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Csendben Isten előtt

A szocialista egyházi ember
Ez a fogalom lehet, hogy újszerűen hat, de lényegében egészen 

közelálló hozzánk, hiszen a m i mai haladó lelkészi magatartásunk 
tükröződik ebben. A  gyakorlatban tehát nem új, sőt egészen általá
nos, és közismerten elterjedt ez a megjelölés.

A  „haladó egyházi ember” megjelölés is sokat kifejez, de ez még 
általánosabb, mert nincs benne a haladás szabatosan megfogalmazott 
iránya és célja. Evangélikus egyházunk haladó hagyományai sorából 
igen nagyszámú haladó egyházi ember magatartásáról tudunk tör
ténelmi értékelést adni. Szemléltetésül csak egyet említek meg, 
Haubner Máté dunántúli püspököt, aki előtt nem volt kétséges, hol 
a helye, amikor az 1848/49-es forradalom mellé állt, amikor például 
döntenie kellett, hogy a jobbágyfelszabadítás mellett foglal-e állást, 
vagy a Habsburg-reakció mellett. Minden korban az a haladó egy
házi ember, aki az újért, a jobbért, a nép érdekének megfelelőbbért 
küzd, szemben a régivel, az elmaradottal, a kevés számú kizsákmá
nyolok érdekében. Így döntöttek saját koruk problémái között a ha
ladó lelkészek minden időben a nép mellett, a sokak igazsága oldalán.

A  haladás természetes velejárója az egyházi embernek, mert 
gondolkodásmódját Isten igéje szabja meg, közelebbről Jézus Krisz
tus személye.

A  „szocialista egyházi ember” fogalma a „haladó egyházi ember” 
fogalmához képest határozottabb, céltudatosabb, kifejezőbb. Ez már 
magában foglalja azt is, hogy mi a konkrét tartalma a haladásnak, 
mi annak az iránya, a tendenciája, a perspektívája, amire az egyházi 
ember igent mond, s amit támogatni akar: az a szocializmus. Ter
mészetesen ennek sem valami elvont, vagy időfeletti formájáról van 
szó, hanem konkréten a Magyar Népköztársaság szocialista fejlődé
séről, s ami ezzel összefügg: a szocialista táborral való kapcsolatról. 
Minden lelkész esküt tesz az alkotmányra, elkötelezi magát állam-- 
polgári hűségre. Ennyiben minden lelkész vállalja a szolgálattal 
együtt a szocialista társadalmi rendet. De amikor erről a fogalomról 
van szó, „szocialista egyházi ember” , ez többet jelent. Azt jelenti, 
hogy formálódik a tudat is, az egyéniség is, a szocialista emberfor
málás megkezdődött a lelkész tudatában, magatartásában is.

Nem elég azt mondani, hogy nincs ellentét a lelkész hivő maga
tartása és a szocialista tudat irányába való fejlődése között. Ez ma
gában véve igaz, de keveset fejez ki. Valójában az a lelkész, aki hivő 
ember, vagyis hitének és életének zsinórmértéke  —  az Ágostai H it
vallás szerint —  az Isten igéje, ez a mai és holnapi hivő ember ter
mészetszerűleg foglal állást a nép mellett, a szocialista humanizmus 
mellett, a szocialista haza szeretete mellett, a társadalmi értékek 
megbecsülése mellett, a szocialista kultúra mellett, a szocialista kon-
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cepció perspektívája mellett, mert ez egybeesik azzal az indítással 
amit ö Jézustól kap, hogy mindent tegyen meg az emberszeretet 
jegyében. A Jézus szeretetével szolgáló ember meglátja feladatait a 
szántóföldön, a gyári munkapadnál, a laboratóriumban, bárhol, ahol 
a munkán keresztül az egész ország jövőjét lehet építeni.

De ez érvényes nemcsak belföldi, hanem nemzetközi téren is. 
Nem lehet semlegesen nézni az elnyomott népek felemelkedés utáni 
vágyát, a harmadik világ küzdelmeit, forradalmi törekvéseit. Ahogy 
Haubner Máté saját korában tudta, hogy a nép ügye mellé kell állnia 
a Habsburg-reakcióval szemben, ugyanígy láthatja ma is bárki, hogy 
a szocializmus jelenti a népek igazságát. Nem lehet páholyból nézni 
az erőfeszítéseket, amit mások tesznek a békéért és az emberiség 
holnapjáért. Nem lehet semlegesen nézni az imperializmus agresz- 
szióit sem, vagy a szocializmus ellenségeinek bárhonnan jövő mes
terkedéseit. A  szocialista egyházi ember vérébe ment át a szocializ
mus alapvető igazságaiért folytatott küzdelem. Ennek ő is részese 
és küzdőtársa. Ő is bent van a nagy összefogásban, akár hazánk kér
déseit, akár a béke ügyét nemzetközi síkon érintő problémákat te
kintjük.

