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Csendben Isten előtt

A  világ felé forduló teológia
Augustinus fogalmazta meg először a teológia meghatá

rozását, s ma sem tudunk ennél többet mondani, amikor „De 
civitate Dei” című művében azt írta: A  teológia az Istenről 
szóló tanítás. Ez természetesen magába öleli az egész keresz
tyén tanítást, Istennek a kinyilatkoztatásban feltárt teljes is
meretét. Hiszen Istent nem ismerhetjük meg másképp, csak 
ahogyan kinyilatkoztatta magát, ahogyan kitárulkozott az em
ber előtt, ahogyan távoli és láthatatlan lényét közel hozta az 
emberhez.

Isten az egykor régen elhangzott igéjét az egyházban te
szi jelenidejűvé, „viva vox” -szá, itt hangzik az evangélium 
élő szava a mindenkori jelen emberéhez. Ebből következik a 
teológia egyházias és ugyanakkor gyakorlati jellege is. A  teo
lógia az egyház tudományos öntudata, amely az emberi tudás 
legmagasabb színvonalán, a tudomány színvonalán köteles 
szolgálni az egyházat, de sohasem volt valami elvont, élettől 
elszakadt magasságban, hanem mindig az egyház javára, a 
lelkészek, a gyülekezetek, az egyház népe számára.

Ez azt kívánja a teológiától, hogy kutató munkájával elébe 
dolgozzék az egyháznak, segítse az egyházat konkrét dönté
sek meghozatalában, igei felismerések megvallásában. Az egy
ház előtt járó és előre dolgozó teológia segíti az egyház népét 
a haladás útján, míg a hátul kullogó, az ismereteket regiszt
ráló, lexikont összeállító, öncélú teológia hátráltatja az egy
házat azon az úton, amelyen TJra vezeti.

Nem minden teológiai munka egyformán értékes. Azok az 
eredmények jelentenek legtöbbet, amelyek előremutató jel
legűek, amelyek tanácsolják, útba igazítják a Jézus Krisztus 
nyáját az ige világosságával. Az a teológia értékes, amely meg
világítja, hogyan vezeti a Szentlélek az egyházat, hová irá
nyítja a Szentlélek az egyház lépteit, mit kíván Isten konk
réten a jelenben az őt követő nyájtól, a benne hívőktől, az 
egyház tagjaitól. Isten ma sem hagyja tanácstalanságban övéit, 
rna sem elrejtőző, néma Isten, hanem ma is akaratát közlő, 
igéjét megnyitó, szívét kitáró Isten, megérthető Isten.

Az az irány, amely felé ma Isten világszerte vezetni akar-

257



ja az egyházat, emberszeretetének megértésében tárul ki. Ezt 
az egyház nem antropocentrikusán, nem az emberből, vagy 
a világból, vagy a történelemből kiindulva fedezi fel, hanem, 
teocentrikusan, az igéből tájékozódva, Isten szavára építve 
a Szentlélek ajándékaként felülről nyeri. Ez azt jelenti, hogy 
Isten egyre inkább foglalkoztatja övéit mindazzal, amit az 
ember javára, az emberért cselekedett, hogy a benne hívők is 
meglássák és felfedezzék Isten emberszeretetre küldő paran
csát.

Ma már nem tudják kifejezni az egyház népe számára 
hűségesen Isten aktuális akaratát azok a teológiák, amelyek 
figyelmen kívül hagyják Isten szeretetről szóló kinyilatkozta
tásának teljességét. Ma már elavultak azok a teológiai irá
nyok, amelyekkel nem lehet megvilágosítani a keresztyén élet
folytatás útját.

Ma már nem sokat lehet kezdeni azzal a protestantizmu
son belüli ortodox irányzattal, amely a tiszta tan, a dogmati
kus merevség kategóriái között nem tud mit kezdeni az élet
tel, ahová Isten az evangélium hirdetőit küldte.

De nem lehet mit kezdeni azzal a pietizmussal sem, amely 
visszavonult a lélek belső körére, a világtól elzárkózó, az életet 
meg nem értő kegyes fellegvárba, vagy protestáns kolostorba, 
ahová nem hallatszik be az élet építésének lüktető zaja, ahol 
az ún. megtért lelkek egymás között vannak. Miközben el
szakadtak az embertől, elszakadtak az Istentől is, mert Istent 
csak az emberek között végzett jó szolgálatokon keresztül le
het tisztelni.

Nem lehet mit kezdeni azzal a racionális és liberális teo
lógiával sem, amely az emberi észt, vagy a modern életfel
fogást tette kiindulópontjává, mert ezzel megszegényítette ön
magát, elvágta minden teológiai és egyházi munka alapjától, 
az Isten igéjének fundamentumától, feloldódott emberi taní
tássá, elveszítette az Istentől tanítottság drága kincsét.

Az az út, amelyen Isten ma vezet minket, az ember
szeretet teológiájának és egyházának az útja, mert Ő maga 
az emberszeretet Istene, aki úgy szerette a világot, hogy egy
szülött Fiát adta érte. Ma az az egyház hirdeti tisztán és iga
zán az Isten igéjét, amely Jézus Krisztusról, mint az ember 
javáért élt, az emberért meghalt és az emberért feltámadt 
Úrról tesz bizonyságot, aki követőitől és tanítványaitól is azt 
várja, hogy az Ő szeretetét éljék bele a világba, jézusi maga
tartásban éljenek. Luther szavaival Krisztussá legyenek a fe
lebarát számára.
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Ezért ért meg a ma teológiája és a ma egyháza egyre töb
bet Isten szeretet-akaratából. Ezért szélesedett ki nálunk a 
szeretet fogalma az egyének felé irányuló individuális szeretet 
megnyilvánulásai mellett, a nagy emberi kollektívák felé is 
megmutatkozó, széles látóhatárú szeretetté. Ezért szólunk a 
múltban oly sokat szenvedett népünk szeretetéről, az emberi 
haladás és felemelkedés programjának támogatásáról, az em
beriséget fenyegető atomhalál elleni küzdelemről és a lakott 
föld békéjének biztosításáról, a fegyvermentes, tökéletesen 
leszerelt világ kialakításának követelményéről. A  szelíd szemű 
názáreti Jézus követéséhez csak ezek a gyakorlati döntések 
méltók. Akik tőle, a Mestertől tanulják a keresztyén élet út
ját, nemcsak szavakban, hanem mindennapi cselekedettel ve
szik ki részüket az ember javáért folytatott munkából, az 
emberszeretet isteni parancsának széles skálájú teljesítéséből.

Az egyház, amely világosan látja feladatának széles hori
zontját, Isten igéjének megszólaltatását, a jézusi lelkület kép
viseletét, aktuálisan akarja elvégezni szolgálatát, azok között 
a körülmények között, amelyekbe Isten állította.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS PÁRBESZÉD ;
Rövid, bevezetés
Nem a 20. század, tehát az ún. „ökumenikus korszak” indította el az 

evangélikus—református párbeszédeket. Már a 16. században elkezdődtek 
ezek, es azóta is újra meg újra kísérletet tettek, hogy a reformátori egy
házakat közelebb hozzák egymáshoz. Bár e kísérletek ellenére a két egy
ház egyre jobban eltávolodott egymástól, és elsősorban az ortodoxia kor
szaka nem létező tanbeli különbségeket és ellentéteket is konstruált a 
kettő között, azért mindvégig eleven maradt mindkét egyházban az a fel
ismerés, hogy az evangélikus és református igehirdetés és bizonyságtétel 
alapjaiban édestestvérek. A közös történelmi sors, az ellenreformáció 
mindkettő ellen irányuló irtó- és térítőhadjárata sokszor hozott létre kö
zös frontot elsősorban hazánkban.

Azt is világosan kell azonban látnunk, hogy éppen a nagy hasonlóság 
és megegyezés arra indította a dolog természeténél fogva az evangélikus 
és református egyházat, hogy különösen is éles tanbeli harcot folytassa
nak egymás ellen. Talán ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy 
egyházszervezetükben is eltávolodtak egymástól. Magyarországon, általá
ban az Osztrák—Magyar Monarchia volt államaiban ez utóbbi kevésbé je
lentkezett, sőt azonos történelmi helyzetek egymáshoz nagyon közelálló 
szervezeti formákat teremtettek (püspöki, zsinat-presbiteri rendszer stb.).

A korunkat jellemző új vonása a két egyház viszonyának kétségtelenül 
az ökumenikus mozgalomban jelentkezik. Kitűnt ugyanis, hogy amikor 
az ökumenikus mozgalom, vagy a regionális munkaközösségek akár dog
matikai, akár etikai kérdésekkel foglalkoztak, a két egyház teológusai 
mindig azonos alapállásból indultak ki, és egymásnak szinte teljesen 
megfelelő irányban találták meg a fölvetődő problémák megoldását. Ez a 
tény egyre sürgetőbbé tette azt a vágyat, hogy az egyházakat elválasztó 
ellentéteket tisztázzuk és megszüntessük, mert ha sikerül tisztázni a köz
ponti elemeket és megszilárdul a két egyház közössége, akkor ennek po
zitív kihatásai lesznek az ökumenikus munka egészére is.

A megbeszélések első menete
A fenti megfontolások végül is úgy realizálódtak, hogy a Lutheránus és 

Református Világszövetség, valamint az Egyházak Világtanácsa Hit és 
Egyházszervezet Titkársága rendezésében létrejött egy teológiai munka- 
közösség, amely 1963-ban kezdte meg párbeszéd-sorozatát a svájci Bad 
Schauenburgban. Közben ugyanis már több európai országban kezdődtek 
párbeszédek az akcióegység helyreállítása érdekében az evangélikus és 
református egyházak között, és már csak ezért is sürgős volt európai 
szinten megindítani a megbeszéléseket, hogy a koordinálás feladatát va
lamilyen közösség elvégezze.

A megbeszélések első menete 1963-tól 1967-ig tartott. A résztvevők a 
különböző európai evangélikus és református egyházak küldöttei voltak
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ugyan, de elsősorban teológusok és a megbeszélések már csak emiatt is 
.kötetlenek” voltak. A fenti „schauenburgi megbeszélésekről’’ zárójelen
tést adtak ki, amelynek lényeges pontjai, illetve megállapításai a követ
kezők voltak:

1. Tisztázni kell azt az egyházi helyzetet, amelyben a megbeszélés fo
lyik. Ezért igyekezett képet alkotni magának a munkaközösség arról, 
hogy milyen viszonyban vannak ma egymással Európában az egyes evan
gélikus és református egyházak.

2. Miközben megvizsgálta a munkaközösség az egyes nemzeti egyházak 
sajátos helyzetét, és megállapította, hogy milyen tényezők színezik a két 
egyház viszonyát az egyes európai országokban, egyes tanításbeli kijelen
tések fényében azt a kérdést elemezte, hogy milyen mértékben választot
ták el a két egyházat a 16. században a tanításbeli eltérések, és hogy ezek 
ma az egyháztörténeti és dogmatörténeti fejlődés megvilágításában még 
egyházakat elválasztó erővel bírnak-e, vagy pedig új és közös felismeré
sek nyerhetők az Írás alapján.

E két témához kidolgozott tételek egyértelműen azt a megállapítást tar
talmazzák, hogy az evangélikus és református egyházak között ma még 
meglevő eltérések már nem elválasztó tényezők a két egyház között (v. ö. 
Auf dem Weg, Lutherisch-reformierte Kirchengemeinschaft. Zürich 1967.)

A schauenburgi megbeszélések anyagát megküldték annak a 83 evan
gélikus, református és uniált egyháznak Európában, melyek tagjai a fe
lekezeti világszövetségeknek, illetve az Egyházak Világtanácsának. Mint
egy 25 egyház, köztük a magyarországi evangélikus és református egyház, 
tett eleget a felkérésnek, hogy szóljanak hozzá a schauenburgi megbeszé
lésekről készült jelentéshez. A hozzászólásokat nem lehet egy nevezőre 
hozni. Néhány hozzászólás kiegészíti az adott nemzeti egyház történetét 
és mai helyzetét. Mások viszont rámutatnak arra, hogy közelebbről és 
pontosabban meg kell vizsgálni még azt a kérdést, hogy mit jelent az 
evangélikus és református egyházak szemszögéből „az egyházközösség és 
egyházi különállás”. Nagyban és egészben azonban mindenki pozitívan 
értékelte a megbeszéléseket, és talán éppen a schauenburgi részleges 
eredmények hatására több országban alakultak munkacsoportok (Auszt
ria, NSZK, NDK stb.), hogy közelebbről megvizsgálják a schauenburgi 
„menet” eredményeit saját egyházuk szempontjából.

Egy évvel a „schauenburgi megbeszélések” után magából a munkakö
zösségből alakult kisebb csoport jött össze Tutzingban, hogy az addigi 
munkát és hozzászólásokat kiértékelje. A munkacsoport megállapította, 
hogy bár a hozzászólások nem azonos értékűek, hiszen csak ritkán for
dult elő, hogy valamely egyház zsinata szólt hozzá a jelentéshez hivatalo
san, hanem legtöbbször kisebb munkacsoportok vagy egyes személyek fo
galmazták meg a választ — a tekintetben azonban nem merült fel kétség, 
hogy a megbeszélések hasznosak voltak, és folytatni kell a párbeszédet. 
Ezért elhatározták, hogy a párbeszédet folytatják, méghozzá szélesebb 
alapokon, mert a következő beszélgetési menetre meghívják az európai 
uniált egyházak képviselőit is.

A megbeszélések második menete
1969 áprilisában kezdődött el a megbeszélések második menete a svájci 

heuenbergben, és 1970 áprilisában fejeződött be. A résztvevők száma 
mindkét alkalommal 30 körül mozgott. Több vonatkozásban eltért ez a 
második menet az elsőtől. A résztvevők már nem kötetlenül voltak jelen, 
hanem egyházuk képviseletében, tehát nem magánszemélyek „teologizál-
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gattak”, hanem egyházak folytattak párbeszédet egymással. Jelentősen 
bővült a résztvevő egyházak köre is, mert meghívást kaptak a megbeszé
lésekre a németországi uniált egyházak képviselői is. Ennek megfelelően 
változás következett be a téma megjelölésében és a javaslatok kidolgozá
sában is. A leuenbergi megbeszélések nem általánosságban tárgyalták ezt 
a témát, hogy a két egyház közötti hittani különbségek ma már nem egy
házakat elválasztó jelentőségűek, és így helyreállítható a közösség, ha
nem egyenesen ezt a témát választották: „Az egyházközösség és az egy
házakat elválasztó tényezők” .

A leuenbergi zárójelentés (v. ö. Gemeinschaft dér reformatorischen 
Kirchen. Auf dem Weg II. Zürich 1971) tanúsága szerint nem általános
ságban a teológiatörténetileg és dogmatikailag fixálható kontroverzpon- 
tok összefüggéseiben tárgyalták ezt a témát, nem is azzal a célkitűzés
sel, hogy valamiféle érvényes definíciót dolgozzanak ki, hanem azért 
elemezték a történeti hátteret és jelenlegi helyzetet, hogy a két egyház 
jelenlegi viszonyát tárják fel és perspektívát adjanak az evangélikus, re
formátus és uniált egyházak jövőbeli viszonyára vonatkozólag. Minden 
részletmunka arra irányult tehát, hogy hogyan állítható helyre a közös
ség a reformáció két nagy egyháza és az uniált egyházak között.

Közben a Lutheránus és Református Világszövetség bizottságot alakí
tott azzal a megbízatással, hogy az Európában és Amerikában folyó pár
beszédek eredményeit koordinálja, illetve kiértékelje. Bár ez a lépés a 
közös téma és szándék összefüggéseiben magától értetődőnek tűnik, még
sem tudunk szabadulni attól a gyanútól, hogy a témától idegen politiku
mot is igyekeztek belekeverni a tárgyalásokba (!).

A leuenbergi megbeszélések zárójelentése 30 tételben és három nagy 
fejezetben foglalja össze a párbeszédek eredményét:

1. Az újtestámentomi aspektusok (1—5)
Az Ujtestámentom egyes iratai és az általuk képviselt hagyományok 

között jelentkeznek olyan eltérések, melyek egyes történészek szerint 
megfelelnek a későbbi felekezeti eltéréseknek. Ezek az eltérések érintik 
az egyházi hivatal, a gyülekezeti rend, a szentségek és hitvallás kérdé
seit, amik az egyházközösség helyreállítása szempontjából ma is döntő 
problémák. De éppen Pál apostol iratai arról is tanúskodnak, hogy bár 
újra meg újra elhatárolták magukat a tévtanoktól, a Krisztusban való 
egységet rendkívül lelkiismeretesen keresték és igyekeztek helyreállítani. 
A dokumentum a továbbiakban a páli kijelentések vonalán halad, mivel 
nála találhatók meg legvilágosabban az elhatárolások és az egység-, illet
ve közösségkeresés szándékai is.

Pál apostol szerint a koinonia egyrészt adottság Krisztusban, másrészt 
a szolgálat helye és alkalma, ahol helye van sokféle igehirdetési mód
nak, teológiának és életformának. De a nem hitből származó, tehát más 
evangéliumot hirdető tanításra és életformára határozott nemet mond az 
apostol. Ezért az Üjtestámentom korában jöttek ugyan létre szakadások 
a gyülekezetben, de ezek mindig az igazság jegyében folytatott szellemi 
harcok voltak annak érdekében, hogy az egész gyülekezetei megnyerjék 
az Igazságnak.

2. Egyházközösség és egyházi elkülönülés a reformátori egyházak tör
ténetében (6—12)

Ez a fejezet azzal a megállapítással kezdődik, hogy a két reformátori 
egyház közös történeti eredete az evangélium újrafelfedezésében van. 
Ez a kiindulási pont nem veszítette el jelentőségét a továbbiakban sem. 
A reformátorok a keresztyén egyház egységét vallották egyértelműen,
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amint erről ismételten bizonyságot is tettek. Ezért nem szabták meg vég- 
leg az una sancta határait.

Ennek ellenére kibontakoztak már a 16. században a partikuláris egy
házak körvonalai. Ebben nemcsak a tanításbeli eltérések játszottak sze
d e t ,  hanem elsősorban az etnikai és politikai tényezők, az egyházi, 
teológiai és szellemtörténeti hagyományok különbözősége, a gazdasági és 
politikai háttér, valamint sok személyes emberi tényező is.

A jelentés további pontjai egészen röviden vázolták azokat a tényező
ket, amelyek a reformációt követő négy évszázadban motiválták az evan
gélikus és református egyházak viszonyát. Mindig voltak olyan kísérle
tek, hogy a két egyház közösségét valahogyan helyreállítsák. De ezekkel 
párhuzamosan jelentkeztek az ellenkező előjelű törekvések is és a 16. 
századi helyzettel ellentétben történeti létrejöttében önálló és a hitval
lások alapján konstituált szervezeteknek tekintették a két reformátori 
egyházat.

A 20. század nagy megrázkódtatásai és azokkal kapcsolatos gazdasági, 
politikai, szellemtörténeti és teológiai fejlődés újból kérdésessé tették a 
két egyház különállását és ma elsőrendűen az egység, illetve az egyház- 
közösség vágya határozza meg a helyzetet.

3. Evangélikus—református egyházközösség Európában (13—30)
A két bevezető pont megállapítja, hogy a közös történelmi sors és a 

megbékélésre indító új helyzet arra kötelezik az európai evangélikus és 
református egyházakat, hogy megvalósítsák a két egyház közösségét. Az 
egyházi közösség helyreállítása egyrészt megszünteti az egyházszakadást, 
mely a történelem folyamán létrejött elvileg és a gyakorlatban. Másrészt 
a szellemi-lelki közösség megteremtését kell jelenteni, melynek eszköze 
az Igében és szentségekben való közösség, aminek velejárója lesz a lehető 
legnagyobb egység az egyházi életben, a bizonyságtételben és a világért 
végzett szolgálatban.

Ezek után külön tárgyalja a jelentés az egyházközösséghez vezető út 
és annak helyrfeállítása kérdéseit.

a) Az egyházközösséghez vezető út — mondja a jelentés — nem adódik 
magától és akármilyen komolyan vett közös határozatok sem hozzák lét
re, hanem szükség van bizonyos felismerések érvényesülésére az egyes 
egyházakban. Az egyházközösség megvalósításáért végzett minden fára
dozásnak abból a tényből kell kiindulnia, hogy az európai evangélikus 
és református egyházak többsége máris szoros közösségben él. Ezért csök
kenőben van a különállás tudata, a közös problémák és feladatok pedig 
(diakónia, teológiai gondolkodás és képzés stb.) egyre szorosabb kapcso
latokat hoznak létre a két egyház között.

Világosan látnunk kell. azonban az akadályokat és nehézségeket is. Az 
istentiszteleti és kegyességi formákban mutatkozó eltérések fokozták a 
hívekben a különállás tudatát, holott ezek legtöbbször csak hangsúlyelto
lódások a közösségen belül. A teológiai különbségek sem mindig feleke
zeti eredetűek, hanem történeti adottságokból adódnak, s még hozzá nem 
is lehet igazolni ezeket a felekezeti határok rögzítésével.

Bizonyos teológiai differenciák is lehetnek akadályok az egyházközös
séghez vezető úton, pl. az ellentét a Krisztus királyságáról szóló tan és 
Isten kettős kormányzásáról szóló lutheri tanítás között. Ha nem is fele
kezeti eredetűek ezek a különbségek, arra mindenképpen alkalmasak, 
hogy összekapcsolják őket a felekezeti ellentétekkel és így ideologizálják 
azokat. Ugyanez vonatkozik a meglevő etnikai különbségekre is, vagy az 
egyházak institucionális alakjának az eltérő voltára.

Közös önvizsgálatra és eszmélkedésre van szükség, hogy a ránk ma
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radt kontroverziákat feldolgozzuk és a közös reformátori örökséget hasz
nosítani tudjuk a jelen feladatainak megoldásában. Ennek a kölcsönös 
öneszmélésnek azt is meg kell fontolnia, hogy a valóban megélt közösség
nek mennyiben van evangéliumi alapja. A Krisztusban kapott egységhez 
mindenképpen csak az méltó, ha mind az életben, mind az evengélium 
értelmezésében együtt halad a két egyház. Az egyházközösséghez vezető 
út ezért, nem vezet el a tanításról való párbeszéd mellett, hanem lényeges 
eleme marad.

A tanításról való dialógusban — az eddigi tapasztalatok alapján — a 
következő szempontokat kell szem előtt tartanunk: 1. A reformátorok 
különbséget tettek az egyház alapját képező közös fundamentum és az 
olyan történetileg meghatározott hagyományok között, amelyek nem üd
vösségbe vágóak, amikre vonatkozólag tehát nincs szükség feltétlenül 
konszenzusra. Ez a megkülönböztetés ma is fontos. — 2. Az egyházkö
zösség akkor megalapozott, ha elismertük, hogy Jézus az evangélium 
centruma és az egyház tanításának és életének a zsinórmértéke. Innen 
kiindulva kell kifejtenünk a hitből való megigazulás és az újjászületés 
tanítását. — 3. A tanbeli konszenzus sohasem öncélú. Megerősíti az egy
házközösséget, de nem zárja ki a teológiai vitát és az állandó újraértel
mezést sem.

b) Az egyházközösség helyreállításának szakasza határozottan megál
lapítja, hogy meg lehet valósítani Európában az evangélikus, református 
és uniált egyházak közösségét. Közös nyilatkozatnak, ún. „honkordiának” 
a megfogalmazást javasolja a jelentés, melyet az evangélikus, reformá
tus és uniált egyházak meghatalmazott képviselői fogadnának el. Ennek 
a konkordiának a következőket kellene tartalmaznia:

1. Az érintett egyházak kijelentenék, hogy tartalmilag egyetértenek az 
evangélium értelmezésében. Ez egyúttal lehetővé tenné, hogy az érintett 
egyházakban továbbra is érvényben maradnak a hitvallási iratok, illetve 
azok igazságtartalma.

2. Az érintett egyházak kijelentenék, hogy a hitvallási iratokban talál
ható kárhoztatások („damnamus”) a partner tanításának jelenlegi állapo
tát már nem érintik, tehát érvénytelenek és az egyház tanításában, szer
vezetében és életformájában jelentkező különbségeknek nincsen egyhá
zat szétválasztó jelentősége. (Erről a kérdésről Lienhard strassburgi do
cens külön előadást tartott és a jelentés is részletesen kifejti, hogy a 16. 
századi damnationes ma miért nem érvényesek már). A 16. századi hit
vallási iratoknak ilyen megítélése semmiképpen sem jelenti azt, hogy el
ítéljük viszont az ősöket ezekért a damnamusok-ért!

3. Végül kimondanák az érintett egyházak nyilatkozatukban, hogy az 
evangélium egyértelmű magyarázata alapján szószéki és úrvacsorái kö
zösségre lépnek egymással.

Ezekkel a lépésekkel helyreállna a teljes értékű egyházközösség, amely
nek azután kihatással kell lennie a belső egyházi életre, a bizonyságté
telre és a világban végzett szolgálatunkra is.

A fent megvalósítandó egyházközösség természetére vonatkozólag el
mondja a jelentés, hogy nem lehet általánosságban eldönteni, hol van 
szükség szervezeti egységre. Az egyházközösség semmiképpen sem jelent 
uniformizálást, vagy tömb-alakítást, valamilyen antifrontot. Az érintett 
egyházak megtartanák, sőt erősítenék kapcsolataikat a felekezeti világ- 
szövetségekkel. A közösség helyreállításának a két egyház között abban 
kellene gyümölcsöznie, hogy fenntartás nélkül együttműködnének az 
egyházak feladatainak megoldása terén. Nemzeti és kontinentális szinten 
az erők és eszközök összpontosítása következhetnék be annak érdekében,

264



hogy az egyházak hitelesebben és hatékonyabban végezhessék közös tár
sadalmi és politikai szolgálatukat az emberiségért.

A kísérő levél
A jelentéshez csatolt és a két elnök (Max Geiger bázeli professzor és 

Fr. Hübner kiéli püspök) által aláírt kísérő levél javaslatokat tesz az 
említett konkordia létrehozásának módozataira vonatkozólag. Szövegét 
a résztvevő egyházak hivatalos képviselőinek ülése készítené elő (1971 
szeptember végén) és a nemzeti egyházak zsinatainak vagy közgyűlései
nek elfogadó határozatai alapján egy ünnepélyes nagygyűlés prokla- 
málná.

A három rendező szervet kérte fel az 1970. évi leuenbergi ülés, hogy 
a zárójelentést és a kísérő levelet küldjék meg az európai evangélikus, 
református és uniált egyházak vezetőinek és kérjék őket álláspontjuk 
megküldésére.

A zárójelentés, a leuenbergi ülés egész anyaga, valamint a rendező 
szervek vezetőinek levele meg is érkezett a tagegyházakhoz, és értesülé
seink szerint az egyházak kedvezően és jóváhagyóan nyilatkoztak a kon
kordia tervezetére vonatkozólag. A magyarországi evangélikus és refor
mátus egyház helyeslő nyilatkozata is megérkezett Genfbe.

A leuenbergi jelentés a felekezeti világszövetségek nagygyűlésein 
1970-ben

A fenti jelentéssel foglalkozott természetesen a Lutheránus Világszö
vetség eviani nagygyűlése is. A plenáris ülés létrehozott egy ún. „Ad hoc 
Bizottságot”, mely 6 tagból állt és tagja lett ennek a beszámolónak szer
zője is. Az eviani nagygyűlés határozatát ebben a kérdésben alább teljes 
terjedelmében közreadjuk tanulmányozás végett és ahhoz nem fűzök 
megjegyzéseket. Csak annyit jegyzek meg, hogy ahol az érintett egyházak 
„uniójáról” akart beszélni az eviani dokumentum, ott javaslatomra azt 
törölték, mert véleményem szerint egy ilyen fogalomnak az alkalmazása 
egyrészt nem fedi az „egyházközösség” tartalmát és szándékait, másrészt 
olyan feladatot rónak válogatás nélkül az evangélikus és református egy
házakra, aminek az irrealitása veszélyeztetné a minimum megvalósítá
sát is.

Néhány értékelő megjegyzés
A leuenbergi jelentés sok olyan pozitív megállapítást tartalmaz, amiket 

a magyarországi reformátori egyházak csak örömmel vehetnek tudomá
sul. Néhányat felsorolok ezek közül:

1. Helyesen állapítja meg a jelentés, hogy a két reformátori egyház 
közösségének és akcióegységének a megvalósítása végett teljesen elegendő 
a szószéki és úrvacsora közösség kimondása és gyakorlása, és nincs 
szükség éppen a hitvallási iratok helyes értelmezése szerint a szervezeti 
egyesülésre. Maga a lelki közösség ösztönöz a legintenzívebb gyakorlati 
közösségre a belső egyházi életben csakúgy, mint a világi felelősségben, 
tehát a politikumban is.

