magasabb szintű szocia
lizmusban”  van-e helye az egyháznak, el tudja-e végezni szolgálatát, 
amelyre Krisztus hívta el. Mi, az egyház vezetői — és hisszük, hogy 
a lelkészek és hívek túlnyomó többsége is — meg vagyunk győződ
ve arról, hogy a „magasabb szintű szocializmusban” is van helye és 
szolgálata az egyháznak. Azt is hisszük, hogy az evangélium a „ma
gasabb szintű szocializmusban” is evangélium marad, amelynek van 
ereje gyülekezetei teremteni és megtartani. Azt is tudjuk, hogy az 
evangélium által munkált hit a „magasabb szintű szocializmusban”  
is terem olyan gyümölcsöket, amelyek jók és hasznosak a társada
lom számára is.

De az is bizonyos, hogy az a bizonyos út, amelyet imént úgy 
jellemeztünk, hogy „az egyház liberálisabb útja egy fellazult társa- 
lalomban”  most végetér. Előbb csak elszűkül, azután menthetetle
nül végetér. Végetér az óvatoskodó, semlegeskedő, visszahúzó ma
gatartás lehetősége. Egy magasabb szintű szocialista társadalom „le
növi” magáról — mint ősszel a fa a száraz levelet — az ilyen maga-
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tartást és leereszti a sorompót az ilyen magatartásból folyó egyházi 
munka előtt. Igen, menthetetlenül végetér ez az út is.

Valaki most azt mondhatná, hogy mivel „minden út egyszer vé
getér”, nyilván végetér egyszer a diakóniai út is, tehát egyházunk 
jelenlegi útja is. Nyugton mondjuk: ez nem ér véget. Ahhoz arra 
volna szükség, hogy maga Jézus változzon meg vagy „érjen véget” . 
Ö ugyanis a Diakonos, aki maga mondta magáról: „Én olyan vagyok 
közöttetek mint aki szolgál” . A diakóniai út az, amelyen Jézus szol
gál nekünk és mi szolgálunk embertársainknak. Ennek az útnak nem 
lehet vége. Még az örökkévalóságba is beletorkollik és ott is foly
tatódik. Hiszen azt olvassuk a Szentírásban, elsősorban a Jelenések 
könyvében, hogy „akik megmosták ruhájukat a Bárány vérében” 
azok egyet tesznek: szolgálnak. Szolgálnak annak, aki a „királyi 
trónon ül” .

D. Káldy Zoltán
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Tanulmányok

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 20 éve 
és helye a Magyar Evangélikus Egyházban

Előadás a Teológiai Akadémia húszéves fennállása al
kalmából Budapesten, 1970. december 2-án tartott ünnep
ségen.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 20 éves fennállásának meg
ünneplésére jöttünk össze. Ha valaki előadást akar tartani a meg
jelölt témáról, akkor először előadásának a műfaját kell tisztáznia. 
Ezt tettem én is. Nem vagyok egyháztörténész s így nem vállalkoz
hattam arra, hogy dátumokban és személyek jöttében-mentében ele
mezzem az Akadémia 20 esztendejét. Ezt a feladatot meghagyom a 
történészeknek. Engem, aki 1945. óta veszek részt az evangélikus lel
készképzés munkájában, elsősorban az a szellem foglalkoztat, ami 
meghatározta és formálta azt az oktató és nevelő munkát, ami az 
Akadémián és ennek elődjén, az Evangélikus Hittudományi Fakul
táson folyt és aminek a végén a mai Akadémia arculata tárul elénk. 
Nem neveket és személyeket sorolok tehát föl, hanem eszméket és 
célokat, magatartást és döntéseket. Nem jellemeket rajzolok fehérre 
vagy feketére, hanem tükröt tartok magunk elé, hogy nézzünk bele 
és ismerjük meg magunkat olyannak, amilyenek voltunk, vagy 
olyannak, amilyenekké lettünk vagy lehettünk volna.

Mert a múlttal foglalkozás sohasem lehet öncélú. A múlt mindig 
prófécia, előremutatás és intelem, prédikáció a jelenre vonatkozólag. 
És ezért minden intézménynek, tehát ennek az Akadémiának is any- 
nyit ér a múltja, amennyi erőt és útmutatást tudunk meríteni belőle 
a jelenben! Azt mondhatná valaki, hogy akkor ne foglalkozzunk a 
kelleténél többet az Akadémia múltjával, hiszen abból nem sok jót 
tudunk meríteni a jelenünkre vonatkozólag. Szembe kell szállnom 
ezzel a nézettel — két okból is. Nincs jelen előzmények nélkül. Ami 
ma van, amik ma vagyunk, amit ma gondolunk és teszünk, annak 
megvannak a múltban csírájukban szunnyadó, vagy éppen sarjadó 
előzményei. Sokszor talán éppen azért megyünk el értetlenül sok 
mai realitás mellett, mert nem ismerjük, vagy nem tudatosítottuk 
magunknak azok kezdetét, genezisét. Másrészt hasznos dolog újra 
meg újra visszatekintenünk a múltba azért is, mert a múlt, a meg
történt, ami tehát történelemmé vált, az oktat és nevel akkor is, ha 
negatívumaiban int bennünket mai feladataink jobb és igazabb fel
ismerésére.
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I.

Az Evangélikus Hittudományi Fakultás 
1945-ig

Nem kétséges, hogy az a Teológiai Fakultás, amely a húszas 
évek végén megszerveződött Sopronban mint a Pécsi Egyetem Evan
gélikus Hittudományi Fakultása, egész szervezetében és oktatási 
irányzatában magán hordozta korának jegyeit. Már maga a hely 
nemcsak földrajzi, de szellemi elszigeteltséget is jelentett tanárok és 
hallgatók életében és képzésében egyaránt. Ez a soproni elhelyezés 
erősítette a tanároknak azt a szándékát, hogy kívül maradjanak az 
evangélikus egyház valóságos életén és mint állami alkalmazottak, 
éberen őrködtek az intézmény autonómiáján. Valami „centrumos” 
vagy „semleges” magatartás uralkodott el a Fakultáson. Ennek ered
ménye lett azután, hogy a hallgatók sem igen tudtak messzebb látni 
a soproni végeken és kimaradtak a magyar szellemi élet mélyebb 
rétegeiben már akkor erjedő erők hatósugarából. Ez annál megle
pőbb, mivel a hallgatók nagyobbik része az alsóbb néposztályokból 
került ki. De nagyon ritkán és csak egy-két professzortól kaptak in
dítást arra nézve, hogy intenzívebben foglalkozzanak társadalmi és 
társadalompolitikai kérdésekkel is. A remélt polgári életforma nyu
godt légköre követendőbb cél volt, mint az azt bíráló Ady-k és 
Móricz Zsigmondok, az akkor forradalminak számító népi írók és 
falukutatók munkáinak a megismerése és értékelése az egyházi szol
gálat szempontjából is.

A tanári kar nagyobbik részének alapos teológiai felkészültsége 
ellen aligha lehetne kifogást emelnünk, legföljebb azt, hogy egyolda
lúan a német teológián tájékozódott. Arra azonban nem vállalkoz
tak, hogy utat mutassanak annak a néhány fiatalnak, akik másként 
tájékozódtak és mást akartak, mint az átlagteológusok és átlagpapok. 
Vagy abban látták a magyar élet és magyar evangélikus egyház meg
újhodását, hogy mindenkit megtérítsenek és ezért az evangelizációs 
mozgalomnak kötelezték el magukat, vagy belelovalták magukat is, 
meg tanítványaikat is a nacionalizmusba, sőt annak az antikommu- 
nizmusnak a sodrásába kerültek a háború éveiben, amely végül is 
majdnem a Fakultás kitelepítéséhez vezetett Nyugatra.

Ebben a teológiailag nem útmutató légkörben, politikailag és 
társadalmilag a polgári életformát kizárólagosnak tekintő, a keresz
tyén Magyarország koncepciójában élő és a társadalmi igazság iránt 
kevés megértést tanúsító légkörben képezték ki az 1930-as években 
az evangélikus egyház papságának nagyobbik felét. Ezt a körülményt 
messzemenően számításba kell vennünk, ha azt a kérdést tesszük föl 
magunknak: Hogyan volt lehetséges, hogy az Evangélikus Hittudo
mányi Fakultás és az evangélikus papok nagy része olyan nehezen 
tudott megbarátkozni 1945 után azzal, amit a szocialista társadalmi, 
gazdasági és politikai rend megteremtett Magyarországon?!
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II.

Az Evangélikus Hittudományi Fakultás 
1945-től 1950-ig

1945 a nagy megtorpanás éve volt egyházunkban és a Teológiai 
Fakultáson egyaránt. Mivel az antikommunista propaganda hatása 
alatt a legtöbben úgy gondolkodtak, hogy egy vesztett háború „min
dennek” a végét jelenti Magyarországon, tehát az egyházaknak és a 
lelkészképzésnek is, nehezen ocsúdtak fel a csodálkozásból, hogy 
mindez nem következett be. Sőt! Hatalmas lendülettel indult meg az 
újjáépítés. Az egyháznak és az egyház teológusainak az lett volna 
feladata ebben a helyzetben, hogy elismerje és elfogadja Isten ítéle
tét, majd új felismeréseket gyűjtsön Isten igéje alapján az új felada
tok megoldásához, de legalább a felismeréséhez.

De nem ezt az utat választották. A pillanatnyi megtorpanást 
nem a személyi és tartalmi újjárendezés követte, hanem a restaurá
ció csökönyös erőszakolása. Mindenki görcsösen ragaszkodott a maga 
szellemi örökségéhez, azt több-kevesebb nyíltsággal képviselte is és 
nem vette észre, hogy a második világháború ítéletet mondott ennek 
a vezető rétegnek, sőt nemzedéknek egész eszmetára fölött, a máso
dik világháborút követő lelki-szellemi helyzet pedig maga mögött 
hagyta azt az egész teológiai gondolkodást, ami ezt a nemzedéket 
jellemezte. Azok az egyházi és teológiai csoportok, amelyek a két 
világháború között sem tudták helyesen érzékelni a problémákat, 
még kevésbé megoldani azokat, bár vezető állásokban voltak, az új 
történelmi és társadalmi helyzetben ott akarták folytatni, ahol 
1945-ben abbahagyták. A különböző teológiai és politikai irányzat
hoz tartozók közül azok fogtak össze, akik már a háború utolsó évei
ben egy táborba sodródtak vagy tudatosan tömörültek a régi védel
mében — akár svéd menlevélben bizakodtak, akár német csoda- 
fegyverekben. Abban a biztos reményben jött létre akkor ez az egy
házi népfront, hogy vagy nem lesz soha Magyarországon szocializ
mus, vagy ha lesz is, nem tart sokáig.

Egy nagy egyházi ébredés hazug mámorával terelték el a figyel
met az új és tényleges feladatokról. Az evangélizáció nagy rohama 
ejtette ámulatba még az ifjúság egy részét is és hozta a Teológiai 
Fakultásra. Felduzzadt a hallgatók létszáma. Sajnos ezeknek a hall
gatóknak nagyobbik része 1—2 esztendő múlva hátat fordított vagy 
a Teológiai Fakultásnak, vagy a lelkészi hivatásnak. Túlságosan 
nagy volt a szakadék aközött, amit a pietista politikai pátosz meg
hirdetett és aközött, ami a magyar szellemi, társadalmi és politikai 
életben, meg az emberek tudatában is végbement.

Nem volnánk azonban igazságosak, ha nem szólnánk arról, hogy 
ahogyan Budapesten szerveződött azoknak a köre, akik később fontos 
szerepet játszottak az evangélikus egyház új arculatának kialakítá
sában, Sopronban is elkezdődött az ifjúság körében a teológiai és 
politikai erjedés közvetlenül a felszabadulás után. A tanári kar 
többségének akarata ellenére fölvette az ifjúság jobbik része a kap-
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csolatot a helyi Kommunista és Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szer
vezeteivel és bekapcsolódott azok munkájába. Igen jó hatással és ne
velő erővel hatott rájuk a soproni pedagógusok egy részének az a tö
rekvése, hogy megfelelő szinten és értelemben közvetítse a kultúrát 
a megye lakosságának. Járták ezek a fiatalok a Sopron megyei fal
vakat és nagyon értékes nevelő és oktató munkát végeztek. Megszer
veztük a soproni Berzsenyi Dániel Népi Kollégiumot, amelynek az 
első két évben igazgatója voltam és ezen a réven a teológus hallga
tók is kivették részüket ebből a munkából, amelynek eredményeként 
sok tehetséges Sopron megyei paraszt- és munkásgyerek jutott kö
zépiskolai és egyetemi képzettséghez, vagy lettek később a tsz-ek 
vezetőivé.

Nagyban elősegítette a helyes irányú politikai erjedést az is, 
hogy 1946 szeptemberében társadalomtudományi tanszék létesült 
a soproni fakultáson, amelynek keretében szociológiai, társadalom- 
történeti, társadalomlélektani, magyar nyelvtörténeti és politikai 
gazdaságiam előadásokra került sor. Hogy mennyi volt ebben az 
akkori tanári kar részéről a taktika, hogy így mentesítse magát a 
politikai felelősség alól, ráruházva azt erre a tanszékre, vagy mennyi 
volt a pillanatnyi világos látás, azt ma már nehéz volna megállapí
tani, hiszen az igazi szándékok ritkán kerülnek bele a kari ülések 
jegyzőkönyveibe. Az azonban tény, hogy akkor indult meg a soproni 
Evangélikus Hittudományi Karon a társadalomtudományok előadása, 
azon keresztül az ifjúság szemének nyitogatása a múlt helyes érté
kelésére és a politikai döntések szükségének a meghirdetésére, ami
kor erre a lépésre a világi fakultások még távolról sem gondoltak 
és más egyházak teológiai akadémiáin csak 1957-től került erre sor.

Mindez persze nemtetszést váltott ki nemcsak a Fakultás egyes 
tanáraiban, hanem a budapesti egyházi központban is, amely akkor 
még azon törte a fejét, hogy az egyház autonómiájának szent jegyé
ben hogyan akadályozzon meg minden új szellemi és forradalmi gon
dolkodást az evangélikus egyházban. Kemény politikai harcok szin
tere lett a Fakultás. Teológiailag az állam és egyház viszonya vált 
akuttá ebben az új egyháztörténeti helyzetben. Az egyházi belső 
harcok és vajúdások jelei eljutottak Sopronba is és történeti tény, 
hogy a soproni Petőfi téren a fakultatív hitoktatás mellett és Mind
szenti ellen tüntető többezres tömegben ott voltak az akkor már 
harcos egyházpolitikai és politikai tudattal rendelkező evangélikus 
teológusok is, bár a tanári kar többsége Mindszentinek drukkolt.

A soproni teológusoknak ilyen és más hasonló kiállása ösztönző 
erőként hatott azokra a lelkészekre, akik másutt és más szinten ke
resték a kibontakozás útját. Már ekkor kapcsolat létesült azokkal a 
budapesti lelkészekkel, akik később vezető pozíciót kaptak egyhá
zunkban és a kölcsönös támogatás, a célok összehangolása hasznos
nak bizonyult később is. Mert amikor az állam és egyház viszonyá
ban megkezdődött a rendeződés 1948-ban, amikor elkezdődött egy
házunk beleilleszkedése az új társadalomba és megszülettek a meg
állapodások az állam és egyház között 1948 végén, akkor ennek po-
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zitív kihatásai Sopronban is jelentkeztek. Nemcsak úgy, hogy adva 
volt a választóvíz atekintetben, hogy kik akarják a régi rendet, kik 
sírják vissza a múltat, és kik ismerték föl a történelmi valóságot és 
dolgoznak az újért, hanem az ún. harmadik utasok is lelepleződtek 
és hitelüket veszítették.

Megnyílt az út a bátrabb kezdeményezésekre is. 1949. tavaszán 
megalakult a társadalomtudományi tanszék keretében az ún. „Vi
lágnézeti szeminárium”, amely ankétokat és szemináriumokat tartott 
a Fakultáson és a városban a béke és szocializmus kérdéseiről.

III.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia megszervezése 
1950-ben

Az 1948-ban megkötött Egyezmény szellemében, tehát az állam 
és egyház szétválasztásának következményeként a Fakultás kivált 
1950-ben a Pécsi Egyetem kötelékéből és mint a magyarországi evan
gélikus egyház intézménye Teológiai Akadémiaként szerveződött 
újjá 1950 második felében. A tanári kar tagjai megszűntek állami al
kalmazottak lenni és az egyházra hárult most a feladat, hogy a ta
nári kar tagjait az Egyetemes Közgyűlésen megválassza. Az egyházi 
vezetőség egy része az újjászervezést akarta felhasználni arra, hogy 
bizonyos szükséges személycseréket is végrehajtson a tanári karban. 
Az egyházi vezetőség megosztottsága azonban annyira nyilvánvaló 
volt és a közgyűlés tagjainak a politikai konzervatívizmusa olyan 
erős volt, hogy maga a közgyűlés nem hozta meg a várt eredményt.

Ekkor azonban jelentkezett a hallgatóság mint egyházpolitikai 
tényező. Amikor értesült a választások eredményéről, memoran
dumban kérte néhány tanár eltávolítását. Két tanár nyugdíjba került 
és így indult meg a munka az Akadémián.

Ennek az akciónak eredményeként úgy látszott, hogy sikerül 
most az ifjúság nagyobbik részét felsorakoztatni az egyházi haladó 
erők oldalán, amikor újabb kísérlet történt ennek megakadályozá
sára. Annak az elgondolásnak jegyében, hogy az Akadémián aligha 
akadályozható meg a haladó erők megerősödése, hiszen az Akadémia 
oktatóinak 50 százaléka ekkor már nem az egyházi reakció és res
tauráció oldalán állt, kiadták a jelszót, hogy az Akadémia csak ok
tat, a nevelést az Otthonnak kell végeznie, még hozzá egyedül és ki
zárólag. Rangosították az Otthont, elnevezték Lelkésznevelő Intézet
nek és tudatosan „Fiók-Akadémiává” akarták kifejleszteni. És ami
kor 1951-ben Budapestre költözött az Akadémia, nem az a szempont 
döntött az Akadémia és Lelkésznevelő Intézet elhelyezésénél, hogy 
megőrizzék az Akadémia és Otthon egységét, hanem hogy minél tá
volabb kerüljenek egymástól, tehát a tanárok is a hallgatóktól. Így 
került 1951 őszén az Akadémia a volt fasori gimnázium épületébe, 
szimbiózisban az akkor még működő gimnáziummal, az Otthon pe
dig a Hűvösvölgybe, bár lett volna helye a fasori épületben is. Hogy 
ez a rövidlátó egyházpolitika milyen következményekkel járt, azt
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ma szinte mindenki látja. Sorozatos ide-oda költöztetés után érkezett 
meg az Otthon mai helyére, majd utána az Akadémia is. A sok al
kalmatlan, de mindig egyházpolitikai célzattal történt vándoroltatás 
után a mai egyházi vezetőség és tanári kar éppen ezekben a napok
ban tervez végleges megoldást és minden bizonnyal sikerrel is jár. 
Akik 1951-ben a rossz megoldásokat választották, csak rövid időre 
terveztek és aligha gondoltak arra, hogy ma 1970-ben, az Akadémia 
fennállásának 20 éves jubileumán így vetődnek fel a kérdések.

IV.
A  Teológiai Akadémia működése 

1952-től 1957-ig

Amikor az Akadémia 1951-ben Budapestre költözött és ezzel 
közvetlenül belekerült az egyház életének vérkeringésébe, megvolt 
adva annak lehetősége, hogy új, egészséges fejlődésnek induljon az 
akadémiai munka, a hallgatók nevelése és a tanárok részvétele az 
egyházi közéletben. Hiszen az állam és egyház viszonya az alapel
veknek megfelelően alakult, megszerveződött az Állami Egyházügyi 
Hivatal és elkezdődött az egyház tudatos együttműködése az állam
mal az 1948-as Egyezmény szellemének megfelelően.

Valóban megbukott vagy visszahúzódott az Akadémián a hely
telen egyházpolitikai vonal. Uj dékán és új szellem kezdődött az ok
tatásban és nevelésben egyaránt. 1952 őszén elkészült az Akadémia 
új Szervezeti és Működési Szabályzata, elkészült az új Tanulmányi 
és Vizsgarend, amely azóta is érvényben van alapelveiben.

Lényegében azonban csak 1953 óta beszélhetünk arról, hogy az 
Akadémia munkája belenőtt az evangélikus egyház életébe, amikor 
egyrészt az egyházban is világosabbak lettek az egyházpolitikai kör
vonalak, másrészt elkezdődtek az Akadémián a lelkésztovábbképző 
konferenciák és akadémiai munkanapok a püspökök, a nagybuda
pesti lelkészek vagy többször több egyházmegye lelkészeinek is a 
részvételével. Az Akadémia otthonává lett az egyházi békeértekez
leteknek, az egyház vezetősége pedig tudatosan támaszkodott a pro
fesszorok tudására, felkészültségére és egyházpolitikai felelősségére. 
Végre nagykorúvá lettünk az egyház szemében!

Mindez a munka nagy mértékben vette igénybe a tanárok ide
jét és erejét. Nemcsak a Lutheránus Világszövetség tevékenységét 
kísértük éber figyelemmel, hanem aktív munkát végeztünk elsősor
ban a hazai ökumenikus munkában és református munkatársaink
kal együtt feldolgoztuk az Egyházak Világtanácsának a tanulmányi 
anyagát. A magyar ökumené hozzászólása például az 1954-es evans- 
toni ökumenikus nagygyűléshez, világszerte nagy visszhangot kel
tett. A tanárok egy részét igénybe vette az 1948 óta folyó bibliafor
dítás, majd a magyar evangélikus perikóparend kidolgozása, a sajtó
munka, nem utolsósorban a hitvallási iratok magyar nyelvre fordí
tása és sajtó alá rendezése, vagy az új evangélikus énekeskönyv meg
szerkesztése.
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Viszont történelmi sorsfordulókon dől el mindig a kérdés, hogy 
ki kicsoda, mennyit ér és mit akar voltaképpen. Bár 1954 januárjá
ban, majd 1955 júniusában a tanárok kivétel nélkül ún. „hűségnyi
latkozatot” tettek az akkori egyházi vezetőségnek, 1955 őszén már 
látszott, mennyi volt ebben az őszinteség, és mennyi a politikai op
portunizmus. A nagy megtéréses csodákban akkor sem hittünk, de 
nem voltunk elég éberek és főként nem voltunk kegyetlenek, ami
ben azután később bőven volt nekünk részünk.

1955-ben a lelkésztovábbképző konferenciákon, de elsősorban
1956 tavaszán hirtelen szót kértek és kaptak egyházunkban azok, 
akiknek a teológiai és egyházpolitikai álláspontja egy percig sem 
volt kétséges. A legfájdalmasabb persze az volt, hogy még azokban 
is csalódnunk kellett 1956-ban, akikben pedig bízni szerettünk volna!

A további eseményeket ismerjük. A felszabadulás után létrejött 
„nagykoalíció” jelentkezett újból a polgári demokrácia feltámasztá
sának jelszavával az egyházban is, miután — úgymond — saját be
vallásuk szerint ők is előkészítették nemcsak az egyházban, hanem 
azon kívül is az ellenforradalmat. A tanári kar nagy többsége egy
házpolitikai és politikai szempontból csődöt mondott 1956 őszén. 
Adminisztratív úton lemondatták a dékánt, otthonigazgatót és a ta
nári kar egy részének a leváltására csak azért nem került sor, mert 
ehhez már nem rendelkeztek a szükséges ellenforradalmi lehetősé
gekkel.

Dokumentumok alapján részletesen elemeztem az akkori esemé
nyeket a Theológiai Szemle 1958. májusi számában ezen a címen: 
Merre tart a Magyarországi Evangélikus Egyház? — és ezért itt 
most nem térek ki a részletekre. Viszont azt itt el kell mondanom, 
hogy ifjúságunk óriási többségében megőrizte józanságát és már
1957 tavaszán azok mellett sorakozott fel, akik ismerték a kibonta
kozás lehetőségeit, jól látták az összefüggéseket és az ifjúság elé tud
ták tárni a konszolidáció feltételeit és perspektíváját.

V.

Az Evangélikus Teológia Akadémia 
1958-tól napjainkig

Az ún. „nagykoalíció” az 1957-es állam- és egyházközi tárgyalá
sokon elszenvedte második vereségét — teológiai és egyházkormány
zati szempontból egyaránt. Egyenesen siralmas volt látni és hallani, 
hogy az ún. „egyházi fél” milyen elavult, poros és dohos teológiai 
érveket tudott felsorakoztatni álláspontja és intézkedései megokolá- 
sára! Érveinek vajmi kevés köze volt az evangélikus biblikus szem
lélethez, annál többet merített az elavult ortodox dogmatika kin
csestárából, aminek persze semmi köze azokhoz a problémákhoz, 
amik a mi korunkban fölvetődtek és ma is elevenek. Kitűnt, hogy 
nem azok az igazi lutheránusok, akik visszazarándokolnak Luther 
Mártonhoz, hanem akik utat törnek maguknak a jövőbe Luther 
Mártonnal együtt!
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A vereség ellenére váratott magára a kibontakozás. Hiszen az 
ellenforradalom embereinek nem okozott lelkiismeretfurdalást, hogy 
adminisztratív eszközökkel és módszerekkel eltávolítsanak minden
kit az útból. De nekünk a meggyőzés és nevelés eszköze volt adva, 
mert hiszünk és bízunk a keresztyén bűnbánat realitásában és a jobb 
belátás lehetőségében. Amikor azonban kitűnt, hogy erre egyesek 
nem voltak képesek és a hazai vagy külföldi reakció fedezékében 
akarták meghúzni magukat, akkor kénytelen volt az állam is, meg 
az egyház is más eszközökhöz folyamodni. De még mindig több em
berség volt bennünk, mint az ellenforradalom képviselőiben!

Hangsúlyozni szeretném, hogy a kibontakozás menete az Aka
démián mindig szinkronban volt a közegyházi kibontakozás mene
tével és intenzitásával. Mivel az Akadémia tanári karának egy része 
mélyen belegabalyodott az ellenforradalmi eseményekbe és nehéz 
volt kimozdítani őket a kibontakozást gátló magatartásukból, a kon
szolidáció lassan haladt előre. Akkor gyorsult meg ennek menete az 
Akadémián, amikor egyrészt olyan személyek kerültek egyházunk 
élére, akik tudtak és akartak programot adni, másrészt megerősödött 
az egyházban azoknak a személyeknek hatása, akik az új vezetőkkel 
együtt az egyház és állam kapcsolatának normalizálása és a magyar- 
országi evangélikus egyház küldetésének a tisztázása mellett száll
tak síkra.

Nem lehet lelkesedés és lelkesítés nélkül szólnunk ma sem ar
ról, hogy mit jelentett a konszolidáció, a teológiai és egyházkormány
zati tisztázódás, helyes célok kitűzése és megvalósítása szempontjá
ból, amikor a Déli Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke, 
Káldy Zoltán 1958 őszén elmondta beköszöntő beszédét a Deák téri 
templomban! Mert nem arról van szó, mintha az ellenforradalmat 
megelőző korszakban mindenben helytelen lett volna az evangélikus 
egyház teológiája és egyházpolitikai irányvonala, hiszen akkor igazat 
adnánk azoknak, akik föllázadtak ez ellen, hanem arról volt szó, 
hogy most sok minden a helyére került. Éppen Káldy Zoltán, akkor 
pécsi esperes volt az, aki az egyik fóti konferencián a jelenlétemben 
harcolt 1956 szeptemberében azok ellen, akik ellenforradalmi meg
fontolásokból csak a rosszat, csak a negatívumot látták mindabban, 
ami 1956-ig történt!

Így azután lehetővé vált, hogy nemcsak az egyházban, hanem 
vele párhuzamosan az Akadémián is meggyorsuljon a konszolidáció. 
Az Akadémia és Otthon éléről elkerültek azok, akik a konszolidáció 
ellenzői voltak és sor került olyan tanároknak az eltávolítására is, 
akik az „új játékszabályokat” nem akarták vagy nem voltak képesek 
betartani. Ez a kibontakozás és újjárendeződés persze nem azt je
lentette csupán, hogy megoldódtak a személyi kérdések. Ezt is jelen
tette. Hiszen az elvi kérdéseket, illetve az elvi kérdések megoldását 
sohasem lehet elválasztani azoknak a személyeknek a kiválasztásá
tól, akik képesek is az elvekből gyakorlatot, életet formálni! Mégis, 
itt a konszolidáción elsősorban azt értem, hogy a már megtett utat 
és az egyház előtt álló feladatokat alapos és koncepciódús teológiai 
munkával sikerült úgy megfogalmazni, hogy ennek a hatóereje na
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gyobb, hitele pedig átfogóbb. Megvalósult tehát most az, amit egy
házi teológiának szoktunk mondani. Az egyház nem fél a teológiától 
és a teológia sem fél az egyháztól, hanem egymást kiegészítve, se
gítve és ösztönözve, bírálva és megtermékenyítve formálják evangé
likus egyházunk útját a mai társadalomban!