Megfigyelhetjük a belső fejlődést saját sorainkban is. Teológiai 
felismeréseink egyre gazdagodnak tartalomban, s egyre szélesülnek 
az elfogadók számát illetően. Gondolkodásmódunk átalakul közössé
givé a korábbi individualista szemléletmódból. Ahogy a pietista csak 
befelé fordul és az individuumra tekint, úgy a mi látásmódunk át
fogja a közegyházat, az egyház közösen kialakított tanítását, átöleli 
az egész ország, az egész nép érdekét, s az egész emberiség békéjét. 
A demokratizmus rendje, mint az emberi együttélés alapja jelenik 
meg. Az életnek a nép felől való szemlélete megakadályoz a kicsi
nyességben vagy elmaradottságban. Erkölcsi látásmódunk kiszélesül 
a személyes erkölcs köréből a szociáletika kidolgozása felé is. A  lel- 
készi munkaközösségekben elhangzó dolgozataink évről évre mutat
ják a fejlődés irányát. Ma már természetes minden lelkészt munka- 
közösségben a szocializmus alapvető igazságainak meggyőződésszerű 
igenlése. Természetesen különbség van abban az intenzitásban, aho
gyan egy-egy személy esetében megértésre és elfogadásra találnak 
teológiai felismeréseink. Vannak hátul kullogok is, vannak vissza
húzók is. De a nagyjelentőségű tény az, hogy formálódik a szocia
lista egyházi ember arculata, lélkülete, gondolkodásmódja. Termé
szetes ebben, hogy az ateizmushoz semmi közünk sem lehet, s ideo
lógiai keverést nem nézhetünk el. Ezt azonban senki sem kívánja 
tőlünk. A döntő azonban az, ahogyan végbemegy a politikai és egy
házpolitikai tudat formálása, s ahogyan előbbrejutunk ezen a téren.

Így válik az egyházi ember a szocializmus felépítése részesévé. 
Így járul hozzá annak az elvnek teljesítéséhez, hogy a szocializmus 
felépítése az egész nép ügye, mindnyájunk dolga. Így formálódik 
egyéniségünk, magatartásunk, lelkészi szolgálatunk, igehirdetésünk, 
az emberek közti forgolódásunk abba az irányba, amit ez a fogalom 
fejez k i: szocialista egyházi ember!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

A bibliafordítás néhány teológiai
kérdése

Ez az előadás elhangzott a Magyar Bibliatanács Ökume
nikus Bibliafordító Konzultációján Budapest, 1970. novem
ber 10-én, és megjelent a The Bibié Translator 1971. júliusi 
számában.

Isten igéjének tolmácsolása
A  Szentírás fordításával azért foglalkozunk, mert meggyőződésünk 

szerint Isten üzenetét tartalmazza számunkra. Munkánk csak egy kis 
része annak az állandó és szívós emberi tevékenységnek, amely a meg
értés és közös munka útjában álló nyelvi különbségek áthidalására tö
rekszik fordítás és tolmácsolás segítségével. Munkánk ugyanakkor egy 
része az Isten üzenetét továbbadó igehirdető szolgálatnak is, mert hi
szen nem akármilyen szöveget, hanem Isten üzenetét tolmácsoljuk a mi 
népünk számára.

Ebből adódó feladatunkat példával világítom meg. Évekkel ezelőtt 
hallottam, hogy egyik üzemünkben francia dokumentáció alapján a vasúti 
pályaépítés számára olyan gép készült, amely automatikusan a talpfák 
alá tömi a zúzalékot. A  gép pontosan megfelelt a leírásnak, de nem mű
ködött. Ekkor összehívták a szakembereket a mérnököktől a pályamun
kásokig, és levetítették előttük a dokumentumfilmet, amely az eredeti 
gépet működésben mutatta: keressék meg a hibát. Egy jószemű mérnök 
meglátta: a képen más a zúzalék szemnagysága, mint ami nálunk hasz
nálatos. Az ominózus gép azután ezzel a szemnagysággal hibátlanul mű
ködött. A  hiba forrása pontatlan fordítás. A  franciában több kifejezés van 
a zúzalékra, amely a szemnagyságot is kifejezi, de a fordító nem volt 
elég szakképzett ahhoz, hogy a különbséget észrevegye, és a következ
mény az volt, hogy a gép nem működött. A  fordító és a szakértő mér
nök közös munkája hozta meg a kívánt eredményt.