2. Az ún. „identitás” -kérdés nagy vitára adott okot a megbeszéléseken. 
A kérdés ugyanis úgy vetődik fel, hogy a két egyház közösségének a meg
teremtése esetén valami új egyház jön-e létre, vagyis megszakad-e az 
érintett egyházak identitása!? Érvénytelenek lesznek-e tehát a hitvallási 
iratok? Szükség lesz-e akkor ezután is a felekezeti világszövetségekre? 
A zárójelentés — a résztvevők nagy többségének véleménye alapján —
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hangsúlyozza az identitás megmaradásának és megtartásának fontossá, 
gát. Ezért javasolja, hogy a konkordia szövege tartalmazza a ma érvé
nyes hitvallási iratok egyidejű megtartását az érintett egyházakban. — 
Véleményem szerint ezen a ponton nemcsak a damnationes pontok ér
vénytelenségének a kimondása fontos az egyházközösség helyreállítása
kor, hanem az összes hitvallási iratok megállapításainak közös megvizs
gálására volna szükség olyan értelemben, ahogyan mi már évtizedek óta 
beszélünk a hitvallási iratok, tehát reformátori őseink bizonyságtételei
nek a helyes értelmezéséről napjainkban.

Nem kétséges, hogy ezekkel a megállapításaival megmaradt a leuen- 
bergi jelentés a realitások talaján. Öv minden uniformizálódástól éppen 
a szolgálat érdekében, ha a felekezeti világszövetségek szorosabb együtt
működése be is következik a konkordia elfogadása után.

3. Rendkívül értékesek és prófétai jellegűek a jelentésnek a teológiai 
közös munkára vonatkozó megállapításai a jövőben a tanítással és a szol
gálattal kapcsolatban. Mégis hiányosnak kell tekintenünk ezen a ponton 
az eredményeket, mert bár ma már az egész világon beszélnek az egyhá
zak szolgálatáról, de ennek a diakóniának a tartalmát és célját sokféle
képpen lehet értelmezni és értelmezik is. A konkordia szövegének itt ezen 
a ponton több világosságot kell teremtenie.

4. Elég nehéz volt a megbeszéléseken megértetni, hogy az egyházkö
zösség helyreállítása nem történhetik valamilyen antifrontnak a jegyé
ben. A zárójelentés ezt azután hangsúlyozza is. Mint ahogyan elutasít 
minden „közös front” vagy „tömb-gondolatot” is.

5. Hiányosnak kell azonban tartanunk a jelentésnek azt a részét, ahol 
az egyházközösség formája vagy modellje a megbeszélések több részt
vevőjének a véleménye és a jelentésnek is néhány mondata alapján — 
állítólag — alapul szolgálhat a nagyobb egyházi közösség létrejöttéhez. 
Alig hihető, hogy az evangélikusok és reformátusok közös úrvacsorázása 
meg tudná könnyíteni az interkommunio létrejöttét más összefüggések
ben. Hiszen Eviannak még olyan gondjai voltak, hogy bizonyos luthe
ránus egyházak nem hajlandók úrvacsorái közösségre lépni más lutherá
nus egyházakkal!

6. Hazai helyzetünket vizsgálva örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
magyarországi evangélikus és református egyház „együttélési” és „egy
más mellett élési” szabályai tartalmazzák lényegében mindazokat a pon
tokat, amiket a konkordia szövegébe javasolnak. Az egyházak feladata, 
hogy a betűből lélek, a lélek unszolására tettek, méghozzá nem önfenn
tartási, hanem másokért felelős tettek következzenek.

D. Dr. Pálfy Miklós
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„ISTEN MEGBÉKÉLTET ÉS SZABADDÁ TESZ”
A Református Világszövetség XX. nagygyűlése Nairobiban

A Református Világszövetség XX. nagygyűlését Kenya fővárosában, 
Nairobiban tartotta 1970. augusztus 20—30. között.

A nagygyűlés összetételét az alábbi adatok jelzik: 113 református és 
kongregacionalista tagegyházból 314 szavazati joggal felruházott küldött, 
továbbá 225 más személy (megfigyelő, vendég, előadó, újságíró stb.) je
lent meg. A résztvevők csaknem 60%-a (350 személy) a Harmadik Világ 
országaiból érkezett. A következő nemzetközi keresztyén szervezetek 
megfigyelői jelentek meg: az EVT (Dr. Blake személyében), a Lutherá
nus Világszövetség, a Római Katholikus Egységtitkárság, a Moszkvai 
Patriarchátus.

Főtéma és a szekciók. A nagygyűlés az „Isten megbékéltet és szabad
dá tesz” főtéma jegyében ülésezett. Erről a fő előadást Dr. Jürgen Molt- 
mann professzor tartotta. A főtéma alkalmasnak bizonyult arra, hogy a 
ma élő emberiség égető kérdéseiről tárgyaljon a nagygyűlés és megfelelő 
határozatok kialakításán munkálkodjék.

Az állásfoglalások és határozatok kidolgozása négy szekcióban történt 
az alábbi időszerű teológiai és társadalmi kérdésekre vonatkozóan:
a) Megbékélés és teremtés; b) Megbékélés és az ember; c) Megbékélés és 
társadalom; d) Megbékélés és egyház.

A szervezeti és adminisztratív jellegű határozatokat a bizottságok dol
gozták ki. Hét bizottság működött.

A Református Világszövetség és a Kongregacionalista Nemzetközi Ta
nács egyesülése. A két világszervezet egyesülése következtében a Nem
zetközi Kongregacionalista Tanács húsz tagegyháza csatlakozott a Refor
mátus Világszövetséghez, így az új szervezetnek 139 tagegyháza van, kb. 
60 millió hívőt képvisel 75 országban. A részletesebb statisztika szerint a 
Világszövetség tagegyházai az alábbi világrészeken élnek: Afrikában 34, 
Dél-Amerikában 17, Ázsiában 36, Észak-Amerikában és Kanadában 13, 
Európában 39.

A fontosabb határozatokból. A  szekciók nyilatkozataiban szereplő po
litikailag, társadalmilag és nemzetközileg fontosabb mozzanatok a követ
kezők:

1. Az első szekció nyilatkozatában szerepel az EVT által a Harmadik 
Világnak nyújtott fejlesztési segély fontosságának hangsúlyozása, amely 
elítéli, hogy egyes kormányok és magánvállalkozók kizsákmányolásra 
használják fel a fejlesztési segélyeket.

2. A második szekció nyilatkozata a szegényekkel és elnyomottakkal 
való szolidaritás vállalására hívja fel az egyházakat. Szükségesnek tartja 
az egyház politikai és társadalmi állásfoglalásait, felhívja a református 
egyházak figyelmét arra, hogy még számos országban fizikai és szellemi 
tortúrákat alkalmaznak (Brazília).

3. A harmadik szekció a következő konkrét politikai kérdéseket tár
gyalja nyilatkozatában:

— a gazdag országok a nemzetközi hatalmi struktúrák előnyös voltát 
kihasználják a fejlődő országokkal szemben és ehhez az egyházak 
segítséget nyújtanak;

— az egyes országok kizsákmányoló és elnyomó gazdasági, politikai és
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társadalmi rendszerét az egyházak is támogatják, különösen Dél- 
Amerikában;

— felszólítja az észak-írországi református egyházakat, hogy tegyenek 
meg mindent az ellentétek kiküszöbölésére;

— a kelet-európai szocialista országok egyházaiért imádságra hív, hogy 
„erősödjenek és újuljanak meg az Isten megbékéléséről, az emberi 
igazságosságról és szabadságról vallott prófétai szolgálatukban” ;

— az USA egyházainak csődjéről beszél, hogy nem tudnak sikeresen 
küzdeni a faji megkülönböztetés és az országukban érvényesülő 
társadalmi igazságtalanságok ellen és nem tudnak megfelelő módon 
szembeszállni országuk destruktív vietnami politikájával;

— elítéli azokat a dél-afrikai holland református egyházakat, amelyek 
támogatják a faji megkülönböztetést gyakorló politikai rendszert;

— helyteleníti a római katolikus egyház magatartását az afrikai portu
gál gyarmatok ügyében;

— elismeri az igazságért, a megbékélésért, a nemzetközi békéért mun
kálkodó világi mozgalmak tevékenységét és felszólítja az egyháza
kat, hogy támogassák ezeket a mozgalmakat.

4. A negyedik szekció nyilatkozata megemlíti a közel-keleti konfliktust, 
melynek „messzemenő következményei lehetnek a világbékére nézve”.

A Teológiai Bizottság határozataiból. Ez a bizottság foglalkozott többek 
között a felekezeti világszervezetek és a „valódi ökumenikus zsinat” kér
déseivel. A bizottság úgy vélte, hogy támogatni kell egy valódi ökumeni
kus zsinat megrendezését, amely magában foglalná azokat a keresztyéne
ket is (római katolikusokat és pünkösdistákat), akik jelenleg az EVT ke
retein kívül élnek. Megvitatta ezt a kérdést és ajánlotta, hogy a Világ- 
szövetség pozitív módon foglalkozzék ezzel a javaslattal abban a remény
ségben, hogy a zsinat a keresztyén bizonyságtételnek fontos eszközévé 
válhat az egész világon. Megjegyezte, hogy vannak bizonyos kérdések, 
amelyek még tisztázást igényelnek, különösen a zsinat jelentéséhez kap
csolódó értelmezések, és ezért azt ajánlotta, hogy ezt a fontos ügyet to
vább tanulmányozzák, mindenek előtt a Teológiai Osztály és a Közös 
Lutheránus-Református Bizottság tárgyalásain.

A Teológiai Bizottság tárgyalta továbbá á református-lutheránus kap
csolatok kérdéseit. Megállapította, hogy az 1964 óta folyó református
lutheránus párbeszéd eredményeként létrejött közös tételek és nyilat
kozatok fényében a két egyházat hosszú időn át megosztó dogmai kü
lönbségek ma már elveszítették erejüket. A református-lutheránus kap
csolatoknak ez a fejlődése 1968 januárjában egy közös tanulmányi bi
zottság megalakítására késztette a két világszervezet végrehajtó bizott
ságait. A négy lutheránus és négy református tagból álló bizottság első 
ízben 1970. január 28—29-én ülésezett Genfben. Feladata volt, hogy támo
gassa a különböző országokban és területeken folyó református-lutherá
nus párbeszédet, megkönnyítse a teológiai konszenzus gyakorlati alkal
mazását, megvizsgálja a két világszervezet szerepét a fiatal egyházak éle
tében és utakat és módokat keressen a Református és Lutheránus Vi
lágszövetség együttműködésének szorosabbá tételére.

A közös bizottság fenti üléséről kiadott jelentése hangsúlyozza a refor
máció két nagy egyháza közötti párbeszéd folytatásának szükségességét. 
Ezt a párbeszédet nem szabad elszigetelten szemlélni, hanem az egész 
keresztyén egyház összefüggésében kell látni, hiszen „a lutheránus és 
református egyházat egymástól elválasztó különbségek olyan közösségben 
jelentkeznek, amilyen más egyházak között nincs meg” . Ugyanakkor 
tudatában kell lennünk annak —>• mondja tovább a jelentés —, hogy a
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lutheránusok és reformátusok közötti egységre irányuló fáradozásnak a 
más felekezetek közötti kétoldalú tárgyalások számára is vannak kö
vetkezményei. Ezért szükséges, hogy mind a lutheránus, mind a refor
mátus fél kész legyen elfogadni a tárgyalásokon elhangzó kölcsönös bírá
latot és ezt a készségét a jövőben még jobban megbizonyítsa.

Bizonyos fenntartással és a végső állásfoglaláshoz szükséges felülvizs
gálat igényével idéz a jelentés egy részletet az európai lutheránus és re
formátus egyházak között 1969-ben Leuenbergben tartott párbeszéd do
kumentumából, amely az egyházi közösség megteremtésével foglalkozik:

„24. Az európai lutheránus és református egyházak közötti egyházi kö
zösség hivatalos végrehajtásának alkalmas formájaként egy ,egyezmény’ 
látszik, amelyet valamennyi európai lutheránus, református és uniált 
egyház felhatalmazott képviselőinek gyűlése kellene hogy kiadjon.

Ennek tartalmaznia kellene:
25. 1. Egy nyilatkozatot, amely a reformátori hitvallásalkotáshoz csat

lakozva kimondja a tartalmi egyetértést az evangélium központi mon
danivalójának tekintetében és így értelmező módon foglal állást a két 
egyház érvényben levő hitvallásai és tanbeli nyilatkozatai mellett.

26. 2. Egy nyilatkozatot arról, hogy a teológiai fejlődés következtében 
túlhaladottak már a két egyház hitvallásos irataiban a másik egyház 
tanítását elítélő megállapítások és hogy az egyházi tanításban, az egyház
alkotmányban és az egyházi életformában még meglevő különbségeknek 
nincs elválasztó jelentőségük.

27. 3. Nyilatkozatot a teljes szószéki és úrvacsorái közösségről.”
A Teológiai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a közös bizottság 

fent ismertetett jelentésének főbb pontjait kedvezően fogadta a Lutherá
nus Világszövetség eviani nagygyűlése, s ezért javasolja, hogy a Refor
mátus Világszövetség:

a) fogadja el a közös lutheránus-református bizottság 1970. január 28— 
29-i ülésének jelentését és ajánlja azt a tagegyházak figyelmébe;

b) határozza el, hogy a közös lutheránus-református bizottság 1971-ben 
újra ülésezzék és vitassa meg a két egyház közös ökumenikus elköte
lezettségét és szerepét az ökumenikus mozgalom továbbfejlesztésé
ben;

c) kérje fel a Végrehajtó Bizottságot a Lutheránus Világszövetséggel 
való együttműködésre a jövendő zsinatok megszervezésében;

d) kérje fel a Végrehajtó Bizottságot, hogy gondoskodjék a szorosabb 
együttmunkálkodás feltételeiről a Református Világszövetség és a 
Lutheránus Világszövetség között teológiai téren s adjon útmuta
tást a Teológiai Bizottságnak a további tanulmányok és konzultációk 
tervezéséhez és végrehajtásához, szem előtt tartva s amikor csak le
hetséges, felhasználva a Lutheránus Világszövetség tanulmányi bi
zottságával való együttműködés lehetőségeit;

e) ajánlja a Végrehajtó Bizottságnak, hogy gondoljon azokra a problé
mákra és feszültségekre, amelyek a tengerentúli gyülekezetek alapí
tásával és felügyeletével kapcsolatban felmerülhetnek s ilyen feszült
ségek esetén újból és újból együtt keressék a megoldást;

f) kérje fel a Végrehajtó Bizottságot, egyezzék meg a Lutheránus Vi
lágszövetség Végrehajtó Bizottságával a tengerentúli gyülekezetek 
alapítása és gondozása tekintetében.

A Teológiai Bizottságnak ezek a javaslatai teljesen egybehangzók a 
Lutheránus Világszövetség eviani nagygyűlésének határozataival. További 
két javaslat arra vonatkozik, hogy a Végrehajtó Bizottság a Lutheránus
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"Világszövetség Végrehajtó Bizottságával konzultálva jelöljön egy evangé
likus és egy református tagot a fiatal egyházakból a közös lutheránus
református bizottságba és hogy a leuenbergi módszert ajánlják lehetsé
ges tanácskozási eljárásként a lutheránus-református párbeszédben részt
vevő valamennyi csoport számára s ugyanakkor ajánlják az európai tag
egyházaknak megvitatásra az „egyezményre” tett javaslatot.

A Világszövetség vezető testületéinek újjáválasztása. A  Jelölő Bizott
ság előterjesztése nyomán a következő ciklusra az alábbi választásokat 
eszközölték.

Elnök: William Thompson, az Amerikai Egyesült Presbiteriánus egyház 
főtitkára (világi, ügyvéd)

Alelnökök: John Huxtable, angol kongregacionalista;
Victor Rakotoarrimanama (Madagaszkár);
Shanti Solomon (India)

A Teológiai Osztály vezetője: Dr. Lochman professzor (Csehszlovákia, 
jelenleg Basel)

Az Együttműködés és Bizonyságtétel Osztály vezetője: Raymond 
Kearns lelkész (USA)

A Végrehajtó Bizottság tagjait a következő országokból választották: 
Indonézia, Ghana, Brazília, Zambia, Új-Zéland, Irán, USA (2 személy), 
NSZK, Hollandia, Kanada, Skócia, Svájc, Csehszlovákia, Magyarország 
(Dr. Bartha Tibor püspök).

Az új főtitkár megválasztását, amelyet a Végrehajtó Bizottság tagjai 
által levelezési szavazás útján ejtettek meg előzőleg, csak bejelentették a 
nagygyűlésnek, amely azt tudomásul vette. Az új főtitkár Edmund Perret 
svájci református lelkész.

Regionális találkozók. Az egyes területek képviselői részére külön 
megbeszéléseket szerveztek egy alkalommal. Ezeknek a tanácskozásoknak 
az eredményei a következők:

1. Európai terület
Az európai terület tanácskozásán egy svájci küldött felvetette a Refor

mátus Világszövetségnek az Európai Közösséggel fenntartott viszonya 
ügyét. Az úgynevezett Európa Tanács egyoldalú nyugati politikai szer
vezkedés. Ez alkalmat adott Dr. Marcel Pradervandnak, a távozó főtit
kárnak arra, hogy tiltakozzék az egyoldalú nyugat-európai szervezet 
támogatása ellen és kijelentéseket tegyen „más egyoldalú” tervek ellen is. 
Felszólították Dr. Emment, hogy fejtse ki az Európai Egyházak Konfe
renciájának álláspontját.

2. Afrikai terület
Az afrikai területi gyűlés határozata
a) élesen elítéli a dél-afrikai faji megkülönböztetés politikai rendszerét;
b) támogatásáról biztosítja Angola és Mozambique felszabadítás! moz

galmait, köszöntő levél küldését javasolva az ott élő keresztyének
nek;

c) elítéli Franciaország, Nagy-Britannia és Németország fegyverkeres
kedelmét, amellyel a dél-afrikai és a rhodesiai rezsimet támogatják.

3. Ázsiai terület
E területi gyűlés határozata
a) elítéli az Ázsiában érvényesülő elnyomás minden formáját;
b) a nemzetközi problémákra vonatkozóan szó szerint a következőket 

mondja:
„Kifejezzük aggodalmunkat és komoly gondunkat a közel-keleti konf

liktus, a vietnami, kambodzsai és laoszi háborúk, a malajziai társadalmi

270



és faji feszültség, a jelenlegi konfliktusokból és ez országok közötti régi 
feszültségekből eredő emberi szenvedés, különösképpen pedig e területek 
különféle nemzetiségű menekültjeinek sorsa miatt. Mindezekre szüntele
nül gondolunk és imádkozunk értük. Ezért arra biztatjuk a Református 
Világszövetség tagegyházait, a legerősebben szorgalmazzák kormányaik
nál, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ellenségeskedés tartós 
szüneteltetése s az igazságos és maradandó béke alapjainak lerakása ér
dekében. Azt is kérjük, hogy imádságaikban külön emlékezzenek meg a 
konfliktusok területén élő egyházakról s azokról, akik szenvednek az 
ellenségeskedés következtében. Az ökumenikus mozgalom, különösképpen 
pedig a Református Világszövetség iránti hűségünk újabb megerősítésé
vel őszintén imádkozunk, hogy igazságos és az emberi méltóságnak meg
felelő béke uralkodjék, győzedelmeskedjék az emberi fajok országaiban 
s különösen Krisztus születésének országában.”

4. Az észak-amerikai területi gyűlés határozataiból:
„Hisszük, hogy Észak-Amerikában keresztyén bizonyságtételünkhöz 

hozzátartozik, hogy vállaljuk a felelősséget azért, amivel mi is részesek 
vagyunk abban az óriási hatásban, amelyet az amerikai hatalom gyako
rol a Dél-afrikai Köztársaságban, Mozambiqueban, Angolában, Rhode
siában (Zimbabwe) és Délnyugat-Afrikában (Namíbia) élő emberek éle
tére. Amerika mind gazdaságilag, mind politikailag részes a faji elnyo
más és a kolonializmus állandósításában Dél-Afrikában. Ezt a tényt szá
mos amerikai egyházi gyűlés következetesen elismerte.

Nem tagadjuk, hogy vannak esetek, amikor az amerikai beruházás 
segítséget jelentett valahol, de dél-afrikai érdekeltségünk alábbi példái 
aggodalmat keltenek bennünk:

— azok az előnyös törvényes rendelkezések a cukorkvóta megállapítá
sával kapcsolatban, amelyek megközelítőleg 5 millió dollár évi se
gélyt biztosítottak az USA kormány részéről a dél-afrikai kormány
nak;

— amerikai fegyverek eladása Portugáliának, állítólag csak NATO- és 
belső célokra, a valóságban azonban a portugál gyarmatokon az af
rikai függetlenségi mozgalmak elfojtására;

— az amerikai olajtársaságok beruházása portugál területeken, ami a 
beruházás és az olajtelepek jövedéke révén közvetlen segítséget 
jelent a gyarmati kormányoknak abban is, hogy katonai beavatko
zással fojtsák el az afrikai függetlenségért vívott harcot. Kulcspélda 
a Gulf Oil 150 millió dolláros beruházása az angolai Cabindaban;

— amerikai leszállási jogok biztosítása a kormány tulajdonában levő 
Dél-afrikai Légitársaságnak. A légijárat a kormány segítője a de 
facto faji megkülönböztetésben, mivel a dél-afrikai konzulátus szin
te mindig megtagadja a vízumot a fekete afrikaiaktól. New York 
állam igazságügy-minisztere jelenleg perbe fogta a légijáratot disz
kriminációs eljárásaiért;

— a nemrégiben kötött és megújítható hitelmegállapodás Dél-Afrika és 
tíz nagyobb amerikai bank között, ami 40 millió dolláros hitelt biz
tosított a dél-afrikai kormánynak. A megállapodás nemrégiben le
járt, miután az amerikai egyházak és világi szervezetek együttesen 
éveken át gyakoroltak nyomást ebből a célból. Ennek ellenére to
vább folytatódik és szélesedik az amerikai bankok érdekeltsége 
Dél-Afrika közgazdaságában.

Amerika Nagy-Britanniával, Nyugat-Németországgal és Japánnal 
együtt biztosítja a pénzügyi segítség zömét az apartheid rendszerét támo-
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gató közgazdaság számára. Ez a négy ország bonyolítja le Dél-Afrika 
importjának és exportjának csaknem kétharmadát. Az amerikai beruhá
zás nagyon közeledik már az egymilliárd dollár összeg felé és rohamosan 
növekszik, különösen a közgazdaság kulcsszektoraiban.”

5. A dél-amerikai terület képviselőinek találkozóján hozott határozat
a) figyelmeztet a megbékélés szóval való visszaélés veszélyeire: „Nem 

akarunk úgy visszaélni a megbékélés szóval, miként a hamispróféták 
akik békéről beszélnek, amikor nincs béke, s a megbékélést arra 
használják fel, hogy a konfliktusoktól elmeneküljenek. A megbékélés 
igazság nélkül mentség a semmittevésre. A megbékélés változás nél
kül üres álom.”

b) elhatárolja magát a politikai római katolicizmustól: „Ebben a szel
lemben hangsúlyozzuk, hogy szeretnénk szembenézni az ökumeniz- 
mus problémájával, de azt is szeretnénk kijelenteni, hogy nem óhaj
tunk semmiféle kapcsolatot fenntartani a római katolikus egyházzal, 
azoknak a viszonyoknak a valósága fényében, amelyek között Dél- 
Amerikában élünk.”

Különösen vitatott kérdések
1. A faji kérdés. A faji megkülönböztetés politikájának elítélése végig 

vonult a nagygyűlés minden vitáján. A határozatokban többször is fel
bukkan. Kiélezte az ellentéteket ebben a kérdésben az, hogy a Dél-afri
kai Unióból érkezett küldöttek között voltak olyan színesbőrűek, akik 
védelmükbe vették kormányuk faji megkülönböztető politikáját. Mind a 
négy szekció határozatában szerepelnek elítélő részek a faji megkülön
böztetésre vonatkozóan. A területi tanácskozások nyilatkozatai közül az 
észak-amerikai és az afrikai határozat szól élesen a problémáról. Az 
ügyet tovább tanulmányozza a közeljövőben sorrakerülő konzultáció, 
amelyet a Dél-afrikai Unióban tart a Református Világszövetség.

2. Vietnam. Többen felvetették a vietnami háború kérdését is. Éles 
ellentétek bontakoztak ki ebben az ügyben. Az amerikai küldöttség tag
jai között voltak olyanok, akik a leghatározottabb állásfoglalást követel
ték. Az egyik küldött felszólalása például a következőket tartalmazta: |

„Amerika vietnami beavatkozásának kezdete óta sokan aggódtunk, sőt 
tiltakoztunk e politika ellen. Az évek múltával most már világossá vált, 
hogy e beavatkozás folytatásának elsődleges oka, hogy az Egyesült Álla
mok egymást követő elnökei nem akartak az első olyan amerikai elnök 
lenni, aki katonai vereséget szenved. Ez az ok alig igazolhatja a vietna
miak ezreinek és az amerikaiak százainak halálát hétről hétre.

Továbbá mi, az Egyesült Államokbeli fehér közösség eme tagjai meg
tanultuk fekete testvéreinktől, hogy a vietnami háború az érem másik 
oldala a faji elnyomás kérdésében. Több mint három évvel ezelőtt ifj. 
Dr. Martin Luther King helyesen hangsúlyozta, hogy az igazságtalanság 
oszthatatlan, ö  és más fekete vezetők világossá tették, hogy döntő arány
talanság van a Vietnamban hétről hétre halálukat lelő fiatal fekete ame
rikaiak számában.”

A hagyományos antikommunista érvelés sem hiányzott, amely igazolni 
próbálta az amerikaiak vietnami agresszióját. Sajnos, a határozatok csak 
nagyon tompított formában szólnak a vietnami háborúról.

3. Az afrikai portugál gyarmatok ügye. A Harmadik Világ küldöttei 
közül számosán követelték a római katolikus egyháznak Angola és Mo- 
zambique portugál gyarmatok vonatkozásában gyakorolt politikája elíté
lését. Az afrikai területi gyűlés határozata a legkonkrétabb ebben a kér
désben.
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összefoglalás.
1. A nagygyűlés színhelye, az a tény, hogy a Református Világszövetség 

XX. nagygyűlését egy afrikai országban tartották, döntő módon megha
tározta a vitákat és állásfoglalásokat. A fejlődésben levő, forrongó és 
változó afrikai társadalom kihatásai igen sok formában jelentkeztek. Leg
nyilvánvalóbb és legkényszerítőbb módon a faji kérdésben. Ezért került 
előtérbe a dél-afrikai és rhodesiai faji megkülönböztető politikát valló 
országok és kormányok elítélése, sőt azoknak az államoknak az elítélése 
is, amelyek fegyverkereskedelmet folytatnak ezekkel az országokkal.

2. örömmel állapítható meg, hogy a Református Világszövetség előre 
lépett a teológiai gondolkodás területén is. A korábbi teológiai általános
ságoktól elmozdulva a mai élet konkrét kérdései felé fordult és válaszo
kat keresett a ma élő emberiség problémáira. Ezért tudott szólni az afri
kai portugál gyarmatok kérdéséről, Vietnamról és más fontos nemzet
közi kérdésről.

Dr. Tóth Károly

Luther útja Wartburgig 
és az első társadalmi megmozdulások

A reformáció három szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan 
területen idézett elő forradalmi változást. Három egymásba kapcsolódó 
fogaskerék, parabolisztikus sorrendben, hogy egyre szélesebb területen 
érvényesíthesse hatását. Az első fogaskerék a reformátorokban történt 
hit- és felismerésbeli változás, amely pszichológiai és teológiai kérdés 
egyaránt, vagyis személyes hitélmény döntéssel és tudományos teológiai 
munka. Szorosan beleilleszkedik ebbe a másik, most már jóval nagyobb 
fogaskerék, az egyházon végbemenő változás fogaskereke. Az egyház a 
hit gyümölcse, mindenkor látható és társadalmi életformát ölt. A nyu
gati keresztyénség gondolkodóiban már rég megvolt az igény, hogy az 
egyház „főjében és tagjaiban” reformációra szorult, a reformtörekvése
ket személyeiben és elveiben egyaránt tisztelet övezte. A lutheri refor
máció végrehajtotta és kielégítette ezt az igényt. Mozgásba hozta és meg
változtatta az egyház eddigi kultuszát, szervezetét és társadalmi karak
terét. De mivel az egyház nemcsak szellemi, hanem társadalmi, szociá
lis, politikai hatalom is, az előző két fogaskerék által mozgásba lendült 
a harmadik, a társadalmi és állami élet. A hit reformációja az egyház 
reformációja lett, az egyház reformációja új perspektíva elé állította a 
világot.

Magát a reformáció kezdetét Luther tételeinek kiszögezéséhez, 1517. 
október 31-re helyezik, noha ekkor még a reformátor nem gondolt arra, 
hová fognak sodródni az események s egyáltalában milyen irányt kell 
azoknak szabni. Ha nagyon szigorúan vizsgáljuk a reformátorban végbe
ment fejlődést, akkor nehéz is lenne meghatározott dátumhoz kötni a 
reformációt, mivel benne is fokozatosan, lépésről lépésre ment végbe a 
Rómától elszakadás gondolata. De a hitújítás rendszerbe foglalása sem az 
első napok terméke. Örök és megoldhatatlan kérdésnek látszik, hogy a 
reformátorok első személyes döntése milyen eseményekhez kapcsolód

273



nak. A történelem távlatából már pusztán csak az eredményeket régiset 
rálhatjuk. „Legendák” lebegik körül őket, s a képzőművészet hősies póz
bán állítja elénk, pedig életükben puritánabbak voltak, mint mi, s més 
véletlenül sem lehetne párhuzamot vonni mondjuk köztük és Loyola 
között, vagy összehasonlítani a római egyház más „szentjeivel” őket 
Megjelentek, mint üstökösök, az égbolt felhőzetének megfelelően jól 
rosszul láttuk őket, de fénycsóvájuk még ma is, 450 éves távlatban bevi
lágítja a horizontot.