Nem volt persze egyszerű feladat magának a tanári kar egysé
gének a megteremtése sem a már említett professzorok kiválása 
után. Arra volt most szükség, hogy a megmaradtak és újonnan be
kerültek alázatosan vállalják a megtisztulás útját, amely csak az 
őszinte bűnbánaton keresztül vezet. A lelkeket csak Isten tudja meg
vizsgálni, de a bűnbánat tényleges nyomait és lecsapódásait mi em
berek is észrevesszük és értékeljük. Az egyházi vezetéssel mindig 
egyetértve végzett ilyen irányú munka azt eredményezte, hogy a ké
sőbb indultak is felzárkóztak azokhoz, akik már korábban' példa
mutatóan haladtak előre és úgy tudott megindulni a közösségfor
málódás folyamata az Akadémián, hogy pl. évenként változik a dé
kán személye. Vitáink vannak, de ezek nem a bomlasztást, hanem az 
együvé tartozást akarják munkálni.

Óriási lendületet adott az egyházi és akadémiai munka összehan
golása szempontjából az újonnan megindított teológiai konferenciák
nak a gondolata, aminek megvoltak az egyházi és akadémiai gyö
kerei és mozgató rugói. Hiszen egyre sürgetőbben jelentkezett az a 
feladat, hogy egyrészt a magunk igazolására, másrészt az ifjabb 
nemzedék oktatása érdekében fölmérjük evangélikus egyházunknak 
a múltját, egyrészt politikai, másrészt egyháztörténeti, teológiatörté
neti és végül rendszeres teológiai szempontból. És amikor Káldy 
Zoltán püspök ennek programját ismertette, nagy volt az egyetértés 
az Akadémia részéről is. 1959 novemberében még csak ezeknek a 
konferenciáknak az előkészítése történt meg az Akadémián, majd ez 
folytatódott Gyenesdiáson 1960 őszén, de azután 1964 áprilisában 
elkezdődött egyházi irányítással azoknak a teológiai felismerések
nek összegezése, amelyek birtokában bátrabban dolgozhatott maga 
az egyház is, teológiai és egyházpolitikai szempontból egyaránt. Eze
ken a konferenciákon fogalmazta meg Káldy Zoltán püspök azokat 
az egyházpolitikai döntéseket, amelyek egyházunk és a Teológiai 
Akadémia küldetését a szocialista társadalomban a mai napig meg
határozzák.

Az Akadémiának és az egyház vezetőségének szoros kapcsolata, 
amelyben minőségi változást jelentett, amikor dr. Ottlyk Ernő lett 
az Északi Égyházkerület püspöke, az évek során azt eredményezte, 
hogy egymásrautaltság jött lére a kettő között. Örüljünk annak, 
hogy ennek eddig csak pozitív konzekvenciái vannak. Mert ennek kö
vetkezménye, hogy az Akadémia tanári karának tagjai oroszlánrészt 
vállalhatnak az egyház külügyi munkájában, az egyház új törvény- 
könyvének a megalkotásában, új istentiszteleti rendjének kialakí
tásában, a lelkészi munkaközösségek feladatainak megállapításában, 
stb. Csereprofesszori kapcsolatok a helsinki, a bécsi, a pozsonyi 
Teológiai Fakultással, vendégelőadások a bonni Fakultáson, végzett 
hallgatóink külföldi tanulmányai, a teológiai szakkörök munkája
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mind azt jelzik, hogy nincs hiány munkában. Az egyházi világszer
vezetekben, a Lutheránus Világszövetségben, az Egyházak Világta
nácsában, az Európai Egyházak Konferenciájában és legfőképpen a 
Keresztyén Békekonferencia munkájában végzett sokoldalú munka 
mellett éppen az elmúlt 10 évben jelent meg teológiai professzorok 
tollából a legtöbb könyv. Beleszámítva még a harmincas éveket is. 
Ha ehhez még a bibliafordítást, a sajtómunkát, a hazai ökumenikus 
munkát, a gyülekezeti igehirdetői és előadói szolgálatokat is hozzá
veszem, akkor ehhez a felsoroláshoz nem kell magyarázatot fűznöm.

Éberen vigyázunk viszont arra, hogy közegyházi tevékenységünk 
miatt ne szenvedjen kárt az akadémiai oktató és nevelő munka. 
Fiatal embereket megtartani a hitben, elsegíteni egyházunk és ha
zánk múltjának helyes értékelésére, jelenének megértésére és szol
gálatára, rendkívül nehéz és felelősségteljes munka és hivatás. 'E te
kintetben rendkívül fontos az a légkör, amelyben az Akadémia pro
fesszorai az Otthon igazgatójával együtt ezt a munkát végzik, a hall
gatók pedig a lelkészi szolgálatra felkészülnek. Mert csak akkor ala
kulhat ki egészséges szellem és munka az Akadémián, ha az a közeg, 
amelyben ez a munka folyik, maga egészséges, egyértelmű és követ
kezetes és az ilyen szellemű munkát nemcsak igényli, hanem bizto
sítja is. Megítélésem szerint ez ma adva van és nagyon vigyáznunk 
kell arra, hogy meg is maradjon.

A sokszor családilag is, meg társadalmilag is sérülten hozzánk 
kerülő fiatalokból kell 5 év alatt hitéletükben egészséges, társadal
milag gyógyult, politikailag tisztán látó és népünket szerető lelké
szeket nevelnünk. A feladat nagysága és sokrétűsége arra int ben
nünket tanárokat, hogy nem elég, ha a legexaktabb tudományos 
igényt kielégítve csak a tanulmányi anyag átadását és számonkérését 
tartjuk szem előtt. Soha sem hiányozhat előadásainkból a hit nemes 
pátosza és az egyértelmű egyházpolitikai magatartás meggyőző ereje, 
mert ezek teszik hitelessé a hallgatók szemében azt, amit mondunk. 
A tanárnak embernek is kell lennie. Nem igazi professzor az, akinek 
még soha sem támadt valamelyik előadása után az a gondolata, hogy 
éppen azt az előadást jobb lett volna talán meg sem tartania és nem 
ember a szó igazi értelmében az a professzor, aki nem tud együtt 
kereső és az igazság után együtt kérdező lenni hallgatóival.

Záró szavak
20 év nem nagy idő, de eszmélkedésre indító. Az egyházi és em

beri együttélés nagyon tanulságos iskolájában vagyunk egyidejűleg 
tanítók és tanulók. Igen sokat kell még tanulnunk ezután is, hogy 
jól tanítsunk és jól feleljünk. Mert a feladatok nem fogynak, hanem 
szaporodnak. Sokat dolgoztunk, vívódtunk, harcoltunk, tűrtünk és 
imádkoztunk, amíg eljutottunk a mai napig. Az élet azonban nem 
áll meg. A teológia viatorum művelőire és tanítványaira holnap is 
új és nagy feladatok várnak!
Budapest, 1970. november 28.

Dr. Pálfy Miklós
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Nagykorú keresztyének a nagykorú világban
A Lutheránus Világszövetség Európai Kisebbségi Egyhá

zainak Konferenciáján, Brassóban, 1970. szeptember 22-én 
tartott előadás.

Vallástalan nagykorúság

Amikor D. Bonhoeffer a nagykorú világról beszél, akkor arra az 
újkori fejlődésre gondol, amelynek folyamán az emberiség felszaba
dította magát a középkori tekintélyi kultúra alól, és előretört a tekin
télymentes autonóm gondolkodás és alkotás felé: „A  fejlődés az em
beri autonómia irányában egy bizonyos teljességre jutott a mi ko
runkban. Az ember megtanulta, hogy minden lényeges kérdéssel ön
állóan boldoguljon az ,Isten’ munkahipotézise nélkül.” Ebből D. Bon
hoeffer azt a következtetést vonja le, hogy „egészen vallástalan kor 
felé tartunk” . Úgy véli, hogy a világnak ezt a nagykorúságát az új
kor és a jövő keresztyénségének mindenekelőtt „intellektuális be
csületességgel” kell elfogadnia, és ebben a nagykorú világban Jézus 
követőjeként egyszerűen élnie és szenvednie kell.

Más gondolkodók és teológusok más kifejezésekkel írják le ezt a 
fejlődési folyamatot, mint pl. a metafizikai dimenzió és a transzcen
dencia elvesztése, visszavonulás a kizárólagos immanenciára, élet
igenlő nihilizmus, vagy ma nagyon gyakran: szekularizáció és sze- 
kularizmus.

Egy híressé vált példázat
A modern ember vallásos helyzetét Antony Flew szemléletesen 

rajzolja meg egy híressé vált példázattal: Történt egyszer, hogy két 
tudományos felfedező egy tisztásra értek az őserdőben. Mindenféle 
virág és gaz borította a térséget. Az egyik kutató kijelenti: „Kell 
lennie valamilyen kertésznek, aki megműveli ezt a földdarabot.” 
A másik ellenkezik vele: „Nincs itt semmiféle kertész.” Sátort ver
nek, és megfigyelik a kertet, de soha nem látnak kertészt. „A  kertész 
talán láthatatlan!” — így próbálják magyarázni a helyzetet. Szöges
dróttal veszik körül a területet, áram alá helyezik a kerítést, vérebek
kel tartanak őrjáratot. De szisszenés sem hallatszik, mint amikor va
lakit áramütés ér, a szögesdrót mozdulása sem jelez valamilyen lát
hatatlan betolakodót, a vérebek meg sem vakkannak. A hívőt azon
ban ez sem győzi meg, és úgy véli: „Mégiscsak van itt valamilyen 
kertész, nem hat rá az áramütés, a kutyák nem érzik a szagát, és ő 
maga is zajtalanul mozog. De rejtetten eljön, hogy gondozza a kertet, 
amelyet szeret!” A szkeptikus mindvégig kételkedik, és ezt mondja: 
,,De akkor mi marad meg abból, amit legelőször mondtál? Az, akit 
te örökké láthatatlan és megfoghatatlan kertésznek nevezel, miben
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különbözik egy olyan kertésztől, akit csak elképzelünk, és nem is 
létezik?”

A modern világra valóban jellemző a tudomány és a technika 
robbanásszerű fejlődése. Ennek alapja pedig a végtelen és hézagtalan 
kauzalitás axiómája, amelynek értelmében a világ immanens termé
szeti törvényekhez igazodik, és ebben a tudomány és a technika szá
mára nincs helye Istennek vagy démoni hatalomnak. Ez a gondol
kodásmód kapcsolódik azzal a meggyőződéssel is, hogy az embernek 
erkölcsi önállósága és autonómiája van az immanens világban, úgy
hogy a világot átalakító, alkotó tevékenységénél sem számolhat Is
tennel, hanem önmagára hagyva kizárólag önmaga előtt tudja magát 
felelősnek.

A nagykorúság kettős alternatívája
Ezek után mégis azt kell kérdeznünk, hogy szabad-e ennyire 

általánosan beszélnünk a modern világ nagykorúságáról. Bár általá
nosságban jellemző a mi korunkra, hogy az autonómia, a szekulariz- 
mus, a nagykorúság felé tart, mégis hozzá kell tennünk, hogy egy
részt ez a fejlődés nagyon egyenetlenül és eltérően megy végbe a 
világ különböző részein és a társadalom különböző rétegeiben, más
részt pedig a világ nagykorúságát nem elég a világnézeti, szellemi 
kategóriákkal jellemezni, hanem a helyzetképhez hozzátartoznak a 
gazdasági, társadalmi és politikai dimenziók is. A tudományos-tech
nikai fejlődés a szabad versennyel karöltve köztudomásúan súlyos 
következményekkel jár a világ gazdasági, társadalmi és politikai fej
lődésében. A politikai és gazdasági hatalom páratlan felhalmozódá
sához és összpontosulásához vezetett, amely az életlehetőség, a kul
túra és a tudomány magas szintjével is párosult. Jellemző volt, és 
még ma is messzemenően jellemző erre a fejlődésre a növekvő sza
kadék és ellentét az uralkodó és függő országok, a felső és alsó tár
sadalmi rétegek, a jólét és a szegénység, a magas kultúra és a mély 
elmaradottság között.

A fejlődésnek ezért szükségszerűen új irányt is kellett vennie. 
A szabad versenyben gyorsan fejlődő, de növekvő ellentétekbe ro
hanó világból a munkásmozgalmak és forradalmak révén megszü
letett a vetélytársa: a modern szocializmus, amely a marxizmusban 
találta meg világnézeti alapját, és a szocialista országok létrejötte 
következtében világpolitikai és világgazdasági tényezővé vált. Ennek 
következtében a modern világban nemcsak az ember nagykorúságá
nak, szekuláris autonómiájának van két különböző értelmezése, ha
nem a humanizmus két különböző koncepciójával is kell számolnunk, 
mégpedig egy inkább individuális és egy kollektív szociális huma
nizmussal. A modem világ elvi és gyakorlati kettéválásának további 
következménye volt a harmadik világ feltörése, amelynél nem csu
pán politikai és gazdasági önállóságról, hanem mindenekelőtt az em
ber emberi méltóságáról és a népek nemzeti nagykorúságáról van 
szó, amelyeket az első világ gyors fejlődése folyamán elnyomtak, ki
használtak és diszkriminálták.

16



Végeredményben tehát a jelenkor realitásához tartozik az a 
tény, hogy a nagykorú világ az autonóm szekularizmus kettős alter
natíváját mutatja, a harmadik világ pedig e kettő között keresi a 
maga útját. Ez a kétféle irány természetesen közös jellemvonásokat 
is mutat. A tudomány .és a technika döntő jelentősége mindkét alter
natívára jellemző. Mindkettő az igazi humanitást akarja megvalósí
tani. Mindkettő szekularizált, vagy legalábbis ezt a tendenciát hor
dozza magában. Közös érdekeik is vannak, pl. a világbéke fenntartá
sa, és egyre fokozódó mértékben a gazdasági csereforgalom is. A mo
dern világ problémáinak megoldására mégis két különböző alternatí
vát nyújtanak, amelyek egymással nemcsak versenyben, hanem szí
vós küzdelemben is állnak, egészen az akut konfliktusokig menően a 
világ különböző pontjain. Az Európai Kisebbségi Egyházak Konfe
renciáján nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kettő kö
zötti földrajzi határvonal éppen Európán húzódik végig.

Hivő nagykorúság kegyelemből!
Mit jelent már most ebben a nagykorú vagy nagykorúvá váló 

világban nagykorú keresztyénnek lenni?
Az Űjtestamentum többször és többféle értelemben beszél a 

nagykorúságról. A mi témánkról szól mindenekelőtt Ef 4, amely sze
rint Isten különböző hivatalokat rendelt az egyházban, hogy felké
szítsék a gyülekezetei „a szolgálat munkájára” , hogy mindnyájan 
,,a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére” jussanak, és 
így elérjék „az érett férfikort” . Azután azt mondja, hogy „ne enged
jék magukat a tanítás akármiféle szelétől megingatni vagy elsodor
tatni” , hanem „legyenek igazak a szeretetben” . Ez tehát azt jelenti: 
a nagykorú keresztyén felkészült a szolgálat munkájára, mert szilár
dan áll a hitben, mivel tudja, mit jelent hinni Jézus Krisztusban, és 
mi következik ebből a hitből.

Az immanens gondolkodás és alkotás világában a keresztyén em
ber nagykorúsága azt jelenti, hogy nem külső tekintély, hanem saját 
meggyőződése alapján hisz Istenben és az élő Űr Jézusban. Ez azon
ban nem lehetséges másképpen, mint annak idején Jézus tanítványai 
és Pál apostol esetében is. ök  tudták, és egyértelműen meg is val
lották, hogy nem tudtak hinni, amíg az élő Űr le nem győzte és meg 
nem győzte őket. „Mi már nem a te beszédedért hiszünk, hanem ma
gunk hallottuk és felismertük,” — mondják a samáriai asszonyok 
Sikhár városának lakosai. Ez a nagykorúvá lett keresztyén jellegze
tes tapasztalása. Nem mások kedvéért hiszünk, és nem is mi jutunk 
el az Isten létéről való meggyőződésre, hanem meggyőz minket az 
élő Űr. Hogy ez a meggyőzetés csak a Krisztus-követés helyzetében 
lehetséges, azt egyelőre csak hangsúlyozzuk, de később visszatérünk 
rá. Az azonban világossá válhatott, hogy a nagykorú keresztyén e 
magatartása mögött az a valóság áll, hogy egyedül Isten, mégpedig 
egyedül kegyelemből igazítja meg az embert, amit a Kis Káté lát
szólag dogmatikusan, de mégis életesen mond így: „Hiszem, hogy sa
ját eszemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én
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Uramban hinni, vagy őhozzá jutni, hanem a Szentlélek stb.” Ez azt 
jelenti: én a nagykorú világhoz tartozom, az immanencia világában 
gondolkodom, a hit lehetetlen számomra, de Isten megragadott en
gem, meggyőzött Krisztus számára, s ezért kénytelen vagyok benne 
hinni és őt követni. -Hitem nem tőlem van, hanem Isten hívta létre.

Öt tétel a nagykorúvá lett hivő szabadságáról
A keresztyén embernek ez a nagykorúsága vezet ahhoz a sza

badsághoz és nyíltsághoz, ahhoz a ,,parrhesiá”-hoz, amelyről Pál 
apostol olyan gyakran beszél. Mit jelent ez? Először: Szabadon be
szélhetek kételyekről és a hit kérdéseiről, mert ezek hozzátartoznak 
emberségemhez, magamtól nem oldhatók meg, és nem is háríthatok 
el. Másodszor: Szabad vagyok attól a kilátástalan vállalkozástól, 
hogy meggyőzzem a szekuláris embert arról, hogy mégis csak van 
Isten, van élő Krisztus. Hiszen sohasem tudnám meggyőzni a leg
jobb bizonyítási eljárással vagy a legőszintébb bizonyságtétellel sem. 
De ez mégis megtörténhet, a szekuláris ember mégis eljuthat a Jézus 
Krisztusba vetett hitre, „ahol és amikor Isten akarja” , ,,ubi et quando 
visum est deo” — ahogyan ezt az Ágostai Hitvallás olyan igazán, és 
ezért modernül is mondja. Harmadszor: Szabad vagyok a nem hivő 
ember diszkriminálásától. Én nem állok felette, hiszen az én hitem 
sen tőlem van, ezért érvényes ebben az összefüggésben is: „Itt nincs 
különbség.” Negyedszer: Szabad vagyok attól a reménytelen vállal
kozástól, hogy az én Krisztus-követésem normáit rákényszerítsem a 
nagykorú, szekuláris emberre. Jézus felhívása kiélezetten hangzik 
Péter felé: „Te kövess engemet!” (Jn 21,22) A „másik” ebből a szem
pontból nem rá tartozik. És ötödször: Éz felszabadít engemet arra, 
hogy Jézust kövessem úgy, hogy a közös munka közös emberi alap
ját és lehetőségét keresem a másként gondolkodó, nem hivő ember
rel. Talán szabad megemlítenem, hogy a parrhesiának ebben a szel
lemében kerestük és keressük nemcsak a párbeszédet, hanem az 
együttműködést is a szocialista világban.

A nagykorúság teológiai távlatai
Még egy lépéssel tovább kell mennünk. A nagykorú világban a 

nagykorú keresztyénnek szüksége van a teológiai eszmélkedésre, 
olyan teológiára, amely nem a szakemberek, hanem a laikusok, a 
gyülekezet teológiája. Nagykorú keresztyének nem lehetnek teoló
giailag kiskorúak. Az azután persze kérdés, hogy ezt a teológiát 
nagykorú teológiának lehet-e nevezni. Ha a nagykorúság azonos az 
ember abszolút autonómiájával, akkor a nagykorú, vagyis az ember 
autonómiáján belül maradó és a világ immanenciájába zárt teológia 
lehetetlenség. Lehetetlen a Krisztushitet az immanenciára korlátozni, 
és lehetetlen a krisztológiát a transzcendenciára is kiterjedő Istenhit 
nélkül fenntartani, ahogyan a modern teológia némely irányzata 
megkísérli.

„Ennyire modern” nem lehet a teológia. Ezzel nem akarjuk ta

18



gadni, hogy krisztológiai tájékozódásra van szükség, de a krisztológia
az Istenhit nélkül önmagával való ellentmondás. A Jézus feltámadá
sába vetett hit és a hit abban az Istenben, aki mindenek Teremtője, 
aki mindent a semmiből hív létre, szorosan összetartozik. A teológiá
nak túl kell vezetnie a krisztológiai beszűkülésen, ha a keresztyén 
embernek érvényes útmutatást akar adni a nagykorú világban. A le
szűkített krisztológia ugyanis elkerülhetetlenül arra az utópisztikus 
vállalkozásra kötelezi a keresztyén embert, hogy a szekuláris világot 
mégis valamiképpen Krisztus uralma alá hajtsa, mégpedig lehetőleg 
nagyszabású keresztyén akciók révén.

A teológia teljes horizontjának újramegtalálása tehát a modern 
teológiai gondolkodás lényeges feladata. A keresztyén teológia szer
ves részének kell maradnia annak, hogy Isten a teremtett világban 
közvetlenül munkálkodik, és hogy teremtményének megadja a nagy
korúság önállóságát és szabadságát, ahogyan ezt Barth Károly is 
olyan szépen írja: „Bizonyos az, hogy Isten az embernek — és nem
csak az embernek, hanem a maguk módján minden teremtményének 
is, éppen önálló létezésükkel együtt megadja a saját cselekvés sza
badságát is, és hogy Isten éppen mint ennek a szabadságnak az aján
dékozója lesz egyúttal a teremtett világ fenntartója.” Ez az, amit 
Luther is fáradhatatlanul hangsúlyoz. Szerinte élesen meg kell kü
lönböztetnünk azt, amit egyedül Isten tehet, amire azonban az ember 
egyáltalában nem képes, ti. hitet ébreszteni és üdvözülni, és azt, amit 
az ember megtehet, és amit ezért meg is kell tennie, ti. hogy világi 
kérdésekben felismerje a helyeset, hogy döntsön mellette, és hogy 
azt megvalósítsa. A két birodalomról szóló lutheri tanítás is azon a 
felismerésen alapul, hogy a keresztyén ember a maga tevékenysége 
számára nem igényel valamilyen keresztyén világot, hanem számol 
az emberi értelemmel és erkölcsi tudattal, és ezért a másik ember 
hitére való tekintet nélkül, a világi dolgokban a közös jólétért együtt
munkálkodik vele. Éppen ezzel a teológiai felismeréssel és magatar
tással élhet és működhet a hivő keresztyén mint nagykorú ember a 
nagykorú világban.

A nagykorúvá lett hívők egyháza
Ezzel már a következő témakört érintettük: az egyház helyzetét 

a nagykorú világban. A szekularizáció folyamán néha ez lett főkér
déssé. A szekularizáció -— mint ismeretes — az uralkodó egyház kö
zépkori tekintélyi kultúrája ellen irányult, s ezért a nagykorú világ
ban a hatalmi helyzetet és abszolút tekintélyt igénylő egyház töké
letes anakronizmus. Ma már általános teológiai felismerésnek szá
míthat az, hogy az egyház csak mint szolgáló egyház képzelhető el,, 
aminthogy Jézus is nem uralkodásra, hanem szolgalatra jött, és egy
házát is szolgálatra szólítja fel. Ebben az értelemben a szekularizáció 
abba a keretbe utasítja vissza az egyházat, amelyet küldetésével 
maga Isten jelölt ki számára a világban.

Ha mármost „a szolgáló egyház” jelszavával a modem keresz- 
tyénséget politikai, társadalmi, gazdasági és általános humanista ak
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tivitásra hívják fel, akkor különösen ki kell emelnünk, hogy az egy
ház hivő emberek közössége, tehát emberek közössége, akik a nagy
korú vagy nagykorúvá váló világhoz tartoznak, és hogy az egyház 
mint ilyen emberi közösség természetszerűleg felelős ezért a világért, 
és el van kötelezve az emberiség javáért való aktív szolgálatra. Ez a 
szolgálat tehát elsősorban és rendszerint nem jelent különleges egy
házi akciót, hanem az emberi összetartozásból folyó részvételt és 
együttműködést a közös emberi problémákban és feladatokban. Ez
zel nem akarjuk azt mondani, hogy nincs értelme az egyházi állás- 
foglalásoknak és akcióknak. Sőt abban a világban, amely nem enged 
abszolút semlegességet, az egyházi semlegesség az egyház világi szol
gálatának elárulásává is válhat. Párhuzamba kerülhet a pap és a 
lévita magatartásával, akik a sebesültet az útfélen hagyják. Az egy
háznak éppen a szolgálatából folyóan kell vitatható és nehéz kérdé
sekben döntéseket megkísérelnie és vállalnia. Hogy ez milyen nehéz 
feladat, arról legutóbb is bárki meggyőződhetett Evianban.

Két kiaknázatlan tartalék
Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk az egyház két eddig ki nem 

merített tartalékára. Az egyik a gyülekezet. A döntés világi kérdé
sekben nemcsak a teológusok kérdése és feladata, hanem az egész 
egyházé, az egész gyülekezeté, tehát a laikusoké, vagy témánk ter
minológiájával: a nagykorú keresztyéneké. A laikusok nagykorúsá
gának teológiai és gyakorlati komolyanvétele nem is sejtett tartalé
kok feltárását jelentené az egyház világi döntéseivel kapcsolatban. 
A másik ki nem merített lehetőséget abban látjuk, hogy az egyház 
ökumenikus, hogy tehát magába foglalja a világ minden részén élő 
keresztyéneket. Ennek jelentőségét akkor látjuk meg, ha arra gon
dolunk. hogy egyházi körökben még mindig túlságosan sok az elha
markodott kritika, amelyekkel kapcsolatban az érintettek azonnal 
védekező helyzetbe kerülnek. Az egyház világtávlatú ökumenicitása 
lehetőséget ad arra, hogy mindenekelőtt tájékozódjunk, és az érin
tetteket megkérdezzük: Tudunk-e segíteni és miben segíthetnénk?

Ebben az összefüggésben ismét emlékeztetünk arra, hogy a mai 
világ a nagykorúság két alternatívát mutat, és a kettő közötti határ 
Európán vonul végig. Az európai egyházaknak egyedülálló lehető
ségük van arra, hogy egyházként döntsenek és cselekedjenek, még
pedig úgy, hogy ezeket az alternatívákat átfogva keresik a megér
tést és a megoldást.

A „lutheránus ökumené” egyik legnagyobb előharcosa volt az 
amerikai egyházi elnök John Morehead, aki az első világháború után 
végigutazta a súlyosan károsodott Közép-Európát, és mindenütt azt 
kérdezte: „Miben hogyan segíthetek?” Nem az agresszív kritikus 
kérdéseknek van helye közöttünk, amikor egyik vagy másik egyház 
sajátos helyzetében új úton követi az egyház Urát. A Világszövet
ségben tömörült lutheránus nagycsaládra jellemzővé kell lennie en
nek a kérdésnek: „Hogyan vagy, és miben segíthetek?” Így tehetünk 
talán mint Krisztus egyháza jó szolgálatokat a mi világunknak is.
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A nagykorú gyülekezet Isten színe előtt
Miután szót emeltünk az egyház és a keresztyének szekuláris ak

tivitása mellett a nagykorú világban, most annál inkább szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy az egyháznak a nagykorú, szekuláris világban is 
különleges küldetése van, amelyet tőle semmiféle más közösség át
venni nem tud: kötelezve van az evangélium szolgálatára, a békél
tetés szolgálatára. Ez az evangélium a keresztyének világi, szekuláris 
szolgálatának is nélkülözhetetlen alapja. Ezért a hivő gyülekezet is
tentiszteletének még sohasem volt olyan kiemelkedő jelentősége, 
mint éppen a nagykorú világban. Sokféle kísérlet történt és van fo
lyamatban az istentisztelet megújítására. De úgy látszik, talán még 
mindig túlságosan nagy hangsúly esik a külső formára, akár régi 
formák felelevenítéséről, akár liturgiái újításokról, akár modern for- 
mátlanságról van szó. A döntő szempont mégis az marad, hogy a ke
resztyének az istentiszteleten életkorra, műveltségre, világnézetre és 
társadalmi helyzetre való tekintet nélkül jöjjenek össze, hogy az 
evangélium hallgatásával, egymás és a világ problémáinak vállalásá
val és közös istendicsérettel készüljenek Jézus tudatos követésére és 
felelős szolgálatra a szekularizált nagykorú világban.

Dr. Prőhle Károly

Az egyház történetisége
D. Dr. Kristen Ejner Skydsgaard koppenhágai evangé

likus professzor az Evangélikus Teológiai Akadémián, Bu
dapesten, 1970. szeptember 28-án tartott előadása.

Mit jelent a történetiség? Hogy ezt a fogalmat tisztázzuk, hasznos 
lesz összevetnünk a hisztorizmus fogalmával. Mindkettőnek ellentéte az 
a történetietlen, racionális metafizikai teljesség-látás, mely a világ és az 
emberi egzisztencia lényegi szerkezetét időfeletti, változhatatlan princí
piumokból, örökkévaló ideákból vezeti le.