Nyilvánvaló, hogy a mi esetünkben is hasonlóról van szó. Mivel nem 
akármilyen szöveget fordítunk, hanem Isten igéjét tolmácsoljuk, a fordító 
szakértelme mellett teológiai szakértelemre is van szükség, hogy „a gép 
működjék”, vagyis hogy Isten üzenete eljusson a magyar hallgatókhoz, 
és hogy Isten üzenete jusson el hozzájuk. Nem mintha a teológiai szem
pont vagy érdek bármilyen értelemben megkötné, vagy korlátozná a for
dítót, hogy mást vigyen bele a szövegbe, mint ami benne van, hanem 
éppen megfordítva, a teológiai szempont követeli a tudományos érdekek 
teljes tiszteletbentartását, és a teológiai éleslátás és éleshallás segítheti 
a fordítót abban, hogy munkája eredményes legyen. Feladatom szerint 
tehát most erről szólok, áttekinthetőség kedvéért a fordító munkánk szá
mára megfogalmazott három alapelv: a szöveghűség, a jó magyarság és 
a gyülekezetszerűség sorrendjében.
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Szöveghűség
A  Szentírás helyes teológiai értelmezéséhez tartozik az, hogy számo

lunk a benne foglalt kinyilatkoztatás történiségével, vagyis azzal, hogy 
benne nem időtlen hittételek gyűjteményét látjuk, hanem olyan doku
mentumot, amely Istennek az emberiség történetén végigvonuló üdvö
zítő cselekvéséről tanúskodik. Ez azt jelenti, hogy nyelvészeti és tudo
mányos eszközök segítségével minél hívebben igyekszünk megérteni a 
Szentírás különböző történeti helyzetekkel összefüggő mondanivalóját, 
ennek eleven sokszínűségét és eredeti szándékát, becélzottságát.

A  teológiai szempont érvényesítése követeli tehát, hogy számoljunk 
a bibliai szöveg történetiségével, a szövegtörténettel. Magától értődő, 
hogy az elérhető legjobb szöveget vesszük alapul, nagyjából a Kittel- 
féle és a Nestle—Aland-féle szöveget. Ebből azonban két probléma adó
dik. Egyrészt különösen az újszövetségi szövegtörténet számtalan va
riánst produkált, amelyek között több esetben egyelőre nem lehet vég
érvényesen dönteni. Másrészt az 1908-as Károlyi-revízió a textus recep- 
tus alapján készült, és ez annyira eltér a Nestle—Aland-féle szövegtől, 
hogy az még a Bibliában kevéssé járatos hívőnek is feltűnik. Ezért a pró
bafüzetekben minden tartalmi szempontból jelentős különbséget jegy
zetben tüntettünk fel, és ezzel nyilvánvalóvá tettük az alapszöveg tör
téneti kötöttségét, pl. Lk. 8,43; 10,42 stb. Kívánatosnak tartjuk, hogy 
ilyen jegyzetek az új bibliakiadásban is szerepeljenek.

Teológiai szempontból magától értetődő számunkra az, hogy ezt az 
elérhető legrégibb szöveget az eredeti történeti szituációból próbáljuk 
megérteni, és ennek megfelelően tolmácsolni. Ez a történeti szempont 
eleve kizárja a szószerinti fordítás és a merev konkordantivitás alkal
mazását. Mert nemcsak azzal kell számolnunk, hogy a mienktől eltérő 
történeti helyzet miatt az azonos szavaknak más a tartalmi értéke, hanem 
azzal is, hogy a Szentíráson belül a kinyilatkoztatás történetével kapcso
latban megvan a szavaknak és a fogalmaknak is a története, tehát vál
tozott tartalmi értékük. Ugyanakkor viszont maga az eredeti szöveg szab 
határt a fordításban a kifejezések önkényes cserélgetésének, amikor egy 
szó egy bizonyos értelemben való használata tudatosan és következete
sen történik az eredetiben. Pl. az agapé szót egy kivételével (Jd 12) a 
szeretet szóval kell fordítanunk, mert azonos az értelme. De a sarx szó
nál nélkülözhetetlen a többféle fordítás: test (gyakran), hús (Lk 24,39), 
halandó (1 Kor 1,29 stb.), véreim (Rm 11,14), és megfontolandó volna a 
változatok további szaporítása is: ember (Jn 1,14), emberi természet, 
bűnös természet stb. Viszont ahol a sarx szó azonos összefüggésben azo
nos értelemmel jelentkezik, pl. ahol az ember múlandóságára utal, ott 
következetesen a „halandó” kifejezést alkalmaztuk.