A reformátorok, amikor saját üdvösségüket keresték, első pillanatban 
nem gondoltak az egyházra és a társadalomra. Személyes kérdésük és 
problémájuk volt, hogyan jutnak a kegyelem állapotába. De mert a kö
zépkor egyetlen utat, az egyházon keresztül vezető utat jelölte meg az 
üdvösség és kegyelem állapota felé, ezért szükségképpen és akaratlanul 
is konfliktusba kerültek a középkori egyházzal. Ez a korábbi kísérletek
nél is hasonlóan ment végbe. Végképp hiányzott azután „programjuk
ból” , hogy a társadalom, vagy állam rendjében változást idézzenek elő. 
Mert mire az egyház reformációjának gondolatáig eljutottak, szigorúan 
teológusok akartak maradni, az egyház keretein belül kívántak tevé
kenykedni, kizárólag odatartozónak érezték magukat.

De a középkor szelleme a társadalmat — az ízig-vérig tekintély társa
dalmat —, szorosan az egyházhoz fűzi. Majdhogynem azt mondhatnánk, 
hogy a középkori társadalom és állam összetartó abroncsa az egyház. 
Amint azután az egyházhoz nyúlnak, szükségképpen rendül meg az álla
mi és társadalmi rend. Minthogy tekintélyen, legnagyobbrészt az egyház 
tekintélyén alapult az egész társadalmi rend, annak minden intézménye 
— királyság, császárság, feudalizmus stb. —, amelyet az emberi fejlődés 
mindezideig létrehozott, az egyházi intézmények megtámadásával a tár
sadalom felépítésének stabilitása is veszélybe került. Ezt a konzekvenciát 
le kellett vonniuk a reformátoroknak is. És mert a dolgoknak ez az egye
düli logikája, szükségképpen kerültek szembe nemcsak a középkori egy
ház reprezentánsával, a pápával, hanem egyidejűleg a császárság intéz
ményével is. Kezdettől fogva tehát kétfrontos a küzdelem.

Mert valóban az a helyzet, hogy Luther köré csoportosultak nemcsak 
az igazságot kereső teológusok, humanisták, hanem azok a tényezők és 
elemek, amelyeknek érdekükben állt a fennálló rend megváltoztatása, 
vagy felforgatása. Mindez abból következik, hogy hozzányúlt a társadal
mi rend szigorú őréhez, az egyházhoz. Észrevétlenül, de drámai gyorsa
sággal jött létre ez az érdekszövetség, s maga a reformátor azon vette 
észre magát, hogy „népvezér”, s egy mindent elsöprő forradalom gyújtó
pontjába került. Sok történész azt veti szemére, hogy tetszelgett ebben a 
helyzetben, mások viszont, hogy nem volt következetes és megtorpant a 
cselekvés pillanatában.

De fussuk át röviden, mi történt 1517-től!
A tézisek kiszögezésének „provokációja” kisszerű ügynek látszott. Lu

ther sem gondolta, hogy „birodalmi méretű” hullámverést idéz elő. Csak 
abból látszott komollyá válása, hogy Rómába idézték. S ha nincsen Wít- 
tenberg, meg Bölcs Frigyes közrejátszása 1518-ban, végképp más irányt 
vesz a történelem. De így hazai földön hallgatják ki, s maga mögött érez
heti Frigyest, a legtekintélyesebb választó fejedelmet. Cajetan a kihall
gatója Augsburgban. (1518. okt. 20.) Nem egészen egy év múlva van a 
híres szócsata Lipcsében. (1519. jún. 27-től júl. 16.) Eközben kikristályoso
dik a reformátorban az egyetlen tekintély elv: a szentírás, amelyhez 
mindvégig konzekvensen hű marad. De eddigre, amint Ijjas Antal írja: 
„A levegőben már ott erjedt a gondolat, hogy a német nép eisenachi fiá
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nak vitája a pápasággal voltaképpen német ügy.” Van ebben a felisme
résben valami, hiszen lassan Luther személyében olyan hivatott apostolt 
kapott a németség, amilyen a Hohenstaufok óta nem volt, és aki az éb
redő nacionalizmusnak a német nemzet legbelsőbb aspirációjának kifeje
zője lett:

„Mire jó  az az ún. bíboros had a keresztyénségben? — fordítja a szót 
latinról németre a nemesség felé, — Hát megmondom neked! Olasz és 
német földön sok gazdag kolostor, alapítvány, hűbér és parókia van, eze
ket nem tudták könnyű szerrel Rómának másként megszerezni, csak 
úgy, ha bíborosokat neveztek ki és püspökségeket, kolostorokat és főpap
ságokat nekik ajándékozták. . .  Ez az oka annak, hogy Olaszország csak
nem pusztává lett. . .  A főpapságok és az összes egyházi jövedelmek Ró
mába vándoroltak, városok elpusztultak, országok és népek romlásnak 
indultak. . .  S hogy immár Olaszországot kiszipolyozták, most német 
földre jönnek . .. összetett kézzel nézzük-e, mint jut Németország is ha
sonlóan olasz sorsra?” (A német keresztyén nemességhez.)

Igen, ezekből a szavakból kicsendül a német érzés és gondolat! De 
azért valami más is! A német lovasság, a lassan földnélkülivé vált kó
bor, rabló társaság, a lesüllyedt társadalom, valamit megsejtett ezek
ben a kijelentésekben. Nekik feltétlenül többet jelentett az ilyen kijelen
tés: „Én azonban azt tanácsolom, hogy érjük be kevesebb bíborossal..., 
nagyon elég volna tizenkettő” . (Uo.) Ezek a szavak többet jelentenek, 
mint a nemzeti érzés felszítását. Nem véletlen, hogy Sickingen Ferenc, a 
lovagok feje és más lovagok váraikat és oltalmukat ajánlották fel a re
formátoroknak. Hutten Ulrik épp 1520-ban lépett fel érélyesen a pápaság 
világi intézményei ellen. Köstlin szerint 1520 júniusában szólítja fel Lu
thert: „Küzdj ünk a közszabadságért, szabadítsuk fel a rabságban sínylődő 
hazát.”

Hutten Ulrik, kalandor, romantikus lovag. Nemesi családból született 
1488-ban. A fuldai zárdából, ahol nevelték 16 éves korában megszökött 
és különböző német, majd olasz egyetemeken tanult. Ezután a korabeli 
lovagi vándoréletet élte. Katonáskodott és több gúnyos költemény nevét 
híressé tette. 1517-ben kerül vissza Németországba, ahol a würtenbergi 
herceget támadja gyalázkodó iratokkal testvére kivégzése miatt. Hű baj
társa lett Reuchlinnak és honfitársait biztatja, hogy álljanak Luther mel
lé. Ott van Wormsban 1521-ben(?). Sickingen lovaghoz csatlakozva a biro
dalom fejedelmei ellen indított harcban támogatja, de annak bukása 
után menekülnie kellett. Ekkor jut a zürichi tó egyik szigetére, ahol sze
gényen halt meg (1523).

Sickingen Ferenc lovag és zsoldosvezér. 1481-ben született. Kora ifjúsá
gától, mint rablólovag veszélyeztette a német birodalom békéjét. 1517-ben 
erőszakoskodásai miatt birodalmi átokkal sújtják. 1519-ben részt vett a 
würtenbergi herceg elűzésében. 1521-ben V. Károly ezredeseként Fran
ciaországban harcolt. Ezután csatlakozott a reformációhoz és barátjával 
Huttennal nagyszabású vallási és politikai reformokat tervezett. Felaján
lotta várát (Landstuhl) Luther menedékhelyéül. Trier sikertelen ostroma 
után 1523-ban a pfalzi, hesseni, mainzi és trieri fejedelmek saját várában 
támadták meg, ahol ostrom közben halálos sebet kapott és meghalt 1523- 
ban. (Révai lexikon.)

A kölcsönhatás Luther és a földnélküli lovagi társadalom között vilá
gossá válik. Luther megérintette legtitkosabb vágyukat, amikor az egy
házi vagyon kérdését felvetette, a lovagság meg hajlandó szellemi vezéré
nek tekinteni őt, s kardját ajánlja fel néki. Ijjas azért fogalmaz így: „A 
külön utakra tért mozgalom száguldó gyorsasággal jutott el a teljes szel
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lemi és szerkezeti anarchiáig.” Egyelőre azonban még itt nem tartunk 
Mivel egyszerűen arról van csak szó, hogy 1520-ban Luther olyan forr ! 
dalmi elemekkel került kapcsolatba, amelyekkel az egyházi hierarchiát 
és szervezetet támadó munkái különösen is hatással voltak. Ez a „neme' 
megoldás”, mozgolódás töltötte be azt az űrt, amely a pillanatnyiig 
császár nélküli birodalomban volt, amikor is megszámlálhatatlan pártra 
érdekre és nézetre volt szakadva az ország, s a lovagság harcias vezetői 
előtt felrémlett annak lehetősége, hogy a birodalmi alkotmányt is meg
változtatva, fegyveres önmagát tenné uralkodó renddé.

S ebben az összefüggésben volt csábító a lovagokra, városokra, de a 
fejedelmekre is, egyszóval az egész világi rendre egyaránt az egyházi 
birtokokra utalás, az a gondolat, hogy annak egy töredéke is elég lenne 
az egyház fenntartásához. A wormsi gyűlés levegőjében már ez úszott s a 
rendekben volt egyfajta félelem, ha Lutherhez nyúlnak, nem borul-e lán
gokba a birodalom. Luther viszont azt tapasztalta, hogy amerre útja ve
zetett, mindenütt lelkesedéssel fogadták, bámulva csoportosult köréje a 
sokaság. A híre messze megelőzte s volt az útjában valami a „népvezé
rek” útjából.

Vele szemben Wormsban egy másik „népszerű” ember volt. V. Károly, 
aki szigorú katolikus neveltetésben részesült, akit koronázási esküje kö
tötte az egyház és pápaság védelmére. Ez az eskü még egészen friss 
volt, s tudta jól, hogy Isten az ő kezébe helyezte a kardot egyháza meg
védésére, az eretnekek üldözésére, és minden lázadóval szemben, aki az 
egyházban szakítást szít. Ő a legnagyobb „Landsherr” és ez kötelezett
ségekkel jár. Két ember! Az egyik az uralkodó, akitől várták a „német 
dicsőség feltámasztását”, de eddig még semmi jelét nem adta német érzé
sének, a másik a reformátor, akinek iratai közkézen forogtak, s belőlük 
ugyancsak kihallották a jó fülűek a német gondolatot. Az egyiket esküje 
köti az Alpokon túli lelki trón védelmére, a másik most esküszik, hogy 
egész életén keresztül támadni fogja. Az egyik egy törvényes hatalom 
székében ül, a másik egy törvényen kívüli mozgalom vezetője. A két 
ember farkasszemet néz egymással.

Ha voltak is olyan gondolatok, hogy a császár vegye át Luther elveit, 
és ha a császár egyáltalán fel tudta mérni a kérdés nagy horderejét, még
iscsak a „középkor” volt ő, s nem állhatott elveinél, társadalmi kötöttsé
génél fogva sem a mozgalom élére. És noha akkor lehetségesnek tartot
ták a két ember együttműködését, a kor és a jövő kockázatos volta örökre 
szétválasztotta és ellenséggé tette egymásnak a két férfiút. A wormsi 
edictum azután ezt meg is pecsételte. Károly tudatosan a reformáció fel
számolását tette politikájának kardinális kérdésévé, (már korábban meg
égetette Luther iratait, most még inkább üldözni rendelte el Luthert és 
követőit), s Luther egymaga vette kezébe a reformáció ügyét. Mindkettő
nek megvolt ebben a drámai küzdelemben a korszak adta fegyverzete, 
s mindkettőnek rendelkezésére állt megfelelő segéderő. A reformáció ösz
tönösen tolódott el a nép és a tömegek irányába, míg a császárság önkén
telenül alkalmazta a középkor fegyvereit, a tekintélyt, hatalmat, intézmé
nyeket, hadsereget.

Már Wormsban, ahol a két férfi útjai végzetesen elváltak egymástól, 
félni lehetett lázadástól. Sickingenék nagy fegyverzörgéssel adták tudtul, 
hogy szükség esetén harccal is megvédik Luther életét. De ezen túlme
nően magasrangú pártfogói is akadtak a reformátornak. Bölcs Frigyesen 
kívül hesseni Fülöp, Frundsberg György és a braunschweigi herceg stb. 
De egyre erősebben tartotta magát az a hír is, ha valami bántódása lesz, 
parasztforradalom borítja lángokba az országot. A városháza falán fel-
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tűnt a „bocskorral” aláírt figyelmeztető levél. (A bocskor a lázadó parasz
tok jelvénye volt.) Hogy a hírek hátterében mi lehetett, arra még majd 
visszatérünk. Egyelőre az egész Luther-kérdés romantikus fordulatot 
nyert. Mert a császár, akire nem tett különösebb hatást a reformátor, 
megtartván szavát, elbocsátotta, azaz elküldte Wormsból. Most vált kér
désessé, nem fogja-e ugyanazt a módszert alkalmazni, amit Zsigmond 
Hússzal kapcsolatban s nem ismétlődnek-e meg Németországban azok az 
események, amelyek száz évvel korábban a cseh felkeléshez vezettek.

Ebbe a problémába kapcsolódott bele egy komoly, előrelátó és higgadt 
férfi, Bölcs Frigyes, aki a Németországra leselkedő tragédiát kereken 
száz esztendőre visszatartotta azáltal, hogy Luthert Wartburgba csem
pésztette. Mert amikor Luther április 26-án elutazott Wormsból, útköz
ben „elrabolták” s a régi thüringiai grófok kastélyába rejtette ellenfelei 
elől. Ez a vár lett „Pathmosa” a reformátornak közel egy esztendeig, 
ahol a védelmi célt szolgáló „száműzetés” unalmát kitöltve fogott az új
szövetség fordításához. A munkát bámulatosan gyorsan és ragyogó né
met nyelvezettel oldotta meg, (ma is úgy tartják nyilván, hogy az újszö
vetség egyike a német irodalmi nyelv megteremtőjének), de csak 1522 
szeptemberében jelent meg nyomtatásban, így nyerte nevét is a wartburgi 
újszövetség: „szeptemberi biblia” .

Nem célunk kitérni közismert irodalmi tevékenységére, amelyet Luther 
Wartburgban folytatott, hogy állandó levelezésben állt Spalatinnal, Me- 
lanchthonnal, s Albert mainzi érseket miképpen pellengérezte ki, amikor 
Halléban ereklye-kiállítást rendezett, s írta meg terjedelmes művét „A  
misével való visszaélésről” stb., inkább szenteljük figyelmünket arra, 
hogy a társadalomban milyen erők feszültek egymásnak a reformátor 
„száműzetésének” idején.

A megégetett pápai átokbulla, a wormsi edictum, a kiközösítő rendelet 
egyaránt nyilvánvalóvá tették a szakadást. Abban azonban igazat kell 
adnunk Fisher angol történésznek, hogy „Egy próféta még nem csinál 
egyházat. A lutheránus egyház nagy hálával tartozik egy államférfinak, 
egy tudósnak és egy egyetemnek.” Az államférfi Bölcs Frigyes, a tudós 
Melanchthon, az egyetem pedig a wittenbergi volt. „De a reformátorok, 
bár kezdetben a zajos népszerűség magával sodorta őket, nem tudták 
volna Németországot protestánssá tenni. A megrögzött politikai széthúzás, 
amely ezt a heves természetű népet évszázadokra megbénította: erősebb
nek bizonyult, mint a felháborodás a pápaság visszaélései miatt.” Igen, 
évszázadok távlatából ilyen egyszerűnek látszik ez! És noha igazságele
mek bőven vannak megállapításában, mégis valamivel több volt a refor
mációban és a folyamat másként zajlott le. Más szóval a társadalmi kiha
tása volt a döbbenetes és ezt a társadalmi mozgást, mely forrongásba 
bozta az egész középkort, hagytuk eddig következetesen számításon kívül. 
„ Nos, éppen ebből a szempontból izgalmas számunkra a wartburgi szám
űzetés. Mert Wartburgig mindaz tételekbe foglalható, amely a középkori 
tekintélyrendszeren rést ütött. A pápát, mint Krisztus földi helytartóját, 
letaszította trónjáról, a szentségeket vitássá tette, köztük a házasságot 
Polgári üggyé, a kolostori rendet felbomlasztotta, az egyházi vagyon 
Jogtalanságát kimutatta. Ezen belül a búcsúval való visszaélés felfedése, 
bálvány, jóindulatú kritika volt. De ilyen mélyreható támadástól már 
csak egy lépés választ el az egyházi vagyon szétosztásáig, a szociális rend 
megváltoztatásáig, a vagyonközösség bevezetéséig. Mindezek természete
i n  következnek az előző tételek meghirdetése kapcsán. És ott, ahol a 
szentírás az egyetlen tekintély, kell valaki, aki ezt a tekintélyt magya
rázza és abból a gyakorlati konzekvenciákat levonja, más szóval irányt
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szabjon a dolgok menetének. De az, aki ezt megtehetné, nem lehet a kor 
mányker éknél.

Nem érintettük még a német parasztságot, azt az osztályt, amely úgy 
szintén a reformációtól várta sorsa jobbrafordulását. „A középkori nagy 
néposztályok mozgalmai nem képzelhetők el vallásos rugók nélkül” __ 
írja Marczali Henrik. S valóban az eddigi szellem szerint az engedelmes
séget hirdető vallás, a társadalmi rend megváltoztathatatlanságának dog
mája tartotta féken azt az osztályt, amely végképp eladósodott, nyakába 
szakadt a robot, dézsma, úrbér és egyéb szolgálmányok, sorsa elképesz
tően sanyarú volt. Luther tanai, az evangélium hirdetése lassan érlelték 
meg azt a tudatot, hogy elképzelhető egy fajta „egyenlőség”, testvériség és 
a megkötött társadalmi rend nem Isten teremtménye, alkalmasint meg
változtatható. A lavinát csak egyszer kellett elindítani. S az elindult ak
kor, amikor a reformátori iratok nyíltan és leplezetlenül támadták az 
egyház visszaéléseit, és vitássá tették a polgári életbe való beavatkozás 
jogát. A társadalmi rend egyúttal elvesztette ebben a támadásban azt a 
védelmezőt,' amely századokon keresztül nevelte, tanította a tömegeket 
engedelmességre.

A lappangó elégedetlenség csak vezetőre várt, hogy a mélyen felizga
tott városi munkásrétegek, vidéki parasztság, a szentírás tanítása sze
rint: „a szegények és alázatosak félemeltetésében” részesüljön. Az anar
chikus mozgalmakat alig lehetett visszaszorítani a földfoglalásoktól, kas
télyok felgyújtásától, kolostorok lerombolásától.

A Wartburgban tartózkodó Luther nem volt a külvilágtól hermetikusan 
elzárva. Már céloztunk arra, hogy levelezést folytatott barátaival, de bi
zonyos iratai éppen azért jelentek meg, mert hírt szerzett bizonyos ese
ményekről, melyek kapcsán szükségét érezte a személyes beavatkozás
nak. (Egyebekben a wartburgi magány felvetette számára a legizgalma
sabb kérdést: helyesen cselekedett-e eddig. „Itt ülök és naphosszat sze
men előtt lebeg az egyház állapota” — írja Melanchthonhoz.) A tetterős 
ember kényszerű tehetetlensége az egyik legsúlyosabb kereszt. Nem is 
tudja megállni, hogy közben Wittenbergben ne teremjen.

Mert a mozgásba jött „harmadik fogaskerék” még csak a kezdeti se
bességre tett szert. Ezek anarchikus lépések voltak. Pontosan abban a 
városban, ahol Luther maga is tevékenységét kifejtette, vagyis Witten
bergben. Karlstadt nevéhez fűződnek a wittenbergi zavargások.

Andreas Karlstadt 1517-ben csatlakozott Lutherhez, az 1519-es lipcsei 
disputáción több napon át védte Eckkel szemben az Ágoston-féle tétele
ket. 1521-ben a zwickaui rajongókhoz csatlakozott, ezekkel együtt az oltá
rok és képek összetörésére lelkesítette a népet. 1523-ban kikelt Luther 
úrvacsora tana ellen, az előzőekért már Bölcs Frigyes kitiltotta Witten- 
bergből. Svájcba menekült. 1534 után bázeli lelkész és teológiai tanár. Itt 
halt meg 1541-ben.

A hit megújulása, a hit által való megigazulás, a keresztyén ember sza
badsága felvetette az egyház szervezeti reformációjának kérdését. A cöli
bátus megszűnése, a szerzetesek, apácák kolostorból való kilépése, az is
tentiszteleti élet elválasztása a római formától, mind rendkívül súlyos 
problémát jelentett. Kézenfekvő volt, és ez beleillett a reformátor tanítá
sába is, hogy ami nincs benne a szentírásban, sít az egyházból is ki keli 
irtani. De ez az elv sok mindenre nyújtana szabad kezet. Az új rend gon
dolata éppen azokban fogant meg, akik közvetlen munkatársai voltai 
Wittenbergben. Így lépett színre Karlstadt, aki követelte, hogy a papol 
házasodjanak meg, a szerzetesek, apácák hagyják el kolostoraikat, az is
tentiszteleteken ne legyen mise, s a templomból távolítsák el az oltárt és
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a képeket. 1521 karácsonya az első alkalom, hogy két szín alatt osztott
úrvacsorát.

Tk. Karlstadt Luther tanításainak vonta le konzekvenciáját. Ami azon
ban fellépésében anarchikus volt, az az, hogy az „utcát” szabadította rá a 
templomra és a kolostorokra.

Vidéken még radikálisabban tevékenykedtek egyesek Luther nevében. 
Zwickauban Münzer Tamás bontott zászlót. Münzer az anabaptisták egyik 
vezére. Egy ideig a reformáció tanait hirdette Zwickauban és másutt, de 
csakhamar misztikus tanoknak kezdett hódolni, egy sajátságos spiritua
lizmust hirdetett. Magát helyezte a bibliában megírt „jellé”. „Belső vilá
gosságot” vallott és radikális reformációt követelt egyházban és állam
ban egyaránt. Felemelte szavát a reformátorok szolgai, betűszerinti és 
fél intézkedései ellen. Teljes vagyonközösséget proklamált és híveivel 
kifosztotta a gazdag polgárok házait. Részt vett később a parasztforra
dalomban. A felkelőket izgató beszédekkel és énekekkel lelkesítette. 
Mühlhausenben végezték ki a forradalom leverése után 1525-ben.

A lángok itt is, ott is nyaldosták a középkor rozoga épületét. A witten
bergi „felfordulás” komoly figyelmeztetés volt arra nézve, mi lappang a 
mélyben. A wartburgi „remete” minden idegszálában érezte, hogy az ese
mények drámai kifejlődéshez vezetnek. Eközben elhagyja rejtekhelyét. 
A fejedelemnek ezt írja: „Amit pedig írtam aggódó lelkem indítására, 
azért cselekedtem, hogy Választó fejedelmi Kegyességed megvigasztal
jam, nem a magam dolga miatt, amire akkor nem is gondoltam, hanem 
arra a szerencsétlen ügyre való nézve, a wittenbergit értem, amelyet az 
evangélium nagy gyalázatára a mieink hoztak szőnyegre.” (1522. márc. 5.)

A fejedelem itt be tudott avatkozni. Karlstadtnak el kellett hagynia a 
várost, a zavargást lecsendesítették. Luther nyolc napig prédikált a „hit 
három alaptételéről”, és tollat fogott, hogy megírja „Intés a zavargások
tól” c. iratát. „De ha nem tanítjuk és nem terjesztjük a nép között ezt az 
igazságot, hogy az ily dolgot szívükből kiküszöböljék, akkor a pápa min
dig előnyben lesz velünk, még ha ezer forradalmat kezdenénk is . . . ” Az, 
aki Wartburgban „naphosszat tétlenül ül, olvasván a görög és héber 
szentírást”, pillanatnyilag a nevelés eszközéhez nyúl, ahhoz, amelyet az 
egyház alkalmazott századokon keresztül. De egyszerre érzi, hogy a szo
kás, a vélemény, a család rendje, az állam, a vagyon, az ember egész 
élete, amely hierarchikus renden alapult, most alapjaiban ingott meg. 
Egyszerre kérdésessé lett minden. Először az emberek gondolatában, tu
datában, s lassan a gyakorlatban is. E pillanattól egy megmagyarázhatat
lan káosz elé néz a társadalom. Az események feltartóztathatatlanul ha
ladnak 1525 felé.

Belátni azt, hogy ő adott jelet a társadalom minden felbontó, megvál
toztató elemének, azt a felelősséget rejti magában, hogy az eseményeket 
vagy leállítani, vagy azoknak élére állni kell. Nem tudjuk, hogy ezekben 
a napokban fel tudja-e mérni, hogy milyen jövő elé néz a német társa
dalom, de az igaz, hogy Karlstadt kiűzése után Wittenbergben egy „kon
zervatív kurzus” kezdődik. Teljesen elválasztotta magát az anabaptisták
tól nemcsak teológiailag, hanem főként anarchizmusukért társadalmilag, 
és őket egyszerűen „sötétlelkületűeknek” nevezi. Az, aki elméletben „for
radalmár” volt, s egy éve még ünnepelt „népvezérnek” indult, a gyakor
latban konzervatív.

Es ekkor simul bele a reformáció a fejedelmi érdekszférába. Mert 1521- 
ben még a Melanchthont nevezte az egyház egyedüli védőjének. Ez év vé
gén, amikor a zavargások megindultak Wittenbergben, neki lett volna 
Joga intézkedéseket alkalmazni. De az események meghaladták Melanch-
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thon erélyét, így állami erő bevonására volt szükség, hogy a forradalom 
útjára terelődött mozgalmat visszatérítse az egyház keretei közé. A feje
delmi beavatkozás a reformációt újra egyházi üggyé tette. Az állami hal 
talom igénybevétele megakasztotta a reformáció általános igényű kibonl 
takozását, de sikerre vitte az egyház reformációját.

Ebből a rövid áttekintésből látható, hogyan indult meg az a mozgalom, 
amely egy kolostori cellában fogalmazódik meg, éretté lesz egy egyetem 
falai között, átfogja az egyház egészének reformálását, és ezzel együtt 
megingatja a középkori társadalom tartópilléreit. Ha azonban a dolgok a 
megindított úton haladnak következetesen végig, könnyen a huszitizmus 
sorsára jut Luther reformációja, vagy a középkor alkonyán kirobbant 
parasztforradalmakéra. Viszont már menet közben a lutheri konzervati
vizmus leválasztotta magát a társadalmi forradalom oldaláról, így meg
mentette bukástól a reformációt.

Mert mindezeknek a forradalmaknak zavaros célkitűzései, szervezetlen 
tömegei, negatív ideológiája képtelen volt tartós sikereket elérni. Egyedül 
a meglevő rend megdöntése volt a céljuk, újat helyette felépíteni nem 
tudtak. A reformációt a bukástól kellő időben Luther tartotta vissza, aki 
éppen mert nem volt forradalmár, a teológia sáncain belülre terelte a 
mozgalmat. Ezzel időt hagyott a szellemi forradalomnak az éréshez, hogy 
lassan tudatosuljon a tömegekben a középkor halála, s az újkor nagy le
hetősége a társadalmi haladásban, Wartburg a „retrográd” Luthert állítja 
elénk, de műve, az egyház reformációja mégis elindult 450 éves diadalút- 
jára. Ez pedig mégiscsak hallatlan nagy lépés volt a középkorral 
szemben.

Dr. Rédey Pál

Luther birodalmi kiátkozása
1521. május 26-án

A wormsi ediktum szövege

Miután egy embernek, név szerint Luther Márton ágostonrendi 
szerzetesnek a tévelygései és eretnekségei senki előtt sem maradtak 
ismeretlenek, X . Leó pápa, a mi szent atyánk, először atyailag meg
intette őt, és a visszavonásra biztatta, és amikor ő ezrt elmulasztotta, 
magas egyházi fejedelmek és tudós férfiak ismételten meghívták, 
és megidézték, és amikor ő engedetlenül távol maradt, a mi szent 
atyánk elkárhoztatta valamennyi könyvét, őt magát pedig mint a 
gonoszság fiát, eretneket és felforgatót kiátkozta. Ettől azonban Lu
ther Márton nem javult meg, hanem inkább mint egy őrjöngő ter
jesztette egész halom könyvét, amelyekben a hét szentséget sérte
geti, a szent házasság törvényeit gyalázatosán beszennyezi, a szent 
misét gyalázza, az úrvacsora kiosztását a cseh mintára ferdíti, a gyó
nást haszontalannak jelenti ki, a böjtölést és az imádkozást meg
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veti, a papi hivatást és a szerzetes életet lebecsüli, Szent Péter utó
dait hallatlan támadásokkal és gyalázásokkal támadja. Kitalálta 
azt is, hogy nincs szabad akarat, elveti a szent atyák tekintélyét, 
nyíltan beszél a szent zsinatok ellen, különösen a konstanci zsinat 
ellen, amelyet a sátán zsinagógájának nevez, amint azokat is, akik 
Húsz János elégetését elrendelték, a sátán apostolainak, antikrisz- 
tusoknak, gyilkosoknak és farizeusoknak mondja. És ahogyan sza
bados önkényes életet tanít törvények nélkül és egészen állattan, 
úgy ő maga is szabados, önkényes ember, aki minden törvényt el
ítél és elvet, aki nem átallotta a pápai törvényeket nyilvánosan el
égetni. Így ez, aki többé nem ember, hanem maga a gonosz ellenség 
emberformában szerzetesi csuhában, egymaga egyetlen bűzös pocso
lyába gyűjtötte sok eretnek eretnekségét, és néhányat maga talált 
ki hozzá, azzal a látszattal, mintha a hitet prédikálná.