Ez volt az eset a görög világnézetnél. A valóságos, a lét maga, nem 
a konkrét földi dolgokban, nem a történelemben volt megtalálható; ez 
utóbbi az örök ideáknak csupán árnyékszerű másolata volt. Az üdvös
séget az jelentette, hogy megszabaduljunk ezektől az árnyaktól, a moz
gásban, változásban levő időtől, ennek hiábavalóságától. Mert az idő, 
yagyis a véges-változó dolgok és állapotok egymásutánja, a keletkezés 
és elmúlás váltakozása, volt a nagy probléma; sőt ez jelentette a nagy 
zavart, a nem-igazat, a nyomorúságot. Immateriális megismerésével az 
ember képes volt arra, hogy e fölé az idő fölé emelkedjék, és így kö
zelítse meg a valóságot. Az üdvösséget az örök ideák szemlélése, s vé
gül a velük való eggyéválás, jelentette.

Egészen más a helyzet az izraelita önértelmezésben. Bár maga a tör
ténelem szava az Ötestamentumban nem volt használatos, az a valóság, 
melyet a történelem szó megjelöl, egyáltalán nem volt idegen az izraelita
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embernek. Az emberi élet kifejezetten történeti jellegű volt a számára, 
azaz: a valóság, Isten, az emberrel abban találkozott, ami történt, ami 
az emberen végbement. A történelem Isten cselekvése volt népével; a 
történelemnek jövője és célja volt. Az izraelita eszhatológikus, előre te
kintő és a jövő felé nyitott ember volt. Isten pedig a reménység Istene 
volt; nem a lét végső oka és nem metafizikai fogalom. A fiatal keresz
tyén egyháznak is ez volt a látásmódja. Isten az ember Jézus Krisztus
ban nyilatkoztatta ki magát. Jézus életében, tetteiben és szavaiban, ha
lálában, feltámadásában és visszajövetelében történik Isten cselekvése.

Az egyház történetében ennek a kettőnek, a metafizikai és a törté
neti valóság-dimenziónak, a sajátságos összevegyülése játszódott le. így 
történt ez Augustinusnál és a középkorban is, mégpedig olyan módon, 
hogy a metafizikai egyre inkább túlsúlyba került. Fel lehet vetni a kér
dést, vajon a történelem Aquinói Tamásnál egyáltalán lényeges szerepet 
játszik-e; mindenesetre a történelmet, a bibliai történetet is, olyannyira 
metafizikai lényegeken keresztül és ezek irányítása alatt látta, hogy az 
igazán történeti nem juthatott érvényre. És így" volt ez tulajdonképpen 
a 18. század végéig. A történelem természetesen nem volt idegen fogalom, 
a középkorban nagyszerű történeti víziók -vannak; ezek azonban nem 
tudták áttörni a metafizikai modellt. Figyelemre méltó, hatalmas kivétel 
volt Luther Márton, a keresztyénségnek csaknem zseniálisan metafizi- 
kátlan és filozófianélküli értelmezésével. Egész teológiája és személyes 
cselekvése kiváló módon „történeti” volt.

Az utolsó grandiózus kísérlet a történelem és a filozófia együtt el
gondolására Hegelnél található: történelem mint az abszolút szellem ki
bontakozása. Johann Gottfried Herder a nyugati gondolkodás történe
tében eddig ismeretlen módon nyitotta fneg a történelem dimenzióját. 
Jn 1,1 „kezdetben volt az Ige” ilyen módon való fordítása Goethe Faust
jában, hogy „kezdetben volt a tett”, Herderre megy vissza. Vele kezdő
dik el az embernek és valóságának történeti látása; ezzel együtt azon
ban a hisztorizmus kora is, az ember teljesen hisztorikus voltára vonat
kozó felismerésével.

Most átugrunk egy hosszú időszakaszt, hogy lássuk az ember ilyen, 
történeti ön- és világ-értelmezésének végső konzekvenciáját. Senki sem 
látta meg olyan világosan ezeket a végső következtetéseket, mint Ernst 
Troeltsch, különösen „A keresztyénség abszolút volta” címmel 1912-ben 
írt munkájában és közvetlenül a halála után, 1923-ban, kiadott könyvé
ben, melynek címe „A hisztorizmus és leküzdése” .

Kérlelhetetlenül látta és vonta meg Troeltsch a hisztorizmus követ
kezményeit. A hisztorizmus — mondja Troeltsch — a szellemi világra 
vonatkozó, a 19. század során kialakult, egész tudásunk és tapasztalásunk 
hisztorizálódását jelenti. Itt mindent a keletkezés folyamában, a végte
len individualizálódásban és relativizmusban, látunk. Az állam, a jog, az 
erkölcs, a vallás és a művészet feloldódnak a történelmi átalakulás fo
lyamatában, és mindenütt csak a történelmi fejlődés alkatrészeiként ér
tik őket. Ez mind az egyház, mind az egész kultúra szempontjából ha
talmas krízist jelentett.

Nagy energiával mutatta meg, különösen a dogmatika oldaláról, 
Troeltsch a hisztorizmus fatális következményeit. A „dogmatikus” meg
jelölés fogalma — mondja Hermann Diem — ettől kezdve csak leérté
kelő jelentésben használatos. „Dogmatikus módon az gondolkodik, aki 
minden igazság történeti meghatározottságát félreismeri.” „A dogmatika 
olyan tudomány, mely ma csak a legszűkebb teológiai körökben létezik, 
és valóságosan ott is alig van meg” .1

Hogyan lehet elkerülni a teljes, mindent feloldó relativizmust? Mind-
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ezt Troeltsch egészen világosan látta és egész intelligenciáját arra hasz
nálta fel, hogy elkerülje ezeket a következményeket. Azt is tudjuk, hogy 
megoldási kísérletei apóriákban végződtek. Különböző megoldási kísér
letei közül egyetlenegy sem tudta leküzdeni a hisztorizmus végső kon
zekvenciáit.2

Mit jelent ezen a háttéren a történetiség? Ennek a fogalomnak a 
kezdeteit itt figyelmen kívül kell hagynom, hogy közvetlenül a szó ér
telmezésére térjek rá.

A történetiség fogalma is szembefordul az emberi létnek minden
fajta racionális, metafizikai magyarázatával. Az ember történeti lény, s 
ez azt jelenti: hozzá van kötve a történelemhez. Nincs a történelmen 
kívül álló lényege. Az emberi lét a történelemben játszódik le; mégpe
dig olyan módon, hogy az ember a történelemben lesz azzá, ami. A tör
ténelem menetébe van beleállítva, és embervoltát a történelemben nyeri 
el. Az egyes ember mindig egy már meghatározott világban találja ma
gát; mint ember a múltjához van kötve, és mindig újra ott áll a jövő 
előtt. De a múltból nem úgy megy át a jövőbe, mint a természet egy 
darabja, hanem mint felelős lény; olyan lény, aki nem egyszerűen múlt
jának a következménye, hanem szabadsága van arra, hogy állást foglal
jon, és együtt cselekvővé váljék. Az ember ezért a múlt és a jövő, az 
objektív összefüggések és a személyes szabadság, feszültségében él. A 
történelem tehát nem valamiféle véletlen, értelmetlen alakulás, hanem 
az ember egzisztenciális drámája a világban. Állásfoglalása és a cselek
vésben való részvétele által „az ember a fizikai időt a döntés pillana
tává formálja, s ezáltal jut el a saját ,egzisztenciája’ tudatára.”3 Csak 
így lehet legyőzni a hisztorizmus relativizmusát.

A történetinek ez a meghatározása eddig még meglehetősen formá
lis kategóriákban marad. Most az a feladatunk, hogy a formális megha
tározást konkréttá tegyük. Mit jelent itt a szabadság, mit jelent a fele
lősség? Minket itt az a tény érdekel, hogy a mi történetiségünk lénye
gében a keresztyénségből ered, az határozza meg. Minket egy izraelita
keresztyén tradíció határoz meg. A történetiséghez hozzá tartozik a ha
gyomány fogalma, melyet nem szabad mozdulatlan, statikus depozítum 
értelmében venni, mint valami örök és változhatatlan igazságot. Nem, 
a történelemben élő tradíció ugyan valami meghatározott és magában- 
véve változhatatlan dolog (guod a patribus acceperunt, hoc filiis tradi- 
derunt — Augustinus); ugyanakkor mégis valami eleven dolog, amely 
csak a jövendővel — az emberi körében az igazán reálissal — való 
szüntelen konfrontációban fogadható be és tehető a sajátunkká.4 A tör
téneti nem más, mint szüntelen mozgás; de nem esetleges, tartalmatlan 
és meghatározatlan, mindig magamagát alakító folyamat. Valamilyen 
módon, melyet itt most nem vitathatunk meg közelebbről, a történeti 
tehát — s ebben áll a hisztorizmussal való ellentéte — kapcsolatban van 
az ontológiával és metafizikával; anélkül azonban, hogy visszaesne a régi 
metafizikai, történetietlen, testtelen példába. Ennek a hagyománynak a 
továbbadási folyamata rendkívül dinamikus valami. Mint mondottuk, 
csak szabadságban és felelősségben, döntésben fogadható be és adható 
tovább. így értem az ember történetiségének lényegét.

Az idők folyamán a keresztyén teológia és a vele kapcsolatban álló 
filozófia úgy tekintette magát, mint ennek az izraelita-keresztyén tra
díciónak őrzőjét a történelemben. Kérdés, hogy jó vagy rossz őrizője 
volt-e annak. Meg kell vallanunk, hogy gyakran végzetesen rossz, ural
kodni vágyó, hajthatatlan őriző volt, miközben a tradíció konkrét tör
ténetisége ellen védekezett, s ezáltal gyakran, sőt a mai napig, áldoza-
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tul esett egy megmerevedett stagnálásnak. A teológia gyakran jelentke
zett elidegenült dologként, sok szava ellenére szótlanná lett, a kapcso
lat-teremtés lehetősége nélkül.

Közös vonás az egyházak mai aggiornamento-jában, hogy a teológia 
megpróbált kikerülni ebből az elidegenedésből. Ez akkor történik meg, 
ha úgyszólván hátat fordít metafizikai elefántcsonttornyának és „bele- 
inkarnálódik” a konkrét szituációba. A teológia tárgya Isten kinyilatkoz
tatása Jézus Krisztusban, nem pedig a mindenkori, konkrét helyzet.

Isten kinyilatkoztatása maga azonban történeti jellegű. Az az Isten, 
akiről a teológia beszél, az az Isten, aki cselekedetekben, tehát törté
nelemben szólt; az az Isten, aki embereken keresztül adta önmagát. Vagy 
amint egy német író kifejezte: „Isten csak úgy lehet jelenvalóvá szá
munkra, amennyiben relatívvá teszi magát, amikor az evilági viszonyla
tokban kapcsolatba lép az emberrel, s amikor az emberi történelemben 
valóban történetivé válik.” Ez tovább menve azt jelenti: „Ő abban je
lenvaló, ami számára megnemfelelő, a nyelvnek ebben kínnal teljes 
misztériumában, a mindig kudarcra kárhoztatott nyelvben, amely az em
berek közti kapcsolat életeleme. Nem úgy jelenik meg köztünk, hogy 
emlékművet állít abszolút voltának; azáltal közli, hogy szétosztja Önma
gát; kivetkőzik istenségéből, amikor közli velünk lényét.” így szól a né
met író.5 A maga nyelvén valami nagyon lényegeset mond ezzel a tör
ténetiség megértéséhez.

I.
Az egyház történetisége a bibliai üdvösség-hirdetés értelmezésének 

mindenkori szituációjában mutatkozik meg.
A tradíció — mondja Gerhard Ebeling — a keresztyén üzenet szün

telen értelmezése, és éppen nem hagyományszerű — konzervált múlt. A 
merev, csupán mechanikus ismétlés ennek a múltnak nem a megőrzése, 
hanem az eltorzító megváltoztatása.6

Paul Tillich mondja „Systematische Theologie” -ja első kötetében7: 
„Egy teológiai rendszernek két alapvető szükségletet kell kielégítenie: a 
keresztyén üzenet igazságát kell kimondania, és ezt az igazságot minden 
új generáció számára újra kell értelmeznie. A teológia két pólus közötti 
feszültségben helyezkedik el: alapjának örök igazsága közt és az idői 
szituáció közt, melyben ezt az igazságot meg kell érteni. A legtöbb teoló
gia csak egyiknek felel meg e két alapfeltétel közül. Vagy feláldoznak 
részeket az igazságból, vagy elbeszélnek az idő mellett. Vannak olyan 
teológiai rendszerek is, amelyek mindkét hibát egyszerre követik el.”

Az egyház a maga múltjához kétféle módon, mind negatív, mind po
zitív módon, van hozzákötve. Először is negatív módon: egyfelől hordoz
za a múlt terhét, az „onus traditionis” -t, a hagyomány terhét. Magával 
hurcolja múltját, azaz elbizakodottságát és kishitűségét, bűneit, téves in
terpretációit és — mint Barth Károly mondta — az egyház mindig újra 
láthatóvá levő szégyenét az új helyzetben. Krisztus elárulásának is van 
tradíciója. A tradíció feladata „Christum tradere”, Krisztust tovább adni. 
De mint tudjuk, a „tradere” vagy a görög „paradidonai” annyit is je
lent, mint kiszolgáltatni, elárulni, tehát Krisztust még egyszer kiszolgál
tatni az ellenségeknek! Ez a mindenkori helyzet egyik oldala, melyet 
gyakran nem vettek figyelembe, s ezáltal az egyház kárhozatos elidege
nedése még nagyobbá vált. Mi, akik mai teológusok vagyunk, a kelle
ténél jobban ismerjük ezt.

De egyúttal pozitív módon is: minden helyzetben valami más is vég
bemegy. A „ Christum tradere”  megtörténik az üdvösség üzenete átadá
sának értelmében is, aminek az alanya maga az élő Krisztus.
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Hogy ez így történik, ez az egyház hite. Ez hozzá tartozik ahhoz az 
ígérethez, melyet az egyház ajándékul kapott. Lásd Máté 20,28 és János 
16,13: „Ám mikor eljön ő, az igazság Lelke, ő majd elvezet titeket min
den igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat mondja, amiket 
hall, és a bekövetkezendőket jelenti ki nektek.” Én így értem ezt a szö
veget: jönnek idők, amikor a Lélek -olyan módon hirdeti az igazságot 
Jézus tanítványainak, ahogyan azt most nem viselhetik el. Az igazság 
Lelke azonban szabaddá teszi őket arra, hogy az eljövendő szituációban 
szóljanak és cselekedjenek. A Lélek elvezetése minden igazságra a jö
vendő szituációval feloldhatatlanul egybe van kötve. Másképp kifejezve: 
történelem és felismerés összetartoznak. Nem hozzáfűzött igazságokról 
van szó, hanem az egyetlen, már most adott igazságnak mindenkori fel- 
tárulásáról. Az igazságnak minden új helyzetben, melyet most még nem 
ismernek, meg kell bizonyulnia és meg kell maradnia.

Ha így értjük János 16,13-at, akkor értelmezzük azt az egyház tör
ténetiségének perspektívájában. Minden szituációnak megvan a maga ígé
rete is, nemcsak a kísértése.

Létezik a hűség tradíciója. A múltból jön és az újtestamentumi ira
tokban van meg eredeti alakja. Mi az üdvösség üzenetét csak a bibliai 
tanúságtétel alapján ismerjük, mely ezt az üzenetet hatalmasan és vilá
gosan állítja elénk. Hogy ez így van, végeredményben ez alapozza meg 
a Szentírás tekintélyét és inspiráltságát. Ezt nem cáfolja meg, hogy az 
újtestamentumi iratoknak is megvan a maguk meghatározott értelmezési 
horizontja. Ebben éppen a sajátosságuk mutatkozik meg: maguk is tör
téneti jelleget hordoznak. Ezért van újtestamentumi hermeneutika.

Ez a nekünk továbbadott, sok későbbi interpretációnak kiszolgálta
tott tradíció a mi teológiánk anyaga. Át kell vennünk és újra meg kell 
értenünk. Ez a megértési folyamat a mi teológiai feladatunk.

Ehhez a megértési feladathoz hozzá tartozik, hogy a teológiának a 
jelenlegi szituáció értelmezési horizontjával tisztában kell lennie. Tudnia 
kell, milyen szerepet játszik az értelmezési horizont a helyes interpre
táció érdekében; de azt is tudnia kell, milyen szerepet nem szabad ját
szania. A megértési horizont, ahogyan ezt Helmuth Thielicke a „Dér 
evangelische Glaube” című dogmatikájában mondja, rendkívül fontos a 
keresztyén üzenetnek a címzetthez juttatása szempontjából, de nem le
het konstitutív magának a magyarázatnak a szempontjából.8 Akkor a 
magyarázat elhibázza azt a végső feladatát, hogy a végső alap igazságát 
itt és most világosn megmutassa. A magyarázat ura nem más, mint az 
újszövetségi iratokban kimondott üdvözítő üzenet Jézus Krisztus életé
ről, igehirdetéséről, keresztjéről, feltámadásáról és megdicsőítéséről.

És mégsem térhetünk ki az elől a feladat elől, hogy a mindenkori 
szituáció szerepét kidolgozzuk. Egy meghatározott történeti szituáció az 
értelmezendő szövegnek — legyen az akár bibliai szöveg, akár a keresz
tyén tradíció valamilyen szövege — egyik dimenzióját teszi láthatóvá: 
olyan dimenziót, amely egyébként eltakarva maradna.

A magyarázó szituációja valami olyan, szükséges dolgot juttathat ki
fejezésre, amit a szöveg még magába zár. Potenciális lehetőségeket ak
tualizálhat. Egy esetleges, konkrét példát: az „Idoc international”9 című, 
római katolikus folyóirat legutóbbi számában egy latin-amerikai teológus 
cikket írt ezen a címen „Notes pour une théologie de la libération” . Fi
gyelmeztet arra, hogy a latin-amerikai helyzet új teológiát hívott életre. 
A teológia nemcsak kontemplatív, spekulatív vagy racionális teológia, 
hanem a cselekvésnek a teológiája is. A teológia gondolkodás a paszto- 
rális aktivitás felöl; olyan teológia tehát, amelynek inspiráló jellegűnek
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kell lennie nemcsak az ismereti síkon, hanem a cselekvés síkján is. Az 
exegézisnek segítenie kell abban, hogy világossá tegye ne csak azt, ho
gyan kell a keresztyéneknek gondolkodniuk, hanem azt is, hogyan kell 
cselekedniük, nemcsak egyénileg, hanem közösségileg és politikai érte
lemben is.

Ö ezt a teológiát a felszabadítás teológiájának nevezi. A felszabadí
tásnak ez a teológiája egy bizonyos dogmatikát is magába foglal. Milyen 
ez a dogmatika?

A „felszabadítás teológiája” eme formájának késznek kell lennie ar
ra, hogy engedje magát kritika alá vetni az Írás felől. Helyesen értik-e 
itt Jézus igehirdetésének, a Jézus Krisztusról szóló evangéliumnak a di
menzióját? Vagy: meglátják-e itt a feltétlenül szükségeset? Mindkettő 
érvényes itt: „A Lelket meg ne oltsátok” , 1 Thessz 5,19. És: „Ne higy- 
gyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Is
tentől vannak-e”, 1 Ján 4,1. A Szentlélek ma is adhat új lelki ajándé
kokat. Egy megváltozott helyzet Isten új kihívását jelentheti az egyház 
számára. A parancsolatot, melyet az eredeti szituációban csak individuá
lisan értettek és kellett megérteni, egy másik szituációban szociális, kö
zösségi értelemben kell venni. A „testvér” szó, amely az Űjtestamentum- 
ban csaknem kizárólag hittestvért jelöl, egy megváltozott szituációban 
minden, valamilyen bajban levő embert megjelölhet. Az egyes ember 
örök üdvössége hirtelenül háttérbe szorulhat a másik java érdekében. 
A konzekvencia azonban abban is állhat, hogy a teológiának kérlelhe
tetlenül szólnia kell, szemben az idővel és ideológiáival, és az esetleg 
bennük rejlő, cselekedetekből való megigazulással. Barth Károly tudta 
ezt egy rendkívül exponált helyzetben. Ez más helyzetekre is érvényes
sé lehet. Röviden: a bibliai textust teljesen félre lehet érteni, tudniillik 
akkor, ha az értelmezőnek ilyen vagy olyan formában való elkötelezett
sége erőszakot alkalmaz a szöveg egyik dimenziójának jelenlegi szituá
ciójára vonatkozólag, amely dimenzió nélkül ennek a textusnak az igaz
sága megy veszendőbe. Itt is érvényes: „Akinek füle van a hallásra, hall
ja!” (Máté 11,15)

II.
Az egyház történetisége egy másik jellegzetes kifejezés alá is fog

lalható és abban vihető tovább: ez a teológia pluralizmusa korunkban.
Egyházaink ma a különböző teológiáknak szinte ijesztő sokféleségét 

tárják elénk. Önök ismerik a határtalan pluralizmusnak ezt a szituáció
ját: fundamentalizmus, konzervatív és liberális teológia, dialektikus teo
lógia, exisztencializmus, politikai, forradalmi, „Isten halott” teológia, a 
felszabadítás teológiája, a reménység, a történelem, a helyettesítés teoló
giája, egy vertikális és egy horizontális teológia —, hogy a különböző 
konfesszionális teológiákról ne is beszéljünk. Ez a helyzet valóban fe
nyegető. Lehetne a felbomlás szituációja is. S a felbomlás erői kétség
kívül hatnak is. Nem térhetünk ki ez elől a helyzet elől; nem tehetünk 
úgy, mintha nem volna.

Mi a keresztyén igazság? Olyan házzá lettünk, amely meghasonlott 
önmagával, ami az Írás szerint a romlás, sőt a pusztulás jelensége? Sok 
hang, mind az egyházon kívül, mind azon belül, a keresztyén hit össze
roppanásáról beszél itt; mert mi mást jelenthet ez a zűrzavar, mint a 
növekvő kételkedést a keresztyén hitre vonatkozólag. Fel lehet tenni azt 
a kérdést, vajon a történetiség egyszerűen nem azt jelenti-e itt, hogy 
minden jelenség, minden vallás, maga a keresztyén egyház is, nem abban 
az értelemben történeti-e, hogy keletkezik, kibontakozik, növekszik, meg
érik, megöregszik, felbomlásba megy át és elhal — hogy helyet adjon
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más életalakzatoknak. Egyébként nem ilyesfajta jelenség-e maga az egész 
emberiség is, amint erre Nietzsche rámutatott?

A radikális pesszimizmusnak ez a nézőpontja mindig fenyegetően, 
komoly kísértésként áll mellettünk. Ez a helyzet valóban fenyegető. Le
hetne a felbomlás szituációja. A keresztyén hit azonban megtiltja ezt 
a pesszimizmust. Az embernek szabadságában áll, sőt azt a parancsot 
kapja, hogy reményben élő ember legyen. Isten országának evangéliuma 
legyőzi a pesszimizmust.

Mit jelent ezen a háttéren a teológia pluralizmusának kérdése? 
Egyet mindenekelőtt meg kell gondolnunk: az az idő, amikor a teológia 
kényszerítve volt az egységre, amikor tehát nem volt szabad eltérni az 
úgynevezett tiszta tanítástól, amikor az, aki merészért más véleményen 
lenni, életét kockáztatta, — ez az idő az Antikrisztus kísértéseinek ideje 
volt. Dosztojevszkij regényének, „A Karamazov-testvérek”-nek, nagy ink- 
vizítora mindig ott áll fenyegető módon a szemünk előtt. Ma aligha kí
sért ez a veszély! Azok, akik még mindig erről álmodoznak, nem ren
delkeznek hatalommal. De nem létezik-e ma az ellenkező veszedelem, 
a teljes szétforgácsolódás veszélye, amikor többé semmi sem maradandó? 
Vajon a teljes szétforgácsolódás nem ugyanolyan katasztrofális bűnese
te-e a keresztyén gondolkodásnak, mint a kényszerű uniformizálás? Két
ségtelenül; a kétféle helyzet azonban mégsem ugyanaz. Ha tovább kér
dezünk ennek a pluralizmusnak az oka felől, egyik okául azt kell meg
neveznünk, hogy úgyszólván földi valóságunk maga lett pluralisztikus
sá. Valóságfogalmunk óriási mértékben kitárult. Minden oldalról megro
hannak bennünket a kérdések: a természettudomány oldaláról minden 
elágazásában, a filozófia és a pszichológia, a társadalomtudományok, a 
demográfia és a politika oldaláról, az ateizmus, a kultúrforradalmak, a 
többi vallások, a kultúroptimizmus és a kultúrpresszimizmus oldaláról. 
Valóságunk tere végtelenül naggyá és komplikálttá vált; senkisem tudja 
valójában áttekinteni, még kevésbé uralkodni rajta. Földi világunk tá
gult ki ilyen hatalmas módon; minden erőnket, minden szellemi képes
ségünket igénybe veszi. A vallások, ezzel együtt a keresztyénség is, eb
ben a csaknem kényszerítő erejű evilágiságban először sajátos módon 
fölöslegessé válnak. Irreleváns valóságként állnak előttünk. A transzcen
dens valóság, még világosabban: a transzcendens Isten, akiben atyáink 
hittek, eltűnni látszik látóterünkből. A transzcendens fogalma elveszíti 
minden hatalmát, vagy a teljes átértelmezés sorsára jut, amennyiben a 
transzcendens az evilágiság mélységi dimenziójává lesz, — ahogyan ezt 
a modern filozófia különböző formáiban, például Jaspersnál, látjuk.

JBonhoeffer az egyik azok közül a teológusok közül, akik ezt a hely
zetet a legélesebben látták. Ez a helyzet, amely előtt nem szabad vakon 
behunynunk a szemünket, hozzátartozik az egyház történetiségéhez. Eb
ben a történeti helyzetben kell megállnunk a helyünket. Joseph Ratzin- 
ger „Einführung in das Christentum”  című könyvében nagyon becsüle
tesen és megragadóan írja le ezt a helyzetet. Mindig csak a semmi, a 
kísértés és a bizonytalanságok óceánja fölött gyakorolhatja hitét a hívő. 
A hivő ember nem élhet csak úgy kérdések nélkül, hanem állandóan 
a semmibe alázuhanás fenyegeti. Ratzinger azonban hozzáfűzi ehhez, 
hogy a nemhívő sem él valamilyen, kerek és zárt egzisztenciában. A tit
kos bizonytalanság, hogy a pozitivizmus valóban a végső szó-e, sohasem 
fogja elhagyni. „Egyszóval, nincs semmilyen menekülés az emberiét di
lemmájából, sem az egyik, sem a másik számára.”10

A teológia pluralizmusa, a sokféle válasz és értelmezés teológiája, 
tanácstalanságról tanúskodik. A tanácstalanság szónak kétféle nyelvi je
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lentés-iránya van. Egyfelől valami kétségbeesésre utal, a végső zűrza
varra, zsákutcára, melyből nincs kijárat. Mélyebbre nézve azonban lehet 
a tanácstalanság szónak egy másfajta, ha csupán közvetett, jelentés-irá
nya is. A saját lehetőségeink negatív megítélését jelenti; ezzel pedig he
lyet készít a dolgok új, meglepő fordulatába vetett reménységnek. A régi 
elmúlik, hogy helyet adjon valami újnak. A tanácstalanság úgyszólván 
szükségszerű az új kedvéért. Konkrétül: a mai egyház mozgásba került. 
Készen kell lennünk valami új dologra. Fel kell kerekednünk, hogy ván
dorútra keljünk. Egykor Izrael népe is száműzetésbe, azaz léte határára 
került. De éppen ott, a léte határán, hallotta meg Isten új igéjét. Na
gyon is lehetséges, hogy ez a mi mai helyzetünk, melyet egyikünk sem 
tud megoldani, ugyanolyan módon kísértési szituáció, mint ahogyan az 
üdvösség és reménység helyzete is. Olyan helyzet, amelyben Dietrich 
Bonhoeffer szavai szerint „egészen a megértés kezdeteire vettettünk visz- 
sza” 11. Mit jelent a kiengesztelés Istennel, mit jelent az újjászületés, a 
kereszt és feltámadás, az élet Krisztusban, Krisztus követése, — hogy 
újra Bonhoeffert idézzük. Hozzáteszi: „A hagyományos szavakban és 
cselekményekben valami egészen újat és forradalmit sejtünk, anélkül, 
hogy meg tudnánk ragadni, vagy ki tudnánk mondani.” Ez a mi saját 
vétkünk. De hiszi annak a napnak az eljövetelét, amikor emberek újra 
elhívást kapnak Isten igéjének oly módon való kimondására, hogy alatta 
a világ megváltozik és megújul. Űj nyelv lesz, talán teljesen vallásnél
küli, de szabadító és megváltó erővel.1?