Teológiai érdekből látjuk szükségesnek azt is, hogy a történeti hű
séghez ragaszkodjunk az ÓT és az ÜT viszonyában. Egyaránt hibás volna, 
ha a fordítás közben az egyezéseket és a különbségeket valamilyen hi
básan értelmezett teológiai érdekből szándékosan növelnénk vagy csök
kentenénk. Az idézeteket a tényleges helyzetnek megfelelően egyeztet
tük: azonos szöveget vettünk pontos idézeteknél, a szavakat és a kifeje
zéseket egyeztettük szabadabb idézeteknél. Különös gonddal kell mérle
gelnünk a konkordantivitás helyes mértékét az Ó- és Üjszövetség között 
különösen az ilyen szavakkal kapcsolatban, mint kegyelem, irgalom, sze
retet, hűség, hit, jóság, bűn, gonoszság, parancsolat, törvény, szabadítás, 
váltság, üdvösség. Gondosan kell mérlegelnünk, pl. hogy szeretetről meg
felelő arányban és helyen szóljon az ÓT fordítása (hesed), és ne legyen 
újtestamentumibb az eredetinél. Megfontolandó, hogy pl. a szabadítás
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mellett nem lehet-e szó az ÓT-ban is üdvösségről (jasa-jesua). Ismeretes, 
hogy nyelvileg a Septuaginta alkotta a kapcsoló pontot az ÓT és az ÚT 
között. Tudományosan is megalapozott az a követelmény, hogy ezt az ed- 
ginél nagyobb mértékben vegyük figyelembe. Isten nevének az „Ür” 
szóval fordítása amúgy is a Septuaginta közvetítésével adódott, bár me
gint Jahve nevének teljes kiküszöbölése történetietlenséget és ezért teo
lógiai szempontból veszteséget jelentene. Esetleg meg lehet tartani, ahol 
kifejezetten Isten nevéről van szó, pl. Ex 9,16; 15,13 stb. Amennyire hi
bás volna az ÓT-ban a fordítási lehetőségek közül az ÚT-tól legtávo
labb eső jelentést választani (pl. édá: gyülekezet helyett népközösség, 
Zs 111,1), annyira magától értődő, hogy hű fordítás esetén kitűnik a két 
testamentum különbsége is.

Teológiai szempontból alapvetően fontos annak felismerése, hogy 
Isten igéjének a történetisége mindig egy bizonyos helyzetre való irá
nyítottságot, becélzottságot jelent. Isten igéjét nem hiába hasonlítjuk 
kardhoz, amelynek éle, hegye van. Az ige lényeges tartalma vész el, ha 
ezt az élét nem vesszük észre, és sima tételeket fordítunk. Talán itt kap
csolódik egymással legszorosabban a nyelvészeti—történeti és a teológiai 
munka. Néhány példával próbáljuk ezt szemléltetni. Rm. 1,17-ben a 
..hitből” kifejezés nehezen érthető. A  másik fordítás: „a hit által meg- 
igazult ember élni fog”, annyira dogmatikus ízű, hogy már ezért sem 
látszik hű fordításnak. Nyelvtanilag az ekpisteos egyértelműen állítmá- 
nyi szórendben áll. Állítmányi szórendet mutat az ÓT szövege is, ame
lyet Pál a Septuagintától eltérően az eredeti alapján idéz. Egy lépéssel 
tovább visz a szöveg elemi mondatokra való lebontása: 1. Az igaz em
ber hisz. 2. Aki hisz, az fog élni. De ebből még hiányzik az ige becél- 
zottsága. Ez tűnik ki az eredeti történeti helyzetből: Az igaz emberek a 
gonoszság elhatalmasodása láttán kétségbe vannak esve jövőjük felől, 
és erre jön az isteni válasz: „Az igaz ember, ha hisz, élni fog!” Hason
lóan a hiten van a hangsúly a „hit engedelmessége” kifejezésben is, 
amelynek szintén van éle (Rm 1,5). Az elemi mondatokra bontás azon
ban éppen ezt ejti el: „hogy minden népet elvezessek hitre és engedel
mességre” (Good News, 1966). A  kifejezés becélzottsága itt is a történeti 
helyzet figyelembevételével ismerhető fel. Páléval egyidejűleg folyik 
egy másik misszió is, amely a törvény engedelmességét hirdeti körül- 
metélkedéssel. Pál ezzel szemben hangsúlyozza, hogy „a hitből folyó 
engedelmesség” hirdetésére kapott elhivatást. Jellemző, hogy ezeket az 
éles vágásokat Pál apostol tökéletes nyugalmat és kiegyensúlyozottságot 
sugárzó stílusban teszi. Ugyanazzal a nyugodt stílussal, amellyel Gen 1 
mondja el a teremtés történetét, amikor fenséges nyugalommal intézi el 
a korabeli teremtési mítoszokat, amelyek viszont tele vannak izgalmas 
harcok izgalmas leírásával. Ezt az éles tartalmi becélzottságot és a mö
götte álló feltétlen biztonságot és meggyőződést a hangsúlyozottan egy
szerű stílus hordozza, amelyet a fordításban is meg kell őriznünk, és hi
bás volna a stílus mesterséges elevenítésével elfednünk.