Mi, a császári felség, mindezt megfontoltuk szívünkben, és mi
vel néhányan azt tanácsolták, hogy Luthert ne ítéljük el kihallgatás 
nélkül, őt udvarunkba hívtuk, és visszavonásra biztattuk. Ezt a 
visszavonást nem akarta teljesíteni, és elutasította, egészen illetlen 
beszéddel és magatartással, amely nem méltó egy rendes papiember
hez. Ezután a Birodalom fejedelmei és rendjei azt tanácsolták ne
künk, hogy még három napi haladékot adjunk neki arra, hogy meg
térjen. És ezenfelül két választófejedelem, két egyházi és két világi 
fejedelem, kettő a mieink közül és a birodalmi városokból, arra ren
deltettek, hogy tanácsolják őt. És amikor ez a komoly buzgalom 
eredménytelen maradt nála, egyik választófejedelmünk két jóságos 
és ügyes doktort vitt hozzá: Luther Márton ezeknek úgy látszik azt 
felelte, hogy a legkisebb szótagot sem szándékozik törölni irataiból, 
hacsak egy tudós férfi meg nem győzi, mégpedig az ő szabálya sze
rint, nem a zsinatok, nem a császári, hanem egyedül a Szentírás 
igéi alapján, amelyeket az ő felfogása szerint kell értelmezni. Mivel 
ez az ügy mármost annyira elmérgesedett, és Luther Márton egészen 
megkeményedve és fonákul ragaszkodik saját nyilvánvaló eretnek
ségeihez, ez ügy örök emlékezetére az említett Luthert Mártont az 
Isten egyházától elszakadt tagnak, megrögzött felforgatónak és nyil
vánvaló eretneknek ismertük fel és jelentettük ki. És megparancsol
juk, hogy menlevele lejárta után senki ne fogadja házába, ne adjon 
neki szállást, ételt vagy italt, se szóval, se cselekedettel, se nyíltan 
vagy titokban ne nyújtson neki segítséget vagy támogatást. Roko
nait, hozzátartozóit, pártfogóit és követőit is a Részünkről és a Bi
rodalom részéről kiadott átok és nagyátok értelmében mindenki 
nyomja el, fogja el, és javaikat vegye birtokba. Megparancsoljuk 
továbbá, hogy Luther Márton iratait senki ne vásárolja, ne adja el, 
ne olvassa, ne tartsa meg, ne írja le, ne nyomja vagy nyomassa ki, 
és hogy ezután a Szent Római Birodalomban egyetlen könyvnyom
tató se nyomja ki vagy nyomjon újra a hitre vonatkozó iratot a he
lyi felsőbbség tudomása és akarata, valamint a legközelebbi egye
tem engedélye nélkül.
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És hogy mindez végrehajtassák és hiteles legyen, ezt a levelet 
császári pecsétünkkel láttuk el, kiadatott Worms birodalmi város
ban, 1521 május hava nyolcadik napján.

Az ediktumról
A  kiadványt a wormsi birodalmi ülést lezáró ünnepi mise végén 

1521. május 26-án írta alá V. Károly császár, miután híre jött an
nak, hogy Luther hazafelé menet eltűnt. A  kiadvány az 1521. má
jus 8-i dátumot viseli. Magyarázata bizonytalan. Többnyire arra 
gondolnak, hogy előre datálták arra az időre, amikor a teljes biro
dalmi gyűlés együtt volt, mert közben sokan eltávoztak. De nyoma 
van annak is, hogy V. Károly halogatta az aláírást.

Érdemes egyszer teljes szövegében olvasni ezt az iratot, amely 
magyarul alig hozzáférhető. Érdekesen tükrözi, hogy milyennek lát
ták Luthert ellenfelei. Érdekes, hogy hogyan üt át az igazság a tor
zításokon keresztül is. Igaz az, hogy Luther a római egyház sok ha
gyományát megtámadta, és ezért felforgatónak tűnhetett. Igaz az, 
hogy a törvénnyel szemben az evangéliumot hangsúlyozta, és ezért 
törvény tipr ónak láthatták. Igaz az, hogy a hitet prédikálta, bár el
lenfelei ezt csak látszatnak bélyegzik. Igaz az is, hogy hihetetlen 
erőfeszítéseket tettek Luther meggyőzésére eredménytelenül. Csak 
annak nem találjuk nyomát az iratban, hogy Luther akkor már hal
latlan népszerű volt, és hogy ennek mi lehetett az oka, azt sem sej
tetik. A  magyarázat pedig egyszerű: mert már a 95 Tételtől kezdve 
úgy hirdette az evangéliumot, hogy az kapcsolatba került az embe
rek mindennapi életével, gondjával, és szabaddá tette meghaladott 
kötöttségektől, amelyeknek őre a római egyház volt. Ezért lett a 
tiszta evangélium ügye is politikai és birodalmi üggyé! Mint min
dig, ha jól hirdetik.

Dr. Prőhle Károly
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Krónika

Eviani jelentés és határozat 
az evangélikus— református megbeszélésekről

Az LVSZ eviani nagygyűlése hét tagú külön munkabi
zottságot küldött ki, hogy jelentést és javaslatot terjesszen 
a nagygyűlés elé az evangélikus—református megbeszélé
sekről. Friedrich Hübner schleswig-holsteini püspök mint 
a munkabizottság elnöke az alábbi szöveget terjesztette 
elő. Ezzel kapcsolatban „a plenáris ülésen a hozzászólások 
során kritika hangzott el arról, hogy az eddigi megbeszé
lésekben teológiailag nem hatoltak eléggé az evangéliku
sok és reformátusok között vitatott témák mélyére, külö
nösen az úrvacsorával kapcsolatos kérdésekben. Mobbs lel
kész mint a Református Világszövetség megfigyelő-tanács
adója méltatta a jelentést és megjegyezte, hogy a Refor
mátus Világszövetség nagygyűlésén, amely augusztusban 
Nairobiban lesz, szóba fogja hozni.” (Idézet az eviani 
nagygyűlés jegyzőkönyvének 57. pontjából.) A nagygyűlés 
a jelentést átvette, és a végén levő határozati javaslatokat 
elfogadta.

Felhívjuk a figyelmet ezzel kapcsolatban egyrészt D. Dr. 
Pálfy Miklós beszámolójára, aki résztvett a nagygyűlést 
megelőző evangélikus—református megbeszéléseken, és tag
ja volt a nagygyűlés külön munkabizottságának, másrészt 
Dr. Tóth Károly református külügyi osztályvezető cikkére 
a Református Világszövetség nairobi nagygyűléséről.

Az eviani külön munkabizottság jelentése
(1) Az LVSZ helsinki 4. nagygyűlése óta (1963) jelentősen kiszélesedett 

és kimélyült a teológiai párbeszéd a Világszövetség tagegyházai és a re
formátus egyházak között. A megbeszélések eredményeit többnyire közös 
tételekbe és nyilatkozatokba formulázták, amelyekben kifejezésre jut az, 
hogy a tankülönbségek, amelyeket eddig egyházat elválasztónak éreztek, 
elvesztették szétválasztó erejüket. A megbeszélés sok esetben befejezett
nek tekinthető. Az egyházi közösség hivatalos helyreállítása látszik a leg
közelebbi és szükségszerű lépésnek. Egyházi közösségen ebben az össze
függésben rendszerint az evangélium értelmezésében való egyetértés 
alapján létesülő szószéki és úrvacsorái közösséget értjük, amely viszont 
nem-statikus valóság, hanem a lehető legteljesebb közösségre ösztönöz az 
egyház belső életében és a világra néző bizonyságtételében és szolgálatá
ban egyaránt.

(2) Anélkül, hogy átfogó áttekintést akarnánk adni, példaként a követ
kező országokra és területekre utalunk. Az Egyesült Államokban a meg
beszélés, amelynek természetesen nem volt egyházilag elkötelező jellege, 
1962-ben kezdődött, és 1966-ban fejeződött be.1 Hollandiában a németal-
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földi református és evangélikus egyház között az úrvacsorára vonatkozó 
egyetértés alapján már 1956-ban helyreállították a szószéki és úrvacsorái 
közösséget.2 Franciaországban a református és evangélikus egyház ko
rábban is tényleges egyházi közösségben élt, az utóbbi évek folyamán 
közös szövegeket dolgoztak ki (a lelkészavatásról, a keresztségről, az úr
vacsoráról, Isten igéjéről és legújabban az egyházról), hogy a tényleges 
közösséget teológiailag megalapozott, jogilag érvényes egyházi közösséggé 
változtassák.3 A Német Szövetségi Köztársaságban a hivatalos teológiai 
megbeszélés az evangélikus és református egyház között ebben az évben 
az egyházi közösségről szóló közös tételekkel záródott le.4 Lengyelország
ban az evangélikus és a református egyház a Sandomiri Consensus 400 
éves évfordulója alkalmából hivatalosan kinyilatkoztatta a szószéki és 
úrvacsorái közösséget.5 Egyébként ismeretes az, hogy Európa különböző 
országaiban (pl. Magyarországon és Ausztriában) már régi idők óta tény
leges egyházi közösség van evangélikusok és reformátusok között.6

(3) Különös jelentőségűek voltak az európai szintű evangélikus—refor
mátus megbeszélések, amelyek szintén ebben az évben fejeződtek be, és 
amelyekben részt vett az európai evangélikus és református egyházak 
többsége. Ezek két szakaszban történtek: először egy sor teológiai megbe
szélés Bad Schauenburgban (Svájcban 1964-től 1967-ig), amelynek részt
vevői nagyrészt nem mint egyházuk hivatalos képviselői szóltak,7 azután 
két megbeszélés Leuenbergben (Svájcban 1969-től 1970-ig), amelynek 
résztvevőit az egyházak hivatalosan delegálták.8

(4) Az evangélikus és református egyházak közötti viszonynak ez a fej
lődése a különböző országokban arra indította az LVSZ és a Református 
Világszövetség Végrehajtó Bizottságát, hogy 1968 januárjában közös ta
nulmányi bizottságot hívjon egybe. Ennek feladata volt mindenekelőtt, 
hogy kiértékelje az észak-amerikai és az európai evangélikus—reformá
tus megbeszéléseket, különösképpen a Bad Schauenburg-i megbeszélése
ket, és hogy mérlegelje a teendőket a várható fejlődés szempontjából. 
A tanulmányi bizottság jelentésében nyomatékosan támogatta ezeknek a 
regionális megbeszéléseknek az eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a kü
lönbségek, amelyek az evangélikus és a református egyházakat elválaszt
ják egymástól, a közös pozíción belüli különbségeknek bizonyulnak, és 
ezért ideje már, hogy a megbeszéléseket minden eszközzel tovább foly
tassák egészen a szószéki és úrvacsorái közösség helyreállításáig.

(5) A tanulmányi bizottság javaslata alapján a két világszövetség vég
rehajtó bizottságának határozatával közös evangélikus—református bi
zottságot alakítottak. Ez először 1970 januárjában találkozott. Feladata 
•volt, hogy szorgalmazza az evangélikus—református megbeszéléseket a 
különböző országokban és területeken, keresse a teológiai konszenzus 
gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, felülvizsgálja a két világszövet
ség szerepét a fiatal egyházak életében, és megtalálja a szorosabb együtt
működés eszközeit és módozatait a két világszövetség között.

(6) E közös evangélikus—református bizottság 1970. január 28—29-i je
lentésének fő pontjait a következőkben terjesztjük a Nagygyűlés elé.

I. Az evangélikus—református megbeszélések folytatása
(7) A Közös Bizottság egyhangúlag fejezte ki azt a meggyőződését, hogy 

az elkötelező dialógust folytatni kell azzal a célkitűzéssel, hogy a refor- 
mátori egyházak két nagy ága egyházi közösségre jusson. Az a véleménye 
a Bizottságnak, „hogy sajátos történeti és teológiai kapcsolat van az evan
gélikus és a református egyházak között, és hogy ezért ezeknek a meg
beszéléseknek speciális jelentőségük van az ökumenében” .
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(8) A Bizottság egyszersmind kiemeli, „hogy ezt a dialógust nem izolál
tan, hanem az egész keresztyén egyház összefüggésében kell látni” . így 
mondja a jelentés: „Tudatában kellene lennünk annak, hogy az evangé
likusok és reformátusok egységéért folytatott különleges fáradozásunk
nak következményei vannak más kétoldalú megbeszélésekre és más hit
vallású felekezetekre is. Ezért szükséges, hogy mindkét partner, az evan
gélikusok és a reformátusok a megbeszélésekben nyíltak legyenek a kor
rekciókra, és ezt a nyíltságot most és a jövőben még világosabban tanú
sítsák, mint eddig.”

(9) A Bizottság egyenként foglalkozott a leuenbergi megbeszélések je
lentésével, különösen azzal a jelentésben megfogalmazott javaslattal, 
hogy az egyházi közösséget Európa evangélikus, református és uniált 
egyházai között olyan közös nyilatkozattal kellene helyreállítani, amelyre 
a „konkordia” hagyományos fogalma kínálkozik. Ezt a konkordiát a Bi
zottság szerint az érdekelt egyházak felhatalmazott képviselőinek gyűlé
séből kellene kibocsátani, tartalmára nézve pedig a következőket idézi a 
Bizottság a leuenbergi jelentésből:

(10) „Ennek a konkordiának tartalmaznia kellene:
1. Egy nyilatkozatot, amely kifejezésre juttatja, hogy az egyházak az 

evangélium értelmezésében tartalmilag egyeznek. Ezzel lehetővé válnék a 
meglevő hitvallások egyidejű érvényessége az érdekelt egyházakban.

2. Egy nyilatkozatot arról, hogy a hitvallási iratokban bizonyos tanok 
fölött kimondott ítélet a partner tanítását a jelenlegi helyzetben már nem 
érintik, és hogy az egyházi tanításban, rendben és életformában még 
meglevő különbségeknek nincs többé egyházat elválasztó jelentőségük.

3. Egy nyilatkozatot, amely az evangélium értelmezésében való egyezés 
alapján a szószéki és úrvacsorái közösség (interkommunió és interceleb- 
ráció) vállalását jelenti az érdekelt egyházak között.”

(11) A Bizottság nyomatékosan elfogadta ezt a javaslatot, és „javasolja 
az LVSZ és a Református Világszövetség Végrehajtó Bizottságának, hogy 
ezt az eljárást mint lehetséges modus operandit tanácsolja a két világszö
vetség tagegyházai minden csoportjának, amelyek a világ más részén is 
evangélikus—református megbeszélésekkel foglalkoznak” .

(12) Ajánlotta továbbá a Bizottság „szorosabb kapcsolat szorgalmazását 
az európai és az észak-amerikai evangélikus—református megbeszélések 
között, hogy a két terület eszmecserét folytasson egymással” .

II. A teológiai egyetértés gyakorlati következményei
(13) Az Észak-Amerikában és Európában folytatott evangélikus—refor

mátus megbeszélésekről és tárgyalásokról szóló jelentések mutatják: „an
nak a közösen elismert alaptételnek ellenére, hogy az egyházi egységhez 
elég az egyetértés az evangélium hirdetésében és a szentségek kiszolgál
tatásában, az út az elért teológiai egyetértéstől az egyházi közösség meg
valósulásáig különböző okokból gyakran jelentős nehézségekbe ütközik” .

(14) A Bizottságnak az a meggyőződése, hogy sürgetően szükséges a je
lenlegi helyzetben fokozott figyelmet szentelni annak a kérdésnek, hogy 
a teológiai egyetértés és gyakorlati megvalósulása közötti űr milyen 
okokra vezethető vissza, és hogyan hidalható át. E nehézségek leküzdé
sére a következő szempontok merültek fel.

(15) Először: Ha a teológiai egyetértés elérése után még nem lehet azon
nal a teljes egyházi közösséget helyreállítani, akkor „a teljes egyházi kö
zösséghez vezető úton közbeeső lépésekként kellene kihasználni az adott 
lehetőségeket, mint pl. az együttműködés fokozását egyházi, missziói, dia-
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kóniai és szociális területen, a szentségek kölcsönös elismerésére vonat
kozó megállapodásokat, interkommuniós egyezményeket” .

(16) Másodszor: „Ha fennáll az a kívánság, hogy az elért teológiai 
egyezések ellenére ismét elkezdjék vagy folytassák a megbeszéléseket, 
akkor arra kell vigyázni, hogy ezeknek a megbeszéléseknek a témái ne 
egyoldalúan teológiai-tanszerű jellegűek legyenek, és ne a minden rész
letkérdésre kiterjedő konszenzus kérdéses célját tűzzék maguk elé. Ép
pen azokat a problémákat kell megkeresni és tisztázni, amelyek részben 
a tisztán teológiai-dogmatikai hozzáállással megfoghatatlanok, és ame
lyek éppen ezért akadályozzák a teológiai egyetértés gyakorlati megvaló
sítását. Ilyenek: a közös egyházi hitvallások és tanbeli döntések funkció
jának és kötelezőségének eltérő értelmezése, különbségek az istentisztelet 
kialakítása, a kegyesség, az ethosz, az egyházi rend, az egyházi struktú
rák terén. Az ilyen megbeszélések azonban sohase támasszanak kétséget 
afelől, hogy az egyetértés az evangélium helyes hirdetésében és a szent
ségek kiszolgáltatásában mindkét egyház számára elegendő, és az egyházi 
közösséget követeli.”

(17) Harmadszor: „A megbeszéléseknél a csoport összetételére is figye
lemmel kell lenni. Ahol már nem kizárólag a tanításbeli egyetértés hely
reállítása a probléma, hanem inkább az egyetértés gyakorlati-egyházi 
megvalósítása, ott az a fontos, hagy mindenekelőtt gyülekezeti lelkésze
ket, laikusokat és egyházi vezetőket vonjanak be a megbeszélésbe, akik 
egyházi megbízatással és egyházi állásuk és funkciójuk alapján segíthet
nek abban, hogy a teológiai egyetértést realizálják az egyház életében és 
munkájában.”

(18) Negyedszer: „Végül szükséges lesz a teológiai egyetértés elérése 
után a találkozásokat fokozni regionális és helyi szinten, hogy ott megte
remtsék a megélt egyházi közösség tényeit és formáit. A különböző or
szágokban fennálló evangélikus—református kapcsolatok áttekintése egy
úttal megmutatta, hogy a probléma nem mindig az elért tanításbeli 
egyetértés realizálásában rejlik. Megfordítva: gyakran találkozunk tény
leges egyházi közösséggel anélkül, hogy ezt a közösséget teológiailag 
eléggé értelmezték és megfontolták volna. Noha a tényszerű és előrevé
telezett egyházi közösségnek ilyen formáit alapelvileg helyeselnünk kell, 
mégis nagyon fontos az, hogy ezeket teológiailag megvizsgáljuk és meg
alapozzuk, hogy igazak és teherbírók legyenek,”

III. A két világszövetség szerepe a fiatal egyházak életében
(19) Ennek a kérdésnek a megvizsgálásánál a Bizottság tudatában volt 

annak, hogy a fiatal egyházak missziói és ökumenikus helyzetében az 
egyházi egységre való törekvés gyakran a helyi vagy regionális egyházi 
unióra való törekvés formáját veszi fel.9

(20) A Bizottság meg van győződve arról, hogy a két világszövetségnek 
meg kellene kísérelnie, hogy a fiatal egyházakat „újra biztassa arra, hogy 
helyreállítsák a közösséget, és hogy közös akciókat és megbeszéléseket 
folytassanak az egyházi unió célkitűzéseivel, ahol ezt eddig még nem tet
ték meg.” Így szól tovább a Bizottság jelentése: „Teljességgel tudatában 
vagyunk a vitatott kérdések nagy sokféleségének, amelyekkel szembe 
kell néznie egy tagegyháznak, amikor ilyen tárgyalásokba kezd. Külö
nösképpen utalunk arra, hogy minden uniált egyház létrejötte automa
tikusan vet fel olyan problémákat, mint pl. az egyház identitása, a törté
nelemhez való viszonya hitben és cselekvésben, az egyház helyzete (stá
tusa) és az egyház nacionalizmusának (nemzetiségének? Szerk.) kérdése.
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Az a véleményünk, hogy a továbbvivő úthoz hozzátartozik az egyezés a 
hit közös megnyilatkozásaiban. Ügy gondoljuk továbbá, hogy az ilyen kö
zös hitbeli nyilatkozatok alapján lehetséges és értelmes a teológiai pozí
ció sokfélesége. Ennek a fejlődésnek szükségképpen magába kell foglal
nia az egész egyház teológiai örökségének és missziói fejlődésének konti
nuitását. Úgy gondoljuk, hogy ez kívánatossá teszi a kapcsolatok fenntar
tását az evangélikus vagy református hagyományú uniált egyház és az 
LVSZ, ill. a Református Világszövetség között, azzal a reménységgel és 
meggyőződéssel, hogy az ilyen helyi és regionális uniók a szélesebb nem
zetközi szinten is a gazdagodás kifejezéseként jelentkezhetnek, amely 
hozzájárul az egyház teljességéhez.”

(21) „Tudatában vagyunk annak, hogy egy uniált egyház folytatódó 
kapcsolata a konfesszionális világszervezettel különleges alkotmányjogi 
és gyakorlati nehézségeket hoz magával a világszervezet számára ugyan
úgy, mint az érintett tagegyház számára. Ezért mondjuk ki azt a javasla
tot, hogy az LVSZ ugyanúgy, mint a Református Világszövetség keresse 
ezeknek a közös nehézségeknek a pozitív megoldását.”

(22) Végül hangsúlyozza a Bizottság „a fiatal egyházak reprezentatív 
képviseletének szükségességét a Közös Evangélikus—Református Bizott
ságban”, és ennek megfelelő javaslatot terjeszt az LVSZ és a Református 
Világszövetség Végrehajtó Bizottsága elé.

IV. Szorosabb együttműködés a két világszövetség között
(23) A Bizottság erre a kérdésre nézve néhány javaslatot és tervet ter

jeszt a két világszövetség végrehajtó bizottsága elé, amelyekre vonatko
zóan az LVSZ Végreiajtó Bizottsága az eviani ülésen már állást foglalt:

(24) Először: Javasolja a Bizottság, „hogy a jövőben nagygyűléseik ter
vezésében a két világszövetség működjék együtt” .

(25) Másodszor: Javasolja a Bizottság, hogy a két végrehajtó bizottság 
vegye figyelembe azokat a problémákat és feszültségeket, „amelyek kül
földi gyülekezetek alapításával és gondozásával kapcsolatban keletkez
hetnek”, és „ilyen feszültségek esetén. . .  esetről esetre közösen keressék 
az ügy rendezését” . Ajánlja továbbá, hogy „a két világszövetség a kül
földi gyülekezetek alapításával és gondozásával kapcsolatban törekedjék 
alapelvi megegyezésre.”

(26) Az LVSZ Végrehajtó Bizottsága mindkét javaslatot továbbította az 
új Végrehajtó Bizottsághoz.

(27) Harmadszor: A Bizottság fontosnak tartja, „hogy a két világszövet
ség megbeszélést kezdjen ökumenikus elkötelezettségük közös értelmezé
séről és szerepükről az ökumenikus mozgalom további fejlődése során.

Ennél mindenekelőtt két kérdésről van szó:
a) Hogyan lehet az evangélium hirdetését az egyház középponti külde

téseként középpontban tartani és a mai helyzetben helyesen végezni?
b) Hogyan viszonyul a két világszövetség az ökumenikus Tanács Ne

gyedik Nagygyűlésétől az egyházakhoz intézett felhívásához, amely sze
rint ,arra az időre kell előre dolgozni, amikor egy valóban egyetemes zsi
nat ismét minden keresztyén emberhez szólhat és mutathatja számukra a 
jövőbe vezető utat’ ?”

(28) Az LVSZ Végrehajtó Bizottsága elhatározta, hogy ezt a megbeszé
lést a Közös Evangélikus—Református Bizottságra bízza. Elhatározta, 
hogy a Közös Evangélikus—Református Bizottság a következő évben is
iiét jöjjön össze.

(29) Negyedszer: A  Bizottság az idei világgyűlésekre való tekintettel 
kéri mindkét végrehajtó bizottságot, „hogy lehetőségeket keressen és elő
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készületeket tegyen a két világszövetség szorosabb együttműködésére 
teológiai területen. Tekintettel arra, hogy az egyházaink számára adódó 
több mai teológiai problémának nincs közvetlen vonatkozása a hitvallá
sos különbségekre, az egyes problémák felvetésénél mindig arra kellene 
figyelemmel lenni, hogy mennyire lehetséges vagy tanácsos ezeknek a 
közös tárgyalására” .

(30) Az LVSZ Végrehajtó Bizottsága ezt a feladatot bízta a Nagygyűlés 
evangélikus—református megbeszélésekkel foglalkozó munkabizottsá
gára.

A Munkabizottság javasolja a Nagygyűlésnek:
1. hogy adja tovább az LVSZ tagegyházainak alapos tanulmányozásra 

a Nagygyűlés Munkabizottságának az evangélikus—református megbeszé
lésekről szóló jelentését a benne megjelölt dokumentumokkal és kiadvá
nyokkal együtt;

2. hogy az LVSZ Tanulmányi Bizottsága a jövőben a tanulmányok 
vagy tanácskozások tervezésénél és kivitelezésénél vegye számításba, és 
ahol csak alkalom nyílik rá, használja ki az együttműködés lehetőségét a 
Református Világszövetség Teológiai Bizottságával.

Jegyzetek
1. Az előadásokat és eredményeket nyomtatásban megjelentette Paul 

C. Empire: Marburg Revisited, A Reexamination of Lutheran and Refor
mod Traditions.

2. Auf dem Wege, Lutherisch-reformierte Kirchen-Gemeinschaft, Polis 
33, Evangelische Zeitbuchreihe, Zürich, 1967, 49kk lap.

3. Uo. 93kk lap.
4. Megjelent: Lutherische Monatshefte 1970, 7. füzet, 368kk lap.
5. A Német Szövetségi Köztársaságban folytatott megbeszélések ered

ménye, és a „Felhívás a Sandomiri Consensus 400 éves ünnepe alkalmá
ból” szövege hamarosan meg fog jelenni a „Polis” sorozatban, Evange
lische Zeitbuchreihe, EVZ-Verlag, Zürich.

6 . V. ö. ebben az összefüggésben két kiadványt: Kirche und AbendmahI 
I. Studien und Dokumente zűr Frage dér Abendmahlsgemeinschaft im 
Luthertum. Hrsg. V. Vajta, Berlin 1963; — Kirchengemeinschaft: Kirche 
und AbendmahI II. Hrsg. P. E. Hoffmann—H. Meyer, Berlin 1969.

7. Eredményei — egyebek között „Thesenreihen über Wort Gottes, Ge- 
setz und Bekenntnis” — megjelentek: Auf dem Wege, id. m.

8 . A lezáró jelentés a már említett „Polis” füzetsorozatban fog megje
lenni.

9. Ebben az összefüggésben utalunk arra a fontos és előrevivő iratra, 
amelyet az LVSZ Végrehajtó Bizottsága a dániai vedbaeki ülésén, 1969 
decemberében „Dokument zűr Haltung des LWB gegenüber Kirchen in 
Unionsverhandlungen” címen formulázott, és tájékoztatásul a Nagygyűlés 
elé terjesztett.
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Szem le

Május 21-én emlékeztek meg világszerte Dürer születésének öt
századik évfordulójáról. Nürnbergben született 1471-ben, ott is halt 
meg 1526-ban április 6-án. Békéscsaba tudós papja, Haán Lajos ku
tatása nyomán vált világszerte ismertté és elfogadottá a tény, hogy a 
legnagyobb német festő magyar származású. Apja az alföldi Ajtós 
községből származott, ötvös volt Gyulán, és innen vándorolt ki 
Nürnbergbe.

A  tudós hajlandóságú, szüntelenül kutató és kísérletező Dürer, 
a „németek Leonardója”, kiváló festő volt. Erről tanúskodnak port
réi és oltárképei. Nevét kortársai között mégsem olajfestményei, 
hanem metszetei tették széles körben ismertté. A  fametszést és réz
metszést szerény iparból ő emelte a művészet rangjára.