Van-e alapjában véve több mint egyetlen teológia? Azaz egy teoló
gia különböző formákban, melyeknek a döntő középpontja Jézus Krisz
tus, a „Te”, aki az életet hordozza, akinek az élete Isten saját élete. 
Az alapnak meg kell lennie, még ma. Az ige dogmatikájának és a nyelv 
hermeneutikájának. A dogmatikának az a feladata, hogy Istent szóhoz 
juttassa, valóban Istent, és valóban szóhoz juttassa.

Vagy másképpen kifejezve: a mai teológia egyik legsúlyosabb prob
lémája az evilágiság vagy világiasság és a transzcendencia problémája. 
Egyfelől igaz: a teológia a transzcendens Istenről szól. Minden más meg- 
futamodás, szekularizálódás, a teológia összevegyítése a filozófiával. Vé
gül is Isten valamilyen emberekközti relációvá redukálódik. A transz
cendens radikális megragadása nélkül minden teológia megsemmisül. 
Gondoljunk csak Barth Károly hatalmas, mennydörgő beszédére a transz
cendencia fogalmáról a Kirchliche Dogmatik III, 4. kötete 549 köv. lap
jain! És Barthnak igaza is van. Meggondolkoztató, hogy éppen ez az em
ber kényszerült bele brutális módon a földi valóságba.

Másfelől viszont igaz: nincs olyan isteni valóság, mely elválasztható 
lenne a földi világ valóságától. Ez az elválasztás elviselhetetlen szkizof- 
réniát hoz magával, amely a teológiát teljesen elidegenült, irreleváns do
loggá teszi. A keresztyének nem olyan emberek, akiknek a centruma a 
világon kívül van. A „vallásos” keresztyénség menekülés a valóság elől: 
árulás, végeredményben ellenszenves üdvösség-egoizmus. Igaz, hogy ez az 
ellentét itt egészen durván és minden árnyaltság nélkül került megrajzo
lásra; ennek ellenére a valóságos helyzetet reprezentálja a mai teológiá
ban, amely csupán fokozott mértékben folytatja a megelőző századok teo
lógiai problematikáját. Minél intenzívebbé vált a világ és az emberi tör
ténelem megismerése, annál sürgetőbbé vált ez a kérdés a teológia szá
mára. Már Aquinói Tamás meglátta ezt a kérdést a maga teljes éles
ségében, s nem egészen jogtalanul nevezték el őt az első modern filo
zófusnak. A felvilágosodással ez a probléma belépett abba a kiélesedett 
szituációba, melyben most vagyunk. Tillich, Teilhard de Chardin, Bon-
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hoeffer, Bultmann, Kari Rahner és sok más teológus törekvései — bár
mennyire különbözzenek is egymástól — ez alatt az előjel alatt állnak. 
Ugyanez érvényes végeredményben Barth Károlyra is.

A teológia pluralizmusa ma részben ennek a problémafelvetésnek 
az eredménye. Nem tehetünk úgy, mintha nem léteznék. Feltétlenül szük
séges, hogy ezt a kérdést mindig újra a napirendre tűzzék, nem féle
lemből és defetizmusból, hanem becsületességből és teológiai tárgyszerű
ségből. A teológia érdekében, az igehirdetés érdekében, az egész keresz
tyén és emberi exisztencia érdekében.

Szeretnék ma egy meghatározott teológiára utalni. Hálásan fogadom 
a magyar egyházból az ökumenikus közleményeket, így legutóbb az 1970 
augusztusában Nairobiban tartott úniós nagygyűlésre készült hozzászólást. 
Az „Isten kiengesztel és szabaddá tesz” tanulmányra gondolok. De más 
tanulmányokat is megnevezhettem volna e közleményekből.

Ügy tűnik számomra, itt valóban kísérletet tettek arra, hogy ezt a 
kétféle dimenziót együtt gondolják. Itt valóban kísérlet történik arra, 
hogy ne hamis, hanem igazi transzcendencia-teológiát műveljenek, mert 
a keresztyénség vertikális és horizontális dimenzióját egymásban gondol
ják, a kettő megkülönböztetésének tagadása nélkül. Transzcendencia im- 
manencia nélkül, Isten a világ nélkül, kiengesztelés Isten és ember kö
zött az emberek, népek, fajok és osztályok közti kiengesztelés nélkül 
rossz és eltorzult transzcendencia. Szívesen vett alkalom ez most nekem, 
hogy ezt a köszönő szót itt elmondjam.

A végére jütottunk. A történetiséget úgy határoztam meg, mint a 
múltból érkező ember állást foglaló és együttesen cselekvő találkozását 
a jelen pillanat szituációjával. Megpróbáltuk — igen röviden — ezt az 
értelmezést a mai teológia helyzetére átvinni. Ebben mindenkinek együtt 
kell munkálkodnia. A fiataloknak, a hallgatóknak is. A hallgatók többek 
közt kérdéseikkel működhetnek ebben közre. Ne hagyják nyugton taná
raikat a kérdéseikkel! Nem számít az sem, ha a kérdések néha-néha 
egy kissé türelmetlenné válnak. Ne elégedjenek meg a túlzottan tradi
cionális — de éppoly kevéssé a túlzottan „modern” — válaszokkal! Kér
dezésükkel Önök is részt vállalnak a teológia történetisége nagy prob
lémájának megoldásában. És ezzel fejezem ki legmelegebb jókívánságai
mat a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia, tanárai és hallgatói 
iránt.

D. Dr. Kristen Ejner Skydsgaard 
Koppenhága 

(Ford. Dr. Nagy Gyula)
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Krónika

V É R T E S I  Z O L T Á N  9 0  É V E S
Folyóiratunk alapítóját és első főszerkesztőjét, Vértesi Zoltán nyu

galmazott lelkészt szerkesztőségünk és olvasóink nevében őszinte tiszte
lettel és meleg szeretettel köszöntjük 90. születésnapján. Nagyrabecsülé
sünket szeretnénk kifejezni élete és munkája ismertetésével.

1881. január 20-án született Zalaistvándon. Sopronban járt a líceum
ba, Sopronban és Halléban végezte a teológiát, és 1903. szeptember 6-án 
avatták lelkésszé. 35 éven át, 1905-től 1940-ig volt Magyarboly lelkésze. 
Hozzá tartozott Ivándárda és Borjád, mint leányegyház, Siklós és Mohács 
mint fiókegyház és kb. 60 szórványhely, összesen mintegy 2400 lélekkel. 
Kitartó hűséggel járta a gyülekezeteket és a szórványokat, végezte az is
tentiszteleteket és a hitoktatást. Ezen túl iskolák, óvodák, énekkarok és 
olvasókörök szervezésére is tellett erejéből, idejéből, és a méhészkedés
sel is nevet szerzett magának. Nyugalomba vonulása után a pécsi gyüle
kezet presbiterévé, a pécsi méhészcsoport elnökévé (1945—55) választotta, 
az Országos Méhészeti Tanács pedig 1965-ben „Méhészeti Aranyjelvény- 
nyel” tüntette ki. Különböző kiadványok kísérik végig lelkészi szolgála
tát, mégpedig: 1. Protestáns papok és hitoktatók zsebnaptára, 11 évfo
lyam 1909—1920; 2. Vallástankönyv I—VI. osztály részére, német és ma
gyar nyelven, 1914 óta több kiadásban; 3. Kleines Liederbuch — Kis éne
keskönyv, német—magyar nyelvű ifjúsági énekeskönyv, 1917, 128 lap; 
4. Luther 95 tétele, reformációi jubileumi plakát, németül és magyarul 
1917; 5. Magyarboly evangélikus egyház és filiái története, képekkel, 1940, 
188 lap; 6. Ég kulcsa, ifjúsági imakönyv, a keresztyén egység és a világ
béke jegyében, 1945, 67 lap; 7. Tanuljunk méhészkedni, 1957. 40. lap. Több 
kiadatlan munkája is van, egyebek között a zsoltárok verses fordítása.

Egyházi és lelkészi szolgálatunk szempontjából jelentős kezdemé
nyezése volt, hogy 1924. november 30-án megindította a Lelkipásztor című 
első magyar evangélikus prédikációs havi folyóiratot, miután erre fel
szólítása nyomán más nem vállalkozott. Mellette Kemény Lajos buda
pesti lelkész állt, mint társszerkesztő. A harmadik évfolyamtól kezdve 
Kapi Béla püspök vette át a lapot és fejlesztette tovább.

Isten áldását kérjük életére!
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Pálfy Miklós tiszteletbeli teológiai doktor
Az Evangélikus Teológiai Akadémia ebben az évben ün

nepli fennállásának huszadik évfordulóját. Ennek emlékün
nepén, 1970. december 2-án tiszteletbeli teológiai doktorrá 
avatta rangidős professzorát, dr. Pálfy Miklóst, akinek mun
kásságát dr. Prőhle Károly ismertette ebből az alkalomból 
az itt közölt előterjesztésben.

Pálfy Miklós 1911. november 26-án született Beled községben, Sopron 
megyében, kisparaszti szülők ötödik gyermekeként. Az evangélikus nép
iskola tanítója, miután felismerte tehetségét, támogatta abban, hogy a sop
roni evangélikus liceum diákja lehessen, ahol azonban diákok tanításá
ból tartotta fenn magát. 1933-ban lett a Pécsi Egyetem Evangélikus Hit- 
tudományi Karának hallgatója Sopronban. Nehéz anyagi körülmények 
között, szükségkonyhán élve, diákokat instruálva, végezte el teológiai ta
nulmányait 1937-ben, s röviddel azután, június 20-án Sopronban lelkész- 
szé avatták. Ezután mint ösztöndíjas folytatta tanulmányait két évig, még
pedig 1937. októbertől 1939. március 15-ig a halle—wittenbergi egyetem 
hittudományi karán, majd 1939. június 26-ig állami csereösztöndíjasként 
a tübingeni teológiai fakultáson. Hazatérve segédlelkészi szolgálatot vál
lalt a zalaegerszegi gyülekezetben 1939. szeptember 25-től 1940. február 
1-ig.

Ekkor a soproni evangélikus és a debreceni református teológiai 
fakultások együttes ajánlatára meghívást kapott a haliéi teológiai fakul
tástól a Haliéi Magyar Protestáns Egyházismereti Kutatóállomás élére, s 
ebben a szolgálatban töltött két és fél évet, 1940. március 1-től 1942. szep
tember 28-ig. Szívós és szakszerű munkával elkészítette a mintegy 150 ezer 
kötetes Haliéi Magyar Könyvtár első reálkatalógusát, feldolgozta a könyv
tár értékes magyar és szláv könyvállagát, valamint a könyvtárnak Ber
linben letétben levő nagyjelentőségű és gazdag kéziratgyűjteményét. 
Emellett folytatta tanulmányait az ótestámentumi tudomány területén. 
A haliéi egyetem bölcsészeti karán keleti arab, szír, arám, akkád nyelve
ket tanult, és három félévig könyvtártudományi előadásokat hallgatott. 
Közben doktori disszertációján is dolgozott.

Haliéból visszatérve 1942. október 1-én egyrészt német nyelvmesteri 
munkát vállalt a soproni Teológus Otthonban, és ezt 1945. március 15-ig 
végezte, másrészt segédlelkészi beosztást kapott a soproni gyülekezetbe, 
ettől azonban 1943. február 1-én megvált és tanulmányi szabadságot kért, 
hogy tovább dolgozhasson doktori disszertációján. Ezt „Istenfélelem az 
Ótestamentumban” címen 1945. júniusában nyújtotta be a soproni teoló
giai fakultáson, majd október 25-én szigorlatot tett, és 1946. január 30-án 
Pécsett az ótestámentumi írásmagyarázat és teológia doktorává avatták.

A felszabadulás után népünk új társadalmi rendjének felépítéséért 
érzett felelősséggel egy időre aktív politikai szolgálatot vállalt. A Nemzeti 
Parasztpártnak 1945. július 15-től 1946. február 1-ig Sopron városi titkára, 
majd 1949. március 25-ig Sopron megyei titkára. Ebben az időben tagja 
volt városi és megyei politikai bizottságoknak, a Győr-Sopron megyei kis- 
gyűlésnek és közgyűlésnek, elnöke volt a Sopron Megyei Szabadművelő
dési Tanácsnak, mint ilyen előadásokat tartott a pedagógusokat átképző 
tanfolyamokon. Szervezője, majd az 1947/48. tanévben igazgatója volt a 
soproni Berzsenyi Dániel Népi Kollégiumnak.

Mindezzel párhuzamosan egyre szorosabbra fonódtak kapcsolatai a
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soproni teológiai fakultással is. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ki
nevezte 1945. október 11-én fogalmazó gyakornokká, 1946. szeptember 
27-én pedig tanárrá a teológiai fakultáson újonnan szervezett Társadalom- 
tudományi Intézetben, amely országos viszonylatban is az első ilyen in
tézmény volt. Szociológiailag elemezte egyházunk közelmúltját, és a forra
dalmi átalakulásból adódó feladatait, az új kérdésekkel birkózva és új 
utakon járva mutatott utat az ifjabb nemzedéknek. 1948. március 20-án 
szakelőadói, 1949. szeptember 15-én pedig tanszékhelyettesi megbízást ka
pott az ótestómentumi tanszékre.

Amikor egyházunk átvette a Teológiai Akadémiát, az egyetemes köz
gyűlés 1950. október 1-én egyhangúlag tanárrá választotta az ótestámen- 
tomi tanszékre. Emellett az első két évben az Akadémia gondnoka, 24 évi 
tanári működése alatt hat tanéven át dékánja is volt, 1958-tól 1966-ig 
pedig nyolc és fél éven át a Teológus Otthon igazgatója. Mint az Akadémia 
és az Otthon sok éven át vezetője meggyőzően és következetesen állította 
be lelkészképzésünket népünk és az emberiség szolgálatának új távlataiba. 
Mint tanár pedig tudományos igényességgel mutatta fel a prófétaság ele
ven időszerűségét, és így nemcsak az Ótestámentum világába vezetett be, 
hanem most már egy egész lelkésznemzedéknek is utat mutatott a jövő 
felé.

Akadémiai munkásságától mindig elválaszthatatlannak tekintette a 
a közegyházi tevékenységet. Tagja volt egyházunk két legutolsó törvény- 
alkotó zsinatának, kisebb megszakításokkal 1953 óta tagja az Országos 
Presbitériumnak és Közgyűlésnek, több egyházi bizottságnak és munka- 
csoportnak. Szinte kezdettől fogva munkatársa, majd szerkesztő bizott
sági tagja és több éven át szerkesztője volt az Evangélikus Életnek, ala
pító társszerkesztője a Theológiai Szemlének, munkatársa, szerkesztő bi
zottsági tagja, 1959-től 1967-ig főszerkesztője és szerkesztője a Lelkipász
tornak.

Vállalta a bibliafordítás hosszú és nehéz munkáját is, hogy jó ma
gyarsággal, modern nyelven, sőt ha lehet a jövő nyelvén szólaltassa meg 
a Biblia üzenetét. 1948. márciustól tagja, 1962 óta pedig elnöke az Ószö
vetségi Fordító Szakbizottságnak, és az új fordítás próbafüzetei közül ha
tot látott el jegyzettel, bevezetéssel, és rendezett sajtó alá. A bibliafordí
tással kapcsolatban számos előadást tartott evangélikus és nem-evangé
likus gyülekezetekben, lelkészi munkaközösségekben, a fóti bibliafordító 
konferencián 1953-ban és a budapesti bibliafordító konzultáción 1965-ben, 
s a bibliafordításról 12 cikke jelent meg.

Kezdettől fogva részt vett a magyarországi ökumenikus mozgalom
ban és tanulmányi munkában, és benne egyesítette az ökumenikus meg
értés szellemét a lutheri reformáció lelkes szeretetével. Éveken át tagja 
majd vezetője volt az ökumenikus Tanács Tanulmányi Osztályának, 
egyik szerzője az evanstoni magyar hozzászólásnak, 1967. június óta pe
dig főtitkára az ökumenikus Tanácsnak. Részt vett az Egyházak Világ
tanácsának uppsalai nagygyűlésén 1968-ban, központi bizottsági ülésein 
Heraklionban és Canterburyben, az ökumenikus fejlesztési programról 
tartott világkonferencián Montreux-ben. Tagja az Egyházak Világtanácsa 
Egyházközi Segélybizottságának, tanácsadó tagja a Nemzetközi Ügyek
kel Foglalkozó Bizottság Végrehajtó Bizottságának és a Központi Bizott
ságnak.

Kivette részét a békéért folytatott egyházi küzdelemben is. A Keresz
tyén Békekonferencia alapító tagja 1958-ban. Azóta tagja a Tanácsadó Bi
zottságnak és a Tanulmányi Osztálynak, öt éven át elnöke a Béke és Hi
degháború Bizottságnak, hét éve titkára a Nemzetközi Kérdésekkel Fog
lalkozó Bizottságnak.
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A Lutheránus Világszövetség három nagygyűlésén vett részt, 1952- 
ben Hannoverben, 1963-ban Helsinkiben és 1970-ben Evianban, 1963—70-ig 
tagja az Evangélikus-Református Párbeszéd Bizottságnak, részt vett a 
Lutheránus Világszövetség ösztöndíjbizottsági ülésein, előadást tartott a 
Lutheránus Kisebbségi Konferencián Szliácson 1965-ben „Evangélikusok 
és katolikusok” címen.

Hosszan kell sorolnunk azokat az akadémiákat és fakultásokat, ame
lyeken vendégelőadásokat tartott, mégpedig: Pozsonyban, Rostockban, 
Berlinben, Greifswaldban, Jénában, Bonnban és Bécsben a teológiai fa
kultásokon, Lübeckben, Dortmundban kétszer, Brémában, Düsseldorfban, 
Kiéiben, Neubrandenburgban, Dahmeban, Schwerinben, Eisenachban, 
Wittenbergben, Gothában és Erfurtban lelkészi szemináriumokban és 
ökumenikus munkaközösségekben, valamint Arnoldshainban, Berlinben és 
Loccumban kétszer az ottani evangélikus akadémiák konferenciáin.

Sokoldalú munkássága irodalmi tevékenységében is tükröződik. Ki
lenc könyve jelent meg, mégpedig: Jelentés a Haliéi Egyháztörténeti Ku
tatóállomás működéséről, magyarul és németül 1943-ban; Istenfélelem az 
Ótestámentumban, 1949-ben; Krisztus tanúja, Luther élete (fordítás), 
1959-ben; Héber nyelv- és gyakorlókönyv, 1964-ben; Zsoltárok, kommen
tár, 1964-ben; Katalog dér Handschriftensammlung dér Hallenser Unga- 
rischen Bibliothek, latinul 1965-ben; Jeremiás I, kommentár 1965-ben; 
Bibliographische Seltenheiten dér Hallenser Ungarischen Bibliothek, 
magyar és német nyelven 1967-ben; Jeremiás II, kommentár 1969-ben. 
A Hitvallási Iratok gyűjteményében 1957-ben a Schmalkaldeni Cikkek 
fordítása, a „Zeugnis für allé Völker” (Stuttgart, 1966) és „Unsere Sen- 
dung in dér Welt” (Budapest 1970) című gyűjteményes művekben pedig 
tanulmánya jelent meg. Cikkeit és tanulmányait csak összegezve sorol
hatjuk fel: 91 igehirdetési, 30 ótestámentumi, 19 egyháztörténeti, 41 Lu
therről és a reformációról, 29 a szociális etika köréből, 64 egyházpolitikai 
és politikai, 56 a békemozgalomról, 19 a katolicizmusról, 19 a lelkészkép
zésről, 28 a hazai és nemzetközi ökumené kérdéseiről, 19 cikke és tanul
mánya jelent meg német, angol, ill. finn nyelven.

Ez a majdnem csak adatokra korlátozott életrajz a maga tényszerű
ségével minden méltatásnál meggyőzőbben beszél arról az értékes és 
sokoldalú, kitartó és céltudatos munkásságról, amelyet Pálfy Miklós vég
zett a teológia és a tudomány, egyházunk és az egyházak, népünk és az 
emberiség szolgálatában, éspedig hite és meggyőződése szerint Jézus 
Krisztus tanítványaként. Elsők között ismerte fel egyházunk új lehetősé
geit és feladatait az új társadalmi rendben, és élen járt azok között, akik 
az új úton járás kockázatát és felelősségét vállalták. Ennek mérlegelése 
indította egyházunk vezetőségét és tanári karunkat arra az elhatározásra, 
hogy Pálfy Miklóst elismerésünk és nagyrabecsülésünk kifejezéseként 
tiszteletbeli teológiai doktori címmel tiszteljük meg akadémiánk húsz
éves évfordulója alkalmából.
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Szemle

Korunk teológiai irányzatairól
A teológiában ma világszerte jelentkező pluralizmus szükségessé te

szi a különféle irányzatok értékelését. A következőkben két szempontot 
szeretnék ismertetni a tájékozódás megkönnyítésére.

1. A szekularizáció megítélése
Jól láthatóan különbséget tehetünk a különböző teológiai irányzatok 

között, ha azt figyeljük, hogyan ítélik meg a szekularizációt. A felsorolás
ban Claus-Dieter Schulze felosztása segített (Reformation oder Perfor- 
mation dér Kirche? Pastoraltheologie, Jg. 58. Heft 3, Márz 1969. S. 106— 
121.). Ma nem annyira a régi konfesszionális különbségek választják szét 
a teológusokat, hiszen az egyes táborok keresztül-kasul húzódnak a fele
kezetek területén, hanem a mai fontos kérdésekben mindig ott találjuk 
már a kérdések fölvetésénél, még inkább azonban a válaszoknál alapál
lásként a világhoz való viszony különbözőségét. A. T. van Leeuwen egy- 
háztörténetileg Izraeltől kezdve próbálta ezt a kérdést végigvizsgálni 
egészen napjainkig (Christentum in dér Weltgeschichte. Das Heil und die 
Sakularisation. Stuttgart/Berlin, 1966.). Inkább az európai teológiát tart
va szem előtt, a következő csoportok adódnak tehát a szekularizmus meg
ítélése szempontjából.

a) A tradicionalisták küzdenek a szekularizmus pozitív értékelése el
len. Isten és a világ szembenállásában gondolkodnak, és azt hirdetik, hogy 
„a szekularizációs folyamat megnemfordíthatóságában való hit babona” , 
mert a megoldás: „A szekularizáció nem az ítélet napjáig érvényes tör
ténelmi elv. A szekularizációt át tudjuk formálni új hivőségre való fej
lődéssé, ha az egyház... újra valóban egyházzá lesz egyszer!” (Heinrich 
Foerster, Sákularisierung — Verhangnis oder Chance? in: Luth. Mo- 
natshefte 5/1966, 451). Az egyház megújulása belülről vezetett reformok 
révén képzelhető el, és ebben nagy szerep jutna az istentisztelet formáit 
megújító mozgalmak sorának, a sáfársági mozgalomnak (stewardship) 
és a népmissziónak. Ebbe a csoportba sorolható be a konfesszionális ve
retű teológusok tábora, ahol a kiindulás és a célpont „a misszionáló gyü
lekezet”, de a népegyházi keretek felől, az evangélikus akadémiák mun
kájának hangsúlyozása Nyugat-Németországban (E. Müller, Die Erneu- 
erung dér Kirche. Überlegungen im zwanzigsten Jahrhundert. Hamburg, 
1959.), a törekvés „átlátható gyülekezetek” megteremtésére (Hugó Schnell, 
Die überschaubare Gemeinde, Berlin, 1962). A világhoz való viszonyra 
jellemző Heinrich Foerster véleménye: „Az az egyház, amelyik a világ
gal dialógusra lép, olyan egyház, amelyik többé már önmagát sem veszi 
komolyan, vagy amelyik nem tud többé mit mondani. . .  Egyház és világ 
között nincs dialógus. Legfeljebb az egyháznak a világban történő bizony
ságtételéről beszélhetünk.” (H. Foerster, Haushalterschaft als gesell- 
schaftliche Motivation. Zum Verhaltnis von Kirche und Gesellschaft, 
in: Luth. Monatshefte, 5/1966, 227).

b) Az avantgardisták jelszava: megtérni a világhoz! (H. H. Schultz, 
Konversion zűr Welt. Gesichtspunkte für die Kirche von morgen. Ham-
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burg, 1964) Bonhoeffer és Gogarten teológiáján tájékozódva ez a csoport 
j. Ch. Hoekendijk és J. Margull révén erősen meghatározó tényezőt je
lentett az Egyházak Világtanácsa munkájában. Az ökumenikus körök 
avantgárdistái az Isten—Egyház—Világ sorozatot Isten—Világ—Egyház 
sorozatra változtatták. „Szekuláris kegyesség” az ideál, (D. v. Oppen, Dér 
sachliche Mensch. Von dér Frömmigkeit am Ende des 20. Jahrhunderts, 
Stuttgart/Berlin, 1968) azaz nem függő, segítségre szoruló gyermeki ál
lapotban élni, hanem mint aktív, nagykorú munkatársai az Istennek. 
Harvey Cox, Richard Shaull, M. Linz különösen is hangsúlyozzák a társa
dalmi problémák megoldásában való keresztyén részvételt, hiszen az 
egyház „az emberiség avantgárdája” és „a társalalom exorcistája, ördög
űzője” (H. Cox, Stadt ohne Gott? Stuttgart/Berlin, 1966. 140, 181). E cso
portban találjuk „a forradalom teológiája” propagálóit (H. E. Tödt T. 
Renddtorf (Hrsg) Theologie dér Revolution. Analysen und Materialien. 
Ed. Suhrkamp 258, Frankfurt, 1968), az „experimentális”, „politikai” és 
„dialogikus” teológia szószólóit. Ez a csoport föl akarja teljesen szedni 
az egyház határjelzőit, nem akarnak tudni semmit az egyházról, „mint 
intézményről” . A legradikálisabb ebben Hoekendijk: az egyház szerinte 
nem más, mint „az apostolság funkciója” és „az apostolság hordozóinak 
annyira távol kell magukat mindattól tartaniuk, aminek csak köze is van 
az egyháziassághoz, amennyire csak lehet” (Die Zukunft dér Kirche und 
die Kirche dér Zukunft. Stuttgart/Berlin, 1964, 145).

c) A progresszívak csoportja sokban egyezik az avantgárdistákkal. 
Megkülönböztetik azonban őket azoktól, hogy teológiailag a szekularizá
ciót kritikusan értelmezik (J. Moltmann, Theologie dér Hoffnung, Mün
chen 1964. 259, 299) és az újkori világképet az eljövendő Krisztus felől 
akarják korrigálni (H. Schmindt, Verheissung und Schrecken dér Freiheit. 
Stuttgart/Berlin 1964, 318). A világ átformálásának motiválását az „ígéret
történet” (Verheissungsgeschichte) vagy a „küldetési történet” (Sen- 
dungsgeschichte) felől értik (Ernst Lángé, Chancen des Alltags. Über- 
legungen zűr Funktion des christlichen Gottesdienstes in dér Gegenwart, 
Stuttgart/Gelnhausen, 1965, 101, 125, 127).

d) A neoliberálisok csoportja azért érdekes, mert követeléseik nagy
ban hasonlítanak a múlt századból ismeretes liberális „Protestantenve- 
reins” törekvésekhez. E. Troeltsch és Max Weber nyomán demokratizáló
dást hirdetnek, a népegyházat meg akarják tisztítani a felekezeti jelleg
től. Richard Rothe „öntudatlan keresztyénéi” mai megfelelője Dorothea 
Sölle „elrejtett egyháza” (Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach 
dem „Tode Gottes” . Stuttgart/Berlin, 1965). E csoport a szekularizációt 
mint a keresztyénség pozitív, világra gyakorolt hatását érti, az egyháznak 
viszont éppen a világ java kedvéért, mint partnernek, kell a saját meg
maradásáért küzdeni. Rangos képviselői a csoportnak a „Göttinger Ar- 
beitsgemeinschaft für Kirchenreform” tagjai (H. v. Rautenfeld (Hrsg), 
Fragen zűr Kirchenreform 1, Göttingen 1964).