A Szentírás történetiségéből adódik, hogy több esetben a lefordí
tott szöveg is csak a történeti helyzet ismeretében érthető, és hogy nem
egyszer vitás marad egy-egy szöveg értelmezése. Ezért teológiai érdek 
is fűződik ahhoz, hogy ezt híveink is lássák. Szükség van tehát meg
felelő jegyzetekre, amelyek nemcsak a történeti helyzetről, hanem adott 
esetben az értelmezés többféle lehetőségéről is tájékoztatnak.
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Jó magyarság
Egyetlen fordító agyában sem fordul meg az a gondolat, hogy ne 

arra az élő nyelvre fordítson, amelyet hallgatói vagy olvasói értenek 
Annál feltűnőbb, hogy a Szentírás fordításával kapcsolatban részben 
egyháziak, részben írók követelték a Károli-szöveg teljes vagy részleges 
fenntartását. Anélkül, hogy most ennek okait elemeznénk, újra hangsú
lyozzuk, hogy a Szentírást azzal a meggyőződéssel fordítjuk, hogy Isten 
üzenete az a mai nemzedéknek. Tehát alapvető teológiai követelmény 
az, hogy a ma élő magyar nyelvre fordítsuk a Bibliát, mégpedig úgy, 
hogy nyelvfejlődésünk iránya szempontjából inkább az élen járjunk, 
mintsem hogy archaizáljunk. Mérsékelt archaizálásnak csak ott volna 
helye, ahol az eredeti szöveg is tudatosan és egyértelműen archaizál.

A nyelvi szint és igényesség elvi szempontból nem teológiai kérdés. 
Mégis foglalkozunk vele, mert némelyek a Szentírásra hivatkozva emle
gették a matróznyelvet, és ezzel kívánták az alacsonyabb szintű közön
séges nyelv használatát. Így értelmezték azt a tényt, hogy az Üj szövet
ség nem a klasszikus görög nyelven, hanem a köznyelven íródott. Ma 
azonban világosan tudjuk, hogy az Újszövetség nemcsak különböző 
nyelvi szinten mozog, hanem legalacsonyabb nyelvi színvonala is átla
gon felüli köznyelv, úgyhogy azt a nép körében nem érezték közönsé
gesnek, hanem inkább szépnek és emelkedettnek. Az ÓT viszont kör
nyezetéhez képest átlagosan is magas irodalmi színvonalat képvisel, sok 
része pedig világirodalmi színvonalon mozog. Jogosnak érezzük tehát, 
ha a fordítást az irodalmi igényesség mértéke alá állítják. Ha érvényes 
az a tétel, hogy Isten az ember emberségét állítja helyre hit által, akkor 
ebből következik a romlott, eltorzított és pongyola nyelvvel szemben a 
színvonalas, jó magyarság igénye.