„Lovag, ördög és halál”
Most egyik legismertebb, legérettebb alkotásával, a „Lovag, ör

dög és halál” címen ismert allegorikus kompozíciójával foglalkozunk. 
1513-ban, második olaszországi útja után készítette. Következő évben 
két hasonlóan allegorikus rézkarc csatlakozik hozzá, a „Melankólia” 
és a „Szent Jeromos dolgozószobája”. Évezredek művészete” c. köny
vében Artner Tibor így írja le a képet: „Egy délceg páncélos vitéz 
léptet pompás harci ménjén. Oldalán kard, vállán hatalmas dárda, 
arcának markáns vonásai energikus jellemre vallanak. Az erőteljes, 
büszke nyakú állat rajza Donatello és Verrocchio lovasemlékmű
veit idézi, melyeket Dürer itáliai útjai alkalmával bizonnyal meg
csodált. A  lovag ajka furcsa, mosolyszerű fintorba torzul —  mintha 
csak fölényesen kinevetné az őt megkömyékező szörnyet, aki ho
mokórát tart eléje, emlékeztetőül a halálra. A  keménykötésű katona 
a férfiasság, a cselekvő életerő megtestesítője, szűk vállú, satnya kí
sérője viszont az enyészet, a pusztulás visszataszító jelképe. Kócos 
haján korona, csonttá aszott arcára valamely testet rothasztó beteg
ség borzalmas sebeket mart. Sovány gebéje lehorgasztotta fejét —  
alig vonszolja magát a lovag duzzadóizmú ménje mellett. Közöttük 
egy lompos kutya szalad, hátul pedig egv disznóorrú. kos szarvú, 
tehén fülű, furcsa ördögszerzet bámul a lovagra, és karvalvkörmű 
ujjával megkocogtatja páncélját a dereka táján. A  büszke harcos 
azonban rá sem hederít kísérőire. Előretekint, mint aki biztos a dol
gában, céltudatosan halad útján. Talán ő az igazság bajnoka, az 
igazi hit harcosa, vagv egyszerűen: a nagvbetűs Ember, a huma
nizmus ideáljának északi megtestesítője, akiben Dürer az emberi
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méltóság ikomoran erőteljes jelképét kívánta ábrázolni. Az út sziklás 
partok között vezet. A  lovak patái alatt füvek, kavicsok és surranó 
gyíkocska, a part szélén satnya fák, gyökérzetük félig kinyílik a 
porladó földből. Középütt a szikla és a tüskés ágú fa közt a messzi 
hegyen bástyás vár látszik: Nürnberg tornyai, melyekkel bizonyára 
az ígéret földjét, a mennyei Jeruzsálemet akarta jelképezni a mes
ter, ahová megtörhetetlen akaratú hőse igyekszik. Az emberek, ál
latok és a természet rajza aprólékos: igazában nagyító üvegen át 
kellene néznünk a szemet gyönyörködtető részleteket. A  mű egésze 
mégis egységes hatást kelt, zsúfoltsága ellenére is áttekinthető. A 
finom vonalak, vonalhálók és pettyek pompásan kiemelik a formá
kat —  olyan élethűséggel, mintha a művész nem is metszőkéssel, 
hanem puha ecsettel varázsolta volna képére a fényeket és árnyé
kokat (ha hunyorítva nézzük a képet, tónusai valóban a festmény 
benyomását keltik).”

Illusztráció vagy prédikáció?

Ma gyakran találkozunk irodalmi folyóiratok lapjain olyan gra
fikai művekkel, melyeknek címe ez az egyetlen szó: illusztráció. 
Hogy mit illusztrálnak szinte mellékes. Talán ezért nem közlik. Dü
rer allegorikus metszetei atmoszférát teremtenek, hangulattal telí
tettek, de határozott gondolati tartalmuk van. Címük szűszavúan, 
tárgyilagosan a képen közvetlenül láthatót jelölik. A  most tárgyalt 
metszeten például tényleg a lovag, az ördög és a halál figurája öt- 
ük szemünkbe. Metszetei mégsem illusztrációk. Az illusztráció 
könyvhöz kötött. Díszíti, vagy szemlélteti a könyv tartalmát. Az 
illusztrátor elősegíti az emlékezést, ráirányítja valamire a figyelmet, 
de kikapcsolja a képzelő erőt és a szabad asszociációt. Az illusztrá
ció lehet művészi, de nem önálló művészet. Dürer nem illusztrátor.

De nem is prédikátor. Ha egy képzőművészeti alkotás egy gon
dolatot, vagy magatartást propagál, egyetlen asszociációs lehetősé
get erőszakai a szemlélőre, plakttá válik. Átlépi a művészet ha
tárát és már nem művészet. Lehet a plakát, vagy a prédikáció mű
vészi. De a művészet önmagát számolja fel, ha propagálni, vagy pré
dikálni akar. Nem feladata. Pedig gyakran igénylik a művésztől, kü
lönösen az egyház-művészettől. Ha a művész rááll, szakmai tudása 
ellenére, vagy annak elárulásával, csak giccset alkot.

Dürer allegorikus metszetei —  és ez a „Lovag, ördög és halál” 
címűre vonatkozik —  nem illusztrációk, de nem is prédikációk. Gon
dolkodásra késztetnek anélkül, hogy valami gondolatot reánk tuk
málnának. Szabad asszociációs tevékenységet indítanak el a szem
lélőben, de olyat, amelyet a kép szimbolikus alakjai határozott 
irányba terelnek. A  fantázia önkényes csapongását, az értelmezések 
parttalan szétömlését nem teszik lehetővé. Dürer metszetein a vo
nalak, formák, terek kapcsolása sajátos és gazdag vizuális élményt 
kelt a szemlélőben, de semmiképpen sem öncél játék. Mindent egy
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átgondoltán szenvedélyes meggyőződés és magatartás hordoz és 
Mozgat. Protestáns meggyőződés, protestáns magatartás. Elkötele
zett művész.

Előreformátor ?
Dürert protestáns szellemiség hatja át már jóval Luther fellé

pése előtt. Erről a keresztyén lovagról készített allegorikus kompo
zíciója is tanúskodik. A  metszet jelképrendszerének megértéséhez 
legegyszerűbben Luther hitvalló énekének, az „Erős várunknak” 
segítségével juthatunk. Az éneknek mind a négy strófáját nyugod
tan alá lehetne írni. Pedig 1513-ban, tehát jóval Luther fellépése 
előtt készült. Arra nem gondolhatunk, hogy Luther ihlette volna 
Dürert. A  fordítottjára inkább. Nagyon valószínű, hogy Luther is
merte Dürer metszetét.

Vannak egyháztörténészek, akik Dürert, Luther fellépését meg
előző magatartása és széles körű hatása alapján, előreformátornak 
tekintik. Ez túlzás, mégsem járnak messze az igazságtól. Dürer, kü
lönösen az egyszerű keresztyének, a „laikusak” körében nagyobb 
mértékben készítette elő a reformációt mondjuk Savonarolánál, de 
Erasmusnál is. Kritikusan nézi kora egyházát és egész társadalmát. 
De bírálata az Erasmusénál mélyebbre ható bibliaismereten alapul. 
Bibliai metszeteivel nem bibliaillusztrációt adott kortársai kezébe, 
hanem prófétai erővel tolmácsolt evangéliumot.

Gondoljunk arra, hogy Luther fellépését csaknem 20 évvel meg
előzve, nem egyházi vagy főúri megbízásból, hanem belső indításból 
1498-ban tizenöt fametszetet ad ki a 28 éves Dürer a Jelenések 
könyvéről. Szinte végletekig ragaszkodik a bibliai szöveg részletei
nek is hűséges megjelenítéséhez. Mégsem illusztrációt ad. Ezekben 
a metszetekben egy kora feszültségeit mélyen és felelősen átérző em
ber tanúskodik megrendültségéről és a jövőbe vetett bizonyos re
ménységéről. Megrendültsége és reménysége készteti nyílt társada
lomkritikára. Korának apokalipszise tárul ki metszetein. Leleplező
dik a vézna aszkéta, az elhízott polgár és a dölyfös nemes. Vala
mennyien csodálattal néznek „Babilonra”, a nagy paráznára. Csá
szár és pápa egyformán porban hever, amikor Isten ítélete lesújt a 
földre. Egy aktív, a földi események iránt nagy érdeklődést tanúsító, 
mozgalmas mennyei világra is ráirányítja a tekintetet és a jövő vá
rosára, a mennyei Jeruzsálemre is, amelyet kinyújtott kezével úgy 
mutat meg egy angyal János apostolnak, mint ahogyan Grünewald 
isenheimi szárnyasoltárán a Keresztelő sokat emlegetett mutatóujja 
a Megfeszítettre mutat.

Jézus szenvedéstörténetét ötféleképpen is feldolgozta Dürer. Egy 
új Krisztus-típus jelenik meg metszetein. A  gótika olykor édeskés 
misztikájától eltérően a szenvedő Jézus alakjában megváltásuk nagy 
eseményét akarja felmutatni —  akárcsak Luther.

Nem előreformátor, de a lutheri reformáció egyik legjelentő
sebb, talán eddig eléggé nem is értékelt előkészítője. Nem véletlen, 
hogy később Luther lelkes hívévé válik. Németalföldi utazásán ké-
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szült naplója tanúskodik arról, hogy milyen hévvel ragaszkodott 
Lutherhez. 1521-ben, Antwerpenben, téves értesülés alapján halott 
nak véli Luthert. Így kiált fel: „Ó, Isten, ha Luther halott, ki toll 
mácsolja nekünk ezután oly világosan a szent evangéliumot?!”

A  képzőművész előkészítheti az evangélium munkáját és követ
heti alkotásaival, de semmiképpen sem helyettesítheti. Dürer az 
evangélium munkájának előkészítője és nyomonkísérője. Nem töre
kedett ennél többre, de kevesebbre sem.

Egzisztencialista ?

Korunkban az egzisztencialista életérzés mutat érdeklődést Dü
rer lovagja iránt. A  metszet lehetőséget ad az egzisztencialista bele- 
érzésre is, mint ahogyan sok minden másra, pl. miszticizmusra és 
német nacionalizmusra is lehetőséget adott, de —  csak durva félre
értés alapján. Keresztyén színezetű egzisztencializmushoz Dürer lo
vagjánál jobb szimbólumot kínál a Dosztojevszkij módján értelme
zett Don Quijote (Miskin herceg). A  Sartre-féle ateista egzisztencia
lizmus pedig —  amint erre Veres Péter hívta fel még a figyelmet —  
alig találhatna megfelelőbb jelképet Petőfinél az alföldi betyárról 
rajzolt tömör képénél, akit „éji szállására prüsszögve visz a ló. Háta 
mögött farkas, feje fölött holló.”

Ha egzisztencialista módon értelmezzük a düreri képet, túlzott 
jelentőséget nyer a két szimbolikus torzalak, viszont jelentőségét 
veszti, szükségtelen kulisszává válik a háttérben kiemelkedő bás
tyákkal erősített város, a mennyei Jeruzsálem és a bizonyos jövő 
szimbóluma. Pedig már a fametszetű Apokalipszisből tudjuk, hogy 
ennek az „erős várnak” milyen döntő szerep jutott Dürer történe
lem- és emberszemléletében.

A  keresztyén lovag azért haladt olyan rendíthetetlen biztonság
gal előre útján, mert bizonyos cél, az alapokkal bíró város felé ha
lad. Még nincs ott, de már most oda tartozik. Útja szoros. A  halál, 
a tűnő idő, a terminusok szorongatják szemközt. Hátulról a mulasz
tások, a vétkek húzzák vissza. A  hiábavalóság, az ördög szorongatja. 
Agresszív hatalom mindkettő. Krisztus vitéze se menekül tőlük, 
sőt fokozott mértékben kénytelen ellenállni mindkettőnek. Mégsem 
kell megtorpannia. Ellenállhat és ellent kell állnia. Aliig felfegyve- 
rezetten fogadhatja az agresszorokat, a reménytelenséget és a két
séget. A  hit fegyvereiben. Még nem él látásban. De hite által Isten 
már most erős vára, jó fegyvere és paizsa. —  Dürer biztosan rábó
lintana, ha képe alá az Efézusi levél 6. részének 10— 18. versét írnok, 
ahol Pál apostol a lelki fegyverzetről szól és hozzávennénk még a 
23. zsoltár 4. versét: „Még ha a halál árnyékának völgyében járok 
is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. . . ”

*

Összetett jelenség Dürer. Gótikus lelkű, humanista műveltségű, 
reneszánsz ember. Ez mind kiemelhető a keresztyén lovagról készült 
egyetlen metszetéből is. Egyoldalúság volna azonban ennek az egy
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kénnek az alapján csupán a küzdő harcost látni benne. 1514-ben 
Szent Jeromosról készített metszete alapján a munkájában odaadás
sal csendes derűvel elmerülő, szorgalmas mesterembert is meg kell 
látnunk. És az ugyanez évben metszett Melankóliából a töprengő, 
tudásának, képességeinek határát szomorúan érző gondolkodót is 
megismerhetjük, akiről Bornemisza a következő anekdotát jegyezte 
fel: „Egy képíró, Dürerus, mondotta ezt barátjának: Midőn valamely 
képet írok, egyelőre igen gyönyörködöm benne; azután, hogy jobban 
megnézem, ugyan szégyenlem is.”

Mennyi ellentmondás! De valamennyit egységbe foglalja és ha
tározott irányba tereli Dürer protestáns alapállása, igéhez kötött
sége. Dürerben a hit szép harcát boldogan vállaló „laikust” becsül
jük, aki igéhez kötött lelkiismerettel forgatta tálentomát, szenve
délyesen gondolkozott, lelkiismeretesen dolgozott, elszántan küzdött 
egy korforduló feszültségei között az előrevivő utat kereső társada
lomban. Reménységéről tanúskodva szolgált és szolgálva tanúskodott.

Benczúr László

A római egyház belső helyzete
Ugartörés vagy szakadás?

Hans Küng tiibingeni római katolikus professzor interjúja 
a svájci rádióban, megjelent a Junge Kirche 1971 márciusi 
számában.

Küng professzor úr, osztja ön azt a nézetet, hogy állandóan növek
szik a nyilvánvaló szakadás az egyház eleven erői és az úgynevezett 
legfelső tanítóhivatal sziklatömbje között?

Nem beszélnék éppen szakadásról, semmi esetre sem az egyházszaka
dás értelmében. Mi továbbra is egy egyház vagyunk, talán még inkább, 
mint ahogyan ez gyakran látszik. De igaza van önnek, vannak nagyon- 
nagyon komolyan veendő feszültségek. Ezek növekedtek a pápa legújabb 
nyilatkozatával a vegyesházasságról, a születésszabályozásról, a cölibá
tusról és különböző időszerű kérdésekről: mindezt a feszültségek növeke
désének kell tekintenünk.

Miből adódnak hát ezek a szakadáshoz hasonló jelenségek és fe
szültségek?

Biztosan nem rossz szándékból. Ezt mindig nagyon világosan kell lát
nunk, különösen akkor, amikor a pápát kritizáljuk: az az ember jól gon
dolja, segíteni szeretne az embereknek. A tulajdonképpeni ok sok más ok
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között, amelyeket most nem sorolhatunk íel egyenként, a felső vezetés é 
sok püspök elszigeteltsége. A zsinaton azért ment minden olyan jól, mert 
a püspökök és a pápa együtt dolgoztak a többiekkel. Együtt dolgoztak 
azokkal a teológusokkal, akik megkísérelték az egyház népének kívánsá
gát képviselni. A sajtóra is már mértékben hallgattak, mint ahogyan azt 
ma teszik. Most ismét olyan szakaszban vagyunk, amikor a püspöki kon
ferenciák önmagukban üléseznek, és Rómában is ismét zárt körben dön
tenek el ügyeket, amelyek az egész egyházat érintik. Ügy gondolom, hogy 
ezt az elszigeteltséget kellene leküzdeni. Le is lehet küzdeni. A nyitott 
lelkű püspökök, akár Hollandiában vagy másutt, teológusokkal és laiku
sokkal, férfiakkal és nőkkel dolgoznak együtt, és akkor azonnal 
jobban megy.

Nagyon érdekelne bennünket, hogyan hat ökumenikusán a növekvő 
kritikai szemléletmód álláspontja?

Mindenesetre nagyon sok sajnálkozást váltott ki a mi egyházunkon kí
vül is, hogy nem sikerült nekünk a zsinat utáni időben, tehát a Második 
Vatikáni Zsinat utáni öt évben olyan határozottan előrehaladnunk, mint 
ahogyan azt a zsinati időszak öt esztendejében tehettük. És annak mégis
csak úgy kellene lennie, hogy ismét előrelépünk. A tanítóhivatalnak ezek 
az aktái, ezek az enciklikák és dokumentumok az ökumenikus megértés
nek nagyon ártottak, mindenesetre feltartóztatták a megértést. Másfelől 
azonban úgy tűnik nekem, gyakran figyelmen kívül hagytuk, hogy ez az 
egyház népének szolidarizálódásához vezetett, legalábbis sok gyülekezet
ben. Ma valamiféle alulról jövő ökumenizmusunk van: szervesen nőtt 
valami, úgyhogy nagyobb az egység, különösen gyülekezeti szinten, az 
egyes helyi lelkészek között, katolikus és evangélikus lelkészek között 
egy-egy területen, de a püspökök és az egyházi vezetőségek között is 
nemzetközi szinten, sőt összegyházi szinten is. Ez nagyon fontos fejlődés, 
amely a jövő szempontjából talán ígéretesebb, mint a nagy csúcstárgyalá
sok. Mindenesetre a legfelső egyházi vezetésnek tekintettel kell lennie 
erre, hogy ne hengereljék le alulról.

Igen, hiszen itt már sok minden tisztul. Gondolja, hogy Róma, aka
rom mondani, a mai páli Róma, tudatosítja magának, hogy a legjobb 
lelkeket és keresztyén egyéniségeket ma egyre inkább elveszti saját 
statikussága miatt?

A páli Róma nem egységes valóság. Nemrég ismét figyelmeztettek arra, 
hogy ne beszéljek olyan gyakran a rómaiakról, mert nagyon különböző 
fajta rómaiak vannak, és a Vatikánban is már távolról sem mindenki 
azonos gondolkodású. Az bizonyos, hogy van egy jobbszárny Rómában, 
magában a Vatikánban, amely semmit sem értett abból, ami új a világ
ban történik, olyan emberek, akik egészen más korban élnek. De van 
elég más ember Rómában is, bár úgy gondolom, túlságosan kevés befo
lyással. Ök látják, hogy nem lehet így tovább csinálni. Ök megkísérlik 
menteni, amit menteni lehet, és mégiscsak nekik köszönhetők bizonyos 
könnyítések. A pápa személy szerint mindig egy kicsit a frontok között 
áll, és megkísérli, hogy a lehető legjobbat tegye, nem elégíti ki a kúria 
egyik szárnyát sem, és végül mégiscsak a konzervatív szárny felé hajlik. 
De nem hiszem, hogy a jobbszárnytól eltekintve vannak emberek a kú
riában, akik most éppen az egyház legelevenebb tagjait akarnák el
veszteni.
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Ehhez kapcsolódva talán feltételezhetem, hogy ön  nem tartja lehet
ségesnek, hogy győz az inkvizíciós szellem, ahogyan azt ma egy Da- 
niélou kardinális képviseli a hierarchiában. Másrészt valóban látja Ön 
világos jeleit annak, hogy a másik világ emberei, mint Suenens kar
dinális vagy Alfrink kardinális meghatározhatják a jövendő hierar
chiájának a képét?

Számomra, nyíltan mondhatom, egy olyan ember, mint Daniélou kardi
nális, akit sok év óta ismerek, ma sajnos a hátvéd emberévé lett. Vala
mikor az elővédben volt, de különböző okok miatt ő most a hátvédben 
van. Az embernek talán nincs is mindig ereje ahhoz, hogy az élen járjon. 
Mégis szomorú az, ha egy ember, aki korábban haladó teológus volt, 
most néha nagyinkvizítorként viselkedik. De nem hiszem, hogy túl sok 
befolyása van. Az én tudomásom szerint értelmes emberek őt magában 
Rómában is felismerték, hogy mi ő. Az más kérdés, hogy olyan emberek
nek, mint Alfrink és Suenens, milyen mértékben kedvez a jövő. Bizo
nyára túlságosan sok volna, ha azt mondanánk, hogy ők jellemzők a püs
pöki karra. Amit mondhatunk, az az, hogy ők testesítik meg az egyház 
népe nagyobb és elevenebb részének reménységét. Elképzelhetetlen lett 
volna, hogy egy olyan ember, mint Alfrink, tarthatta volna magát Hol
landiában nagyon erős támogatás nélkül, nemcsak az értelmiségiek vagy 
a teológusok, hanem az egyszerű nép részéről is. És az is biztos, hogy 
egy olyan ember, mint Suenens, amikor interjúi olyan sok visszhangra 
találnak, alulról részesül támogatásban. És az is jól ismert tény, hogy 
egyes püspökök Németországban, Svájcban és Franciaországban is ha
sonlóan gondolkoznak, és ha nem is minden részletben, de mégis alap
vetően ugyanazon a vonalon mozognak. Csak éppen nem nyilatkoznak. Ez 
eddig még hozzátartozik a püspöki konformizmushoz, amit minél hama
rabb le kell építeni, mert ez a konformizmus mindig a legjobb püspökök 
kárára megy, akik azután kompromittálódnak a többiek reakciós maga
tartása következtében.

Milyen legitim módszer lebeg az ön szeme előtt arra, hogy ezzel az 
episzkopalizmussal és (egyszersmind római) abszolutizmussal az elfo
gadható eredmény reményében szembe lehetne szállnunk?

Ez csak egy józan, és mondhatnám, minden területre kiterjedő fárad
hatatlan tárgyalás révén volna lehetséges. Meg vagyok győződve arról, 
hogy ez már elkezdődik a gyülekezeti szinten: hogy sikerül-e a kollegiá
lis egyházi rendszert bevezetni. Nem gondolom, hogy a lelkészek tekinté
lyét csökkenteni kellene, amint a püspökökét sem, de olyan kollegiális 
szervekkel kell ellenőrizni és támogatni, mint a gyülekezeti tanács, vagy 
az egyházkerületi tanács. Hiszen ezt már ezen a szinten el is indították, 
és nagyon sok gyülekezetben és kerületben igazán jól is működik. Azt hi
szem, hogy ma már egyetlen lelkész és püspök sem engedheti meg magá
nak, hogy abszolutisztikusán lépjen fel. Mindenesetre közvetlen kritiká
nak van kitéve, és ezt tartósan nem teheti. A csúcson hagyományosan 
mindig is a leglassabban mentek a dolgok. Ez nem csodálni való. De bi
zonyára az volna a leglényegesebb, hogy a pápaválasztás kérdését meg
fontoljuk. Ha itt nem sikerül olyan rendszert bevezetni, amely reprezen
tatívabb az egyház számára, akkor mindig újabb nehézségek elé nézünk. 
A következő pápát olyan testületnek kellene választania, amelyben nem 
egy nemzet uralkodik, hanem az egész egyház képviselteti magát az egyes 
egyházaknak az egy katolikus egyházon belüli súlya szerint. A testület
nek az életkor szempontjából is legalább egy kissé reprezentatívnak kel-
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lene lennie. Hiszen az egész ifjúság eleve ki van zárva ebből a testület
ből, amelyben alig van ember 40 év alatt. Ennek a testületnek a mentali
tás szempontjából is reprezentatívabbnak kellene lennie. Lehetséges vol
na pl. a püspöki tanácsot kiépíteni. De egyszersmind egy legfelsőbb 
laikus területre is szükség volna. Azt mondanám: az egyház legjobbjai
nak a tanácsát kellene megteremteni, minden különböző rétegből és 
irányzatból, hogy a pápát és a legfelsőbb egyházi vezetőséget tanácsolják 
hogy ebben a mégiscsak nem éppen egyszerű korszakban hogyan menjen 
tovább. Ez a zsinaton egy bizonyos értelemben sikerült, de a zsinat utáni 
időben semmi ennek megfelelőt nem alkottunk.

Természetesen itt van ismét azonnal az ellentétes álláspont kérdése. 
Lehetségesnek tartja, hogy VI. Pál a „Sacerdotalis coelibatus”, a „Hu- 
manae vitae” vagy a „Vegyesházasság-motuproprio” katasztrofális kö
vetkezményei után további legfelsőbb tanítóhivatali dokumentumokat 
bocsásson ki, amelyek az abszolutizmust teszik nyilvánvalóvá, hogy az 
egyházat ismét az Első Vatikáni Zsinat bűvkörébe akarja vissza
kormányozni?

Bizonyára akadnak emberek Rómában, akik az egyházat legszíveseb
ben az Első Vatikáni Zsinathoz szeretnék visszavezetni. Az is nyilván
való, hogy a katolikus egyház új alaptörvénye, amelyen most tanácskoz
nak, messzemenően a Második Vatikáni Zsinatot használja fel arra, hogy 
a Második Vatikáni Zsinat szép szavaival, de az Első Vatikáni Zsinat jogi 
rendelkezéseivel az Első Vatikáni Zsinatot és az akkori abszolutizmust 
végül is újra feltámassza. Vannak ilyen tendenciák, de nem hiszem, hogy 
nagyon eredményesek lesznek. Sokat panaszkodtak arról, hogy nem ha
lad az ügy előre, de azt is látnunk kell, hogy nem sikerült bármit is a 
zsinat előtti állapotba visszahúzni. Bizonyos pontokon nem jutottunk 
előre, de más pontokon sokkal gyorsabban ment, mint gondoltuk. Ma az 
egész liturgiái reformot, a népnyelvet, mindezeket a dolgokat tulajdon
képpen már befejezettnek lehet tekinteni, legalábbis amennyiben azt Ró
mából kell elrendelni. De a dolgokat visszacsavarni egyetlen ponton sem 
sikerült. A fejlődés sokkal inkább tovább halad. Feltéve, hogy Róma egy 
további enciklikát készít, pl. a tekintély kérdéséről, ahogyan azt már 
többször gyanították, akkor ennek csak az volna a hatása, hogy a tekin
tély fogalmát még világosabban átvilágítani, mint ahogyan ez a születés
szabályozás és a cölibátus kérdésében történt. Hatása bizonyára inkább 
negatív volna azok számára, akik itt az Első Vatikáni Zsinathoz akarná
nak visszatérni.

Hadd vessünk fel itt egy nagyon fontos kérdést, amely ma nagyon 
az előtérben áll: Milyen tulajdonképpen a fiatal papok helyzete a cö- 
libátus-enciklika után?

Ez a különböző országokban természetesen különböző, de az általános 
fejlődés egyértelműen az, hogy egyre kevesebb a jelentkező. Azt én kife
jezetten katasztrofális politikának tartom, hogy a dolgokat nem akarják 
meglátni a maguk valóságában, úgyhogy a legjobbakat látjuk távozni 
egyetemeinkről, noha mindenképpen szeretnének egyházi szolgálatba 
lépni. A teológiai hallgatók száma ennek ellenére emelkedik nálunk, és 
ugyanakkor a papjelöltek száma nyilvánvalóan csökken. Saját hallgatóim 
közül nagyon sokat ismerek, akik valóban csak a cölibátus miatt mentek 
el. Más okai is lehetnek annak, hogy nem térnek erre az útra, de a cöli
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bátus mégiscsak a fő akadály. Ez megmutatkozott a legelőbbre haladott 
országokban. Ez Hollandiában és az Egyesült Államokban már ijesztő 
módon kezd hatni. Gyakran kritizálták Rómából a holland püspököket, 
hogy miért olyan merevek ebben a kérdésben. A holland püspököknek 
egyáltalában nincs más lehetőségük, ha már senki sem lép be a szeminá
riumokba, aminthogy részben már ez a helyzet. A püspököknek már a 
népre való tekintettel is gondoskodniuk kell arról, hogy egyáltalában 
kapjanak ismét embereket. Akik elmentek, azoknak száma lassan szá
zakra megy. Ha senki sem jön utánuk, hogy menjenek a dolgok tovább? 
Az mégiscsak világos, hogy előbb vagy utóbb törvényesen is változtatunk 
a helyzeten. De nagyon szükséges volna, hogy az most történjék, éppen a 
fiatal emberek kedvéért. Mert akik most elmennek, hogy valami mást 
tanuljanak, mint teológiát, vagy akik egyszerűen nem mennek gyüleke
zeti szolgálatba, azokat nagyrészt nem tudjuk később visszahozni. A leg
rövidebb időn belül észlelni fogjuk, hogy mennyire fokozódik a klérus 
elöregedése, és hogy milyen kevesen jönnek utána éppen alulról, a fiatal
ságból. Svájcban is már többször előfordult az, hogy a teológiai hallgatók 
már csak azzal a feltétellel szenteltetik fel magukat, hogy ezt a kérdést 
Rómában komolyan felvetik. Ez mutatja, hogy a dolgok nálunk is lassan
ként kritikussá válnak, és hogy azzal kell számolnunk, hogy nagyobb 
csoportok egyszer csak hirtelen feladják a cölibátus-törvényt, amennyi
ben itt kiutat nem találnak.

Amikor ezt az egyenesen ijesztő prognózist hallom, akkor tulajdon
képpen csak azt lehetne mondani, hogy legfőbb ideje volna, hogy leg
felsőbb helyen tudatosítsák ezt az egzisztenciális kérdést. Mert hiszen 
ez egzisztenciális kérdés az egyház számára.