2. Az egyház megítélése
A világról szóló különböző vélemények mellé odakívánkozik, mit val

lanak a különböző teológiai irányzatok az egyházról. Részben az előzőek
ben is benne voltak már az erre vonatkozó szempontok, ezért most arra 
való utalással a következő csoportokat állíthatjuk föl Karl-Wilhelm Dahm 
alapján (Reform und Realitát, Pastoraltheologie Jg. 58. Heft 7, Juli 1959, 
297—311).

a) Az üdvintézmény-elképzelés szerint az egyház a szellemi-lelki 
kérdések illetékese, ezért határozottan meg kell különböztetni a „vilá-
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gi” intézményektől. Nem szabad, hogy lekötelezze magát egy bizonyos tár
sadalmi irányzatnak, hanem legyen „szabad” minden irányban. A szeku
larizált és túltechnizált világban figyelmeztetnie kell különösen is a „lel
ki” dimenziókra. Az előző fölsorolás tradicionalistái kerülnek ebbe a cso
portba.

b) A hitvalló gyülekezet kialakításának fontosságát sokan hangsú
lyozzák a mai népegyházi keretekkel szemben. Azok összegyűjtése lenne 
a cél, akik komolyan akarnak keresztyének lenni. Két irányba is mehet 
ez az elképzelés, egyrészt a „Bekenntnisbewegung”, másrészt pedig a pró
fétai szolgálat komolyanvétele irányába. Ez az elképzelés talán leginkább 
a „progresszívak” csoportjának felel meg.

c) A világi feladatok hangsúlyozása és az ekkléziológia háttérbe szo
rítása készenlétet jelent a megszokott egyházi formák teljes föladására 
is. Helyébe a keresztyéneket „szolgáló csoportok” (Dienstgruppen) formá
jában képzelik el, akik mint a „sálóm katonái” vagy „guerillaharcosok” 
vagy „lázadók” (H. Cox) minden területen elsősorban a humánumért, a 
társadalmi igazságosságért és megbékélésért harcolnak. (V. ö. H. Cox, Dér 
Christ als Rebell, Kassel, 1967). Ezt az elképzelést az avantgárdistáknál 
találjuk meg.

d ) A meglevő népegyház kritikai átvétele és továbbfejlesztése a leg
gyakoribb elképzelés. Mindegyik csoport hangsúlyozza a reformok szük
ségességét, a kísérletezést, az egyház rugalmasabbá tételét. A régi vallá
sos hagyományokat és intézményeket addig kell meghagyni, amíg csak 
igény mutatkozik azok iránt, illetve nem tud az egyház valami mást he
lyükbe állítani.

Egy statisztikai vizsgálat alkalmával kitűnt, hogy a megkérdezett lel
készek, akik pedig mind az ún. „reformpártiak” sorából kerültek ki, csak 
8%-ban tartották a hitvalló gyülekezetét célnak, 12% szerette volna a 
„szolgáló csoportok” megszervezését megvalósítani, 66% viszont a meg
levő népegyház kritikai átszervezésére szavazott.

A mai teológiai pluralizmus vizsgálatánál tehát az előbb említett 
fölsorolások szerint a többség tradicionalista, de hajlandó a reformokra 
és az Európában általános népegyházi keretek kritikai továbbfejleszté
sére.

ifj. Harmati Béla
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Böjti—nagyheti sorozat

„Reményedet mibe veted?”
Grünwald György közismert és szívesen használt énekének (424) né

hány sorára épül böjti-nagyheti sorozatunk mondanivalója. Egy-egy ének 
esetenkénti témásítása azzal a haszonnal jár, hogy az ismerős sorokhoz 
jobban kapcsolható az ige üzenete, ugyanakkor a használatban megko
pott énekszöveg is új tartalmat kap. Böjt és Nagyhét időszerű kérdésé
nek látom, hogy a gyülekezet mibe veti reménységét. S a felelet is itt 
kapja meg félreérthetetlen tartalmát az Anyaszentegyház ősi, örvendező 
hivatalában: „Ave crux, spes unica.”

„Jertek hozzám, Krisztus mondja!” (Mt 11,28)

A hívogatás az első. Nem hosszadalmas helyzetelemzés, óvatoskodó 
felmérése a körülményeknek és a megszólítottak várható reakcióinak. 
Nem vádaskodó ítélkezés az annyiszor felkínált kegyelem gőgös elutasí
tása, vagy nemtörődöm mellőzése miatt. Nem nagymellényű kitanítás ar
ról, hogy „látod-e már végre, mire jutottál nélkülem!” Nem válogató 
osztályozása az igen-jóknak és igen-kegyeseknek. A hívás mindenkié 
„Jertek Hozzám mindnyájan!”

Vagyis az evangélium az első, nem a törvény. Az irgalom itt is — 
mint annyiszor! — megelőzi az ítéletet. Előbb a Krisztus jön, s csak utá 
na a követés feltételei; előbb az erő, csak utána a feladat és a számon
kérés. Ez az evangélium szól mindenkinek — első helyen. Isten csodála
tos „nagyvonalúságát” láthatjuk meg benne, mely nem törődik azzal, 
hogy ki érdemli meg a jó szót, az ajándékot, egyszóval Krisztust magát, 
hanem mindenkihez az egyenlő szeretet indulatával lép közel.

A hívogatásnak van egy fölöttébb különös sajátossága. Általános ta
pasztalat szerint az hív, akinek segítségre van szüksége: bonyolultabb 
motorhiba miatt úton megrekedt autóvezető a „sárga angyalt” ; leckéjébe 
belegabalyodó diák a szülőjét, vagy a tanárát; házépítő a barátait; min
denki, aki felismeri és belátja, hogy a feladat teljesítése meghaladja ere
jét, ügyességét, felkészültségét, teherbíró képességét. Hívó szó hangzik 
országos, vagy világméretű gondok minél jobb és gyorsabb megoldása 
érdekében, akár a víz lép ki medréből, akár a föld rendül meg, akár 
fegyver dörög. Milyen jóleső érzés tudomásul venni a bizalmat, mely 
segítőkészségünkre appellál! Hogy mozdít ki életünk megszokott ritmu
sából, s hogy késztet komoly erőfeszítésre az egyén, társadalmunk, vagy 
akár a más népek nagy terhét felfedő hívó szó! Rendjén van ez így.

Az azonban már kevésbé, hogy gyakran akarva-akaratlan ezt a kép
letet alkalmazzuk Krisztus ügyével kapcsolatban is: hív, mert szüksége 
van ránk! Hív, mert nélkülünk erőtlen és tanácstalan és nem tudja fel
adatát jól elvégezni! Egyházias öntudatunk mélyén nem lapul-e meg a 
büszkélkedő gondolat, hogy hűséges áldozatvállalásunk nélkül Isten ha 
nem is épen végső csődbe, de legalábbis komoly zavarba jutna?!

Ám Jézus azért hívogat, mert nekünk van szükségünk Rá, s ember
létünk bajaira csak Nála kaphatunk gyógyító orvosságot. Hívása azért
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kegyelem, mert összetöri tehetetlenségünk bilincseit, vagy éppen szét
rombolja magabiztosságunk várának (mely voltaképpen börtön!) a fa
lait.

Szabadításra nem a szabadítónak van szüksége, hanem a rabnak.
Ismerős, kedves kép, az élet teszi széppé: a szülő lehajolva, karját 

kitárva várja kisgyermeke első önálló lépését. És hívogat: „gyere, kicsim, 
gyere!” Kinek van szüksége arra az első, bizonytalan, döccenő lépésre, 
aztán a másodikra, és a tizedikre? Annak, aki már tud járni?

Feltűnő az Isten hívása, mert azt prédikálja, hogy Ö, Aki „kövekből 
is tud fiakat teremteni” , újból és újból velünk vesződik. Evangélium, 
örömhír ez a szó és tett, mert mindig — indokolatlan.

A hlvogatásnak kockázata is van. A  hívó szót hallók között ugyanis 
vannak, akiket „nem érdekel” ; vannak, akik megelégszenek „elvi töp
rengéssel” ; vannak, akik hallják és értik ugyan, de az élet viharai ki
fújják szívükből; vannak, akik visszaélnek vele; vannak, akik fölénye
sen gúnyolódnak fölötte; vannak, akik sok egyéb megoldás-kísérlet mel
lett próbálják hasznosítani; s csak nagyon kevesen fogadják be a hívó 
szót és a hívogató Krisztust hálás örömmel és kitáruló bizalommal.

Jézus igen jól ismeri a kockázatot. De mint a példázat „tékozló 
magvetője” nem sajnálja a magot az útféltől, a tövisektől és az égi ma
daraktól, mert látja már a negyedrésznyi „jó föld” gazdag termését is. 
Megszólít hívásával: „Jöjjetek Éhozzám. . . ” , mert tudja, hogy nemcsak 
süket fülűek veszik körül, hanem komolyan odafigyelők is. Hívásához 
ígéretet is kapcsol: „Nálam nyugalmat találtok. . . ” , mert tudja, hogy 
mindig vannak hallgatói között olyanok, akik megsokallták már életük 
sok zűrzavarát és vágyódnak a rendezettség után. Ahol mozdul a láb 
és bizalomra tárul a szív, ott eléri célját a hívó szó és beteljesül az 
ígéret.

A „tékozló bőséggel” hívogató Jézus még azt is megengedi — hogy 
szaván fogjuk.

„Mind e világ üdvért sóhajt.” (Rm 8,19—23)

Tiltakoznunk kell: dehogy sóhajt! Ügy tűnik előttünk: az apostol — 
ha másban nem is — ebben téved, vagy legalábbis erősen túloz; palet
tájára nem kerül más szín, csak az éjfekete.

Hiszen magával ragad a tudomány fejlődésének sodró lendülete. 
Büszkén számon tartjuk az űrkutatás nagy eredményeinek sorozatát. 
Emberi lábnyomokat őriz már a holdtalaj és az első holdkocsi helyszín
ről küldött jelentéseit fogják föl érzékeny földi műszerek. Erőmű-monst
rumokat hajt meg az atom félelmetes energiája. Évezredeken keresztül 
akadálytalanul pusztító szörnyű járványokat fékeznek meg modern 
gyógyszerek. Kis házacskák rombadöntött tömésfalai helyén toronyda
ruk emelik magasba a panel-elemeket. Múzeum tulajdona az utolsó 
konflis is; autóbusz, metró, villanyvonat robog utasaival célja felé. Falu
helyen is megbámulják már a zsúpos tetőt és tenyérnyi ablakot, s egyre 
kevesebben tartják fölösleges luxusnak a fürdőszobát és a vízvezetéket. 
Kulturálódásunk előharcosai végső rohamra indulnak az analfabétizmus 
ellen és egyre több látogatója van a közkönyvtáraknak. Fáradhatatlanul 
és növekvő lendülettel hódítunk meg új meg új csúcsokat, s számon 
tartjuk az elért eredményeket. — Virágzik a szórakoztatóipar. Fürödni 
lehet sörben, borban; hangosak az utcák hétvégi hajnalokon, van elég 
dolguk a rendőrségi URH-kocsiknak és a mentőknek. Tévé, rádió, sport 
milliókat vonz; szabadidőnk programkészítéseinél a bőség zavarával
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küszködünk. — Diadalmasan tör előre a szekularizmus: nem állítja meg 
országhatárok sorompója, nem zavarja meg társadalmi rendszerek kü
lönbözősége, nem erőtlenítik meg áttörhetetlennek vélt százados szoká
sok. A templom hovatovább régi idők emléke, az istentisztelet rendsze
rint kevesek találkozóhelye, a bűn és bűnbocsánat érthetetlen és tartal
matlan frázis, melyről nem tudnak leszokni a szószékek profijai.

Dehogy sóhajtozik ez a világ, — a mi „szép kis világunk” ! Pláne nem 
sóhajtozik „üdv” után!

Ámbár. . .
. . .  ha meggondoljuk: akadnak még problémák. Világunk szépsége 

korántsem folttalan.
Az űrrakéta hadianyagot is hordoz. Az atom nemcsak erőműveket 

és hajókat hajt, bombájának gombafelhője árnyékot borít a földre, jö- 
vőnkre is. Nincs még mindenkinek parkettás-központifűtéses lakása. Tár
sas együttélést intrikák és pletykák fertőznek. Válások — micsoda 
szám! — nemcsak új kezdések lehetőségét villantják fel, hanem egyszer- 
volt remények csődjéről is árulkodnak. Megannyi árva sír család melege 
után, noha mindkét szülője él még — csak éppen „mással” . Nem kell 
kutatni hatalmas éhségövezetek után, és korszerű, szép otthonokat is 
romba dönt szökőár természeti csapása és háború bűne.

Igaz: mindez nem tartozik a „napos oldalra” . De végtére is nem 
megy minden egyszerre. Százados mulasztásokat nem lehet pár év alatt 
helyrehozni, elmaradásokat maradéktalanul pótolni, súlyos és megala
pozott bizalmatlanságokat nyomtalanul eltüntetni. A türelmetlenség 
igazságtalanságokba sodor. A napnak is van árnyéka, felhők mögé is ke
rül esetenként, mégis melegít mindenképpen.

S ha kiderülnek — mert kiderülnek! — elégtelenségek, úttéveszté- 
sek, hibák: a puszta sóhajtozás semmit sem segít rajtunk. A sopánkodás 
csak a lusták és gyávák olcsó mentegetődzése. Nem sóhajtozni — küz
deni kell!

A küzdelem szép. Madách szerint „az élet értelme: a küzdés maga!” 
És nemcsak szerinte, szerintünk is nyilván. Küzdelem acéloz akaraterőt, 
juttat el új és nagyszerű felismerésekhez, érlel nemes eredményeket, 
visz előre egyént, társadalmat. Nem hull az ölünkbe ingyen semmi. Ás
ni, szántani, vetni kell — aztán lehet csak aratni.

Ám vetés után feltétlenül biztos az aratás?
Két kemény törvény időtállóságát még a modern mezőgazdaság is 

igazolja: gondos és céltudatos előmunkálatok után csak remélni lehet 
a bő aratást, szavatolni nem! Gátakat szakítanak őrjöngve a megduz
zadt folyók, lángok perzselnek föl aranyló kalászosokat, sáskák lepnek 
el üdezöld ültetvényeket. Mint a mesék gonosz sárkányának, „hét feje” 
van a betegségeknek: ha hősi harcban levágtad az egyiket, már másik 
tátja rád szörnyű száját. Szülőkből akadozva tör elő a csüggeteg vallo
más, hogy gyermekük valahogy „kicsúszott kezükből”, és intés, jó példa 
lepereg róla, mint falról a borsó. A vallás szülőanyjaként számon tartott 
szorongásélmény kiküszöbölhetetlenségét mutatja, hogy gyötrő félelmek
től nem szábadít meg a vallástalanság sem. Társadalmi változások sod
rásában alakuló új erkölcsiség, távlatosabb felelősségvállalás „hidegen 
hagy” sokakat, akik úgy akarnak továbbélni dőre következetességgel, 
mint ahogy a kavics van a patakban: csak a felszíne nedves, belül szá
raz, mint a sivatag. Akadnak közöttünk szép számmal taníthatatlanok, 
visszahúzók, destruálók. Kiküszöbölhetetlen realitás a csalódás és a ku
darc. Luxusautóban és 5-találatos LOTTÓ-val is lehet az ember az élet 
hajótöröttje.

Ezért hát becsületes dolog nem letagadni és elkendőzni, hanem meg-
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vallani, hogy bizony sóhajtozik ez a világ, mi is benne; küzdelmek kö
zött is, kétségtelen eredmények ellenére is.

A fejlődés lendületét megtörik kapkodó nyugtalanságaink. Körülmé
nyeink megváltoztatásának igyekezetében sokszor nem marad időnk és 
energiánk önmagunk megváltoztatásának igenlésére. A gyógyszeripar 
slágere még mindig az Andaxin és a Tardyl. A „közösségi társadalom
ban” is sokszor reménytelenül individualista módon közelítjük meg fel
adatainkat. Az anyagi prosperitás mindenáron való birtoklása nem hagy 
percnyi pihenőt sem, s józan szempontokat félresöpörve fáradtan is haj
szoljuk magunkat előre sokszor irreális vágyaink útján.

Hová? Nagy rohanásunk közben nem veszítettünk el valamit? S 
veszteségünk nem éppen a nélkülözhetetlen harmónia? Gyűjtögető igye
kezetünkben nem vált haszontalanná az ajándék és az Ajándékozója?

Az élet harmóniáját ugyanis nem lehet megvenni. Agyafúrt ötletek
kel nem lehet kiügyeskedni. Megfélemlítésül erős öklöt mutatva nem le
het kikényszeríteni. Önző számítással nem lehet kisírni. De lehet kérni 
és elfogadni attól a Jézustól, aki megtalálta, visszaszerezte és felkínálja 
az elvesztettet.

Sóhajtozni magunk sajnálatától eltelten — felháborító. Sóhajtozni 
tartalmatlanul — öntévesztő. Sóhajtozni címzett ismerete nélkül — cél
talan. Sóhajtozni reménység nélkül — gyümölcstelen. De Jézushoz for
dulva, szívünk elesettségét Előtte feltárva elvétetik tőlünk a díszharmó
nia átka. Mert Ö nemcsak szólt, tett is: „Életét adta váltságul sokakért.”

„Keresd, ami állandó!” (Mk 8,1—10. 14—21)
Az énekvers-sor felszólító jellegét igénk kijelentő mondattá módo

sítja. Fontos tanulságot vonhatunk le belőle: az ige nem belelkesíteni 
akar az állandó keresésére, hanem megállapítja az állandó keresésének 
tényét és a keresés értelmes voltát.

Ügy látjuk: az „állandó” és a „múlandó” — az „égi” és a „földi” , a 
„test” és a „lélek” — feszültségében élünk. Igénk első mondanivalója 
éppen ezért egy meglepetés: Krisztusnál nincs feszültség az „állandó” és 
a „múlandó” között.

Az emberiség — s benne az egyház — történetét már sokféle szem
pont szerint feldolgozták. Igen tanulságos lenne egyszer — ha csak nagy 
vonásokban is — az „állandó” és „múlandó” túlhangsúlyozásának hul
lámzásai szerint nézni évszázados összefüggéseket és vetületeit az 
egyén életében. Jellemzőek a végletek mindkét oldalon. A „földiek” rideg 
megvetésétől az óriássá nőtt „földiek” árnyékában elcsenevészesedő, ten
gődve vegetáló „lelkiek”-ig bő példatár áll rendelkezésre. A „vagy-vagy” 
szélsőségei ezek.

Jézusnál azonban nem a „vagy-vagy”, hanem az „is-is” törvénysze
rűsége érvényesül. Ez azt jelenti, hogy mindkettőnek megvan a hang
súlya: nem lehet kijátszani egyiket a másik kárára. Mindkettőnek meg
van a maga helye emberi életünkben: nem tanácsos őket sem összecse
rélni, sem összemosni. Mindkettőhöz biztosít megfelelő időt és megfelelő 
„hozzávalót” : csak élni kellene tudni az alkalmakkal és a felkínált ja
vakkal. Ennek a jézusi egyensúly-törvénynek van aztán még egy mel
lőzhetetlen jellegzetessége: csak úgy nincs feszültség az „állandó” és a 
„múlandó” között, ha a sorrend megfelelő. Leülteti Ö a 4000-et, s meg 
is elégíti őket, de nem azzal kezdi, hogy „menjünk már ebédelni, embe
rek!”

Felfedezhető igénkben egy furcsa ismétlődés is: ez pedig a tanítvány 
aggodalmaskodása. Teljes joggal gondolhatnánk, hogy akik állandóan
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együtt vannak Jézussal, azok mentesülnek a földiek felőli aggódástól. 
Mind a négy evangélium egybehangzóan állítja, hogy ha nem is volt 
könnyű Jézus társaságában minden óra, nap, vagy hét; ha ki is jutott 
a tanítványoknak a gondokból, fáradozásokból és csalódásokból, szűköl
ködniük egyszer sem kellett. A „ti sok verebecskénél drágábbak vagytok” 
mély igazsága felől sorozatban szerezhették a tapasztalatot. Nagycsü- 
törtök éjszakáján arra a félreérthetetlen kérdésre: „Volt-e valamiben fo
gyatkozástok?” nem-mel felelnek maguk is. A Jézussal töltött három év 
csodálatos tanulmányútján gazdag anyag halmozódhatott össze nemcsak 
a bűnbocsánat, hanem a gondviselés körében is. Joggal tűnik fel hát, 
hogy a tanítvány arcára gondredők rajzolódnak. Csak tetézi ezt az a 
megfigyelés, hogy az aggodalmaskodás még a kenyércsoda után is is
métlődik.

Oka lehet ennek a realitások tisztelete. A „nincs” még Jézus társa
ságában is nagy úr. A tanítvány zavarba jön akkor, amikor aprópénzre 
kell váltania az Urától kapott nagycímletű bankót. És egyszerűen cső
döt mond, amikor neki magának kell önállóan alkalmaznia a „tanulta
kat” a helyzetre, melybe került, — és önmagára, akinek útja egybefutott 
Mesterével. És oka lehet az ismétlődő elbizonytalanodásnak, aggodalmas
kodásban való megrekedésnek még az is, hogy a tanítvány Jézus-képe 
nem elég tiszta és világos. Nem hogy egyszeri, de akár többszörösen is
métlődő tapasztalat sem elég ahhoz, hogy egészen rá merje bízni magát 
Jézusra.

Jézus társaságában a bizonytalankodás, kétségbeesés és józannak 
látszó okoskodás nemcsak a feledékenység rossz felelete, hanem a bizal
matlanság bukása. Ismétlődése az „első bűnnek”, melynek lényege az 
volt, hogy nem kell olyan nagyon komolyan venni az Istent.

Végül szembe kell néznünk egy izgató kérdéssel is: „Hogy-hogy 
nem értitek?”

Igénk voltaképpen egy egész kérdéssorozattal végződik. Jézus célja 
világos: emlékeztetni akar! Visszautal közös élményekre. Szembesít iz
galmas — és Vele mindig megoldást nyert — problémákkal. Kérdéslán
colatában feltétlenül megcsendülnek a számonkérés felhangjai. Most és 
itt nem a hűségünket kéri számon — noha persze ezt is jogosan tehetné!
— hanem azt az elképesztő könnyedséget, mellyel a megoldódott nehéz 
helyzeteinket kezeljük, vagy éppen „átértékeljük”, s megtisztítjuk azok
tól a „zavaró idegen elemektől”, melyek nem illenek bele az emberi ta
lálékonyság, ügyesség és mindent-megoldani-tudás vonásait hangsúlyozó 
agyonretusált önarcképünkbe.

Jézus kérdése arra is alkalmas, hogy rávezessen a helyes összefüg
gések meglátására. Néhai Fiers Elek tanulságos könyvecskéjét sokan is
merik („Isten pénzügyei”). Egy megállapítása ide kívánkozik. Nincs pél
da arra, hogy Isten a mindennapi kenyeret kiütné azok kezéből, akik 
Tőle kérik! Az azonban előfordul, hogy közbe-közbe a „vajat” lekaparja 
róla.

Jézus izgató — és éles — kérdése mögött a számonkérés és az ösz- 
szefüggésekre mutatás mellett a „lekontrollálhatóság”, az emberi lehe
tőségeink körébe tartozó ellenőrzés igénylése is felfedezhető. Csoda a 
csodában, hogy Az, Aki igazán vezethetne „tekintélyi alapon” , ennyire 
emberien közelít hozzánk. Így aztán mindenki, aki hajlandó emlékezni, 
könnyen meg is értheti a bibliája lapjairól és élete múltjából eléje tá
ruló nagy igazságot: hogy aki Jézusnál keresi az „állandót” , meg is kapja
— a szükséges „földiekkel” („mulandókkal”) együtt.

„Hogy-hogy nem értitek?” — kérdi Jézus aggódva tanakodó tanít
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ványait. „Egyáltalán próbáltam már megérteni valaha is?” — tehetjük 
hozzá önkritikusan.

„Rosszat rosszal ne viszonozz!” (Mt 5,38—41)

Ezt az énekvers-sort a Hegyi Beszéd néhány mondatával húzzuk 
alá. Persze aláhúzni lényegesen könnyebb, mint megtenni.

Már csak azért is, mivel a „szemet szemért-elv” alapvetően — és év
ezredek óta — meghatározza magatartásunkat. Birodalmak dőltek össze, 
„örök értékek” avultak el, — de ez az indulat minden változást túlélt. 
Az 1969-es decemberi hóviharok egyikén halálos gyermekgázolás történt 
Takácsiban. A tragédia döbbenetén túl érdemes volt külön megfigyelni 
azokat a reakciókat, melyek beszélgetésekben felszínre kerültek. A szo
morú ügyben még távolról sem érdekeltek teljes egyöntetűséggel kép
viselték — mintha összebeszéltek volna! — hogy „meg kell ölni á gyil
kos gépkocsivezetőt!.Mert így igazságos: életet életért!”

Fejcsóválás lehetséges, megbotránkozás aligha! Hozzánk tartozik 
már ez valahogyan. Óvodáskorúak hallják a felnőtt hozzátartozóktól: 
„Üsd vissza!” , s természetesnek veszik, hisz példaképeiktől hallják, 
hogy a sérelem sebére a megtorlás ad igazi gyógyírt. Es megfigyeltük-e 
már saját gyermekeinken, hogy sok gyakoroltatás után is milyen nehe
zen indul kezük a simogatásra. Ütni senkit sem kell tanítani, az megy 
magától is. És ismerjük, tán mondtuk is az irgalmatlan igazolást: „Az 
élet sem szelíd, fel kell vértezni rá!” így aztán hántásra hántás a vá- 
lasz; bosszút forralunk bő kamatot is bedolgozva; s a legkevesebb, hogy 
bámulatos memóriával tartsuk számon mindazt, ami fájdalmat okozott 
valaha is. Erősíti mindezt az a nem ritka tapasztalat isr hogy jóért rosz- 
szat kapunk cserébe hála és köszönet helyett. így hát „józan és gyakor
latias életkedv a »csak keményen<< jelszó” és alig vitatott az agresszív 
magyarázat, hogy meg kell védenünk magunkat.

„Szemet szemért, . . .  csak keményen . . . ” — ez a jelszó. Inkább fél
jenek tőlünk, mintsem hogy kihasználjanak, megszégyenítsenek, elnyom
janak.

Éppen ezért csodabogarak a „második mérföld utasai”. Vannak 
ugyanis ilyenek, ha kevesen is. Ezek azok, akik a rosszat nem akarják 
rosszal viszonozni, s a jó tetteik után tapasztalt hálátlanság ellenére sem 
húzódnak vissza csalódottan és keserűen. Ezekről beszél itt Jézus. Kö
vetendő és követhető példákul állítja őket. Ezek azok, akik nem akarnak 
megfizetni a megszégyenítésért (,arcul üt”), a megkárosításért („elperli 
felsőruhádat” ) és az erőszakoskodásért („kényszerít egy mérföldre” ). 
Tartsuk Jézus követelését akár irreálisnak és példáit akár csodabogara- 
raknak, akkor is meg kell állapítanunk, hogy éppen ebben a magatartás
ban kap a szóhasználatunkban általában édeskéssé vált „szelídség” igazi 
tartalmat és élvezhető jó ízt. Mert az „erőpolitika” nemcsak a diplomá
ciában visszataszító, hanem a „kisember” mindennapi életében is.

Van egy mozzanat, ami rendkívül izgat: nemcsak tűrik, elhordozzák, 
meg nem bosszulják a sérelmeket, hanem 100%-osan „túlteljesítik” a 
kívánalmakat. A „másik arc” , az „alsóruha” és a „közös út folytatása a 
második mérföldön” olyan tényezők Jézus példáiban, melyek mellett egy
szerűen képtelenség gondolattalanul elmenni! Az persze igaz, hogy Jézus 
itt is — mint oly sokszor más helyeken, példázatokban és életszituációk
ban — rendkívüli mértékben kiélezi mondanivalóját. Nyilván azért te
szi, mert fontosnak tartja, hogy tanítását — ellentmondva, vitatkozva, 
megdöbbenve, elgondolkozva — megértsék a tanítványok. Hogy a mellbe
vágó szavak a bennük rejlő gondolat súlyát tegyék nyilvánvalóvá. Ezért
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nem kell íélnünk a „kritikus megközelítéstől” sem. Sőt, hasznos és talán 
törvényszerű is, ha az éles megfogálmazás hasonló élességű kérdéseket 
ébreszt bennünk. Például ezt: mi irányít ebben az életformában? A féle
lem? Nem! hiszen bátorság kell a sokak táborából átlépni a kevesek 
közé. Vagy talán az elvtelenség? Ez sem! Hiszen csak kialakult elvek 
birtokában lehet megbirkózni a lesajnáló gúnyolódással, vagy a meg
semmisítő bírálattal. Esetleg talán az élhetetlenség? Ez sem! Hiszen az 
annyira nélkülözhetetlen belső tartás egyben az életrevalóság meggyőző 
jelévé is válik, mely vonzási körébe tudja vonni mindazokat, akik az 
élet tartalmas értékei után vágyódnak.

A háttér vizsgálata közben itt is a bizalomra bukkanunk. Lehet ne
vezni ezt istenfélelemnek és istenszeretetnek is. És lehet róla mondani 
azt is, hogy ez az életforma-vállalás Jézus mondanivalója komolyanvéte- 
lének pecsétje.