Ennek a célnak az elérése érdekében nélkülözhetetlen az írók és 
nyelvészek segítsége. Bírálatuk és segítségük még akkor is értékes, ha 
fordítási javaslataikat a szöveghűség szempontjából tovább kell szelek
tálnunk. Pl. tényleg nem jó ez a fordítás: „Mivel sózzák meg?” , de a 
megoldás nem ez: „Mivel teszik sóssá?”, hanem: „Mivel ízesítik meg?” 
Az eredetinek ez felel meg: Lk 14, 34. „Igazán mondom” helyett nyelvi
leg jobb: „bizony mondom” , de az eredetinek az az értelme, hogy „az 
igazságnak megfelelően mondom” , esetleg így: „Igaz az, amit mondok” , 
Lk 4, 25. „Ráesett a sor” valóban lehetetlen szöveg, de „Rákerült a sor” 
nem felel meg az eredetinek. Helyesen: „kisorsolták” , mert valóban 
sorshúzásról van szó Lk 1, 9-ben. Bizonyos esetekben nyelvi szempont
ból túlzottnak érzünk némely észrevételt. Pl. „nagyon tévedtek” alanya 
világosan kitűnik az összefüggésből: Mk 12, 27. „Mindenféle fajtát” ese
tében is egyértelmű, hogy halakról van szó Mt 13, 37. A  példák minden
esetre azt mutatják, hogy szükséges és eredményes a nyelvi szakértők 
közreműködése és együttműködése a fordítókkal.

A jó magyarság követelményének határain belül teológiai szempont
ból is jogosult az a kívánság, hogy minél teljesebben visszaadjuk a bib
liai üzenet tartalmi és formai sokszínűségét, mert a kinyilatkoztatás 
történetisége következtében a Szentírás kulturális és stiláris szempont
ból nagyon eltérő szinten mozog, és az elbeszélések és magvas mondá
sok, ünnepélyes himnuszok és szellemes párbeszédek, lángoló próféciák 
és aprólékos törvénymagyarázatok gazdag gyűjteményét alkotja. Mind
ezt egy szintre hozni nemcsak nem volna helyes, de nem is lehetséges. 
Sajnálatos félreértésre adott okot M. Buber egyik méltatójának idézése
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az ÚT első próbafüzetének bevezetésében 1965-ben. Akkor a népszerűvé 
vált szabad fordításokkal szemben volt értelme arra hivatkozni, hogy 
nem szabad a fordításba önkényesen belevinni olyan stíluselemeket, 
amelyeket az eredeti szöveg nem igazol. „Ezt mondta” helyett ezért nem 
használtuk a visszavágott, felcsattant, felkiáltott stb. kifejezéseket, ki
zárólag a változatosság kedvéért, szövegi alap nélkül. Viszont az olyan 
kiemelkedő stiláris sajátosságot, mint Lk bevezető mondatát, nem da
raboltuk fel, bár egyébként a mai nyelv nemigen tűri a körmondatolást. 
Néha teológiai okokból is fenn kell tartanunk hosszabb mondatok egy
ségét. Pl. Mt 28, 19—20a a tanítvánnyá tétel kettős aktusáról beszél 
egyetlen összefüggő mondatban, felbontás esetén azonban három lesz 
belőle: tanítvánnyá tétel, keresztség és tanítás, és ezen a kettőspont 
sem segít, mert az csak nyomtatásban van (v. ö. Good News, 1966). Teo
lógiai érdekek fűződnek stiláris jellegzetességekhez akkor is, amikor 
újszövetségi írók (pl. Lukács) tudatosan alkalmaznak ótestamentumi 
stíluselemeket annak a kifejezésére, hogy az evangélium a Tórával van 
párhuzamos ellentétben. Ebbe az irányba mutat az is, hogy az evangé
liumok elején szerepel a Genezis „kezdet” szava. Így a Tórára jellemző 
stíluselemek megőrzése a fordításban szintén teológiai kérdéssé is válik. 
Végeredményben nincs másról szó, mint amit ez az idézet mond: „Ha 
fordítás közben az üzenet tartalmának és érzelmi értékeinek átvitelénél 
még a formából is megtarthatunk valamit, akkor ezt meg kell tennünk.” 
(Nida-Taber: Theorie, 1968, 137. lap.)