Elég fontos lenne, hogy az ügyet legalábbis a püspökök világosan ma
gukévá tegyék. Elég püspököt ismerek, akik látják a problémát, de kifelé 
eddig éppen Európában még csak kevesen voltak, akik merték nyíltan 
kimondani az igazságot. A pápa nem tudna tartósan ellenállni annak, ha 
látná, hogy a püspökök nagy része mégiscsak más véleményen van. Szí
vósan eltitkolják, hogy igen sok dél-amerikai püspök, sőt püspökök kon
ferenciája is a cölibátus megszüntetését követelték Rómában. Ellhallgat- 
ják azt is, hogy afrikai püspöki konferenciák is ugyanezt tették. Viszony
lag széles áramlat van az egyházban, amely ezt kívánja, de szükséges 
volna, hogy ezt a püspökök világosan kimondják. És az egyik legfonto
sabb dolognak tartanám, hogy a püspökök azokat, akik nősülni akarnak, 
ha egyelőre még nem is celebrálhatják az eucharisztiát, mégis a helyükön 
hagyná, ahol eddig működtek. Nem látom be, hogy miért kell eltűnniük 
az éjszakában és ködben, hogy egy másik helyen ismét feltűnjenek, talán 
mint katecheta, akiről nem lehet tudni, hogy azelőtt mi volt. Ezt én va
lóban emberhez méltatlannak tartom, valóságos véteknek azokkal szem
ben, akik legnagyobb erőbevetéssel dolgoztak nálunk, és gyülekezetük
ben többnyire igen kedveltek voltak.

Nagyon meggondolandó dolog, ha az igazság egyháza ilyen döntő 
ponton nem akar tudni az igazságról, öntől, professzor úr, éppen egy 
egészen döntő új mű jelent meg a csalatkozhatatlanságról. Mi azt hisz- 
szük, hogy alapvető műről van szó, amelyből a jövőben egészen teoló
giailag kell kiindulni. Erre vonatkozóan szerettem volna öntől még 
valamit kérdezni: Az ön véleménye szerint van-e még az egyháznak
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joga az exkommunikációra, ha egy katolikus már nem hisz a legfelső 
tanítóhivatalban, jóllehet a pápaságot elfogadja?

A „tanítóhivatal” kifejezés eleve rendkívül félreérthető, és gyakran 
visszaélésre felhasznált fogalom. Egyházunkon belül, és más keresztyén 
egyházakban, sőt azon túlmenően is egy embernek sem volt kifogása az 
ellen, amikor XXIII. János pápa részben nagyon világos módon a világ 
felé fordult. Nagyon sok dologért síkraszállt, és gondoskodott arról, hogy 
a keresztyén üzenet ismét hangos és konkrét legyein bizonyos dolgokban, 
a keresztyénség egységkérdésében ugyanúgy, mint a zsidósághoz és a vi
lágvallásokhoz való új viszonyulásra vonatkozóan, a hátrányban levők 
szociális, jobb helyzete és a világ békéje érdekében. Ö maga nem egy jö
vőbe mutató lépést tett azzal, hogy meglátogatott foglyokat, és több más
sal. Mindezt elfogadták, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a katolikus 
egyházon kívül is nagyon sokan örültek neki. Ez lenne a „tanítóhivatal” 
a szó legnemesebb értelmében. Tulajdonképpen szívesebben nevezném 
„lelkipásztori igehirdető hivatalnak”, amely igét hirdetni, és nem csak 
egyszerűen kioktatni akar. Az, amit el kell utasítanunk, és amit nemcsak 
egyházunkon kívül, hanem sokszor azon belül is elutasítanak: az, hogy 
egy pápa azt gondolja, hogy a legnehezebb dolgokban, amelyekről kuta
tók széltében és hosszában és éveken át üléseztek és tanácskoztak (mint 
pl. a születésszabályozás bizottságában), ő a Szentiélekre hivatkozva saját 
tanítását hirdetheti. A pápa és a püspökök nem jogosultak arra, hogy 
ilyen értelemben belenyúljanak a tanításba, hogy a teológia, a morál stb. 
technikai kérdéseit valamiféle megmagyarázhatatlan misztikus magasság
ból és mélységből eldönthessék. Azt kellene tennünk, hogy az üzenetet 
hirdessék, és síkra szánjanak azért, hogy hogyan lehetne ma az emberek
nek segítségére lenni, tehát egész konkrétan felmutatni, hogy ma hogyan 
lehetünk keresztyének. Mindez „tanítóhivatal” lenne a szó legnemesebb 
értelmében, ami ellen semmiféle ellenvetést nem lehetne tenni.

Ismeretes, hogy János pápa sohasem beszélt tekintélyről, engedel
mességről és csalatkozhatatlanságról. De tekintélye volt az egész vilá
gon. VI. Pál tulajdonképpen naponta beszél tekintélyről és engedel
mességről, és sajnos nincs neki. Nem kell itt egy abszolút visszalépést 
megállapítani? Ma oktatnak és kommandíroznak, de az emberek iránti 
konkrét szeretetet mégsem realizálják. Ön is ezen a véleményen van, 
professzor úr?

Én VI. Páltól nem vitatnám el az emberszeretetet. Azt hiszem, hogy a 
maga módján benne is megvan, és tulajdonképpen segíteni szeretne. De 
akadályozva van abban, hogy ezt konkrétan tegye: akadályozza az a 
rendszer, amelyben él, és úgy gondolom, a tan is. Ennyiben van ennek 
köze a csalatkozhatatlansághoz. A könyvemben kifejtettem, hogyha a pápa 
a római csalatkozhatatlansági elméletet akarta volna követni, akkor a 
születésszabályozás kérdésében alapjában nem is cselekedhetett volna 
másként. Ezt következetesnek tartanám. Akkor éppen magát a csalatkoz
hatatlansági kérdést kellett volna felvetni. Ezt azonban a bizottság teoló
gusai megkerülték, mert túlságosan forrónak és veszélyesnek érezték. 
Ezért van most vita. Az egész kérdés, amelyet megkíséreltem világossá 
tenni, így hangzik: Szüksége van az egyháznak csalatkozhatatlan téte
lekre? Nem lehetne az egyház, úgy mondhatnám, „infallibilis”, egy tá- 
gabb értelemben „csalatkozhatatlan”, mégpedig úgy, hogy megtartatik az 
evangélium igazságában az ígéret alapján — nem azért, mert nincsenek 
tévedései, hanem minden tévedés ellenére! Ügy gondolom, hogy Isten
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Lelkének csodája az egyházban nagyobbnak tűnne, és igazságát reáli
sabbnak látnák, ha azt mondanánk — nem szívesen mondanám, hogy az 
egyháznak az igazságban való „csalatkozhatatlansága” , hanem inkább 
„elpusztíthatatlansága” abban nyilvánul meg, hogy „megtartatik” , nem 
emberi tévedés nélkül, hanem emberi tévedés ellenére.

Talán éppen emberi tévedések miatt. így nézve tulajdonképpen el 
kellene ismernünk, hogy az infallibilitás megnyilatkozásai — ilyennek 
látja a pápa végső értelemben, ha nem is kimondottan a Humanae vi
tae és a cölibátus enciklikáit — a csalatkozhatatlanság megnyilatko
zásai e pápa idején tulajdonképpen több romot hagy maga után, mint 
amennyit egyáltalán felépített.

Nem tudom, hogy csak romokról van-e szó. Talán a dolgokat egyszer 
valóban ilyen élesen demonstrálva kell kapnunk, hogy végre komolyan 
vegyük. Eddig ezekkel a csalatkozhatatlansági tételekkel mindig úgy csi
nálták, hogy azt mondták, hiszen nincs is olyan sok belőle, száz év óta 
csak egyszer fordult elő, hogy egy tételt csalatkozhatatlannak nyilvání
tottak: Mária mennybevitelét. De így nem jutunk előbbre! De ezen az 
úton nem jutunk tovább. Áz evangélikus teológia is sokkal alapvetőbben 
kérdez, mégpedig: egyáltalában van-e lehetősége annak, hogy csalatkoz- 
hatatlan tételeket alkossunk. És éppen ez a kérdés. Ezt a kérdést azonban 
az Első Vatikáni Zsinaton nem is tárgyalták. Ha valaki azt mondja, hogy 
az Első Vatikáni Zsinat eleve szemben áll ezzel, akkor azt felelném, hogy 
az Első Vatikáni Zsinat ezt a kérdést nem is látta. Az Első Vatikáni Zsi
nat meg volt győződve arról, hogy az egyház csak akkor tartatik meg az 
igazságban, ha úgynevezett csalatkozhatatlan tételeket tud alkotni. Erre 
azt kellene mondani, hogy elég volna, ha az egyház igaz tételeket tud al
kotni hitéről. Ez valami már, mintha azt mondom, most olyan tételt tu
dok alkotni, amely a kettőspont után eleve mentes lesz a tévedéstől. Ezt 
kellene bizonyítani. Könyvemet kérdésnek minősítettem. Nem kellene 
feltétlenül úgy felelni rá, ahogyan én magam kifejtettem, de eddig min
denesetre nem hallottunk még jobbat. Azoknak, akik csalatkozhatatlan 
tételek mellett ki akarnak tartani, ezt kell bizonyítaniuk. Amit erről az 
írás mond, az mind valami más, mégpedig az, hogy a Lélek az Isten egy
házát vezeti és megtartja. *De nem az, hogy minden tétel vagy bizonyos 
tételek eleve mentesek a tévedéstől.

Hát igen, az ön könyvének a konklúziója tulajdonképpen törli a 
kérdőjelet, és a „kérdés” alcímét. Mert úgy tűnik, hogy ön nagyon vi
lágosan, teológiailag nagyon pontosan és megcáfolhatatlanul bizo
nyítja, hogy csalatkozhatatlan tételeket nem lehet definiálni. Bennem 
ez a kérdés támad, az utolsó kérdés önhöz: Hiszi ön, hogy ma még 
egyáltalában kihirdethető volna egy dogmatizáló kijelentés, vagy akár 
egy dogma?

Nem hiszem, hogy egyhamar ismét kihirdetnek egy olyan dogmát, mint 
amilyen a két Mária-dogma volt, vagy a két pápa-dogma. Egy dogma ki
hirdetése eléggé triumphalisztikusnak hangzik. Eredetileg sohasem volt a 
szándék, hogy vele egy különösen ünnepélyes, örvendetes aktust hajtsa
nak végre. Hanem a dogma értelme az volt, hogy egy helyzetben, amikor 
az egyház létéről vagy nemlétéről, vagy egységéről volt szó, egy világos 
tételt formulázzanak és mondjanak: Aki velünk akar lenni, az mondja és 
vallja ezt! Ügy vélem, hogy ilyen helyzet talán ismét adódhat egyszer.
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Sajnos az ilyen lehetőségeket éppen akkor nem használják ki, amikor le
hetne és kellene. Nagyon jó lett volna, ha a püspöki konferencia Német
országban a nemzetiszocializmus idején ebben az értelemben egyszer ösz- 
szejött volna, és világosan megmondta volna: Aki úgy gondolja, hogy az 
egyházban két vezér lehet, vagy hogy a zsidókat szabad kipusztítani, az 
nem maradhat velünk. Ezzel világos választóvonalat húztak volna, min
denesetre fejüket is kockáztatták volna. Adódhat olyan helyzet, amikor 
az egyháznak egy totális rendszerrel szemben, akár jobbról vagy balról, 
alapjában csak a hitét vallhatja meg, és azt kell mondania, hogy aki így 
beszél és cselekszik, az nem maradhat velünk. Ekkor már nem az egyes 
szavakon múlik. Akkor már nem is egy tételről van szó, hanem akkor az 
ember igen jól érti azt az igazságot, hogy aki az egyházban két vezért fo
gad el, aki Adolf Hitlert Jézus fölé állítja, az elfogadhatatlan. Ilyen érte
lemben a jövőben sem zárom ki a dogma lehetőségét, de ez valami egé
szen más lenne, mint amikor dogmát produkálnak akár egyházpolitikai 
okokból, mint a pápa primátusa és csalatkozhatatlansága kérdésében, 
akár kegyességi okokból, mint a legjobb szándékokkal a két Mária-dog- 
ma esetében. Ezek lényegileg nagyon is felesleges dogmák voltak, az ak
kori időben és a maiban is, és mindenesetre nem olyanok, melyeket az 
egyház szükséghelyzete kényszerített ki. Azt hiszem, nagyon sokat kell fi
zetnünk azért, hogy ezekben nem maradtunk szerények — és azt monda
nám —, hogy kihívtuk az Isten Lelkét egyes tételek mellé: olyan tételek 
mellé, amelyek önmagukban nem egyszerűen tévesek, és csak kritizálan- 
dók, és bizonyára helyes intenciókat is tartalmaznak, de ebben a tételsze
rűségben, ahogyan szó szerint le vannak fektetve, úgy vélem, az egy
háznak végsősoron igen keveset használtak, és ezért ma legalábbis újra 
meggondolandók.

C s a l a t k o z h a t a f t l a n  ?
Dogma a modern világ ellen

AZ ELSŐ VATIKÁNI ZSINATON 1870. július 18-án hirdette ki IX. 
Pius pápa azt a minden római katolikus hivőre az üdvösség elvesztése 
mellett ma is kötelező dogmát, „hogy a római püspök Szent Péternek, az 
apostolok fejének utóda és Krisztus egyházának igazi helytartója, az 
egész egyház feje és minden keresztyén atyja és tanítója”, és „amikor a 
római püspök ex cathedra szól, vagyis amikor minden keresztyén pász
toraként és tanítójaként hivatalosan eljárva legfelsőbb apostoli tekintélye 
alapján az egész egyház által megtartandó hitbeli vagy erkölcsi tant ha
tároz meg, akkor magának Szent Péternek ígért isteni segítség révén az
zal a csalatkozhatatlansággal rendelkezik, amellyel egyházát az isteni 
Megváltó a hitre vagy erkölcsre vonatkozó tan meghatározására kívánta 
felruházni, és ezért a római püspök ilyen meghatározásai önmagukért, 
nem pedig az egyház egyetértése következtében, megreformálhatatlanok” .

EZ A DOGMA teológiai és egyházjogi fogalmakkal pontosan becélzott 
hadüzenet és támadás a modern világ ellen. Miután ugyanis a modern 
tudomány és technika fejlődése, a felvilágosodás, a francia forradalom és 
az ismétlődő társadalmi megmozdulások megrendítették a régi világ
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alapjait, a restauratív erők a római pápaság köré tömörültek, és isteni 
akaraton alapuló abszolút tekintélyét állították bástyául a modern szelle
miséggel szemben. A dogma kihirdetését a tiltakozás vihara előzte meg, 
és a szörnyülködés moraja követte. A 600 zsinati tag közül mintegy hat- 
vanan — pápai engedéllyel — a kihirdetés előtt eltávoztak Rómából, de 
két éven belül minden püspök elfogadta és kihirdette az új dogmát.

Ünneprontás?
A TÖRTÉNELMET azonban nem lehet visszafordítani, vagy akár csak 

megállítani. A világ fejlődése tovább haladt, és végül Róma is kénytelen 
volt számolni vele, ahogyan ezt XXIII. János pápa jelképes ablaknyitása 
szemlélteti és a Második Vatikáni Zsinaton és az azóta lefolyt események 
világosan tanúsítják. Most nem szólunk erről részletesebben, mert kitűnő 
betekintést nyújt a római egyház jelenlegi problémáiba az az interjú, 
amelyet „A római egyház belső helyzete” címen egyidejűleg közlünk. 
Tény az, hogy a római katolikus egyház nem egységes, és az irányzatok 
sokféleségével kell számolnunk. Viszont azt is világosan kell látnunk, 
hogy mindez mégis megmarad a római katolikus egyház keretein belül, 
nem utolsósorban azért, mert az egyház csalatkozhatatlansógát kifejező 
pápai csalatkozhatatlansági dogma olyan szikla, amelyet a Második Vati
káni Zsinat sem mert érinteni, nemhogy elmozdította volna. Most is aka
dályozza nemcsak az egyházközi megértést, hanem az egyházon belüli 
haladó erők mozgását is. Nem marad más lehetőségük, mint az, hogy a 
dogma érvényességét körülhatárolják, tartalmát újraértelmezzék, vagy a 
hangsúlyt áthelyezzék. Eközben azonban néha az eretnekség és az egy
házszakadás határát súrolják. Ebben az összefüggésben kell látnunk azt 
a vitát, amely legutóbb a csalatkozhatatlansági dogma körül fellángolt.

A SZÁZÉVES ÉVFORDULÓ alkalmából kérdőjelezte meg az Első Va
tikáni Zsinat dogmáját Hans Küng tübingeni római katolikus professzor 
„Unfehlbar? Eine Anfrage” (Benziger Verlag, Köln 1970) című könyvé
ben. Vihart aratott vele, bizonyára szándékán kívül. Magatartását még az 
az első pillanatra engedetlenségnek tűnő eljárása is jellemzi, hogy köny
vét a kötelező „Imprimatur” nélkül jelentette meg: a támogatás kérdésé
vel nem akart püspököket kompromittálni (23). Magáról azt mondja, 
hogy „kritikusan konstruktív” akar lenni (11), és „meggyőződéses kato
likus teológus” (21). Semmiképpen sem akart ünneprontó lenni. A római 
katolikus egyházért való aggódás szólal meg benne a hívek valóságos 
élete és csalatkozhatatlanul diktáló felső vezetés közötti űr miatt. Miután 
a zsinat utáni időszakban sokszorosan érezték a mai kérdések iránt nyi
tott teológusok és laikusok, hogy törekvéseik mindig a csalatkozhatatlan
sági dogma sziklájába ütköznek, Hans Küng az alapokig akar hatolni, és 
éles teológiai okfejtéssel az igazság kérdését veti fel vele kapcsolatban.

Az igazság rajongója
AZ IGAZSÁG és az egyház viszonya Küngöt már korábban is foglal

koztatta, most azonban új fordulatot vett, amikor a csalatkozhatatlansági 
dogmával kapcsolatban vetette fel az igazság és a tévedés kérdését. Ha 
jól látjuk, kettős fő tétele van. Az egyik az, hogy egyedül Isten tartja 
meg az egyházat az igazságban Szentlelke által. A másik pedig az, hogy 
Isten a tévedések ellenére tartja meg az egyházat az igazságban. Jel
lemző mondata: „Az egyház megtartatik az igazságban, a mindig lehet
séges tévedések ellenére!" (143). A puszta megismerés síkjáról az etika 
síkjára viszi át a kérdést ez a mondat: „Amennyiben az egyház alá
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zatosan engedelmeskedik Istennek és igéjének és akaratának, annyiban 
van része az Isten igazságában!” (147). Ezzel érzékelteti, hogy az igazság 
az egyház fölött áll, és ezért sohasem rendelkezhet vele: „Az ,infabili- 
tás’ szót így annak tartjuk fenn, akinek eredetileg is fenn volt tartva: 
Istennek, igéjének és igazságának, annak az Istennek, qui nec fallere 
nec falli potest (aki nem tévedhet és nem téveszthet meg), és aki szo
ros értelemben véve a Solus infallibilis (az egyedül tévedhetetlen)!” 
(149) Ez a csúcspontja teológiájának, és majdnem eléri a reformációt, 
amikor egyedül — a reformátort solus! — Istent mondja tévedhetetlen
nek. De csak majdnem! Csak ne volna ott ez a megszűkítés: „szoros 
értelemben véve” más is lehet tévedhetetlen, pl. a pápa. Ez a nyitva ha
gyott kiskapu mutatja, hogy mégsem lépte át a római egyház határát.

TÉVEDNI emberi dolog, tévedni pápai dolog, és tévedni egyházi dolog: 
errare humánum est, errare papale est, errare ecclesiale est. Az ismert 
közmondásnak ezzel az alkalmazásával járja végig az egyháztörténetet, 
és szól arról, hogy az egyház a pápákkal együtt sokszor tévedett. „Számos 
a divat, a bűn és a vétség ebben a hosszú egyháztörténetben” — így zárja 
le szemléjét (153). Ezzel a történeti szemléletmóddal, amely egyébként az 
egész modern katolikus teológiát is jellemzi, az egyház értelmezése is kö
zel kerül a reformátori felismerésekhez, de megint csak közel kerül. Ezt 
mi sem mutatja világosabban, mint az, hogy nem hallunk nála az egyház 
bűnösségéről, vagy arról, hogy az a congregatio peccatorum. Mert sze
rinte az egyes tévedések nem jelentik azt, hogy az egyház nem marad 
meg az igazságban: „Az infallibilitás, a csalatkozhatatlanság ebben a ra
dikális értelemben jelenti az egyház alapvető megmaradását az igazság
ban, amit az esetenkénti tévedések sem szüntetnek meg.” (148) Ha jól lát
juk, radikális kiindulásához képest mégiscsak bizonyos következetlenség
gel vállalja, hogy az egyháznak nemcsak kapott igazsága, hanem saját 
igazsága is van, s ez ismét azt mutatja, hogy mégsem tért le a római ka
tolicizmus alapjairól.

Támadásba burkolt védelem?
SZENZÁCIÓKÉNT hat az, hogy Hans Küngöt éppen fegyvertársai, kö

zöttük is elsősorban Kari Rahner, támadják, akikkel közös fronton 
harcolt a zsinaton és a zsinat utáni időszakban. A két álláspont közötti 
különbséget azzal lehet összefoglalni, hogy Hans Küng kétségbevonja, 
hogy egy tételről eleve ki lehetne jelenteni tévedhetetlenségét, és ilyen 
tételek megfogalmazását nem is tartja életfontosságúnak az egyház szem
pontjából, mert nem a tételek, hanem Isten tartja meg az egyházat az 
igazságban. Kari Rahner viszont élesen és szenvedélyesen állítja, hogy té
vedhetetlen tételek lehetségesek és szükségesek. Yves Congar pedig, úgy 
látszik, messzebb menően hajlandó együtthaladni Hans Künggel, de ál
láspontját szélsőségesen egyoldalúnak tartja igazságának elismerése mel
lett. A német püspöki konferencia foglalkozott Küng ügyével, hangsú
lyozta, hogy az isteni ige helyes magyarázatának jogát az egyház képvi
seletében a pápa gyakorolja, megállapította, hogy Küng a hit és az egy
ház értelmezésének néhány alapelemét nem őrizte meg, de ítéletet nem 
hozott.

EGY HASONLAT, azt hiszem, jól jellemzi a helyzetet: „Küng mint egy 
derűs huszár vágtat az ütközet sűrűjébe. Fegyvert ragad, és kardja törté- 
net-kritikailag borotvaélesnek bizonyul, kiemelkedik, sőt előre kerül, sőt 
majdnem elszigetelődik a nyomában járó csapattól, de amikor karja már- 
már ellankad, odavágtatnak a hűséges bajtársak, a Rahnerek, a Metzek
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és a többiek, nem hagyják cserben, és kivágják a gyűrűből, még ha eköz
ben ő is megkapja a magáét egyiktől vagy másiktól.” (H. Grote)

Igazi tekintély

FEJÉN TALÁLTA A SZEGET a svájci rádió riportere, amikor a Küng- 
gel folytatott beszélgetés során emlékeztetett arra, hogy János pápa so
hasem beszélt tekintélyről, engedelmességről és csalatkozhatatlanságról, 
de tekintélye volt az egész világon, Pál pápa pedig naponta beszél tekin
télyről, és engedelmességről, de sajnos nincs neki. Küng pedig ennek tar
talmi magyarázatát adta azzal, hogy János pápa síkraszállt a hátrányt 
szenvedők megsegítéséért és a világ békéjéért. Ehhez nem kell kom
mentár.

Dr. Prőhle Károly
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Halottunk

Mogyorósy Gyula
1884-1971

Nyolcvanhét éves korában 1971. március 15-én hazaérkezett 
Mogyorósy Gyula nyugalmazott lelkész. Életútjának adatai is sokat 
mondanak. Rohoncon született 1884. február 2-án. Abban a kis bur
genlandi városban, ahol az evangélikusok szerették hitüket, temp
lomukat, bibliájukat. Szülei Bükre költöznek, öccse és húga már 
Bükön születnek. Elemi iskoláit Bükön végzi, ahol olyan kitűnő ta
nító vezetgeti mindennap Istenhez a sok gyereket, mint Hajas Kál
mán. Középiskoláit részben Sopronban, részben pedig Felsőlövőn 
járja. Felsőlövőn, ebben a kicsiny evangélikus gyülekezetben Wim- 
mer lelkész, aki nemcsak jó igehirdető, de kultúr apostol is, tanító
képzőt és gimnáziumot létesít.

Teológiai tanulmányait Sopronban, Halléban és Wittenbergben 
végezte. A  büki fiút —  akkor már régen bükinek számított —  az 
ugyancsak büki származású Gyurátz Ferenc dunántúli püspök szen
teli lelkésszé 1908. szeptember 6-án, Répcelakon. Az esküt átforró
sodott szívvel és kipirult arccal mondja a fiatal lelkész.

Segédlelkészi szolgálatot végzett Szombathelyen 1908— 1910. áp
rilis 15-ig. Bükön 1910. április 15-től augusztus 10-ig. Bakonyszent- 
lászló hívja meg lelkészül és ebben a bakonyi községben hirdeti Is
ten igéjét 1910. augusztus 14— 1945. március 1-ig. Elfáradt a nagy 
munkában, hazamegy Bükre az ősi házba. Szinte haláláig együtt 
él húgával. Együtt gondozták a kertet, a gyümölcsfákat, a virágos 
udvart.

Idős korában is több alkalommal hirdette Isten üzenetét a büki 
templomban.

Hitet a hűséges édesanya imádságaiért adott néki az Isten. Is
mertem személyesen is Mogyorósy Gyula édesanyját, aki egyszerű 
családból származott, de nagyasszony volt, a szó nemes értelmében. 
Házából senki el nem mehetett valamilyen segítség, vagy legalábbis 
egy jó szó nélkül.

Szolgáló szeretetet édesapjától tanult, aki a nálánál szegényebb 
földjét fölszántatta, a mezőről a burgonyát, erdőből a fát hazavi
tette.

Jó teológus volt. Dolgozószobájában értékes, jól használható
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könyvek vették körül. Németül jól beszélt és jól olvasott. Készül
tünk együtt is, a vele készülő csak meggazdagodhatott.

Gyülekezetének hűséges pásztora. Nemzedékek nőttek fel előtte 
és úgy keresték őt, mint gyermek az édesapját.

Március 17-én temette Komjáthy Lajos büki lelkész. Az ősi Mo- 
gyorósy sírboltban egy halottal több van. Hisszük, hogy a feltáma
dáskor is eggyel többen lesznek.

Mi pedig mélyebbre hajtjuk fejünket és kérjük Istent, hogy a 
Jézus Krisztus érdeméért adjon Mogyorósy Gyula jó testvérünknek 
békességét, azoknak pedig, akik a megfáradt öreg lelkészt szerették, 
vigasztalást.

Fülöp Dezső
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. VASÁRNAP 
1 Kor 15, 32—34 

I.
Textusunk verseire is áll, hogy ez „a levél mintaszerűen mutat rá az 

egyháznak a világban való helyzetére és feladatára. Az egyház a világban 
úgy él, mint Isten népe, szentek serege, a kihívottak gyülekezete. . .  De az 
egyház a világban van, és abból nem vándorolhat ki” . Az viszont termé
szetes, hogy az egyházba benyomuló világias lelkűiét ellen küzdeni kell, 
amint Pál „ebben a levélben a rajongókkal, közelebbről a ,gnosztikus- 
pneumatikus’ irányzattal szemben veszi föl a küzdelmet” . (V. ö. Káldy 
Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe.) Ez a tanítás behatolt a korintusi 
gyülekezetbe, és a halottak feltámadásának hitéről való lemondással is 
együtt járt. Érthető, hisz e gondolkodás számára a test a lélek börtöne.
A haláltól várták a „nemesebb” rész szabadulását.

Más oka is volt annak, hogy a korintusiak közül sokan eljutottak a ha
lottak feltámadásának tagadásáig, jóllehet Krisztus feltámadását nem ta
gadták. Mint annak az időnek sok keresztyéné, még életükben várták 
Krisztus vissza jövetelét. A feltámadás utáni találkozás számukra túl 
messzinek és különösnek tűnt. Továbbá arra is gondolhatunk, hogy a 
kezdeti idő keresztyénségében a hit egyes elemei még nem voltak olyan 
szilárdan „összeillesztve”, mint később. Tanulságos, ahogyan a keresztyén 
hitélet összefüggéseire tanítja a gyülekezetei. A keresztyén hit nem egyes 
tanítások lazán összerakott mozaikja, hanem egyik tétel szorosan kap
csolódik a másikhoz. A következmények elutasításával az alapot is tagad- : | 
juk. Az egész 15. fejezetben azt igyekszik megmutatni Pál, hogy a halót- | 
tak feltámadása elválaszthatatlan összefüggésben áll Krisztus feltámadd- 
sával és a gyülekezet hitével, életével.

II.
A 29—34. verseket lehet a 12—19. versek folytatásának is tekinteni. Pál J 

két „példával” egészíti ki az ott mondottakat, megmutatva, hogy az álta- I 
lános feltámadáshit mennyire meghatározza a keresztyén ember gyakor
lati életét.