Jézus komolyanvétele egyébként ott kezdődik, hogy felismerem: Ö 
az első és egyetlen tökéletes példája az igénkben felrajzolt és megkö
vetelt életformának. Mert Ö volt az, akit arcul ütöttek és meggyalázta- 
tása fölött nem jött indulatba; Ö volt az, akinek elvették ruháját és nem 
perelte vissza; Ö volt az, akit a városon kívülre hurcolva kegyetlenül 
megöltek és nem szállt le a keresztről, noha hatalmában állt volna. Vált- 
ságművének szerves részeként vállalta és betöltötte, tartalmassá tette a 
szelídség életformáját. És ott folytatódik, hogy felismerem: „értem tette 
ezt Jézusom” , ahogy egyik szép énekünk mondja. Sőt, nemcsak értem, 
csaknem kétezer évvel ezelőtt, hanem velem is, életemben oly sokszor, 
mindmáig! Mert emlékeznem kell önérzeteskedésem, kíméletlenségem, 
konok harcosságom elbukásaira, melyekkel meggyaláztam, (Pál: „miat
tatok káromoltatik Krisztus n eve ...!”); s mert meg kell rendülnöm: mi
lyen messze megy velem, sőt. . .  utánam (!), hogy nemcsak fejem hajszá
lainál számosabb bűneim érnek utol, hanem Ö is irgalmával és az új kez
dés ígéretével! S ezen a ponton egyszerre a kiteljesedés kulcsa is kezembe 
kerül abban a felismerésben, hogy Ö nemcsak nagyszerű — de talán 
„követhetetlen” (?) — példakép, hanem egyszersmind áldott erőforrás is, 
aki miután le tudta gyűrni ellenkezésemet, húzódozásomat, tartózkodó 
tespedésemet, minden előrelépést meggátoló okoskodásaimat, erőt is ad 
a „második mérföld utasa” csodabogár életformájának a vállalására.

Mert vannak jelek, melyek mutatják, hogy Jézusunk meggyőző pél
da és hathatós segítség a mában. Hiszen nemcsak engesztelhetetlen ha
ragosok élnek közöttünk, hanem összebékülők is. Nemcsak kíméletlen kö
nyöklők kerülnek utunkba, hanem áldozatvállalók is. Nemcsak elfásult 
csalódottakkal van találkozásunk, hanem örök újrakezdőkkel is, akik 
látszólag érthetetlen tartalékból merítenek, valójában a naponkénti meg
újulás ajándékában részesülnek. És nemcsak keményöklű verekedők 
tartják felszínen magukat, hanem simogató kezűek is — másokat. Ígé
retünk van arra, hogy az ilyeneken megnyugszik a Jó Pásztor simogató 
keze.

És ez — bizonyára — egyáltalán nem mellékes.

„A kereszt Istenhez vezet.” (Kol 2,13—14)

Természetesen Krisztus keresztje. Az a kereszt, amely realitás a 
Golgota halmán, két társa között a középen. Az a kereszt, melyben a 
fanatikus Jézus-gyűlölet a „botrányokozó” fölötti megsemmisítő győzel
met ünnepli, hideg-fölényes értelem a tett bölcsességét és szükségszerű
ségét vitatja, a hamis messiási reménység pedig a megvalósulás illúzió
ját teremti. Az a kereszt, amely felállíttatása percétől kezdve egyszerre
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szimbólummá is lett: Isten embermentő nagy tette tartalmi összegező- 
jévé az apostoli szóban, (Pál apostol a korinthusiakhoz: „Nem akarok 
másról tudni közietek, csak Jézusról, mégpedig mint megfeszítettről!” ), 
az Anyaszentegyház hitvallásában, („szenvedett Poncius Pilátus alatt, 
megfeszíttetett, meghalt és el'temettetett...”), templomok tornyán, oltá
rok közepén, szószékek magasában, szobák falain Az a kereszt, amely a 
hivő gyülekezet számára félreérthetetlenül jelzi Isten szeretetét, ember 
bűnét és Jézus győzelmét.

Ez az a kereszt, mely Istenhez vezet azért, mivel szembesít saját 
„keresztviselési’’ téveszméinkkel. Nálunk keresztet hordoz az elöregedett, 
eltehetetlenedett, a munkáját elvégezni már nem tudó, — noha nincs 
másról szó, mint a természet törvényszerűségének érvényesüléséről. Ke
resztet emleget, aki a betegágyat nyomja, — noha környezete jól tudja 
róla, hogy sorozatban követte el a merényleteket egészsége ellen. Ke
resztjére panaszkodik „a segítő tanácsadás és igazmondás bajnoka”, — 
noha a szemtanúk egybehangzóan állítják, hogy a „tanácsadás” lóhát 
magasából hangzó fölényes kioktatás volt, és az „igazmondást” is helye
sebb lett volna türelmetlen és indulatos beolvasásnak nevezni. És ke
reszt a hozzátartozó halála miatti gyász, a betegápolás fáradalma, a várt
nál kisebb termésátlag, egy-egy meghiúsult terv, egyszóval az éíet ezer
féle gondja-baja. Mindezekkel szemben tudomásul kell venni, hogy Jé
zus nem életgondjait, magánosságát, hajléktalanságát, nélkülözéseit 
„vitte fel testében a fára”, hanem az ellenünk szóló vádlevelet, adóssá
gaink kifizetetlen számláját. Istennel elromlott viszonyunk terhét. Az 
annyira szükséges tisztázódáshoz hozzátartozik annak a tudomásulvé
tele, hogy a kereszthordozás ugyan mindig szenvedésvállalással jár 
együtt, a szenvedés azonban még nem jelenti szükségszerűen a keresztet. 
Mert a mi keresztünknek is — amennyiben valóban van keresztünk! — 
ugyanaz a fája, mint volt Urunké, ha persze erősen észrevehetőek is a 
„méretkülönbségek” ! Sorsában osztozni, munkájában a ránk kiosztott 
részfeladatot vállalni és elvégezni, segíteni, megbocsátani, szeretni és 
szolgálni: ez a kereszt hordozása, mely egyben Istenhez kapcsol, iga
zán „munkatárssá” avat és a kegyelemből kapott ígéretek várományosává 
tesz.

Ez az a kereszt, mely Istenhez vezet azért, mivel rádöbbent emberi 
elesettségünk alig felmérhető nyomorúságára. Amikor Pál apostol az 
adóslevelet emlegeti, („a parancsolatok ellenünk szóló kézírását”), akkor 
ezzel érzékeltetni akarja, hogy számlánk nemcsak kifizetetlen, hanem 
kifizethetetlen! A passiótörténetben, a Jézus körül kavargó események 
„perifériáján” különböző alakok tűnnek föl a barátok, ellenségek és sem
legesek táborából, az evangélistáknak azzal a nyivánvaló szándékává, 
hogy hangsúlyossá tegyenek valamit. A „mellékszereplők” nemcsak kere
tet töltenek ki és atmoszférát teremtenek: Kajafás rideg számítása, Jú- 
dás sötét árulása, Péter mindenre elszánt kardrántása és később a telje
sebb belső összeomlását tükröző kiábrándult tagadása, Pilátus erőtlen 
mentőakciója, a tömeg elvakult engesztelhetetlensége, a tanítványok 
riadt megfutása egyben olyan „örökzöld” nyomorúságokat tesz nyilván
valóvá, melyekhez nekünk is közünk van! Ez az egyetlen módja annak, 
hogy az ember kimozduljon a magával való megelégedettség papírmasé- 
bástyáinak védelme mögül, — ahol természetesen abszolút biztos cél
pontja az „ős ellenség” gyilkos támadásának, — s végrevalahára komo
lyan megkérdezze magától: „Csakugyan olyan vitathatatlan igazság az, 
hogy alapjában véve egészen jó ember vagyok?”

Jézusnak van egy szívszorító mondata: „Nem az egészségeseknek,
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hanem a betegeknek van szükségük orvosra; nem az igazaknak, hanem 
a bűnösöknek van szükségük megváltásra.” Ő orvos és megváltó, ennél
fogva betegekkel és bűnösökkel foglalkozik. Ez a küldetése. Következés
képpen az egyetlen esélyt az adja, ha kedvelt álarcainkat levetjük és 
szembenézünk igazi önmagunkkal. Keresztje kiváltképpen alkalmas erre. 
Mert tükör is, mely kendőzetlenül mutatja meg azt, ami vagyok, s nem 
azt, aminek látszani szeretnék: „tékozló fiú” , nem „gáncs nélküli álom
lovag” . S Az, Aki le tudott ülni megvetett vámszedők asztalához és nem 
röstellte, hogy a bűnösök barátjának mondják, megfogja a mi mélyből 
Feléje tapogató kezünket is.

Ez az a kereszt, mely az Istenhez vezet azért, mivel szeretetének 
mélységét és erejét tárja fel. Pál apostol összegez és kimondja a nagy 
igazságot: „Akik holtak voltunk a bűnökben, megelevenített azáltal, hogy 
eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, odaszegezvén azt a 
keresztfára.” A passiótörténet „perifériáján” feltűnnek eddig nem ismert 
új arcok is, melyek a kereszt erejét hirdetik: a haláltusában vonagló 
„megtérő lator”, az odarendelt kivégzőosztag pogány parancsnoka, az óva
tos Nikodémus és Arimátiai József, a szinedrium tagja. A tanító-hitvalló 
apostoli megállapítás és az evangéliumi híradás az események pontos 
rögzítésekor egy-egy pillanatra előtérbe kerülő „mellékszereplők” szavai
ról és tetteiről egybecseng abban a felismerésben, hogy Krisztus kereszt
jén nem a pusztító gonoszság, hanem a mentő szeretet aratott diadalt.

„Keresztfád királyi trón lett” — énekli az Anyaszentegyház népe 
évszázadok óta, s ezzel az igazságról tesz bizonyságot boldogan. Van oka 
rá, hiszen az ártatlan szenvedés és haláláldozat gazdag tartalma válik 
benne nyilvánvalóvá. Az, hogy megtörtént a méltán haragvó Isten kien
gesztelése. Az egyetlen lehetséges személy az egyedül lehetséges módon 
vitte győzelemre Isten embermentő tervét. Stornírozta kifizethetetlen 
számlánkat. Rendezte a képtelen kuszaságot, melyben vergődtünk. A ke
reszt azonban nemcsak arra elég erős, hogy lezárja a dicstelen múltat, 
hanem arra is, hogy új kezdésekre indítson. A kereszt diadalát jelzi, 
hogy még az életláng végső kilobbanása előtti percekben is megtérhet a 
„reménytelen eset”, hogy vonzása lenyűgöz „semleges kívülállót”, hogy 
„óvatosakat” bölcs visszahúzódottságukból eljuttat a bátor színvallásig, 
és hogy olyan szájból hangoztatja fel a hivő bizonyságtételét, ahon
nan a legkevésbé várható. Ezért, éppen ezért „trónusa” a kereszt az ir
galmas Istennek és a győzelmes Megváltónak.

„Ave crux, spes unica!”

„Boldogság lesz részünk.” (Mt 28,20 b)

A látóhatárt tágítja ki előttünk az énekvers-sor és az evangélium 
híradása. Jézus életének és embermentő szolgálatának nincs vége Nagy
pénteken. Testét a sír csak rövid időre zárja magába. Nagypéntek drá
maian pergő eseménysorozata és Nagyszombat csendje után eljön a „har
madik nap” is Húsvét világosságával és örömével. Üjra összegyűlnek a 
zászlót cserbenhagyó tanítványok. Űj úton indulnak el, megértve és el
fogadva küldetésüket — végre előre! Krisztust követők köre tágul és az 
egymásra zuhanó súlyos évszázadok nem törik derékba a fát, mely mus
tármagból nőtt. Nemcsak gondja és terhe, távlata is van Krisztus ügyé
nek!

Igen, a távlat nélkülözhetetlen. Rányílik-e szemünk nemcsak böjt
ben és nagyhéten, nemcsak kegyes kirándulásunk jól szervezett keretei 
között, hanem életünk próbás pillanataiban is? Megvan-e keresztyénsé-

45



günkben a reménység távlata? Húsvét örömhíre, hogy „feltámadott az Ür 
bizonnyal” . Húsvét következménye, hogy mi is feltámadunk, amikor el
jön a rendelt idő. Koporsók mellett állva, könnyek felhőin feltűnik-e en
nek a reménységnek szivárványíve? — Megvan-e keresztyénységünkben 
a történeti távlat? A kétezer és a félezer esztendő zsúfolva van esemé
nyekkel. Bő tárháza a tanulságoknak, akár jó, akár rossz példákkal szol
gál. Mit őriz belőle az emlékezet? Csak a harcos múltat, vagy a benne 
megnyilatkozó isteni irgalom jeleit is? — Megvan-e keresztyénségünk- 
ben a világtávlat? Ha csak a magunk, vagy — jobb esetben — gyülekeze
tünk gondja érdekel, látótérszűkülésben szenvedünk. Harangok nemcsak 
a mi falunk tornyában, vannak, és amikor a szeretet segítőakciói kereté
ben forintjainkat a perselybe tesszük, tudnunk kell, hogy sok ezernyi 
társsal bővülnek, szaporodnak, míg célhoz érnek Szabolcs-Szatmártól 
Vietnamig.

Ez a távlatos látás szabadítja fel gúzsbakötött energiánkat. Beszűkü
léseinkkel szembeni küzdelemre. Provincializmus és nacionalizmus tart
hatatlan szempont ma már a világpolitikában. Földünk túl kicsi hozzá 
és túl nagyok a problémái. Isten embermentő tettsorozatát pedig éppen 
nem a rövidlátás jellemzi: „Ügy szerette:., a világot. . .!” Legfőbb ideje, 
hogy megszívleljük, amit Pál apostol mond a tagokról és a test egészé
ről, a téglákról és az egész házról. Gyülekezeti életünk is csak akkor 
egészséges, ha van „rálátása” egész Egyházunkra, a világ egész keresz- 
tyénségére és magára a világ egészére. Nem elég persze valami ellen 
aktivizálni erőnket. A küzdelem valamiért mindig jó gyümölcsöket ér
lel. Olyanokat, amelyek kívánatosak, hasznosak és élvezhetőek. Körül 
vagyunk véve „felebaráttal” családban, gyülekezetben, társadalomban. 
Jó szó, segítő mozdulat és vonzó életfolytatás olyan érték, mely alkal
mas mások meggazdagítására. Nem mi találjuk ki ezt a programot: ez a 
program Jézusé! „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért.” Ennélfogva 
végrehajtásának igyekezetében nem is maradunk magunkra! „Íme, én 
tiveletek vagyok a világ végezetéig.” Vele a gyenge erőre kap, a kevés 
megsokasodik, csüggedők szívében reménység ébred, és Benne-Általa fe
dezzük fel az igazi távlatot.

Ez a távlatos látás juttat el örömre és hálára. Mert múltunk és jö
vőnk tárul fel benne. A mélységek, melyekből kihozott — és a cél, ami 
felé visz. A „szeplők” Egyháza arcán és a megváltó szeretet, mely népe 
hűtlenségeire hűséggel felel. A keresztség, melyben gyermekévé fogad 
és az úrvacsora, melyben helyreállítja a Vele való kapcsolatot. A felada
tok, melyek elvégzésére méltat és mozgósít. Az ige, mellyel „int, fedd, 
buzdít, rombol, épít és plántál” ., A reménység, hogy „a mi fáradozásunk 
nem hiábavaló az Űrban” . A biztatás, hogy „akár éljünk, akár haljunk, 
az Űréi vagyunk” .

Tágul a távlat, határai egyre messzebre tolódnak. Már nemcsak a 
magam érdeke fontos, hanem embertársam java is. Már nemcsak a szol
gálat terhe világos előttem, hanem a szolgálat szépsége is. Már nem bé
nítanak le gyakori kudarcaim, hanem a Jézustól kapott erővel újra neki
feszülök feladataimnak, hogy betöltsem küldetésemet. És már jól látom 
a „második mérföldet” is. És már nem riaszt a különös életforma. És 
már nem keserít a kevés útitárs, hanem boldoggá tesz, hogy Jézus velem 
vándorol.

A távlat a végtelenbe szélesedik. Földi úton felvillanó égi fények után 
a menny ragyogó világosságában kitárul a teljesség.

Magassy Sándor
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Az igehirdető műhelye

HETVENED VASÁRNAP

2Tim 1,3—7 
Timótheus

Zsidó-keresztyén anya és görög, azaz pogány apa fia. Már nagyanyja 
is hivő keresztyén, 2Tim 1,5, s őmaga gyermekségétől fogva bibliásan 
nevelkedett, 2Tim 3,15. Pál apostol második missziói útja során, amikor 
újra Lisztrában járt, körülmetélte és magához vette őt, Csel 16,1—3. Ez
után Pál mellett van, vagy az ő megbízásából jár egyes gyülekezetekben. 
Az apostol mindig megelégedéssel nyilatkozik róla: lKor 4,17; 16,10; Fii 
2,19—22.

A Timótheushoz írt második levél
Pál apostol szerzőségét erősen vitatják. A felhozott érvek jól rámutat

nak a pásztorlevelek sajátosságaira: 1. A pásztorlevelekben feltételezett 
helyzet nem illik bele Pál apostolnak a Cselekedetek könyvéből ismert 
életébe. 2. A feltételezett gyülekezeti helyzet későbbi állapotot tükröz, 
mint amelyet a páli gyülekezetekről ismerünk. 3. Az itt támadott tévtaní- 
tók nem azonosíthatók azokkal, akikkel Pál apostol egyéb leveleiben ha
dakozik. 4. Ennek megfelelően teológiai különbségek és 5. nyelvi eltérések 
is megfigyelhetők a többi páli levéllel összehasonlítva (lásd: Prőhle, Új
szövetségi bevezetés, 1959. Sokszorosított jegyzet). Persze igen sok a meg
egyezés, a kritika érvei nem kényszerítő erejűek.

Érdekes megfigyelni, hogy lTim és Tit is egyetlen személynek cím
zett, valójában azonban nem egyetlen személynek szóló levelek, de 2Tim 
teljes magánjellegű, egyetlen személynek is szól. A levél nem egyszerűen 
csak hivatkozik Pál apostol tekintélyére, hanem az egészet átszövik a 
személyes utalások. Pál tud Timótheus küzdelmeiről (1,4; 2,22), ismeri 
anyját és nagyanyját (1,4), Timótheus rleveltetését (3,15), nagyon várja 
magához Timótheust (1,4; 4,9. 13. 21), ő maga fogságban van (1,8. 16k; 
2,9; 4,16), számol közeli halálával (4,6—8), legutóbb könnyhullatva bú
csúzott el Timótheustól (1,4). Teljesen hiányoznak viszont a gyülekezeti 
útmutatások: magánlevél.

Pál hálája és könyörgése 1,3— 1
Az apostol maga is nagyon rászorul arra és kívánja, hogy egy ember

társ, egy keresztyén testvér álljon mellette (4,11. 16). Közben pedig az 
egész levél egyetlen bátorítás és vigasztalás Timótheusnak, aki — talán 
Efézusban — egy gyülekezet gondját, felelősségét viseli vállán, s aki
nek nemcsak tévtanítókkal és mások gyengeségeivel, hanem saját gyen
geségeivel és ifjúságával is van küzdelme. Ennek a segítségre szoruló 
fiatalembernek a jelenlétével akar erősödni az apostol.

Gyenge, erősítésre szoruló keresztyének erősítik egymást. Ez az ottani 
helyzet. Nem kivételes eset. Ez Isten „munkamódszere”. A Gecsemáné

47



kertben a tanítványok ébrenlétét és imádságát igénylő Jézus a tanítvá
nyoknak és az egész világnak megváltója. — Egy asszony korán elveszí
tette férjét, egyedül nevelte fel három gyermekét, most súlyosan beteg 
anyját és anyósát ápolja, de még vigasztal és erősít másokat.

Az elődök hite 1,5

Pál Csel 16.1—3 szerint esetleg személyesen is ismerhette Timótheus 
szüleit és nagyanyját, személyes élménye lehetett hitükről. Miért em
lékezteti erre Timótheust? Semmiképpen sem érti úgy, hogy az elődök 
hite biztosíték lenne az utódokra nézve. Az elődök hite nem is csak jó 
példa, amelynek vonzó ereje van, hanem illusztráció lehet Isten hűségé
ről és embert formáló munkájáról-hatalmáról. Példává nemcsak azzal 
lesz a keresztyén ember, ami jót csinál sajátmagából, hanem azzal is, 
vagy elsősorban azzal, amit Isten tesz vele.

Képmutatás nélkül való hitről van itt szó: nem mutat többet, mint 
ami valójában; nem tulajdonítja magának azt, ami Isten ajándéka; nem 
takargatja a bűnöket, fogyatékosságokat, gyengeségeket. Először talán 
csalódást kelt nagyhírű elődök életét aprólékos és kiábrándító részletei
ben is megismerni. Utána látja meg az ember a nagyot, a meglepőt: küsz
ködő, dadogó, sokszor a szó szekuláris értelmében is bűnös embereken 
keresztül tesz Isten nagy dolgokat az egyházban és a világban. Itt az 
Újszövetség apostolaitól elkezdve a reformáción át egészen máig min
den nemzedékre gondolhatunk.

Timótheus karizmái 1,6—7
Karizmák azok az erők, amelyekkel Isten az embert átmenetileg vagy 

tartósan felruházza. Minden karizma lényege az építő és üdvösséges ha
tás. Megnyilvánulási formájukban nagyon különböznek. Nem a rendkívü
li, a szokatlan, a csodálatos a feltétlen jellemzőjük, hanem a gyüleke
zet építése és a szeretet. Olyan ajándékok, amelyek feladat elvégzésére 
adatnak. Kétségtelenül felhasználják az ember természetes adottságait, 
de nincsenek annak korlátáihoz kötve (EKL, I, 678—680).

Timótheus az apostol kézrátétele által kapott karizmát, amely nem 
mágikus szertartásként értendő, hanem mint Timótheusért mondott kö
nyörgés abban a hitben, hogy Isten ad Szentlelket azoknak, akik kérik. 
Ezért lehetnek bizonyosak afelől, hogy ez valóban meg is történt.

A dolog azonban nem fejeződött be a kézrátétellel: Timótheusnak fel 
kell gerjesztenie — mint valami hamu alatt parázsló tüzet — Isten ke
gyelmi ajándékát, vagyis használni, aktivizálni azt, ami megvan. Bizo
nyára nem erőltetés ebben az összefüggésben a tálentumot elásó és hasz
náló szolgák példázatára gondolnunk.

Nem derül ki, hogy milyen karizmát kapott Timótheus, de az igen, 
hogy a kapott ajándék gyülekezeti szolgálatával és felelősségével kap
csolatos. Lehetséges lenne, hogy a 7. vers („mert nem félénkség lelkét 
adta nekünk az Isten . . . ”) negatív formában fogalmazná meg Timótheus 
ajándékát?

A mi helyzetünk számára is érdekes, hogy Isten kegyelmi ajándéka itt 
nincs megnyilvánulási formája vagy módja szerint megnevezve. Érdekes, 
hogy a karizmákról szólva nem a nyelveken szólásról vagy a prófétálás- 
ról, hanem a józanságról olvasunk. Más karizma, mint amelyek Korint- 
husban voltak, bár ott is a „józan” vonalat képviselte Pál. Timótheus az 
ő egyéni adottsága és a rábízott feladat szüksége szerint kapott kegyelmi 
ajándékot. Lehet ezt általánosítani magunkra nézve így: Adottságaink és
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helyzetünk igénye szerint ad Isten ma is kegyelmi ajándékokat? Vagy 
nem az-e a helyzet, hogy nem merjük hinni és kimondani, hogy a Lélek 
ajándéka lenne egy kortársunk karizmája? Rajongó, eksztatikus dolgok
kal kapcsolatban joggal vagyunk óvatosak, de nem úgy van-e, hogy az 
erőt, szeretetet vagy józanságot túl hétköznapinak tartjuk ahhoz, hogy ke
gyelmi ajándéknak, a Lélek ajándékának nevezzük?

A textus összefüggése
Timótheus egyedül áll a szolgálatban. Félénk, kétségei vannak, oly

kor talán a hite is veszedelemben forog. Helytállásán nemcsak saját hite 
és üdvössége múlik, hanem mások sorsa is. Pál erősítésül emlékezteti őt 
érte mondott könyörgéseire és hálaadására, Timótheus elődeinek hitére 
és Istentől kapott kegyelmi ajándékaira. De ugyanakkor nyomatékosan 
hangsúlyozza is az apostol, hogy Isten szeretetének és gondoskodásának 
objektív, Timótheus személyétől nem függő tényei és jelei nem mente
nek fel a személyes helytállás alól, hanem éppen erre köteleznek. Ti- 
mótheusnak nem az apostolt vagy más elődöket kell követnie, hanem a 
neki adott kegyelmi ajándékot kell felgerjeszteme.

Az egyéntől a közösségig

Nyilvánvaló, hogy ebben az igében egyéni kegyességre vonatkozó üze
net van. Ez adódik az egész levél jellegéből is. Timótheust mégis kö
zösségbe állítja: elődök és utódok láncolatába, érte könyörgők és rábí- 
zottak közé.

Mindez erőltetés nélkül érvényes egy gyülekezet egészére is. Egy egész 
gyülekezeten is, lelkészével együtt is, úrrá lehet a félénkség, a Bizony
talanság, mint Timótheust is fenyegette ez a veszély. De nemcsak egye
seknek, hanem egy egész gyülekezeti közösségnek is hirdethetjük, hogy 
hivő elődök után, küzdő és könyörgő és erősítő társak mellett, s Isten 
kegyelmi ajándékaival felszerelve állunk a hit harcában. Ma is szemé
lyes helytállásra van szükség, ma is egymást kell erősíteniük a gyüleke
zetek tagjainak, de különböző gyülekezeteknek is. (Valahogyan úgy, aho
gyan ez a Központi Alapnál és a Gyülekezeti Segélynél anyagi vonatko
zásban megvan: a segítségre szoruló gyülekezet is ad segítséget.) Ehhez 
azonban az egyénnek is, a közösségnek is magának kell lépnie, járnia, 
cselekednie, élnie.

Reuss András

Laikus kérdések és szempontok 2Tim 1,3— 1-hez

Feltűnik milyen bensőséges kapcsolata van Pál apostolnak Timótheus- 
sal, az ő „szeretett fiával”. A többi páli levélnél mindig az volt a be
nyomásom, hogy absztrakt, általános, magas színvonalon fejteget erköl
csi és dogmatikus kérdéseket. Ebben a szakaszban viszont személytől 
személyig szólnak a levél sorai. Az apostol így is elvégzi missziói mun
káját. (29) — A lelkészek sokszor a gyülekezetei, egyházat, emberiséget, 
népet és nemzetet absztrahálják, elvonttá teszik és ezekben az általános
ságokban elveszik az ember, akinek vigasztalásra, reménységre, hitre 
van szüksége, és akihez személy szerint kellene szólni Isten igéjének. 
Azok, akik az emberiséget nagy döntésekre szólítják fel, önmaguk kép
telenek egy ember ügyével törődni. Egyházunk új teológiai felismerése 
helyes és szükségszerű, de hiányolom a diakónia aprópénzre váltását és 
a helytállásban való útmutatást az élet mindennapi kérdései között (29).
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— Pál milyen kapcsolatokat tartott Timótheuson kívül egyénekkel, és 
hogyan építette fel egyénekből a gyülekezeteket, éis hogyan vonta le a 
konzekvenciát egyének erkölcsi vagy hitbeli magatartásából. A gyüleke
zet, az anyaszentegyház hivő és gyenge hitűek, erősek és segítségre szo
rulók közössége. Timótheusokból áll, akiket Isten különböző feladatok 
elvégzésére hívott el. (29) — A gyülekezet úgy válik egységessé és való
ságossá, ha mindenki egyaránt részesül Isten adományából az erőnek, 
szeretetnek és józanságnak leikével. Csak ezek a konkrét tulajdonságok 
képesek helytállni kicsiny és nagyobb közösségekben és vállalni felelős
ségben az egyház diakóniáját, nemzeti és világméretű dimenziókban. Sze
retnék olyan igehirdetést hallgatni, amely engem is elvezet, mint egy
szerű gyülekezeti tagot az ún. „nagy kérdések”, „világméretű problémák” 
megoldásához, hogy a magam részéről mi a feladatom. Például, hogy a 
faji megkülönböztetés, vagy az éhező világ, vagy a háború és béke kér
désében én mint keresztyén ember mit tegyek és mit tehetek. (29) — 
Timótheus — Cs 16,1 szerint — hivő zsidó asszony és görög atyának fia. 
Anyja neve Eunika, nagyanyja nevét is ismeri az apostol. Érdekes, hogy 
a „férfi-vonal” nem kerül szóba. Úgy tűnik, már akkor is inkább az 
asszonyok dolga volt a kegyesség, miért? Pál viszont nem tesz különb
séget' önmagáról szólva, „Ősei” kifejezés nyilvánvalóan magában foglal
ja szüleit, nagyszüleit stb. Tehát ilyen is van. Sokat számít a családi 
háttér, de mégsem döntő tényező. Ma is vannak patinás keresztyén csa
ládokban hitetlen utódok, s vannak előzménynélküli, friss elindulások. 
(11) — Képmutatás nélkül való hit minden időben vonzó. Olyan mérték
ben, amennyire taszít a szirupos, hamis, „megjátszott” keresztyénség. Ma 
a legrosszabb szolgálatot végzik a „szent fazekak” . Egyszerűen kibírhatat
lan. A vallásos kosztüm” idegeimre megy. Hiszen az evangélium szabad
ságot ad, és ez nyílt, őszinte jellemet formál. (11) — Hogyan lehet felger- 
jeszteni Isten kegyelmi ajándékát? Sokunk szívében szunnyad a hit, sze
retnénk is felszítani, de mi ennek a módja? Emlékezietés és emlékezés? 
Az apostol nyilvánvalóan meg akarja bátorítani Timótheust. Erre utal 
a „félelemnek lelke” kifejezés. Ma is vannak olyanok, akik komoly ke
resztyén háttérből jönnek, s nem mernek keresztyén életet élni. (11) — 
Elgondolkoztam az utolsó mondaton: „erő, szeretet és józanság lelke” . 
A világban megosztva jelentkeznek. Ahol van erő, ott hiányzik gyakran 
a szeretet, persze a józanság is. Ahol van szeretet, hiányzik a megvalósí
táshoz az erő. Gyakori a mindennapi életben mindkét típus: szeretetlenül 
hatalmasak és erőtlen humanisták. (11)

HATVANAD VASÁRNAP

Zsid. 2,1—4 

Az alapige
1. v. proszekhó: figyelni, vigyázni, tartani az irányt (hajónál), pararreó: 

elfolyni, elsodródni, a hajó képéről szólva olyan erősen tartani az irányt, 
hogy el ne sodródjunk attól, ami a cél.