Külön megfontolást igényelnek azok az idegenül ható elemek, ame
lyek megőrzéséhez teológiai érdekek is fűződhetnek. Ezek közé tartozik 
mindenekelőtt a passzív szerkezet fenntartása, ahol ennek Isten az 
alanya. Az átfordítás aktív szerkezetre és az alany kitétele rendszerint 
az egész kifejezés jellegét változtatja meg. Az általános alany vagy az 
-ódik, -ődik végződés használata azért nem kielégítő, mert ezek mögé 
a magyarban éppen nem gondoljuk Istent. Viszont a szenvedő szerkezet 
eredetileg nem idegen a magyar nyelvtől, s megmaradt formáiban több
nyire jól érzékelteti a vallásos összefüggést és a mögötte rejtőző isteni 
alanyt. Mindenesetre újra felül kell vizsgálnunk, hogy csak ott hasz
náljuk a szenvedő szerkezetet, ahol tényleg nélkülözhetetlen, és ahol 
elviselhető. De a leginkább kifogásolt szöveg: „Megmondatott Jeremiás 
próféta által” (Mt 2, 17) nem helyettesíthető így: „Megmondta Jeremiás 
próféta”, mert az „által” helyén az eredetiben nem a passzív alanyt 
jelző hypo, hanem a közvetítőt jelző dia áll. A  szöveg tehát hangsú
lyozza, hogy a próféciát Jeremiás nem magától mondja, hanem közve
títi. Az „által” helyett esetleg a „révén” vagy „útján” szó volna helyén
való. A  másik probléma a görög szövegben is héberül idézett szavak 
eredeti alakjának megtartása vagy tartalmi fordítása. Magyar bibliák
ban eddig is lefordíthatatlanul szerepel a halleluja, a hozsanna és a ma- 
ranatha. Most általános feltűnést keltett Jézus szavainál a mondatkezdő 
Ámen, vagy Ámen, Ámen fordítatlan közlése a próbafüzetekben. A je
lenlegi tudományos megállapítások szerint egyedül Jézusra volt jellemző, 
hogy Ámennel kezdte beszédét, és ezért őrizte ezt a szokását még a gö
rög szöveg is, ahol ez ugyanolyan furcsán hangzott, mint a magyar szö
vegben. De furcsa és feltűnő volt még az arám nyelvben is. Szakszerű
ség szempontjából tehát indokolt az eredeti forma fenntartása a fordí
tásban. Mivel azonban bibliánkban 400 év óta a „bizony mondom” áll, 
és ebben a formában jellegzetes bibliai fordulattá vált, aligha lehet 
most ettől eltérnünk.
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Különös gonddal kell felülvizsgálnunk az idegen eredetű szóképek 
és hasonlatok kérdését, hogy hamisan értelmezett nyelvtisztaság címén 
el ne vessünk teológiai szempontból is értékes anyagot azzal, hogy a 
magyar ember ezt nem így mondja. Nyelvészeti tény az, hogy a népek 
nyelvileg is tanulnak egymástól, és képeket is átvehetnek, ha azokban 
közös emberi szemlélet tükröződik. Az evangélium is fenntartja az egye
temes emberiség horizontját a népiség tiszteletben tartása mellett, és 
tény az is, hogy sok fogalom, szemléletes kép és hasonlat a Biblia által 
lett az emberiség közkincsévé, mégpedig rendszerint éppen a missziói 
időszakban. Sok esetben a különös kép szolgál eszközül arra, hogy ha 
megmagyarázzák, egy életre megragadjon bennünk az általa kifejezett 
igazság. Pl. Lk 20, 47-ben „felfalják az özvegyek házát” robusztus ha
sonlat. de érthető, és elveszti erejét, ha így fordítjuk: „kirabolják az öz
vegyek házát” (Good News, 1966). „A  halált megízlelni” idegenszerű 
kép, de éppen negatív formában: „nem ízleli meg a halált” nagyon 
szemléletes. Jól emlékszem, hogy egész életre szóló benyomást tett rám, 
amikor megmagyarázták, mit jelent „tüzes szenet gyűjteni az ellenség 
fejére” . Valóban a legkonokabb embert is megtörő kínvallatás képét 
idézi ez (Nida-Taber: Theorie, 1966, 2. lap), de alig lehetne szemlélete
sebb képet találni a szeretet meggyőző erejére (Rm 12, 20). Első pilla
natra furcsa az „igavonótárs” kifejezés, de tartalmassá és széppé válik. 
ha felfedezzük benne az őskeresztyén utalást Jézus szavára (Mt 11, 29). 
és akkor hozzá képest üresnek tűnik a „szolgatárs” fordítás (Fil 4, 3). 
Hasonlóképpen az ÖT képanyagánál is gondosan kell mérlegelnünk az 
ilyen képek megtartását vagy kicserélését, hogy fordítás közben ne sze- 
gényítsük a Biblia kifejező erejét.