32. v. A feltámadás reménysége nélkül értelmetlen lenne az apostol 
küzdelmekkel, szenvedésekkel, halálos veszedelmekkel teli élete, az 5 
evangélium ügyéért való minden erőfeszítése. De ugyanígy nem lenne ér
telme a keresztyén emberek erkölcsi törekvéseinek sem. Hogy képletesen-'1 
vagy szó szerint kell-e értenünk Pál küzdelmét az efezusi „vadállatok
kal” , nem világos, de nem is lényeges. Fontos az, hogy Pál tudja: végül 
Uránál lesz, ha az ő tanújaként él s hal meg. Viszont ha a halállal min- j 
dennek vége lenne, értelmetlen lenne az ilyen élet. (Fii 2,16) Akkor való- 
bán nincs nagyobb bölcsesség, mint az, hogy élvezzük az életet, ahogy j 
csak tudjuk! Az ember egyszer él! Pál szerint ez az értelmes élet-élvezet « 
a feltámadás tagadásának szükségszerű következménye. A halottak feltá- J 
madásának elutasítása tehát erkölcsileg is veszélyt rejt magában. Az em-
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ber lelkileg „lerészegedhet’V Elvesztheti józanságát, erkölcsi tartását, és 
így ismételten régi bűneibe eshet.

33. v. Az intéssel kapcsolatos idézet Menander görög költő Thais komé
diája c. művéből való. Lehetséges fordítása még: Gonosz beszéd (fecsegés, 
rossz környezet) megrontja a jó erkölcsöt.

34. v. A keresztyénektől Isten józanságot kíván. Ez pedig a feltámadás
hit következménye. A feltámadás reménysége szembe fordít minden bűn
nel. Az örök életbe vetett hitünket akkor vesszük komolyan, ha Isten is
meretén igazodva őrizkedünk a bűntől, illetve döntően szakítunk vele! — 
s ha teljes egészében odaszánjuk magunkat Isten igéjének a szolgálatára.

Gondoljuk át más oldalról is ezt a kérdést. A feltámadás hitében tulaj
donképpen Isten hatalmát fogadjuk el. Megfordítva: A feltámadás taga
dása Isten hatalmának tagadása — tehát Isten teremtő hatalmának taga
dása is, Isten megváltó hatalmának elutasítása is, ahogy azt Jézus csodá
jában véghezvitte. (Hitágazatok összefüggései!)

Továbbá a feltámadás tagadása tájékozatlanság Isten ismeretében. 
A szellemi ismeretet dicsőítő korintusiak istenismerete egyenlő a nullá
val. Bölcseknek tartották magukat, holott csak beképzeltek voltak. Hi
szen igazi istenismeret éppen ott van, ahol egyértelműen az apostol sza
vára hallgatnak, ahogy ezt ma is hirdeti az egyház, (v. ö. a vasárnap jel
legével: meg ne vessétek azt, aki szól!) Isten lényege, amin hitünk nyug
szik, az, hogy Ö a feltámadás Istene, az élők Istene, nem a halottaké. 
Nem akar sem értelmetlen életet, sem értelmetlen halált. Ezért előhív a 
halálból is. (Lásd következő versek!) Ezért küldte át Jézust is a halálon 
és a feltámadáson, hogy megnyissa a halottakból feltámadottak sorát. 
(Rm 8,29)

III.
Textusunk nem kimondottan húsvéti ige. Ezért is kerülhetett Szent- 

háromság utáni vasárnapra. A vasárnap liturgikus színe zöld. A zöld a 
világ színe, a világé, ami felé Isten a növekedés igényével fordul, vagy 
másképp, amelytől Isten gyümölcstermést vár. Leszűkítve a kört a ke
resztyén életfolytatásra, ott sincs megállás, annak rendje is az állandó 
előrehaladás. Pál másutt használja a „versenyfutás”, „célszalag” képét. 
A célszalag átszakításáért fut, célja elérésére törekszik. Az örök cél el
érésében a halál részünkről átszakíthatatlan gát. Krisztus feltámadása 
nélkül nem szakítható át a célszalag, hiábavaló a keresztyén élet. Krisz
tus feltámadásával elérhető a cél, s nem hiábavaló munkánk az ÚRBAN. 
Krisztussal mi is átalmegyünk a halálon.

Rendkívül gyakorlati módon támasztja alá ebben az igeszakaszban a 
tudós Pál a hit igazságait. Ezért hoz föl példát életéből, ezért idéz. Itt 
nem teológiailag érvel és „bizonyít”, hanem általános emberi vonalon 
marad. Emberi élet is lehet látható bizonyítás a hit dolgában és az emberi 
tapasztalatok leszűrt törvényszerűségei is használhatók a keresztyén ta
nításban.

Aki komolyan akar keresztyén lenni, megérez valamit abból, amit Pál 
tapasztalt életében. Mi értelme lenne a feltámadott Krisztussal élni, a 
róla való tanúskodásban életünket kockára tenni, ha a halál falán min
den szétzúzódik? Az emberek, a világ gondjának-bajának fölvételében, 
a jó szavakkal, cselekedetekkel, anyagiakkal való segítésben sokszor ha
mar fáradttá, csüggedtté, kiábrándultakká leszünk. Nem látjuk a „hasz
not”. Sőt néha a „jótettért jót várj” is visszájára sül el. A megfásult „sa- 
vanyúkáposzta-keresztyénségnek” aztán már alig-alig van köze az evan
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géliumhoz. Nem csoda az sem, hogy ilyen állapotban nincs hitele keresz- 
tyénségünknek, mert hiszen az elmélet nem rímel a gyakorlattal.

Az Isten igéjének engedelmes keresztyén élet úgy válik megvalósít
hatóvá, az élet terhei pedig hordozhatóvá, ha arra az Ürra nézünk, aki 
az igazi keresztet viselte, aki a halál és feltámadás útját már megjárta 
előttünk. Az Úrban való bizalom megerősíti csüggedt szívünket, megvidá- 
mítja életünket. A feltámadás reménységében értelmet, erőt, célt kap az 
élet. Jézus Krisztus az örök életre nézve „hasznossá” teszi minden jó cse
lekedetünket. Ebből következik, hogy hasznossá tesz bennünket egymás 
számára, a társadalom, a világ számára. A benne hivő emberek élete 
nem merül ki „evés-ivásban”, önzésben, öncélú elméletek kiagyalásában. 
Jó gondolatokat találunk ezzel kapcsolatban H. Führ alapigénkről írt 
alábbi meditációjában.

Talán egy kissé furcsán hat, hogy a „jó erkölcsök” összefüggnek a fel
támadással. De nem meggyőző, ha — csak felelőtlenül is — azt mondjuk: 
„a halállal úgyis mindennek vége. Tehát használjam ki az időt. . .  Hogy 
közben mások szenvednek vagy elpusztulnak, számomra mindegy. Job
ban kellett volna vigyázniuk!” F. Dürrenmatt a Bíró és hóhérja c. detek- 
tívregényében Gastman alakjában olyan embert ábrázol, aki „a jót épp
úgy ötletből teszi, mint a rosszat.” Hangulatból, ötletből cselekedni a jót 
vagy rosszat — mások iránti minden felelősség elutasítását jelenti. Én 
vagyok a norma magam számára.

S bár vannak törvények arra, hogy senki se okozzon soha kárt, bajt a 
másik embernek, van olyan kár és fájdalom is, amelyet anélkül okozha
tok, hogy a bíróság elítélne. Például a szeretet terén.

A feltámadásról szóló üzenetben többek között az is világos, hogy Isten 
előtti felelősséggel kell élnünk. Isten majd megkérdezi: „Mit tettél azzal 
az emberrel, akit hozzád küldtem az úton?” S akkor megcáfolódik az a 
régidőktől fogva mindmáig ismételt „fecsegés” : „Együnk és igyunk, hol
nap úgyis meghalunk!”

Nincs okunk arra, hogy elmúlt idők erkölcseit védelmezzük. Az erköl
csök változnak. De jaj, ha olyan erkölcs alakul ki, amely a másikat nem 
veszi tekintetbe, vagy éppen ártalmára van annak. Az erkölcs lényege 
éppen a másik ember figyelembe vétele, sőt annak segítése, védelmezése. 
A halál és feltámadás éppen ezekre int és hív minket.

Bárdossy Tibor

Laikus kérdések és szempontok lKor 15, 32—34-hez
Amikor életünkben meglazulnak „erkölcsi eresztékeink” , amögött min

dig hitbeli, reménységbeli meglazulás áll. Nem hiszünk a feltámadott 
Jézus Krisztusban és az öröklétben. (32a) — „Jehovisták” jártak nálunk a 
múltkor, és állandóan a „fenevadról” beszéltek. Itt Pál mire gondol, ami
kor azt mondja, hogy Efezusban ellene viaskodott? (32a) — Mit ért azon 
Pál, hogy „mi hasznom abból” a küzdelemből, amit Efezusban harcolt, ha 
nem támadnak fel a halottak? Mit szóljunk akkor a nem keresztyének 
jó ügyekért végzett erőfeszítéseire? Azok teljesen hiábavalók? És tényleg 
olyan értelmetlen, ha mi itt a földön „hasznosak” akarunk lenni? (32a) 
— Azt hiszem itt utalni lehetne azoknak felelős részvételére az emberi
ség életében, akik keresztyén reménység nélkül is példát mutathatnak 
nekünk. Lehet, hogy „nem ismerik az Istent” , de sok áldozatvállalásuk 
arról beszél: „ismerik az embert”, valóságos szükségeivel együtt. (32a) 
— Mik vagy kik azok a „fenevadak” ? Lehetséges az, hogy Pál apostol 
is küzdött az arénában? Vagy ellenségeit illeti ezzel a nem éppen díszes
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jelzővel? (42) — Nem egészen értem a 32. vers „hasznom” szavát. Itt nem 
valami előnyről, nyereségről van szó. Inkább arról, hogy „strapálta” ma
gát, kockáztatta életét. Itt inkább arról van szó: hogy mi értelme van az 
egésznek. (42) — Szerintem ennek az igének a központjában a feltámadás 
van. Vagy van feltámadás és akkor van értelme a jóért való küzdésnek, 
vagy nincs, de akkor felesleges és értelmetlen a jó igyekezet. — Az nem 
lenne baj, hogy földi múlandó céljaink vannak, a baj az, hogy csak ilye
nek vannak. (42) — Jó lenne a 32. vers végéről szó szerint is hallani. 
Nálunk nincsenek éhezők, sőt mi vétkesen sokat adunk a táplálkozásra. 
Miért nem prédikálnak a papok az alkoholizmus kérdéseiről is? Pedig 
súlyos probléma. Újságban olvastam statisztikát egy faluról. Bortermő 
vidék, mégis annyi az italbolt évi bevétele, hogy a falu minden egyes 
lakójára kétezer forint jut. Ez nagyon szomorú. (42) — A 33. vers egé
szen világos. Nekem a fiatalok jutottak itt az eszembe. Megnéztem az új 
katolikus bibliafordítást. Ott a gonosz társaságok helyett gonosz beszédet 
olvastam. A mi fordításunk világosabb. De miért van ott másként? Lehet, 
hogy ez is jó, meg az is? (42) Az újságban olvastam a brazíliai karne
vál halálos áldozatairól. Ott is valami ilyesmiről lehetett szó. Mi az a 
„felserkenés” ? Miből és mire serkentjük fel? Ennek is köze van a feltá
madáshoz? (42)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP
Kol 1, 21—23 
A textus felé

Alapigénk nem önálló egység. Szervesen kapcsolódik az úgynevezett 
„Krisztus himnuszhoz” , amely arról tanúskodik, hogy Krisztus az egész 
világot kibékítette Istennel (20. v.!). A „kibékíteni” ige adja textusunk 
kulcsszavát is. Ezzel Pál egyrészt arra int bennünket, hogy a bűnbocsánat 
és az újjászületés ténye reménységgel töltsön el minket a világot illetően, 
másrészt meg akar óvni attól, hogy a 2 0 . versben említett „kozmikus” 
kibékülést metafizikailag, kozmológiailag mintegy az egész világot egy 
csapásra megváltoztató aktusnak értsük. A természet törvényei nem vál
toztak Krisztus halála és feltámadása után sem. A „kibékülés” az evan
gélium hirdetésének és a reá válaszoló hit történeti eseményében aktua
lizálódik. Hogy Isten békességét az egész emberiségnek felkínálhassa, 
lett Pál többek között az evangélium szolgája. (23. v. c.)

A szószék felé
Mi, akik a szószékre készülünk ugyanabban a szolgálatban állunk, 

mint az apostol: az evangéliumot kell hirdetnünk. Hogy ezt az evangé
liumot hitelesen hirdethessük, világos különbséget kell tennünk Isten 
fenntartó és megváltó munkája között. Az evangélium érdekében ugyanis 
hajlamosak vagyunk arra, hogy a világot teljesen feketére fessük, s a 
haladás irányában tett minden erőfeszítést eleve hiábavalónak bélyegez
zük. A haladás kétségtelen tényei viszont bizonytalanná tehetnek az 
evangélium felől, mintha az ember a haladással megválthatná magát a 
bűn és halál bilincseiből. Ahogy az új élet elnyeréséhez életben kell 
lennünk, úgy megváltás ajándékának elfogadására is csak az alkalmas, 
akit Isten megtartott az evangélium meghallására. A bűn nem rontotta
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meg annyira a világot, hogy az ember képtelen volna a benne rejlő 
értékekkel egy jobb világért küzdeni, és nem szabad keresztyén szkep
ticizmussal bénítani akár mások, akár a saját erőfeszítésünket egy embe
ribb világért. Ez az álláspont olyan képtelen mezőgazdasági szemlélethez 
hasonlítana, amely a gaz kiirthatatlanságára hivatkozva hagyna mindent 
elgazosodni. De az is igaz, hogy a leghősibb erőfeszítés sem tud bűnös 
mivoltunkon változtatni, s ezzel számolnunk kell a világban éppúgy mint 
az egyházban. Rajongás volna a világot tökéletes emberekre számítva 
berendezni. A bűntől egyedül az evangélium tud megszabadítani, mert 
ez adja hírül, hogy Isten Jézus Krisztusban kibékült velünk. Az evangé
lium hirdetésénél nagyobb szolgálatot nem végezhetünk embertársaink
nak.

Az az örömhír, amelyet igénk alapján hirdetnünk kell, Jézus halálában 
van elrejtve. Jézus keresztje vezet a régiből az újba. A hittel fogadott 
evangélium sokkal több holmi rafinált életmagyarázatnál, az evangé
lium valóságos életfordulat: az „egykor” a „most” -on keresztül „azután”- 
ná válik. Az evangéliumnak ez a cezúra-jellege önként kínálkozik az ige
hirdetés felosztásául. Bevezetőül talán arról beszélhetnénk, hogy vannak 
olyan események az életünkben, amelyek éles határvonalat húznak éle
tünk egy-egy szakasza között. A munkábaállás, a házasság a nyugdí
jaztatás új tartalmat hoznak korábbi életünkbe. Jézus keresztje minden
nél mélyebb és átfogóbb változást jelent, mert bűneink tekintetében 
egyedül ez hozhat fordulatot. Hogy miben van Jézus keresztjének ez az 
ereje, erről kell most frázisok nélkül tanúskodnunk.

Egykor. . .
Bárcsak elmondhatnánk, hogy amit igénk a múltba utal, végképp a 

múlté! A sejtjeink hétévenként teljesen kicserélődnek, de a bűneink 
csak akkor maradnak el mögöttünk, ha Krisztus keresztje szembefordít 
velük, s feloldoz Isten haragja alól. Enélkül már holnap, akár az életem 
végéig is csak a régi maradok.

A meg nem váltott élet jellemzői a bűnös cselekedetek. Világosan meg 
kell mondanunk, hogy itt nemcsak azokról a nyilvánvaló bűnökről van 
szó, amelyeket a közvélemény is elítél. Pedig a lelkiismeretünk akkor 
szokott nyugtalankodni, ha cselekedeteink botrányosakká válnak. A köz
vélemény bűnös emberek közmegállapodása, s ezért ítélete nem mindig 
egészséges. Volt olyan idő, amikor a nacionalista uszítás egyenesen dicsé
retes tett volt. A társadalmi tulajdon elleni vétek sokak szemében ma is 
enyhébb elbírálás alá esik, mint a magántulajdon elleni vétek. Az élet
társ hűtlen elhagyását hamar megbocsátjuk, pedig a fronton küzdő baj
társ cserbenhagyására nincs mentségünk. Életünk egyetlen igaz mértéke 
Isten törvénye: a felebarát szeretetében megnyilvánuló Isten iránti szere
tet. Ha nem eszerint élünk, bűnösök vagyunk, s Isten haragja alatt va
gyunk, mégha tökéletesen ártatlannak is érezzük magunkat. Még a jó
szándék, sőt az Isten iránti rajongás sem biztosít minket arról, hogy az 
Isten útján vagyunk. Klasszikus példa erre Pál esete. A buzgó egyhá- 
ziasság, a mártíriumra való készség is bűnös lehet, ha ez akadállyá válik 
a felebarát, a világ hegyekké növő problémáinak szolgálata útján.

A félresiklott élet oka az Istentől való elidegenedésünkben van. Itt 
sem döntő, hogy mi át is érezzük-e ezt az eltávolodást. Lehet, hogy vala
ki sűrűn mondogatja: Uram! Uram! — de egyáltalán nem szereti, amit 
Isten szeret, nem fogja fel, amit üzen, nem bízik abban, amit ígér. Sokkal 
jobban tudjuk, hogy mire van szükségünk, mint az, aki alkotott minket. 
Sokkal inkább úgy érezzük, hogy Isten távolodott el tőlünk, s lett ide
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genné számunkra. Nincs már szükségünk Reá, mint ismeretelméleti joli- 
vokerre, akit bármikor elővehetünk, ha valamit nem tudunk, ha valahol 
csődöt mondtunk. Hányszor hívtuk segítségül hiába! De gondoltunk-e 
arra, hogy Isten nem is segíthet abban, ami ellenére van? Milyen szere
tet az, amely benne hagy bűnös tévedéseinkben? Hogyan vádolhatom őt 
közönnyel, amikor nem törődöm akaratával?! Isten Isten marad, Ö a 
bíró, övé az ítélet, s azt érvényesíti is. Várhatja-e Isten áldását az az 
egyház, amely az áldást magára pazarolná?’

Igénk a régi állapot rajzában még tovább megy. Nemcsak passzív ide
genkedés jellemez bennünket, hanem aktív szembenállás Istennel. Ez az 
ellenséges beállítottság mindaddig lappangó parázs lehet, míg Isten igé
nye közelről nem érint bennünket. Ez az igény megalkuvás nélkül állt 
elénk Jézus Krisztusban. Nem is tudtuk elviselni. A kegyesek legkevés
bé. Nem lázadunk egy-egy szíven ütő ige ellen? Nem berzenkedünk, ha 
Isten ebben a világban a vezető pozíciók helyett az asztal végére ültet? 
Erről az ellenségeskedésről nem feledkezhetünk el, amikor Istenről be
szélünk. Nemrégiben egy ifjúsági lapunk cikket közölt egy nyugati lap
ból. A cikk megállapítja, hogy a nyugati fiatalok nagy része nem tud hin
ni abban az Istenben, aki Vietnamban ilyen szörnyűségeket megenged. 
Sok mindent lehetne erre válaszolnunk, de most csak azt szeretném alá
húzni, hogy mennyire félreértjük helyzetünket Isten előtt. Mintha mi 
tiszta pozícióban tehetnénk fel számonkérő kérdéseket Istennek! Lehet-e 
szava annak, akinek élete szembeszegül Isten akaratával?

Most. . .
Krisztus halálának az ereje abban van, hogy mindezt a szövevényes és 

bonyolult helyzetet végérvényesen múlttá teszi. Arra, hogy magától, vagy 
magunktól rendbejönne a dolgunk Istennel, az ítéletnapig is várhatnánk. 
Isten irántunk való szeretetében más megoldást választott. Igénk a zsidó 
engesztelési hagyomány képeit használja fel a kereszt üzenetének meg
világítására. A Kol levél a 2. fejezetben egy jogi hasonlattal, az adósle
vélnek a keresztre szegezésével visz közelebb a kereszt titkához. Mind
két hasonlatban az jut kifejezésre, hogy a bűn tényét nem lehet azzal 
megoldani, hogy elbagatellizáljuk. Isten miattunk nem alkuszik a bűnnel. 
De a bűn súlya nem arra zuhan, aki elkövette, hanem Jézusra. Isten 
azért tekinti elintézettnek az — emberileg — megbocsáthatatlant. Ma 
talán az OTP kölcsön felvételénél szükséges kezesség képével tehetjük 
plasztikussá a kereszt titkát. A kölcsönt ki kell fizetni, de ha mi fizetés- 
képtelenek vagyunk, fizet a kezes, s a dolog elintézetté válik.

Krisztus keresztjéről ne dogmatikai igazságokat hirdessünk, hanem 
bátran állítsuk bele a történelmi összefüggésekbe. Krisztusnak valóságos 
bűnök és valóságos érdekek miatt kellett a keresztre kerülnie, mert a 
kétezer év előtti kor nem akarta Isten útját vállalni. Isten mégsem torolta 
meg Jézus halálát. Elfogadta halálát a békesség zálogául.

Krisztus keresztje nem vetett véget egy csapással a bűnnek. Isten a 
vele való megbékülésben sem kezel akaratlan bábként, hanem az ige
hirdetésben kínálja fel a keresztben szerzett békességet, hogy a hit dön
tésében mi is elítéljük múltunkat, s elfogadjuk Isten békességét. Krisztus 
keresztje így válik határkővé az életünkben. Ezzel a békességei tekint
hetünk egyházunk múltjára is. De Krisztus keresztje a reménysége mai 
egyházi életünknek is. Nem vagyunk mentesek bűnös múltunktól, de 
megszabadulhatunk tőle, s abban a bizonyosságban élhetünk, hogy Jézu
sért megmaradtunk Isten szeretetében.

Ezután . . .
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Krisztus halála nem záró akkord, hanem az új élet nyitánya. Ami 
utána következik, az is a kereszt jegyében áll. Megmaradni a hitben, a 
erre a hitre támaszkodni nem jelent mást, mint továbbra is a kegyelem 
ismeretében élni. A Krisztus keresztjében bizonyosak lehetünk Isten jó- 
akaratában, s ezért megszabadulunk minden vallásos tehertől és kétség! 
től. Így minden energiánk felszabadulhat felebarátunk szolgálatára. Le
rakhatjuk az „istengondot”, s magunkra vehetjük felebarátunk gondját 
A kereszt minden beképzeltségünket összetöri, hiszen Isten kegyelméből 
vagyunk, amik vagyunk. Így vállalhatunk, egy szinten állva velük, szoli
daritást minden emberrel.

Krisztus keresztje győz meg arról bennünket, hogy Isten végső szán
déka az egész világ megváltása. Nem mozdíthat el semmi ellenkező 
tapasztalat ettől a reménységtől. Ez a távlat adhat erőt a türelmes, szívós 
szolgálatra.

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok Kol 1, 21—23-hoz
Világi dolgoknak hódoló és a másikat gyűlölő ember Jézus kereszthalá

la által bűnbocsánatot nyerhet. Ha meghallja és nem felejti el az Igét, 
akkor az ítéletkor „mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket” maga 
mellé veszi Jézus. Ha nem felejti el, ez nagyon fontos. Mert nem véde
kezhet úgy az örök ítéletkor az ember, hogy én hallgattam az igét, ha 
nem figyelt a mondanivalójára, és nem cselekedett úgy, ahogy keresztyén 
emberhez illik. De még ez sem elég! Az igét meghallani és megtartani, 
hinni, és a hitben alaposan és erősen megállni! (37) — Hogyan változik 
át a görögös gondolkodású kolossébeli szentté? Mennyi igehirdetés el
hangzik, és miért nem tapasztaljuk a vasárnapi evangélium hirdetése, a 
prédikáció után ezt a gyökeres fordulatot magunk, mások életében? Ha
tástalanabb az evangélium? Nem jól halljuk? nem úgy hirdetik? nem 
jól hirdetik? Vagy nem látható, kézzelfogható változást hoz a hit a sze
mélyiségben, gondolkodásban? (37) — Nagyon távoli dolog, nem érdekes, 
hogy Jézus halála jelentette az engesztelési? Kit kellett, és miért engesz
telni? Egyáltalán ma már nem is használjuk az engesztelés szót. (37) — 
Azt hallottam, hogy a hitet a Szentlélek munkálja. Miért írja, hogy áll
jatok erősen, állhatatosan? Hát én belátás, értelem alapján tudom indu
kálni? Nekem kell cselekedni, nem úgy kapom? (37) — Ez elé a szakasz 
elé odakívánkozna a 20. vers is, mintegy előzetes összefoglalásként. Érde
kes lenne tudni, miért szerepel ez a szakasz igehirdetési alapigeként, hi
szen ennél nagyobb értékű, aktuálisabb szakaszok is szép számmal van
nak. (43) Mit jelent a „megbékélés” szó? — idegenül hangzik számomra; 
gondolom, sok más mai embernek is, aki többször veszi kezébe a lexi
kont, mint a Szentírást. (43) — Harag, engesztelés, akár Isten-ember, akár 
ember-isten irányban, túlhaladott, túlságosan is antropomorf elképzelés
nek tűnik. (43) — Mi váltotta ki a 21. versben említett elidegenülést? Ta
lán azok a tévtanítók, akiktől a 2. fejezetben védi a gyülekezetét? S mi 
volt azok tanítása? „Most mégis megbékéltetett” ; mikor fordultak ismét 
vissza a gyülekezet tagjai? (43) — Pál a 23. versben „minden teremt
ményről” beszél; vonatkozik ez az embereken kívül másra is? „Hirdette- 
íett minden teremtménynek. . . ” Már a levél idején úgy látta Pál, hogy 
minden teremtménynek hirdettetett az evangélium, vagy prófétai előre
látása mondatja ezt vele? (43) — A 22. versben szereplő „állítson titeket 
Ö maga elé”, minden bizonnyal Jézus ítéletre való visszajövetelére vo
natkozik. Nehéz ezt befogadni. Túlságosan is immanens érdeklődésűek
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vagyunk. Ha van is felelősség, többnyire csak „rövidtávú” . Jézusnak a 
múltban végbement „megbékéltető halála” még csak, csak. . .  de az íté
letre való visszajövetele? Jó lenne erről felelősséget ébresztő, meggyőző 
igehirdetést hallani! (43)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP
Rm 2,17—24 

Exegetikai előkészítés
Sok gyakorlati segítséget adhat egyrészt az ige jó megértéséhez, más

részt a gyülekezet előtti megszólaltatásához a megjelölt párhuzamos, ma
gyarázó helyek figyelemmel kísérése. A 17. versben „Istennel dicsek
szel” kifejezés értelmét magyarázza Malachiás 3:11. így érzékelhető, hogy 
az Istenben való bizakodásból, hogyan lehet elbizakodás, és ennek nyo
mán hamis biztonságérzet, vagy akár önteltség. A 18. vers utal Mikeás 
6 :8 -ra, amelyben világosan megmutatkozik, hogy az Isten előtt járás alá
zatosságának hiánya okozza az önelégültséget. Ugyanitt Filippi 1:10-re 
való utalás mutatja, hogy a szeretet bőségében ismerjük meg a jó és rossz 
differenciáját. Megfordítva is igaz, ahol a jó és rossz határvonala elmo
sódik, ott a szeretettel is baj van. A 19. vers utal Máté 15:14-re, vak ve
zetőkre, akik verembe (kátyúba) vezetnek. Ugyancsak Lukács 18:9 a fa
rizeus és vámszedő példázatára utal szembeállítva az öntelt büszkeséget, 
vallási gőgöt és az alázatot, amely igaz bűnbánatból fakad. A 20. vers 
tovább viszi a gondolatot és 2 Tim. 3:5-re utalva a kegyesség látszatáról 
szól, amitől való elmenekülésre (feüge) int. A 21. vers egyenesen Máté 
23:3 és következő verseire utal, ahol Jézus igen kemény szavait idézi a 
farizeusok képmutató magatartása ellen. Érezhető textusunk és az 50. 
Zsoltár 16—21 verseinek az összecsengése is. Az így kialakuló kép plasz
tikusságát még egy jelentős vonással gazdagítja János 8:7-re való utalás, 
ahol Jézus a házasságtörő nőt megkövezni kész embereknek mondja: 
aki közületek nem bűnös, az vesse először a követ, azaz az tanúskodjon 
ellene. Végül teljessé teszi a képet Máté 5:16 szem előtt tartása: úgy 
fényljék a ti világosságotok . . .  hogy dicsőítsék az Istent. . .

Summázva. Textusunk eredeti mondanivalója a zsidó túlzott naciona
lista és vallási öntudata ellen szól, amelyben az Isten választott népének 
fölényével, büszkeségével és gőgjével tekint mindenki másra. Ugyanak
kor elfeledkeznek arról, hogy mekkora az ellentét kegyes szavuk és élet
folytatásuk között. A szó és a tett, a beszéd és az életfolytatás feszültsé
ge adja textusunk mai mondanivalóját is.