2. v. parabaszisz: áthágás kihágás, parakoé: engedetlenség, ellensze
gülés, miszthapodoszia: viszonzás, megfizetés, megtorlás. Ez a szó csak 
ebben a levélben fordul elő (10,35 és 11,26) az Újszövetségben.

3. v. bebajoó: megbízhatóvá tenni, megbízhatóan bizonyítani. A szó
hoz jogi értelmezés kapcsolódik (v. ö. 9,17). Az Ószövetség jogérvényes
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ségét az bizonyítja, hogy minden parabaszisz és parakoé elvette bünteté
sét.

4. v. szünepimartüreó: igazolni, bizonyítani, terasz: csoda, szémejon: az 
isteni hatalom jele. A kettő közötti különbség az, hogy a terasz a cso
dálkozást keltő csoda, a szémejon pedig az Istenre mutató csoda és jel. 
dünamisz: különleges lelki erő. Ige és csoda összetartoznak, de az utób
bi alá van rendelve az igének.

A szakasz a levélen belül az 1,4—2,5 közötti nagyobb egységbe tarto
zik. Ennek alapmotívuma Krisztus és az angyalok szembeállítása. A sza
kasz a levél központi mondanivalójának egységében jól illik Hatvanad 
vasárnapja régi homiketikumához, a 37—4,13 szakasz alapján: ma, ha 
az Ö szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. A levélben alap
igénk az első intés. Ott érezhetjük a régi és mai prédikátor aggodalmát 
a gondolatok mögött, mit jelent az írásból nyert megismerés nekünk sze
mélyesen most a jelenben (J. Schneider, Dér Hebráerbrief. Evang. Ver- 
lagsanstalt, Berlin, 1953). Ezt a gondolatot húzza alá a vasárnap heti igé
je is, Zsoltárok 95,7—8.

Gondolatok a prédikációhoz

A megszokott különlegességére hívja föl ez a szakasz a figyelmet. Evan
gélikus istentiszteleteken megszokott az igehirdetés, az volna a furcsa, ha 
nem volna. Nem az a kérdésünk, hogy legyen vagy ne legyen prédikáció, 
hanem hogy milyen legyen. Az Ige egyházában természetes, hogy kezünk
ben az Ige. A megszokott különlegességét az üdvtörténet összefüggései
ben vizsgálhatjuk most.

1. Különleges szó

„Isten szólott” — így kezdődik a levél. Mégpedig nemcsak egyféle
képpen, hanem a gazdag Istenhez méltó változatosságban. Jézus meg
jelenése azonban kétfelé osztja az üdvtörténetet. Ami előtte volt, az az 
„ó” és ami benne jelent meg, az az „új”. Ennek az „új” -nak a jellegze
tessége, hogy Istennek utolsó és teljes kinyilatkoztatása jelent meg.

Isten igéjének munkáját többféleképpen írja le az apostol. 4,12 szerint 
ez a beszéd élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nemcsak 
egyszerűen hangrezgés vagy betűalak az Isten szava, hanem hozzá,-bele, 
-mellé-kapcsolódik életteremtő erejének átadása. Ernst Kasemann hang
súlyozza, hogy a legfontosabb motívum ebben a levélben éppen az, hogy 
az Isten szava vándorúton levőkhöz szól és vándorútra szólít (Das wan- 
dernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebráerbrief. Göttingen, 
1961.4). A pusztában vándorló Izrael a kép, ők az isteni kinyilatkozta
tás hordozói. Isten vándorló népének sohasem jelent az ige csak egy bi
zonyos üzenetet, meghatározott és korlátozott tartalommal, olyan üze
netet, amelyik az üdvösségre vagy kárhozatra vonatkozik, hanem Isten 
szavának jellegzetessége, hogy egy bizonyos útra hív, ennek célját is mu
tatja ígéretképpen, az üdvösséget, de ezen az úton az állandó kapcsolat 
a fontos azzal, aki elhívott és a szavának való engedelmesség. Isten né
pének kísértése, hogy megpróbálja leszűkíteni az igét tételes törvények
re, meghatározott vallásos gyakorlatokra, de nem hajlandó végigjárni a 
vándorutat. Isten szavának különlegessége, hogy ki akar hívni vallásos 
életünk magunképítette szilárdnak hitit váraiból és arra hív föl, indul
junk el a hit útján, azaz ne az Isten ajándékaiban vagy saját magunkban 
mégcsak ne is vallásosságunkban bízzunk, hanem egyedül szavában és 
ígéretében, őbenne magában.
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2. Különleges küldött

A vándorúton, amelyikre Isten szava elhív, nem vagyunk egyedül. Jé
zus Isten különleges küldöttje, az Ö személyének méltóságáról nagyon 
sokat beszél a levél szerzője. Följebbvaló az angyaloknál, apostol és fő
pap (3,1), aki a kegyelem királyi székén ül (4,14—16). Isten nemcsak üzent, 
nemcsak követeket küldött, hanem a Fiúban személyesen jött el. Isten 
különleges küldöttének személye húzza alá nagyon határozottan az ige 
mondanivalóját: ha az Ószövetség üzenetét nem fogadók is megkapták 
igazságos büntetésüket, mennyivel inkább megkapják azok, akik ilyen 
küldött szavára sem figyelnek.

Az első versben ott van a hajó képe (proszekhó), azaz a gondolat, hogy 
mint a kormányos igyekszik tartani a helyes irányt, kell Isten különle
ges küldöttének szavára figyelnünk, hogy el ne sodródjunk a céltól. Eb
ből a szempontból Izrael egyszerre pozitív és negatív példa is, a levél 
szerzője részletesen kitér erre (v. ö. 3,7—19; 11,1—40).

Az összefüggések alapján valahogyan így lehetne összefoglalni Isten 
különleges küldöttéről szóló evangéliumunkat: Isten maga, a Bíró, aki 
majd ítélni fog minket, a Főpap maga leszállt a kegyelem királyi széké
ről és eljött velünk vándorolni az emberi élet útját, eljött meghalni ér
tünk, hogy elvezessen az üdvösségre.

3. Különleges közösség

Isten szava különleges közösséget hoz létre, a ráhallgató és engedel
meskedő emberek közösségét. Isten igéje gyülekezetei teremt. Isten ügye 
nem egyének ügye, hanem gyülekezeti, közösségi ügy. Isten igéjének en
gedelmeskedni a gyülekezet közösségében lehet és azt a vándorutat, 
amelyre elhív minket Isten, csak ilyen közösségben lehet megtenni.

Ennek a különleges közösségnek a feladata Isten szavának megőrzése 
és továbbadása. Milyen érdekes és lebilincselő történet olvasni arról, 
hogy régi századokban mit meg nem tettek azért, hogy Isten igéje meg
maradjon és tovább terjedhessen! Ebben a közösségben munkálkodik a 
Lélek és történnek az ige melletti jelek és csodák. A levél szerzője szá
mára elképzelhetetlen a „privátkeresztyénség”, ahol az egyén a gyüle
kezeten kívül és „felül” áll, ahol az egyes keresztyénnek nincs szüksége 
a gyülekezet közösségére.

Alá kell húznunk a mai gyülekezet feladatát Isten igéjének továbbadá
sa terén. E feladat egyénileg az engedelmességnél kezdődik, a gyülekezet
be való beleépülésnél folytatódik. Ez a dolog nemcsak „közegyházi ügy”, 
gondoskodni a bibliafordításról, annak kiadásáról, teológusok képzésé
ről, lelkészutánpótlásról, az egyházi szervezeti keretek fenntartásáról, stb. 
A gyülekezeteknek át kell gondolniuk saját életüket éppen ma, amikor 
egy olyan társadalomban élünk, ahol nem zárkózhatunk be vallásossá
gunk szilárd falai közé, hanem Isten kivette és kiveszi kezünkből mind
azt, amire olyan büszkék voltunk és ami sokszor bálványunkká lett és 
vándorútra hív. Ez a vándorút annak a Krisztusnak az útja, aki Fiú lé
tére „szolga” lett és szolgálatára hív el, példája nyomán szer etetet es 
megbocsátást hirdetni, jót és igazat cselekedni.

Végül még egy gondolat. A vasárnap homiletikumába beletartozik az 
igehirdető önvizsgálata. Isten különleges szava nem lett-é megszokottá, 
rutinná, és stílussá nálam? Tartom-e az irányt, hogy míg másoknak pré
dikálok, magam el ne vesszek? Tudom-e vállalni szívvel-lélekkel a ván-
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dorutat, amelyikre Isten elhív vagy mindenáron „biztosítani” igyekszem 
magamat és gyülekezetemet?

A heti ige egyformán szól igehirdetőnek és igehallgatónak: . vajha
ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. . . ! ”

Ifj. Harmati Béla

Laikus kérdések és szempontok Zsid 2,1— 4-hez
Jó lenne egyszer tisztázni a modern ember előtt, mi Is a keresztyén 

élet célja? Mi az a cél, amitől el lehet „sodortatni” ? A keresztyén élet 
célja: az üdvösség? S ha ez a „cél”, akkor ez teljes életidegenséget, „e vi
lági örömök” megvetését jelenti? De van tényleg olyan ember, aki Őszin
te szívvel „megtagadni” képes mind azt a szépet és jót, amit Isten lát
ható földi világa ad? S miért látta akkor Isten, hogy amit teremtett „va- 
la igen jó” , ha az csak kísértésbe és Isten ellenességbe csábítja az em
bert? Mi a keresztyén élet célja ma a társadalomban? (14) — Mire 
gondol a levél írója, amikor az angyalok által hirdetett beszédre gon
dol? A valóságos hitet, s a Szentlélekkel megajándékozott igehirde
tést mindig a „csodák és jelek” kísérik? Az első keresztyének életét kí
sérő csodák és jelek miért „tűntek el” a mai keresztyének életéből? Ta
lán azért nem kísérik a „jelek és csodák” az igehirdetéseket ma, mert 
azok nem igehirdetések igazán? (14) — A Károli-fordítás többszöri elol
vasás után is majdnem érthetetlen volt. Az ún. próbakiadást olvastuk 
együtt, ez sokkal érthetőbb. A lelkészek próbálják már a felolvasással 
érthetőbbé tenni áz ilyen nehéz szövegű alapigéket. (38) — Elgondolkoz
tató és sokatmondó az elsodratás kifejezés. Azt a csónakot, amely nincs 
erősen lehorgonyozva, elsodorja a víz árja. Akit sodor valami, abban 
nincs tartás, az tehetetlen, passzív, az Isten igéjére figyelő ember azon
ban csupa fogékonyság, készenlét, aktivitás. (38) — Az igehirdetésben 
gyakran említik a szolidaritást. Ez a szeretetből fakadó szolidaritásunk 
adott esetben együtt-úszás is lehet. Vagy a keresztyén embernek mindig 
ár ellen kell úsznia? Hol a határ az úszás és a sodratás között? Az új 
fordításban azt olvassuk, hogy „a céltól el ne sodortassunk” . A keresz
tyén embernek látnia kell a célt, hogy ez ad irányt életének. De józanul 
számolnia kell azzal is, hogy még a cél közelében is nagy a sodrás. Ha 
valaki csónakkal megy át a Dunán, látszólag nem a cél felé evez. De 
éppen ez mutatja, hogy számításba vette a víz sodró erejét. (38) — Mi 
a cél? A 3. versben olvasható „nagy üdvösség” ? Vannak az üdvösségnek 
fokozatai? Mit akar jelenteni ez a különös kifejezés? Melyik beszédre 
gondol a levél írója, amikor az angyalok által hirdetett beszédet emlí
ti? A bűnhődés igazolta ennek a beszédnek az erejét? Azt akarja mon
dani az író, hogy Isten követét sohasem lehetett felelőtlenül hallgatni. 
Annak a beszéde mindig erős, erőteljes volt, mert mindig lett hatása, 
következménye. Az eredmény soha nem maradt el, csupán módosult 
aszerint, hogy a hallgatók figyeltek a beszédre, vagy nem vették azt ko
molyan. (38) — Rendkívül éles megfogalmazásnak érzem, hogy akik hal
lották Jézus beszédét, azok az üdvösséget biztosították hallgatóiknak, 
mondhatjuk ma így a prédikációra, vagy más keresztyén beszédre, hogy 
az az üdvösség biztosítéka? Milyen „értékű” az olvasott ige a hallott 
igéhez képest? Ma sokan élnek olyanok, akik nem tudnak résztvenni 
istentiszteleten, de odahaza rendszeresen olvassák a bibliájukat. Ez nem 
biztosítja az üdvösséget? — Miről tudhatjuk meg azt. hogy valaki
nek a beszéde mögött erő van? Ma is olyan jelek és csodák kísérik, ami
lyeneket az Újszövetségben olvashatunk? Én nem nagyon látok ma ilyen 
jeleket és csodákat a prédikáció nyomában. (38)
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ÖTVENED VASÁRNAP
Jak 1,5— 8

Önvizsgálat böjt küszöbén

Ha Voigt Jak 1,2—12-ről azt vallja, hogy kétségtelenül nem tartozik 
a „nagy” textusok csoportkörébe, akkor a mi mindössze 4 verses alap
igénket nyilván igen sovány textusnak mondaná. Igaz, azt is hozzáteszi 
azonnal, egyáltalán nem biztos, hogy Isten az ún. „nagy” textusokkal vi
heti előbbre az ő gyülekezetét.

A legfőbb nehézség talán nem is az, hogy ez alkalommal nem „nagy” 
textusba vágjuk a fejszét, hanem hogy egyáltalán nem böjtre hangolt 
alapigével kell megbirkóznunk. Félő ugyanis, hogy miközben csendes 
szobánkban hallgatjuk tenger mormolását, a tenger habja és mormolása 
végképp elnyeli a vasárnap alaphangját: „Imé felmegyünk Jeruzsálem
be . . . ”

Az a nehéz feladatunk, hogyan helyezzük el alapfogalmainkat: a böl
csességet, kételkedést és a megosztott szívet finom érzékkel, és egyben 
az egyházi esztendőbe illő bőjtelőtti hangvétellel az imádkozás ezüst tál
cáján?!

Arra gondoltam, hogy böjt 1. vasárnapja a legtöbb gyülekezetben 
még ma is úrvacsorázási alkalom. Nem is ártana ezt megfelelő hangsúly- 
lyal közölni a presbiterekkel is. Ebből a helyzetből és ősi szokásból ki
indulva jutottam el a témához: önvizsgálat böjt küszöbén!

Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak: „Egy fogyatkozásod van!” (Mk 
10, 21) Ezt olyasvalakinek mondta, aki lelkesen futott Hozzá, mivel szí
vét az üdvösség kérdése perzselte. Nekünk nyilván nem ugyanazt mon
daná, hiszen mi nem Hozzá futó, inkább Tőle egyre jobban elsodródó 
emberek vagyunk. Nyilván sok jót találna bennünk is, de azt alig, hogy 
mi is félelemmel és rettegéssel visszük véghez a mi üdvösségünket. 
Ilyenkor mindig eszembe jut az a falusi szabómester, aki nem a nagy 
hideg és meleg, nem is a tengernyi munkája miatt nem szeretett temp
lomba járni, hanem mivel náluk minden istentisztelet ezzel az imádság
gal indult: „Én szegény, bűnös em ber...” Nem vállalta azt, hogy neki 
egynél is több fogyatkozása van.

Jakab apostol világosan látja, hogy a gyülekezet tagjai sokféle vonat
kozásban fogyatékos emberek. És ha mi komolyan vesszük azt, amit már 
konfirmandus korunkban tanultunk, hogy minden egyes úrvacsorázásra 
önvizsgálattal kell felkészülni, ha böjt küszöbén többek között bele is 
tekintünk az ige által elénk tartott gyónási tükörbe — csak az lehet a 
tükörbenézés eredménye, hogy nekem egynél jóval több fogyatkozásom 
van!

1. Fogyatékos a bölcsességem! Van, aki ezen még jobban megbot- 
ránkozik, mint a szabómester az ősi gyónó imádság kezdő sorain, hogy 
ő szegény, bűnös ember. Van, aki bűnösségét vállalja, de bölcsessége fo
gyatékosságát sebzett önérzetében tagadja. Az ilyen vagy nem tudja, 
mit jelent a böjt előtti önvizsgálat komolysága és őszintesége, vagy nem 
tudja, mit jelent az írásban a bölcsesség vagy pedig egyiket sem tudja.

Az apostol nyilván hitbeli tapasztalatai alapján ajánlja, hogy ez a 
„szófia” legyen a-mi imádságunk első és legsürgősebb — ha nem is egyet
len — tárgya. És ha a bölcsesség eredeti értelmében G. v. Had szerint 
„az élet és a világ törvényeinek egészen gyakorlati, megtapasztaláson 
nyugvó ismerete” , beleértve azt a fundamentális tételt, hogy „az Úrnak 
félelme feje a bölcsességnek”, — akkor a gyakorlati keresztyénség kér-
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eléseiben eligazítást adó jakabi levélnél különösképpen is ebbe az irányba 
kell gondolni. Annál is inkább, mivel ez a kérés mindent magába fog
lal, amiért keresztyén embernek imádkoznia kell.

Fogyatékos a bölcsességem tehát nemcsak annyit jelent, hogy életem 
iránytűje nem az Űr félelme, hanem egyben azt is jelenti, hogy nem 
ismerem és nem értem az élet és a világ törvényeit, és éppen ezért nem 
értem és nem ismerem teljes szélességükben és összefüggésükben élet és 
világ sokféle gondját, baját, a mai emberiség megoldást sürgető nagy 
és égető kérdéseit. Ez a levél holt dolognak mondja azt a hitet, mely 
nem ismeri és nem vállalja az élet és a világ nagy társadalmi és szo
ciális kérdéseit. Ha nem is mondja ki szó szerint az apostol, levele 
szelleméből mégis kihámozható az a tétel: Az Űrnak félelme és a fele
barát szeretete az igazi bölcsesség feje és kezdete!

Fogyatékos a bölcsességem tehát Jakab szellemében azt is jelenti, 
hogy nem látom és nem értem egészen világosan és felelősen élet és vi
lág nagy kérdéseit.

Fogyatkozás a bölcsességben tehát olyan ajándék hiányát jelenti, 
mely szükségszerűen hozzátartozik ahhoz a tökéletességhez, melyre elhi
vattunk. Fogyatékos a bölcsességem! Ez a hit és keresztyén élet szem
pontjából valóban súlyosabb annál a megállapításnál, hogy nincs még 
írigidairünk, nincs még kocsink, és nincs még öröklakásunk! Micsoda 
az okosság, az ügyes taktikázás, az eredményes munka, a hatékony 
prédikáció e felülről való bölcsesség — a helyes keresztyén életszemlélet 
és életfolytatás nélkül.

Ha a lelkész majd böjt 1. vasárnapján mondja a gyónó imádságnak 
azt a szép mondatát: „Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége 
van . . . ” , tedd hozzá halkabban magadban: Többek között bölcsességet, 
mivel az egyik fogyatkozásom!

2. Fogyatékos a hitem is, azaz kételkedő ember is vagyok.
„Textusunk nem arra a kételkedésre gondol, mely elméleti jellegű

mérlegelésekből fakad. A mai igehirdető legyen tisztában azzal, hogy 
gyülekezete ezen a ponton egészen más helyzetben van, mint a biblikus 
emberek. Nem kell ijedten rejtegetni, inkább ki kell mondani nyíltan 
és őszintén, hogy a hit a modern gondolkodással való találkozás során 
újra meg újra kérdések elé kerül. Nem az igehirdetés az a hely, ahol 
azokat megvitatjuk. De szembe kell néznünk az ilyen kérdésekkel. Az 
alapigében másfajta kételkedésről van szó. Itt nem arról van szó, hogy 
van-e Isten, képes-e egyáltalán valamire, és az ember értheti-e és igenel- 
heti-e azt, amit az igéje mond? Az itt szóban levő kételkedés azt kérdi, 
hogy az az Isten, akivel kétségtelenül dolgunk akad, kész-e minket meg
hallgatni, az imádkozó felé fordulni, és vele egyáltalán törődni. Végered
ményben tehát a meghallgattatás bizonyosságáról van szó! Annak, aki 
rég túljutott azon, hogy van Isten, valóban nem az a legkomolyabb és 
adott esetben legizgalmasabb kérdése, hogy ez az Isten tud-e, képes-e, 
inkább az„ hogy akar-e?! Mit várhatok Istentől? Vajon velem lesz-e, 
vagy ellenem? Érdekes, fontos és drága vagyok-e neki egyáltalán?! 
Ettől a kételkedéstől óv az apostol levele.” (Voigt: Dér zerissene Vor- 
hang, 330. o.)

Kézenfekvő, hogy a kételkedésnek mindkét fajtája otthonos a mai 
modern gyülekezetben. Híveink hitbeli fogyatékossága hol az elméleti, 
hol a gyakorlati jellegű kételkedés legkülönbözőbb formáiban is elénk 
kerül. Nemcsak a bölcsesség az, amire szükségünk van, hanem a kétel
kedéseket legyűrő hitre is.

3. Végül fogyatékos egész keresztyén egzisztenciám, mivel a kételke-
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dőnek két lelke van. Innen van az, hogy minden útjában állhatatlan em
ber. Hasadás fut végig földi sátorházán, kétszívű, kétlelkű, kétéltű em
ber. Hol fent a magasban, hol lent a mélyben; hol elöl lohol lihegve, hol 
hátul kocog leverten; hol balra, hol jobbra, hol visszafelé, hol előre ka
nyarodik az útja. Mert a kételkedés a bizonytalanság állapota. „Magasba 
tör vágyam merészen S a test alá a porba von ...”

Megszólal benne az egyik hang: Hívd segítségül Öt, mert érdemes 
Benne bízni! De azonnal szól a másik: Hiába is imádkozol', Isten nem is 
gondol arra, hogy veled törődjék! Vagy, ami még ennél is rosszabb: Ügy, 
amint vagy, nem remélhetsz Tőle semmit! Megkapó a kép: a reménykedő 
és csüggedő gondolatoknak ebben az örökös feszültségében olyan az 
imádkozó, mint a tenger hullámai: passzív ide-odasodródás biztos nyom 
és határozott irány nélkül. Ennek a fogyatékos és kettéhasadt keresztyén 
egzisztenciának szomorú a jövendője. „Ne vélje az ilyen ember, hogy 
kaphat valamit az Úrtól.” Valószínűleg régesrég egészen más tapaszta
lataink lehetnének az imádkozásról, ha nagyobb bizalommal imádko
zunk!

Milyen sok a kétszívű ember minden gyülekezetben! Vallásos „érdek
lődés” , mely mégsem vár sehol érvényes választ, nem is akarja magát 
sehol elkötelezni; hajlam a hitre, de az igazi odaszánás képessége és 
készsége nélkül, az imádkozás rutinja, az imádság erejének bármiféle 
belső bizonyossága nélkül. Kétszívű, kétfelé sántikáló, kettéhasított ke
resztyén egzisztencia!

A nemrég elhunyt Szabó Pál emlékére írt versben olvasható ez a 
szép sor: „Törékeny csengő az emberi s z ív ...” Itt Jakab arról beszél, 
hogy nemcsak törékeny, hanem egyben kettős hangú is ez az emberi 
szív. És a csengőt hordozó ember éppen ezért állhatatlan is minden út
jában.

Ha a vak Bartimeusra gondolva, ez a vasárnap összefoglaló témája: 
Vakságból isteni bölcsességre, akkor a mai szószéki igénk alapján talán 
ez lehetne a tanítás és eszmélődés lényege: Fogyatékosságból teljesség
re és bizonyosságra — az imádság útján!

Weltler Rezső

Laikus kérdések és szempontok Jak 1,5— 8-hoz

Mit jelent itt a bölcsesség? Nem lehet szellemi tehetség, mert az 
születési, teremtési adottság. Nem lehet ismeretanyag, mert az csak a ta
nulás verejtékes munkája árán szerezhető meg. Nem lehet ún. életböl
csesség, mert az tapasztalatok nélkül elképzelhetetlen. Jézus azt mondja, 
hogy Isten titkai elrejtettnek a bölcsek és értelmesek elől. Pál apostol 
arról ir, hogy Isten bolondsággá tette a világ bölcsességét. Milyen kü
lönleges értelemben kerül itt elő a bölcsesség? Nem idegen hatás ez Ja
kab levelében? (la) — Ki lehet a kételkedést ilyen egyszerűen zárni a 
hitből, ahogy Jakab teszi? A hit harcához nem tartozik-e hozzá a lélek 
belső háborgása? A sima vizű hit nekem mindig gyanús. Az egyháztörté
nelem hősei is háborgó emberek voltak, (la) — A kétszívűség és állha- 
tatlanság más, mint a kételkedés, bár az ilyeneket sem zárnám ki Isten 
kegyelméből. Az ó- és újember valósága nem jelent kétszívűséget ? Nem 
az állhatatlan embernek van leginkább szüksége Isten segítségére? (la) — 
Milyen a nem bölcs ember magatartása? Talán éppen az jellemzi, hogy 
magát bölcsnek gondolja? És nem azzal kezdődik a bölcsesség, hogy 
meglátjuk hiányát? — A bölcsesség talán az öreg ember sok tapaszta
laton, esetleg csalódáson és kiábránduláson nyugvó higgadt mérsékletét
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jelenti, aki nem fut már hiú ábrándok után, nem lelkesül megvalósítha
tatlan eszmékért, nem épít légvárakat. Reális és racionális, józan és ki
egyensúlyozott, bölcsen tervez, bölcsen él. — Salamon király nevéhez 
szinte közmondásszerűen kapcsolódik a bölcsesség. Ő nem kért Istentől 
gazdagságot, sem hosszú életet, sem hírnevet és dicsőséget, hanem böl
csességet, hogy meg tudja ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Istennél tet
szésre talált Salamon kérése. Jakabnál is így értsük a bölcsességet? — 
Ádám és Éva történetében viszont nem éppen a jó és a rossz tudásá
nak lehetőségét zárj# el az ember elől Isten tilalma, és az ember ehhez 
a „bölcsességhez” nem éppen a bűnbeesés révén jutott el? A Példabeszé
dek szerint meg az Isten félelme a bölcsesség kezdete? Hogyan egyez
tessük ezt? (33) Bármilyen bölcsességet kérhetünk az Úrtól! De ezt a böl
csességet csak tiszta élet, rendíthetetlen hit, Isten hű szolgálata tarthatja 
fenn. Hitbeli bölcsességet kell kérni az Istentől, hogy ne tévelyegjen az 
ember. A hitbeli bölcsesség alatt azt értem, hogy az ember bármilyen 
helyzetben, mindig az Istennek tetsző utat tudja választani. A bölcses
ség általános értelemben azt jelenti, hogy megfelelő helyzetben megfe
lelően döntök. Itt azonban olyan bölcsességről van szó, amelyik kapcso
latban van az Istennel (15) — Elmondhatjuk, ha tudunk Isten félelmé
ben élni, akkor életünk problémái megoldódnak. Ha hittel kérjük, kétel
kedés nélkül; csak így lehet és így kell imádkozni. Mit jelent ez köze
lebbről? Odafigyelést, belső koncentrációt? (15)

BÖJT 1. VASÁRNAPJA 
lMóz 3,14— 19 

Exegetikai megjegyzések

A 15. versben az óegyházi írásmagyarázat messiási jövendölést lá
tott. De nem felel meg a vers eredeti értelmének, amely az emberi nem 
és a gonosz soha meg nem szűnő küzdelméről szól. Lásd többek között 
G. von Rád, Das erste Buch Mose. 7. kiadás. 1964. 74—75. old.

A „kígyó” valóságos állatként szerepel az elbeszélésben, ezt világo
san mutatja a 14. vers. Ugyanakkor megjeleníti a gonoszt és a gonosz
nak az emberhez való viszonyát. Erre a szemléltetésre ez az állat — a 
vallástörténeti párhuzamokon túl — azért alkalmas, mert természete, 
marása jelképesen is kifejezi az ember ellen törő harcát, alakja pedig 
találóan ábrázolja Isten átkát azzal a korabeli hiedelemmel együtt, hogy 
port eszik.

A szakasz értelmezése bele van szőve az alábbi elhangzott igehirde
tésbe. Az igehirdetésben érvényesíteni próbált szempontokat lásd tanul
mányomban: „Az Ószövetség értelmezése igehirdetésünkben” , Theológiai 
Szemle. 1970. 203—211. old.

Igehirdetés

Az első bűneset bibliai elbeszélése nem történet, hanem magyarázat. 
Felelet keresése az emberi lét alapvető gyötrelmes kérdéseire. Leírója 
valamikor a Krisztus előtti X. század körül saját kora körülményei kö
zött, régebbi hagyományok felhasználásával adott választ az élet nagy 
miértjeire. Belemélyedve érezni fogjuk, hogy a közben eltelt háromezer 
esztendő ellenére a mi kérdéseinkkel és mai módon foglalkozik.
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A másik dolog, amit előre kell bocsátanom, összefügg az előzővel: 
nem a történelem előtti időkben, az emberiség őskorában egyszer vég
bement eseményről van szó, hanem minden ember életének alapvető 
helyzetéről. Kényelmes lenne egy ősi emberpárról beszélnünk, akiknek 
vétkezésére rá lehetne dobni az emberi élet minden bajáért és bűnös
ségünkért a felelősséget. A bűneset bibliai elbeszélése a mi számunkra 
igazában a mindnyájunk életén végigvonuló végzetes és mégsem kilá
tástalan helyzetet világítja meg. A mindenkori Ádámról és Éváról, tehát 
rólunk személy szerint szól itt Isten igéje.

így azután nem is kerülhet sor a zsákutcába vezető kérdésre, hogy 
hol találhatjuk meg az emberiség őskorában az első vétkező emberpárt, 
hiszen az ősember fejlődésén végigtekintve, visszafelé menve egyre kez
detlegesebb emberfajtával találkozunk. A legrégibb emberelődök során 
egyre közelebbit találunk az állatvilághoz. Az emberiség gyermekkorá
ban — amint fejlődése során az ember már gondolkodni tudott — ugyan
úgy beszélhetünk bűnről, mint ma egy kicsi gyermeknél, amikor nyila
dozik az értelme. Egy tökéletes, ártatlan Ádám és Éva számára nincs 
hely az ember kialakulásának őstörténetében. De nem is kell ilyen első 
emberpárt keresnünk, mert ez a bibliai elbeszélés, ha jól értelmezzük 
és kihalljuk belőle Isten mai szavát, minden ember helyzetét, tehát a 
miénket is, világítja meg Istennel, az alapvető életkérdésekkel és a halál
lal kapcsolatban.

Az első tény, amellyel szembe kell néznünk, a véget nem érő küz
delem az emberben rejlő rosszal. A kígyónak, amely itt a gonosz szem
léltetése, mintegy megtestesítője, mondja Isten az asszony utódairól, te
hát az emberiségről: 15. vers! Ez azt jelenti, hogy amíg csak él ember 
a földön, nem tud teljesen szabadulni a bűn hatalmából. Akár az egyéni 
életben, akár a történelemben nézzük a tényeket, igazat kell adnunk en
nek a megállapításnak, önzés, gyűlölség, kapzsiság, irgalmatlanság — és 
folytathatnánk a sort — újra meg újra felüti fejét az egyes emberi éle
teken belül s nagy méretekben az emberi közösségekben, a népek kö
zött. Miért van ez így? Miért kell ennek így lennie? — ez a bibliai bűn
eset leírójának kínzó kérdése.

Azután nézi az asszony sorsát fájdalmas ellentmondásaival. Az anya
ság öröme, s szemben vele a terhesség gondjai, a szülés fájdalma; a férj 
utáni vágy és ugyanakkor a férjének való alárendeltség: 16. vers! E bib
liai sorok leírása óta, különösen a legújabb korban a női egyenjogúság
gal, ez a kép módosult, hiszen a férj már nem korlátlan úr a felesége 
fölött. De hogy mennyire fennáll a női sors fokozott sok terhe, arról 
eléggé vallanak nők és asszonyok, akik rossz házasságukat vagy magá
nyosságukat panaszolják, a „második műszak” gondjairól keseregnek, 
vagy éppen azt hánytorgatják, hogy az a bizonyos egyenjogúság még 
ma sincs meg eléggé a gyakorlatban a férfi és a női nem között. A férfi 
és a nő viszonyának meg nem szűnő problémái lépnek itt elénk a bib
liai író saját korából a mi korunkba. A kölcsönös vágyakozás a másik 
nem után, s ezzel együtt a férfi és nő kapcsolatának hiánya, válságai, 
az igazi beteljesülésnek és harmóniának ritkasága és múlékonysága. Min
den férfi vágyik arra a nőre, aki boldoggá teszi, és minden nő arra a 
férfira, akivel boldogan élhet, s milyen kevesen találják meg tartósan 
az igazi élettársat, s akik egymásra találnak, ők is legtöbbször mennyi 
zökkenővel élnek együtt. Miért van ez így? Honnan a női sors sok égető 
panasza, a két nem viszonyának örök problematikussága? Ez a másik 
kérdés, amelyre feleletet keres itt a Biblia.

És a harmadik: a férfisors, ahogyan a korabeli paraszti és vándorló
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nomád életformában meglátta a munkával járó keserveket az író. A elő
zőről: 17/b. és 19/a. vers. Az utóbbiról: 18. vers. A munka, amely az 
életnek egyik legnagyobb tartalma és öröme Isten akarata, de az emberi 
tapasztalat szerint is —, nehéz, fárasztó, küzdelmes és sok kudarccal jár 
_ állapítják meg ezek a bibliai mondatok. Nem a munka az átok, ha
nem az életfenntartás fáradsága és a szűkös nyomorgás e sorok szerint. 
Azóta ez a helyzet is sokat változott, mind a munka könnyebbé válása, 
mind az életkörülmények javulása tekintetében. De a munkával ma is 
járnak nem kicsiny problémák, ott is, ahol már nem ismerik a veríté
ket: a gépies munkavégzés megnehezíti a munkában való személyes örö
möt; a szabad idő növekedésével, amikor a munka már nem veszi igény
be az ember minden energiáját, az élet válik sokak számára értelem nél
külivé, céltalanná. Nem szólva arról, hogy ma is élnek a földön milliók 
és milliók ugyanolyan keserves munka- és életkörülmények között, mint 
háromezer évvel ezelőtt a bibliai időben. Miért ez a problematikus, sok
szor kiáltó helyzet az emberi életben az áldásul szánt munkával? — ez 
is az emberi lét válaszra, magyarázatra szoruló kérdése.

És a halál! De vigyázzunk! A Bibliának ezen a helyén — 19/bc. vers 
— nem az a kérdése, miért van halál! Előzőleg azt olvassuk, hogy Isten 
az embert a föld porából teremtette (2, 7), tehát természetes, hogy porrá 
kell lennie. Az ember nem halhatatlannak volt alkotva a Földön, amint 
semmi más teremtmény sem a világmindenségben. Növény, állat, csilla
gok mulandók. A halál önmagában véve Isten teremtő akarata volt a 
földi életre szólóan. Az emberi test úgy van megszerkesztve, hogy csak 
ideigvaló életre alkalmas. (A „míg” kötőszó is mutatja, hogy a halál em
lítése a 19. versben nem Istennek előzőleg felsorolt büntetéseit folytatja. 
De a halál ténye mégis itt válik, ebben a versben, fenyegetővé, riasztó
vá! Ugyanakkor Isten kegyelme is megnyilatkozik ebben a mondatban: 
nem vet véget azonnal az emberi életnek a kilátásba helyezett büntetése 
szerint, vö. 2, 17.) Nem az a gyötrő kérdés itt, hogy miért van halál, ha
nem az, hogy miért vált az Isten teremtésébe belehelyezett halál rémes
sé, komorrá, szörnyűvé az ember számára!

Az emberi létünk e négy kínzó kérdésére a válasz, hogy mindezek 
a terhek az életen — az emberben rejlő rossz kiirthatatlansága, a szen
vedés, a férfi és nő meghasonlása, az emberek közötti kapcsolatok meg
romlása, a halál félelmetessége — nem Isten teremtő akaratából vannak, 
hanem az ember Istentől való elszakadásának, vétkének a következmé
nyei. Isten büntetése ez, mely mindnyájunk vétkével jár együtt, az em
ber vétkével, aki élt, él vagy élni fog a Földön. Az a még tovább für
késző elméleti kérdés már felesleges, mert erre a válasz csak az örökké
valóságban nyílhatik meg számunkra: miért van egyáltalán bűn az em
berben? Ez titok, mert láttuk, hogy nem egy ősi emberpár egyszeri vét
kezése miatt. Vannak a teológiának megválaszolhatatlan kérdései, ame
lyeket alázatosan el kell fogadnunk rejtélynek Isten szándékából, hiszen 
a kinyilatkoztatás nem világítja meg. Elégedjünk meg azzal, hogy az em
beri élet, az emberi sors számba vett kínzó ellentmondásai, terhei nem 
természetesek! De Istennek ebben a büntetésében is, amellyel a minden
kori emberi életet sújtja, felvillan irgalmas jósága: nem törli el az em
bert és az emberiséget a Földről, hanem megajándékozza az élet lehe
tőségével, a küzdelmes és mégis szép, terhes és mégis vágyott élet aján
dékával.

Néhány tanulság (vázlatosan): 1. Mindent meg kell tennie az ember
nek, hogy jobb legyen az élet a Földön. Az igazságosabb társadalmi ren
dért való küzdelem, az egészségügy fejlesztése, a munkakörülmények ja-
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vitása, a technikai civilizációban a humánum őrzése, a tömény szenve
dés, a háború megakadályozása, az új nemzedék helyes nevelése. . .  
Ezekkel Isten teremtésének alapvető céljaiért küzdünk.

2. Vállalnunk kell az életet csonkaságával együtt. Nem teheti valaki 
felelőssé az Istent, ha egyéni életében nehézségeket, csalódásokat, gyászt 
él át. A hívő embernek sem szabad illúziókkal elkendőzni az emberi 
élet reális valóságát, s töretlen boldogságot várni, mint a mesében: „Bol
dogan éltek, míg meg nem haltak.” Happy end, szerencsés vég, csak 
regényekben, filmekben lehet. Az életben folyik minden tovább, kitéve 
az idő'egészséget, érzéseket, kapcsolatokat romboló hatásának, s a befe
jezés sohasem jó, mert az mindig a halál! A XX. század regényírásának 
fordulata az előző századokéhoz képest (kivéve Dosztojevszkijt) éppen az, 
hogy illúziók nélkül nézi az életet (Joyce, Proust, F. Kafka stb.).

3. Elfogadni Isten bocsánatát, szeretetét és az örök élet reménysé
gét, amelyet Jézus Krisztus hozott! Most böjt küszöbén egyszerre nézünk 
előre halálára és feltámadására. Onnan fény vetítődik az emberi lét hiá
nyaira, törtségére és vétkeire. Nem erőforrás nélkül, és nem reménység 
nélkül hordozza a hivő ember az életet örömével és terheivel, legyőzen
dő bajaival és megoldandó feladataival! Isten jósága, kegyelme és az el
jövendő örök élet bizonyossága átfonja nemcsak vigasztalásával, hanem 
megújító erejével, rendező hatásával, rávetítődő harmóniájával már most 
a földi élet visszásságait is, s ott világít a halálban. „Happy end” egy
kor végleg az örökkévalóságban!

Veöreös Imre

Laikus kérdések és szempontok lMóz 3,14— 19-hez

A kígyó elsődleges, vagy átvett értelemben szerepel ebben a törté
netben? Az utóbbi esetben a csábítás módját szemlélteti? Amit a kígyó 
mint jelképes alak mond, az első pillanatra evidensnek, természetesnek 
látszik, fellépése váratlan, nem hagy időt az ellenállásra. Jó lenne a pré
dikációban arról hallani, hogy Jézus hogyan készít fel a védekezésre, 
hogyan vértez fel. (2) — Mi az átok? Mit jelent: „Hasadon járj, port 
egyél” ? Nem azt akarja ezzel elérni, hogy a kísértőben ne valami ab
szolút hatalmat lássunk? Egyáltalán személy a kísértő? (2) — Az embert, 
a nőt nem átkozza meg Isten, de ellenségeskedést szerez közöttük, meg
nehezíti életüket a bűn miatt. A 16. vers szerint azonban úgy látszik, 
az asszonyt jobban sújtja Isten. A férfinek csak annyi a büntetése, hogy 
a megátkozott földön fáradságos a munkája. Ez aránytalanságnak tetszik. 
Miért? (2) — A textus böjti vonatkozását abban látom, hogy amikor 
Isten feloldja az ember felett kimondott ítéletét, harmóniát teremt az 
egész teremtett világban. (2) — Az ítélet után és alapján alakult ki a 
kígyónak, mint állatnak a ma is fennálló helyzete? Addig értelmes szel
lemi és fizikai lény volt, akivel lehetett beszélgetni és maga is kezde
ményezett ilyet? Az ítélet porba-sújtó képlete bukkan itt elénk? Tudjuk, 
hogy biológiailag nem áll meg az, amit a kígyóról mond a szövegünk. 
(7) — Mit jelent tartalmilag: átkozott légy? Jó volna tisztán látnunk az 
átok dolgában. Itt Isten az, aki átkoz. Emberek is csinálnak ilyet. Csak 
Isten átkának van foganatja, vagy emberek átkának is lehet? A meg
átkozott helyzete mennyiben és miben változik meg az átok után? Érde
kes, hogy az embereket, Ádámot meg Évát, nem átkozta meg Isten, de 
megátkozta miattuk a földet. Ez a tény könyörület is egyúttal az íté
letben? (7) — Mit jelent a kígyó és az asszony közötti ellenségeskedés? 
A férfivel nincs ellenségeskedésben a gonosz? Mit értsünk a „te magod 
között és az ő (asszony) magva között” kifejezésen? Szabad itt Jézusra,

60



mint asszonytól születettre gondolnunk, vagy egyenesen Őrá kell gondol
nunk? Tudjuk, hogy megkísértetett és győzött. Ki más tapos a gonosz 
fejére? Vagy minden ember számára adott ilyen lehetőséget Isten? A ta
pasztalati tények nem ebbe az irányba mutatnak. (7) — A 16. v. szerinti 
büntetés nem utólagos magyarázat az asszony szenvedéses szülési hely
zetére? Csakugyan büntetés az, hogy fájdalommal szül? Nem ugyanez 
áll a fáradság, veríték és porrá-levés ítéletére is? Nemcsak már adott 
helyzetre kerestek magyarázatot a régiek? (7) — Isten külön-külön mon
dotta ki az ítéletet az asszonyon és a férfin. De az asszony is visszatér 
a földbe. Vagyis: mindkettőt érinti a másik ítélete is. A bűnben való 
összetartozással együtt jár az ítéletben való összetartozás is. (7) — Csak 
maga a porrálevés, tehát a meghalás a büntetés? Itt nyoma sincs annak, 
amit kárhozatnak szoktunk nevezni. (7)

BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Jer 26,1— 16

Textusunk történeti hátterét és exegézisét megtaláljuk a Lelkipásztor 
1970. évfolyam 6. számának 382—384. lapján. Ott a templomszentelési em
lékünneppel kapcsolatban a textusfeldolgozás hangsúlya Jeremiás temp
lomi beszédére esett (Jeremiás részletes templomi beszédét a 7. fejezet 
1—11 versében találjuk meg), most böjt második vasárnapján figyelmün
ket arra irányítjuk, mit tesz Isten azért, hogy veszedelembe rohanó né
pét és ezen keresztül az egész emberiséget megmentse, s hogyan fogadja 
az ember Istennek ezt a mentő szeretetét.

1. Állj az Úr házának udvarába és hirdesd. . .  Ez a felszólítás Jere
miásnak szólt, amikor Isten látta, hogy népe rossz útra tért, s hamis 
jelszavakban bízott, és ez a tévút veszélyeztette nemcsak Isten népének 
sorsát, hanem — mivel Isten tervét Izrael népének szolgálatával kap
csolta össze — Istennek az egész emberiség megmentésére irányuló mentő 
akaratát is. Isten azóta is mindig az igehirdetésen keresztül közli népé
vel akaratát. Közvetítőül mindig embereket, meghatározott személyeket, 
az ige hirdetőit választja ki, akiknek bár sokszor rengeteg szubjektív és 
objektív nehézségekkel kell megküzdeniök — hogyan szeretet volna Jere
miás is elmenekülni a küldetés vállalásától! — Isten megszólító és 
küldő szavának igézetében kénytelenek szólni Isten igéjét. S Isten igé
je, bár külső látszatra keveseknek szól — milyen kicsiny sokszor az igét 
hallgató gyülekezet! — mégis az egész emberiségre kihat. Igehirdetésünk 
és igehallgatásunk akkor lesz áldott, ha ezt felismerjük és komolyan vesz- 
szük. Hogy mennyire érinti meg az igehallgató gyülekezetei Isten igéje, 
az nemcsak a gyülekezet és az egyház sorsát határozza meg, hanem a 
keresztyének szolgálata által kihat az egész emberiségre is. S a keresz
tyének szolgálata döntően hozzájárul ahhoz, hogy tudja-e az emberiség 
békés testvéri együttélésben boldog jövendőjét építeni, vagy pedig az 
önzés és a gyűlölet útján világkatasztrófába sodorja földünket.

2. Talán hallgatnak rá és megtér mindenki a maga rossz útjáról. Az 
igehirdetésnek kimondott, vagy rejtett belső célja mindig a megtérés, 
illetve az ige hallgatóinak megtérésre való eljuttatása. Azért jellemezte 
a próféták igehirdetését is a megtérésre hívó szó, azért készítette Keresz
telő János is a Megváltó útját ezzel a felhívással, s a megváltó munkája 
kezdetén ezért vette ajkára Jézus is ezt az igét: Térjetek meg, mert elkö
zelített az Isten országa! S akár elhangzik, akár nem, ma is ez a célja
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minden igehirdetésnek. Mert ahhoz, hogy az ember örömét, békességét 
és boldogságát megtalálja, szíve mélyéből, exisztenciálisan meg kell vál
toznia. Izrael népének a képmutatásból, az önmaga igazságában való bi
zakodásból, a szegényt, az elesettet kisemmiző, irgalmatlan magatartás
ból (lásd a 7. fejezetet!) kellett megtérnie. S ezek a bűnök azóta is, ma 
is különös jellemzői a hívő, kegyes embereknek. Nemcsak az egyház tör
ténete beszél erről, hanem a hivő, kegyes frázisokat pufogtató, s való
jában önző, másokat lenéző, vagy mások sorsa iránt közömbös „hívő” 
embereknek egész sora. Megtérésre, a gondolkozás és a magatartás gyö
keres megváltoztatására van szükség. Anélkül, hogy e gyökeres változás 
életünkben végbe ne menne, nem tudunk az Isten akarata szerinti új 
életben járni, s nem lehetünk Isten mentő szeretetének engedelmes esz
közei. S bár a megtérésre hívó szó az igehirdetésben mindig imperatí- 
vusként hangzik felénk, ezt a gyökeres változást mégsem mi magunk, 
hanem mindig maga az Isten végzi el bennünk. Az igehirdetésnek min
dig az a legnagyobb csodája, hogy míg a gyülekezet dadogó emberi tol
mácsolásban hallgatja Isten üzenetét, közben Isten kegyelméből az igét 
hallgató emberek szívében végbemegy ez a gyökeres változás. A megté
rés elválaszthatatlan Isten szeretetét és mentő tervét meghirdető prédi
kációtól. Ezért olyan fontos az Isten igéjének hirdetése, az igehirdetés 
hallgatása, a gyülekezeti életben való részvétel, mert Isten ezen keresz
tül akarja elvégezni rajtunk életújító munkáját.

3. Megbánom azt a rosszat, amit cselekedni akartam velük. Nagyon 
antropomorfnak tűnik ez a kijelentés. Mintha Isten is olyan lenne, mint 
mi emberek: elhatározunk valamit, de elhatározásunk megvalósítását be
folyásolják a körülmények és az emberek magatartása, Pedig valójában 
csak arról van itt szó, hogy Isten szeretete nagyobb, mint igazságossága, 
ö  nem érzéketlen, az igazsághoz minden körülmények között ragaszkodó 
ítélő bíró, hanem — Jeremiás ezt még nem tudhatta úgy, mint mi ke
resztyének — szerető édesatya, aki nem akarja a bűnös elpusztulását, 
hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. S hogy az igazsághoz ragasz
kodó bíró elvénél nagyobb gyermekeit megmenteni akaró szerető atyai 
szíve, azt azzal mutatta meg, hogy gyermekei megmentésére a legnagyobb 
áldozatra is hajlandó volt. Nemcsak prófétákat küldött népéhez, hogy 
mentő akaratának megvalósítói legyenek, hanem amikor látta, hogy az 
emberek nem hallgatnak követeinek szavára, végül elküldte egyszülött 
Fiát. S nemcsak azért küldte el, hogy az ő akaratát hirdesse az embe
reknek, hanem azért, hogy a bűnükben megátalkodott emberek helyett 
elszenvedje a büntetést, s ezáltal engesztelési szerezzen minden ember 
számára az ítélő bíró előtt, hogy ne kelljen senkinek kárhozatba menni, 
hanem mindenki üdvözüljön. Így jutott el Jézus Krisztus áldozati ha
lálában szintézisre Isten igazságosságának és szeretetének emberi logi
kával kiegyenlíthetetlen feszültsége. S az embernek nem kell mást ten
nie, mint hinni ebben, s máris övé lehet Jézus Krisztus engesztelő áldo
zatának minden áldása: a bűnbocsánat, az új élet, az öröm, a békesség. 
S van-e fontosabb ennél, amire szüksége van a ma emberének? A böjti 
idő különösen figyelmeztet bennünket arra, hogy amikor Isten igéje te
kintetünket Jézus Krisztus keresztjére irányítja, nemcsak a Krisztusban 
való hitre, hanem ez által a gyökeresen megváltozott új életre, az igazi 
örömre és békességre akar eljuttatni.

4. Halálos ítéletre méltó ez az ember, mivel e város ellen prófétáit. 
Isten megtérésre hívó szavát az emberek általában nem fogadják öröm
mel. Sőt legtöbbször egyéni életükbe való jogtalan beavatkozásnak veszik. 
Jeremiás beszédét sem fogadták diadalkapuval a jeruzsálemiek, hanem
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elfogták őt, és a főpapi törvényszék elé állították. Ahelyett, hogy végig
gondolták volna mindazt, amit mondott, nem sokat teketóriáztak vele, 
henem gyorsan kimondták felette a halálos ítéletet. Mindig ez a legegy
szerűbb megoldás: Ha valaki kellemetlenkedik, nem végiggondolni, hogy 
talán a kellemetlenkedő bírálónak is van valami igaza, hanem félreállí
tani, likvidálni az illetőt. S nagyon sokszor így állítjuk félre, így likvi
dáljuk életünk érzékeny pontjára olyan elevenen rátapintó Istent. Nem 
gondoljuk végig, hogy Isten sohasem ellenünk, hanem értünk szólaltat
ja meg igéjét. A jeruzsálemiek legnagyobb vaksága éppen abban volt, 
hogy azt hitték, hogy Jeremiás beszédeiben Jeruzsálem ellen prófétái, 
pedig valójában minden szava Jeruzsálem megmentésére irányult. Ügy 
vagyunk mi is a megtérésre hívó szóval, mint a legtöbb gyermek a szü
lői intelmekkel. Kellemetlennek, egyéni szabadságba való beleszólásnak 
találja. Isten megtérésre hívó igéjét és a szülői intő szót csak akkor tud
juk igazán értékelni és komolyan venni, ha megérezzük mögötte az ér
tünk dobogó, javunkat akaró atyai szívet. S akkor nem ellenállást, ha
nem komoly magunkbaszállást, megtérésre indító bűnbánatot vált ki szí
vünkben ez a megtérésre hívó szó, s akkor éri el célját az igehirdetés.

5. Ártatlan vért vesztek magatokra. Isten türelme még e konok ke
ménység láttán sem fogy el. Jeremiás védőbeszéde által újra figyelmez
teti népét a megtérés utolsó lehetőségére. S Jeremiás védekezése, ha a 
főpapok szemét nem is nyitotta fel — képmutató konokságukban ők min
dig hajlandók magukra vállalni az ártatlan vért — a nép nagy részével 
megláttatta a lényeget: Jeremiás az Ür nevében szólt. Isten hosszútűrő 
kegyelme az, hogy ő nem törődik igéje semmibevételével, hanem ennek 
ellenére gazdag bőséggel szórja a magot, előbb, vagy utóbb mindig meg
tenni gyümölcseit. A szemek és a szívek megnyílnak és akkor az ige 
termő talajra talál. Persze akkor is akadnak kemény szí vűek. Jellemző, 
hogy ezek a keményszívűek mindig a maguk kegyességébe beleszédült 
öntelt „hívőkből” kerülnek ki. Ez a farizeusi gőg azonban nem tudja 
meggátolni Isten mentő szeretetének valósulását. Sőt, mintha egy kicsit 
elősegítené is ezt. A legnagyobb Prófétának, Jézus Krisztusnak ártatla
nul kiontott vére nem bosszúért kiált az égre, hanem engesztelő áldozat
ként száll fel Isten elé, hogy igazi értelemben beteljesedjen az a pró
fécia, amit tudatlanul a Jézust halálra juttató főpapok vettek ajkukra: 
Az ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon.

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Jer 26,1—6 (7— 16)-hoz

Micsoda vihart kavart egy kellő időben s kellő módon elmondott ige
hirdetés: papok, próféták, fejedelmek és az egész nép mozgásba jön a 
nyomán. Miért van az, hogy manapság a legjobb igehirdetéseket is csak 
amolyan csendes biztatgatásnak tartják még a keresztyények is hitre, er
kölcsös életre? Hogyan lehetne konstruktívabbá tenni az egyház igehir
detői szolgálatát egyéni, közösségi, társadalmi és világi kérdésekben? Jó 
lenne hallani valamit arról, hogy mi különböztette meg Jeremiást és a 
meg nem nevezett „prófétákat” és papokat, akik életére törtek? Hiszen 
mindegyik Isten szolgájának nevezte magát?! Az evangélikus újságban 
már olvastunk az „egyház prófétai szolgálatáról” . Szeretnék erről a kér
désről laikusok számára is érthetően hallani. Vajon ma más ez a szol
gálat, mint a papi szolgálat? Felekezetek között, meg azokon belül is 
sokszor vita tárgya: ki szólja jól, helyesen Isten üzenetét. Van-e vala
milyen mérték erre? Az ige másik nagy mondanivalóját abban látom, 
hogy a bűnbánat soha nem hiábavaló! Még Isten is megváltoztathatja
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döntését igaz bűnbánatot látva (3. v.). De a bűnbánat nem állhat önma
gában: párosulnia kell a cselekedetek megjobbításával (13. v.) Csak így 
teljes az igehirdetés, ha mindkettőt tartalmazza. „Egy szót se hagyj el!” 
(4a) — Jó ez a bizonyosság: „Ezt mondja az Ür” . Milyen rossza az, ami
kor nem tudom, hogy mindennapi cselekvésemben ez vagy az tőlem van-e, 
az én gondolatom-e, vagy pedig az Űrtói van. Hogyan ismerhető fel éz 
a bizonyosság a gyakorlati életben? Ügy, hogy ez vagy az a kijelentés, 
gondolat összhangban van-e az igével? (13) — Mit jelent megrövidíteni 
az igét? Ügy is meg lehet rövidíteni, hogy csak a törvényt hirdetjük 
és úgy is, hogy csak az evangéliumot? Kísértés az ma is számunkra, 
templomba járó emberek számára, hogy az igét a világnak, tehát má
soknak hallgassuk és nem elsősorban magunknak, önmagunkra alkalmaz
va. (13) — Mit ért az ige a „gonosz út” kifejezésen? Jó lenne, ha az 
igehirdetők ezt nevén neveznék. Isten nem hamarkodja el ítéletét, tud 
várni az ítélettel, sőt magunkba szállásunk, megtérésünk láttán képes 
megváltoztatni is ítéletét. Isten ítéletét megelőzi az ő kegyelme: „Jó reg
gel” küldi az ő szolgáit és hirdetteti a megtérés igéit. (13) — Az akkori 
„papok és próféták” miért nem intették a népet megtérésre Jeremiáson 
kívül, hiszen ők is köztünk éltek és ismerték az embereket? Furcsa, hogy 
éppen a papok és a próféták akarták halálra ítélni Jeremiást, ahogyan 
az Újszövetség korában is a főpapok, írástudók ítélték halálra Jézust. 
Jeremiás és Jézus elsősorban nem az emberek, a „város” ellen prófé
tának, hanem a bűnök ellen. (13)
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