Meditáció
Perikóparendünkben a Szentháromság utáni 1—5. vasárnapok össze

foglaló meghatározása: Isten hív minket. Ezen belül a 4-ik vasárnap sa
játos témája: Isten hívása és földi hivatásunk. Mindezeket szem előtt 
tartva, textusunk megszólaltatásának irányvonalát a keresztyén élet sza
vainak és cselekedeteinek összhangzatos voltában kell megragadnunk. 
Isten arra hívott, hogy egész életünk, tehát mind a szavaink, mind a cse
lekedeteink együttesen tanúskodjanak Benne való hitünkről és szolgáló 
szeretetünkről. Itt adódnak a homiletikai nehézségeink. Híveink nem szí
vesen hallgatják a „keresztyén” farizeusság emlegetését. Igehirdetésünk 
csak akkor lehet célba találó, ha ebben a kérdésben világosan, határozot
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tan és bátran szólalunk meg. Természetesen ebben a vonatkozásban kell 
jól kidolgoznunk igehirdetésünket nehogy félreérthető legyen.

A másik szempont, amit nem szabad felednünk, hogy ne maradjunk 
meg csupán a negatívumoknál. Nem elég ha csak azokat a nyilvánvaló 
ellentmondásokat tárjuk fel, amelyek kegyes szavaink és önző cselekede
teink között vannak. Gondolok egy asszonyra, aki csaknem minden bib
liaórán ott van, de a szívében vak gyűlölet van sógornője iránt. El kell 
jutnunk az igehirdetésben arra a pozitívumra is, amit a nyitott szívvel, 
minden felebarát felé szolgáló életfolytatásra kész szeretet jelent. Itt 
lehet megmutatni mennyire beszűkíti az egyéni keresztyén életet és a 
gyülekezeti életet is, ha csak magunk között akarunk segíteni, szeretet- 
ben mások gondját, baját, terhét hordozni. Igénk nagyon alkalmas arra, 
hogy kinyissuk a gyülekezet szemét a nagyobb körre terjedő diakóniára. 
Egyházunk diakóniai útjának megértetésére és annak vonzóbbá tételére. 
Talán itt kell — amint az 1971. évi LMK témáink egyike címében hor
dozza — kilépni a textus fogságából, a szorosan vett szövegből és a ke
resztyén „hybris” elleni hadakozásból tovább menve eljutni az igazi ke
resztyén élet, csendes, hűséges, alázatos és mindenki felé a teljes szere- 
tetből fakadó szolgálatáig. Azt hiszem, hogy akkor szólal meg Pál apos
tolnak a római gyülekezet számára írt intelme textusunkból a maga teljes 
komolyságával, a keresztyén gyülekezet holnapja iránti felelősséggel, Jé
zus Krisztus evangéliumának a világban való jövendőjére tekintő re
ménységgel, amikor az eddigi meghasonlottságtól — amit a szavak és a 
cselekedet szembekerülése okoz — a felszabadult örömmel való, odaadó 
szolgálatra indítja az embereket. Éppen az volt a zsidók tragédiája, hogy 
kiválasztottságuk tudatában és önérzetében, annyira felülállónak érezték 
magukat a többi népen, és annyira csak a dicsőséges, az őket eljövetelé
vel igazoló Messiást várták, hogy amikor a szolgáló, a bűnösökhöz türel
mes szeretettel lehajló Jézus eljött, kivetették, elutasították és keresztre 
adták. Ma egyre világosabb, hogy sokkal több lenne a hitele, megbecsülé
se a hivő keresztyének szolgálatának, az élő Krisztust megbizonyító, róla 
tanúskodó életüknek, ha cselekedeteinken jobban meglátszana Krisztus 
mindenki felé nyitott szeretete.

A harmadik szempont, amit a zsidók vártak, hogy őket igazolja a dol
gok menete, végkifejlete. Nagyon nehéz ezt is megszólaltatni a mai gyü
lekezetekben, hiszen sok hívünk szívében él ilyenféle reménység. Nem 
opportunizmusból, vagy valamiféle hasznossági szempontból, valamilyen 
végső diadalmi reménységből, hanem a Jézus Krisztus igazi követéséből 
következik ez a szolgáló élet. Ha kiárad a szeretetünk, azért árad, mert 
előbb Jézus Krisztustól áradt a szíveinkbe, ha készek vagyunk alázatra, 
készségre a szolgálatban, viszonzás reménye nélkül is, akkor ez azért 
van, mert előbb'lehajolt hozzánk, és könyörült rajtunk, minden viszon
zás nélkül. Ezt sem könnyű megszólaltatni a mai emberek között, amikor 
annyira uralkodó lett a gondolkodás, csak azt tenni, amiért megfizetnek, 
amiből hasznom van. Lehet-e mégis szebb, igazabb szolgálatunk, mint 
Jézus Krisztus áldozatos szeretetének meghirdetése.

Végül még egy szempont. Azért vannak — Istennek hála — olyan hí
veink is, akikben van ilyen szolgáló készség. Nagyon vigyázzunk reájuk. 
Igehirdetésünkben gondoljunk erre is, nehogy, amikor a szavak és csele
kedetek feszültségéről szólunk, őket is letaroljuk. Sőt éppen legyen felé
jük biztatás, erősítés a szavunk, hiszen a keskeny út vándorai ők. Pász
tori bölcsességgel támogassuk őket. A diakóniai életforma letéteménye
sei, a holnap egyháza. Gondoljunk reájuk az igehirdetés utáni imádsá
gunkban is.
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Az igehirdetés formálódása felé
A felvetett gondolatok és exegetikai forgácsok után úgy tűnik, hogy a 

csomópont, amely körül a gondolatok kikristályosodhatnak: szavak és 
cselekedetek, a másik pedig a szolgálat. Mindezeket szem előtt tartva így 
formálódhatna az igehirdetésünk.

Bevezetés: Akaratlanul is fültanúja voltam egy beszélgetésnek, amely
ben ez a mondat ütötte meg a fülemet: „Más az élet és más az istentisz
telet.’' Megdöbbentett, hogy ez milyen ítélet felettünk. Papi életünk szem
pontjából ez jelenti a „vizet prédikál és bort iszik” döbbenetes megha- 
sonlását. Híveink életében pedig azt jelenti, hogy Isten beleszorult egy 
vasárnapi órácskába és az élet egészen más vonalon fut tovább. Ez is 
meghasonlás. Ezt tisztáznunk kell önmagunkban.

1. Jogosan káromolják miattunk Isten nevét. Ebben az a legsúlyosabb, 
hogy a „miattunk” szó is ott van. Ez pedig azt jelenti, hogy okot adunk 
erre. Ez az ok pedig a „keresztyén” büszkeségünk. Másokat lenéző és ma
gunkat azoknál különbeknek tartó öntudatunk. Ezzel megfér az a sok 
ellentmondás, amiket igénk is említ. Eljutottál-e ebben igazi, őszinte és 
komoly bűnbánatra. Annak felismerésére, hogy ez így botrány. Fáj-e ez 
nékünk? Nyugtalanít-e?

2. Ebben kell megtérnünk. Ez a megtérés pedig elsősorban az, hogy 
Isten az Ö népét nem uralomra, hanem szolgálatra hívta. Oda kell aláz- 
kodnunk igéjének mértéke alá. Utalás azokra a párhuzamos helyekre, 
amelyek a 18—19 versekkel kapcsolatban ide tartoznak. (Mikeás 6:8, Fii 
1:10, Máté 15:14, Lukács 18:9, 2 Tim 3:5.)

3. Odaszánt szolgáló életben. Jézus Krisztus követése mindig szolgá
lat, nem emberi érdekből, hanem annak a belső igazságnak a felismerésé
ben, hogy mi csak így vagyunk keresztyének. Ami világosság Krisztustól 
reánk hullott, azt így kell és lehet is visszaragyogtatnunk az emberek kö
zött. Ennek gyümölcse csak Istenre tartozik. A mi életfeladatunk, hivatá
sunk biztos tudatával szolgálni.

Befejezés: Szavaink és cselekedeteink egysége, szolgálat hűséggel és 
nyitott szívvel minden ember felé, az Isten dicsőségére.

Lehetséges a fenti meditáció alapján egy olyan igehirdetési feldolgozás 
is, amelyben a keresztyén büszkeség lenne a főtéma. Ebben az esetben 
a bevezetésben kellene utalni a zsidók öntudatára, amely olyan fölénye
sen nézett a többi népre. Ezután kellene párhuzamot vonni a mai ember 
„keresztyén” büszkesége között. Felmutatva, hogy ugyan mire lehetünk 
olyan büszkék, hiszen az igénkben említett bűnök ma is ott vannak so
rainkban. Ekkor az ellentétet a párhuzamos helyként említett Mikeás 
6 :8  adná „alázatosan járj a te Isteneddel” és Filippi 1:10, amely szerint a 
szeretet bőségében ismerhetjük meg a jót és a gonoszt. így vezetne váz
latunk János 8:7 bekapcsolásával oda, hogy nem feladatunk mások meg- 
kövezése, hanem szolgálatunk csendes alázatos és hűséges végzésével ta
núskodás Jézus Krisztus szolgálatáról. Akár az első, akár a második 
vázlat tűnik valakinek a maga gyülekezete szempontjából alkalmasabb
nak, felhívom a figyelmet hogy nem a régmúlt, hanem inkább a jelen, 
vagy a közelmúlt kiemelkedő keresztyén egyéniségeit hozzuk példaként 
az áldozatos szolgáló életre. Gondolok Paul Schneider, Dietrich Bonhoe- 
fer, Martin Luther King, Albert Schweitzer, Martin Niemöller neveire.

Sólyom Károly
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Ki dicsekszik ma Istennel? az ő törvényével? Senki. Akinek számára 
jelent valamit Isten az inkább komolyan vesz s dicsekvés helyett az éle
tén keresztül igyekszik tanúságot tenni róla. Miattunk miért káromolta- 
tik az Isten neve? Nem az előttünk járt generációkra vonatkozik ez, 
amikor „kellett” keresztyénnek lenni? (35) — Az ismeretek ma sokkal 
szerteágazóbbak mint az ókorban. Senki sem léphet fel avval az igénnyel, 
hogy mindent tud. A komoly keresztyén is jól tudja, hogy még mindig 
milyen keveset tud az Istenről. Pál itt nyilván egy magát kiváltságos 
helyzetben érző vallásos irányzat gőgje ellen lép fel. Egyébként ő is rend
kívül modern módon lát, v. ö. lKor 13,9. Az ige mondanivalóját nem is 
abban látom, hogy nem eléggé tudjuk és ismerjük, amit tudnunk és is
mernünk kellene, hanem amit tudunk és ismerünk, nem jól tudjuk és is
merjük. (35) — A farizeus és publikánus történetében Jézus a farizeust 
szeretetlensége miatt marasztalja el. A „magadat nem tanítod-e” leckéz
tető kérdés nem a szeretet hiányára utal? A 24. vers elmarasztalása is 
nem abban van, hogy keresztyénségünk szeretetben maradt és marad 
adós az embereknek? (35) — A 24. verssel kapcsolatban lehetne-e bátran 
beszélni az egyház, s természetesen benne a mi mai bűneinkről? Ilyenek
re gondolok: szétszakadozottságunk, véleménykülönbségünk társadalmi 
kérdésekben, hitelvesztettségünk a múlt bűnei m iatt... stb? Nem húzó
dik az egész szakaszon végig ugyanaz a gondolat, melyet Jézus a Hegyi 
Beszédben domborított ki: a törvény cselekedeteiből való megigazulás 
csődje? (35) — Keresztyénségünk csődje, hogy kettéválik tanításunk és az 
életünk. Ismerjük és tudjuk a helyes tant, de megcsúfoljuk az életünkkel. 
De van-e egyáltalában olyan ember, akinek élete minden vonatkozásá
ban feddhetetlen? Vannak „gyengéink” s „káromoltatik az Isten neve”, 
de elképzelhető olyan ember, akinél csak dicsőíttetik és felmagasztosul? 
(35) — Olcsó dolog hibáztatni az előttünk járó nemzedékeket, de vajon a 
mienket követő mennyit talál majd itt hitünkből és kezeink munkáiból? 
Es mit érez meg belőlünk ma a világ? botránkozást vagy boldogságot? 
(35) — A könyv elején Pál hálát ad a római gyülekezet hitéért, itt pedig 
felelőssé teszi őket, hogy miattuk káromoltatik az Isten neve. A könyv 
elején levő hálaadás csak bók, vagy itt lő túl a célon? (41) — Tény, 
hogy nagyon nehéz az Isten követése. Nagyon nehéz megtartani a paran
csolatokat. A felsoroltakban biztosan vétkeztek is eleget. De Pál mind 
megtartotta? Nem hiszem, ő is ember volt, és mindannyian bűnösek va
gyunk, miért nem itt tanít hát: miattunk. . .  (41) — A gyülekezet sokkal 
inkább Krisztus törvényét és evangéliumát ismeri, hiszen Jézus halála 
utáni gyülekezet, de akkor miért érvel Pál a törvény ismeretével? (41) 
— Nekem nagyon „lelombozó” az ige. Ha így van, akkor mindig gyaláz- 
tatik az Isten miattam. A gazdag ifjú sem tudta mindezt megtartani, pe
dig az igazán sokat tett? Én nem mernék Jézus elé állni az ifjú szöve
gével, pedig igyekszem keresztyénként élni. De akkor ezek szerint hiába?

L a ik u s  k é r d é s e k  és  s z e m p o n to k  K m  2 ,1 7 — 2 4 -h e z

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

1 Pt 2, 9—10
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet...” 

A gyülekezet legtöbb tagja arra gondol, hogy egy régi, erős, nagy, „szent” 
gyülekezetről, mintának állítható gyülekezetről van szó, akikhez mi 
maiak nem is hasonlíthatjuk magunkat. . .  Figyeljük csak meg mit mond
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a levél a megszólított „szentekről” ! „Szétszórtságban élő jövevények . . . ”, 
vagyis szórványhívek (1 ,1), a köztük támadt próbatétel miatt nyugtalan - 
kodók-lázadozók (4,12), hiábavaló életet örököltek az ősöktől (1,18), s a 
hitben kezdők és csecsemők (2,2) stb. . .  Ilyen gyenge „minta érték nél
kül” gyülekezetnek mi is megfelelünk.. .

A 9. versben a magyar fordítás az érthetőség kedvéért kiteszi az állít
mányt : . királyi papság . .. vagytok” . Ez a görög szövegben hiányzik.
Kern akar ez a vers égy ténymegállapítást kifejezni — hisz hol vagyunk 
mi a papság igazi betöltésétől — hanem lehetőséget akar nyitni széle
sebb értelmezésre: vagytok, lehettek, legyetek, lesztek . . .  Ez mind benne 
van.

Ez az ige is vezette Luther Mártont, amikor az egyetemes papság 
reformátori tanítását meghirdette. Így ír: „Nagyon szeretném, ha ezt a 
szót, pap, éppen úgy értenénk, mint ahogy bennünket keresztyéneknek 
neveznek, mert hisz egy és ugyanazt jelenti: pap =  megkeresztelt =  ke
resztyén” (W. 12,317). Sajnos az evangélikus egyházak ezt nem igen érvé
nyesítik, illetve nem is tudatosítják eléggé. A Lutheránus Világszövetség
V. Nagygyűlésére készült magyar tanulmányban ezért hangzik el a fi
gyelmeztetés (Lp 1970 330. lap) „ . . .  hosszú történelmi fejlődés eredmé
nye. De tipikus katholikus szemléletnek tartjuk, amikor az emberek az 
egyház feladatairól beszélve csak arra tudnak gondolni, hogy mit kell a 
lelkészeknek tenniök . . . ” A gyülekezeti tagok megelégszenek a nézőkö
zönség szerepével.

Ehhez a passzív szemlélethez kétségtelen mi is hozzájárultunk azzal, 
hogy bizonyos igehelyeket félreértettünk. Nem vettük eléggé figyelembe, 
hogy az Újszövetségben például a pásztor kép nem allegória, hanem ha
sonlat, amelynél a hasonlítási pont a fontos, s azon túl minden vonást, 
vagy egyes vonásokat kiszínezni téves dolog. Jézus a pásztor képnél a 
pásztor felelősségét, önfeláldozását és szeretetét akarta megmutatni, s 
nem azt, hogy a nyáj, a gyülekezet tehetetlen tömeg, nyáj szerűen halad, 
felelőssége n incs... A Biblia használja a sáfár képét is (Lk 16,1—12; 
1 Kor 4,1—4), ahol a felelősségünket, a test-tagok képét is (Rm és Kor 
levélek), ahol az összetartozásunkat hangsúlyozza. Ezek az igék aktivi
zálni akarnak minden gyülekezeti tagot.

Amint láttuk, Luther is a keresztségben látja az isteni hívást és elkül- 
detést. Az ökumenikus mozgalmak evanstoni nagygyűlése hívta fel újra 
a figyelmet a keresztség fontosságára. Az orthodox egyházak a kereszt- 
ség után még olajjal is megkenik az újszülöttet (chrisma), s így külön 
még „ordinálják” is a szolgálatra minden hívüket.

Isten elhívó és küldő szava már a prófétáknál is kiváltotta a félelmet 
és tiltakozást (Ézsaiás, Jeremiás). Ma is hallunk hasonlót a gyülekezeti 
tagoktól: „Alkalmatlanok vagyunk a szolgálatra. . . ” . „Gátlásaim van
nak.” „Mások jobban tudják végezni. . . ” Ezért éveken keresztül minden 
változatlanul marad a gyülekezetben s mindent a lelkész végez. Ügy lát
szik, hogy mi tudat alatt az emberek megváltoztathatatlanságában hi
szünk. Vagy hisszük azt, hogy a Szentlélek az evangélium által embere
ket elhívhat, s a szolgálatra felkészíthet?

Igen sokszor azonban az az akadály, hogy a lelkészek nem tudnak 
megszabadulni saját elképzeléseiktől, teológiai irányuktól, s a másként 
gondolkodókat alkalmatlannak tartják a gyülekezetben végzendő mun
kára. Ha nincsenek munkatársaink, ez az igehirdetésünk szegénységi bi
zonyítványa is. Igehirdetésünk végcélja eszerint ugyanis az igaz „tanítás” 
(orthodoxia). Krisztus nemcsak igaz hitismeretre, hanem tanítványságra, 
szolgálatra hívott. . .
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A felolvasott ige a hitben csecsemőket, a szórványhíveket is a papj 
szolgálatra rendeli. Ez nem azt jelenti, hogy most már mindenki ma
gáért menjen Istenhez, s tovább nincs szükség lelkészekre és gyülekezeti 
közösségre. Az egyetemes papság nem jelenti azt, hogy vallási téren 
most már „önkiszolgálók”, pontosabban „önellátók” vagyunk.

A papnak, vagyis minden megkeresztelt embernek két feladata van: 
a) egyrészt hirdetnünk kell Isten akaratát szóval és cselekedettel azon a 
helyen, ahol élünk, b) másrészt Isten elé kell lépnünk imádságunkkal, s 
Isten előtt a világért kell imádkoznunk.

a) „ . . .  hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit. . . ” (9. vers).
Beszélnünk kell hitünkről is ott, ahol élünk, hogy mások is tudják meg, 
mit cselekedett velünk Isten. Hamis szemérmesség alakult ki a felvilágo
sodás óta, s tudat alatt sokszor az van, úgyis „mindenki a saját módján 
üdvözül. . . ” Sokszor csak a temetés alkalmával derül ki, hogy a fél év 
óta beteg szomszéd is evangélikus volt. Ha beszéltünk volna vele koráb
ban a hitünkről is, akkor ez időben derülhetett volna ki. Az unokák sok
szor csak azt látják, hogy a nagyszülők a templomba mennek, de miért? 
Szokásból? Beszélünk nekik arról, hogy mit jelent nekünk a gyülekezet 
közössége? Az igehirdetések hatókörét is megszokszorozhatnánk, ha min
denki felelősséget érezne a meghallott ige továbbmondására . . .  A papsá
gunk kötelez minderre bennünket. . .

b) Másik feladata a keresztyénnek a világért való könyörgés Isten 
előtt. Erre a feladatra tulajdonképpen nem is Isten kötelez, hanem a 
világ! Az újság, rádió, tévé mutatja, mennyi probléma van a világban — 
mennyi imádságra volna szükség. Mi ismerjük azt a bibliai igazságot: 
„Ha az Ur nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.. .’i  
(Ps 127,1.). Pl. népünk szorgalmas, tervszerű munkával igyekszik építeni 
a szebb jövőnket, a szocializmust, de jön egy árvíz, s a nemzeti jövede
lem már nem úgy alakul, mint ahogy azt mi szeretnénk . . .  Minden ne
gyedik házasság felbomlik . . .  De még a világméretű békemozgalom is, 
ahol sok száz milliós jóakaratú ember emberileg megtesz mindent — s ez 
óriási dolog —, rászorul az imádságunkra. Gondoljunk csak a február
ban véletlenül elrendelt atomlégiriadóra az Egyesült Államokban. Meg
szólaltak a szirénák, a sok száz rádióadó megszakította adását s kezdték 
bemondani az atomhalál elleni mozgósítást. . .  De ha véletlenül nem a 
riadót elrendelő gombot nyomták volna be, hanem az atombombákat 
szállító rakéták és repülők indítógombját...? Még rágondolni is rémes! 
Egyéni életünkben is számtalan a probléma: betegség, öregség, életpálya
választás, párkeresés, a szomszédhoz, a munkatárshoz való viszony. . .  
Ez mind imádságunk tárgyává válik ...

A keresztyén ember tehát nemcsak azért küzd a világban, hogy minden 
embernek szabadsága, emberi méltósága, joga biztosítva legyen, hanem 
közbenjár Istennél is az emberiségért és az egész világért. Ez a közben
járás a keresztyén ember sajátos feladata, papi feladata, melyet csak mi 
végzünk és ezért ez pótolhatatlan.

Ha az emberek közt nem végeznénk az emberekért a munkát, akkor 
Isten előtti közbenjárásunk az emberiségért képmutatás csak. Ha Isten 
előtt nem könyörgünk az emberiségért, úgy az emberek közti munkás
ságunk erőnk feletti, vakmerő vállalkozás volna csak. De Isten előtt kö
nyörögve, emberek közt Isten követeiként munkálkodva, — Isten papjai 
vagyunk!

Téma: Isten a gyenge hitű embert is a bizonyságtevés és közbenjárás 
papi szolgálatába állítja.

Missura Tibor
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1 Pt 2,9—10-hez

A szövegre jellemző, hogy csak egy mellékmondatban, abban is egyet
len szóval említi a bizonyságtételt, egyébként pedig mindvégig arról be
szél, amit Isten tett. Ezzel példáját adja a „bizonyságtételnek”, amely 
nem arról szól, hogy nekünk mit kellene tennünk, hanem, hogy mit tett 
velünk az Isten. A szöveg nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy hirdessük 
Isten hatalmas dolgait” . 1. Világosságra hívott el minket. A világosság 

nemcsak életet és örömet jelent — ezt is, és mi mindent lehet erről mon
dani! — hanem világos látását: megérthetjük Isten szándékát a világgal 
és ennek összefüggésében a mi életünk célját: gondoljunk a szolgálat 
sokféle változatára! 2. Irgalmat kaptunk. Egyszer egy kis szómagyará
zat is: az eredeti kifejezés mai nyelven: Isten szolidaritást vállalt velünk! 
Vállalja a világot, vállalja az emberiséget, vállal minket. Azon mérhet
jük le ennek nagyságát, ha feltesszük a kérdést: És mi mit vállalnánk 
ebből? 3. Népévé tett minket. Jusson eszünkbe, mit jelentett Izraelnek 
az, hogy Isten népévé lett: Isten pere népével, ítélete, nyakas önhittsége 
ellen, és azután mégis Isten kitartó hűsége! Isten új népét, a keresztyén- 
séget mennyire leterheli a története, minket is bőven leterhel a múltunk, 
és Isten mégis utat nyit népének, gyülekezetének, nekünk a jövő felé: 
hogyan? Ha így tudunk valamit mondani Isten csodálatos világosságá
ról, irgalmasságáról, és hűségéről, akkor talán a gyülekezet is tud valamit 
továbbadni belőle. Így születik talán a „bizonyságtétel”, ubi et quando 
visum est Deo.

Dr. Prőhle Károly

Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 2,9—10-hez

Ez az ige kizárólag csak a zsidókra vonatkozik? Csak ők a választott 
nép? De miért választotta ki Isten éppen őket? Mert egy-isten-hivők 
voltak. De hogyan lettek azzá? Mert nekik kijelentette magát Isten? 
S a többi népnek nem? Vagy mindenkinek kijelentette, s csupán a zsidók 
fogadták el? (30) — Én viszont éppen úgy értem, hogy itt Péter a keresz
tyén gyülekezetről mondja, hogy ők a „választott nemzetség” . Igazuk 
van azoknak a vallástörténészeknek, akik a keresztyénséget a régi val 
lások javított kiadásának tekintik? Ebből az is következik azután, hogy 
a kultúra állandó fejlődése, haladása maga után vonja a keresztyénség 
fejlődését, alakulását is? (30) — Az elhangzottakkal ellentétben én úgy 
értem Péter szavait, hogy szerinte a keresztyénség teljesen új, az egészen 
más! Szemben áll minden eddigivel: a sötétségnek is ellentéte a világos
ság, vagy a „nem népnek” az „Isten népe” . (30) — „Választott nemzetség”, 
vigyázzunk, ez könnyen beképzeltté tesz! Szabad ezt egyáltalában hang
súlyozni? Nagyon messze vagyunk attól, amit Isten tőlünk vár! „királyi 
papsággá”, „szent néppé” kellene lennünk. . .  Mi a feladatunk Péter 
szerint? így kérdezem: az lenni, ami vagyok, vagy azzá válni, ami még 
nem vagyok? (30) — A keresztyén gyülekezet nem Istent kereső nép, 
hanem Isten megkeresettje. (30) — E két versszakos textusban nem érzi 
munkaközösségünk az ószövetségi idézeteket találónak. Nem poén nekünk 
az, amit Péter annak szánt, mert magyarázatra szorul. A nehézségeket 
ezekkel a képekkel ott érezzük, hogy az alkatrészeket nem lehet csak 
olyan egykönnyen átszerelni egyik gépből a másikba, az egyik szövetség
ből a másikba. (39) — Az apostol itt veti papírra a nagy fordulatot, s 
ezt ellentétpárokkal érzékelteti. Ezekből ugrik ki világosan, mit jelent
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Krisztus, nemcsak egy népnek, a választottnak, hanem univerzálisan 
azaz a lakott földnek. Jézus a felbecsülhetetlen érték, akin áll az egész’ 
Nemcsak új időszámítás kezdődik vele, hanem új „lelki mechanizmus” 
Akik szegények voltak, gazdagokká lettek ő általa. (39) — Ez a tény vi
szont nemcsak odatartozandóságot jelent, hanem tartozást is a szó mai 
értelmében. Adósa vagyok Istennek, s adósa vagyok az embernek. A dia- 
kónia teológiája ezen a ponton kaphat nagyszerű megvilágosítást. A dia- 
kónia gyakorlása nem más, mint az, hogy leróhatunk valamit ebből az 
adósságból. A felebarát ma ennyit jelenthet, aki hozzám tartozik, annak 
én tartozom, pontosan ennyivel. (39) — Ennek hirdetése azonban nem 
csupán szókincs kérdése. Ezt nem csak megfogalmazni, körülírni, hanem 
leróni kell. (39) — A királyi papság és szent nemzet megjelölések arra 
engednek következtetni, hogy ez adósság rendezése nem történhet a 
magunk módján, csak Isten mértéke szerint. A gyülekezet Isten tulaj
dona, ott minden az ő  ízlése szerint folyhat. (39)



FELVÉTEL A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a 

budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajt

ják, felvételi kérvényüket —  az Akadémia Felvé
teli Bizottságához címezve —  legkésőbb július 
25-ig küldjék be az Akadémia dékáni hivatalához 
(Budapest VIII., Üllői út 24. II.)

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő 
okmányokat kell mellékelni: 1. születési bizonyít
vány, 2. a legmagasabb iskolai végzettség bizo
nyítványa, 3. helyhatósági vagy más bizonyítvány, 
amely a kérelmező lakását, szociális helyzetét, 
szüleinek foglalkozását és keresetét, illetve szociá
lis viszonyait feltünteti. 4. orvosi bizonyítvány 
(részletes), 5. keresztelési bizonyítvány, 6. konfir
mációs bizonyítvány, 7. részletes önéletrajz, mely 
feltárja a kérvényező családi és társadalmi körül
ményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentkezés 
okait, 8. esetleg egyházi működésről szóló bizo
nyítvány. A  felvételhez szükséges továbbá az il
letékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lel 
késznek részletes bizonyítványa, mindenesetre an
nak a lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellem
ző bizonyítványa a lelkészi pályára való alkal
masságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi évek
ben lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt 
a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küld
je meg külön levélben, közvetlenül az Akadémia 
dékánjának címezve. Az okmányokat eredetiben 
kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles máso
latban is lehet mellékelni. A  másolatot „egyházi 
használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is 
hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt- 
esztendő.

Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teoló
gus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást kap
nak. A  jó tanulmányi eredményt elért és rászoruló 
hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek.