A  teológiai szempontból jó és a magyarság szempontjából kifogásta
lan szöveget tehát nyelvi és teológiai szakértőknek együtt kell meg
találniuk.

Gyülekezetszerűség
A fordítás általános elvei alapján meg kellene állnunk ott, hogy a 

szöveget világos magyar nyelvre fordítjuk, amelyet az átlagos művelt
ségű ember úgy ért, mintha az eredetit olvasná. Teológiai szempontból 
azonban külön megfontolást igényel az a tény, hogy a Szentírás az egy
ház könyve, és fordításunk is az egyház számára, a gyülekezetek és a 
hívek számára készül. A  gyülekezet pedig nem homogén tömeg, hanem 
különböző korú. műveltségű és hagyományú hívek közössége, és az elő
zőkben láttuk, hogy a Szentírás sem egységes, hanem különböző szintű 
és tartalmú könyvek gyűjteménye. Ezért aligha készíthető olyan fordí
tás. amely minden részében mindenkinek egyformán megfelel. Ebben a 
helyzetben fordításunknál józanul és a jövő felé néző középmértéket 
kell alkalmaznunk. Ez az általános megállapítás azonban több ponton 
közelebbi meghatározásra szorul.

Minden nép egyháztörténete szempontjából döntő jelentőségű ese
mény szokott lenni a Biblia első lefordítása. Vele kapcsolatban rendsze
rint hosszú időre eldől bizonyos alapfogalmak egyházi használata, és 
kialakul az az egyházi nyelv, amelyet az illető nép körében használ
nak. Ennek a bibliai és egyházi nyelvi hagyománynak az élő hordozója 
a gyülekezet, liturgikus bibliai szövegeivel és élő bibliaismeretével 
egyaránt. Ez a tény erősen korlátozza a radikálisan új bibliafordítás 
lehetőségét. Mert nagy igazság van abban, hogy a Biblia-fordítás helyes
ségét azon kell mérni, hogy a nemkeresztyének megértik-e (Nida-Taber,
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1966. 31. lap), viszont a radikálisan új fordítás megnyerő lehet a szekulari
záltak számára, de problematikussá válhat a bibliaolvasó hívek számára. 
Ez a tény önmérsékletre és helyes önértékelésre kötelez, hogy csak ott 
változtassunk a fordítás szövegén, ahol atyáinkhoz képest nyilvánvalóan 
és meggyőzően jobbat tudunk nyújtani. Ez egyúttal célszerűnek mutatja 
azt a türelmes eljárást, hogy az új fordítás egyelőre új lehetőséget je
lentsen a gyülekezetek és a hívek számára, de ne kötelezzen annak elfo
gadására.

Ugyanakkor azonban a gyülekezet hagyományőrző rétege nem aka
dályozhatja meg az egyháznak azt az igeszolgálatából folyó munkáját, 
hogy bibliafordítását állandóan korszerűsítse. Teológiai szempontból külö
nösen hangsúlyozzuk, hogy a gyülekezet nemcsak hagyományőrző, hanem 
az új és az idegen megértésére törekvő tanuló közösség, amely hajlandó 
újat tanulni a bibliafordítással kapcsolatban is. Amikor állandóan 
tanuló világban élünk, magától értetődőnek kell tekintenünk, hogy nem
csak a pap, hanem a gyülekezeti tag is holtig tanul. Ennek megfelelően 
igényesen állapíthatjuk meg a fordítás színvonalát. Gondoljunk a fiatal
ságra, amely széles rétegeiben ismeri a klasszikus irodalmat, és jelentős 
történeti tájékozottsága van arról a korról is, amelyben a Biblia keletke
zett. Magától értődőnek tartják, hogy olvasmányaikon keresztül új szava
kat és fogalmakat kell tanulniuk, és hogy idegen világba is bele kell él
niük magukat. Amikor tehát pl. a pénzek és mértékek átírását tervezzük, 
figyelembe kell vennünk, hogy a Bibliában a CGS-rendszer anakroniz
musát egy átlagos gimnazista is észrevenné, és talán furcsának is tartaná, 
hiszen olvasmányaiból meg kellett szoknia az idegen pénzeket és mérté
keket. A  fordításnál tehát számolhatunk a tanulásra való hajlandósággal. 
Viszont ehhez a Bibliában is rendelkezésre kell bocsátanunk a megfelelő 
történeti és földrajzi ismeretanyagot jegyzetek, magyarázatok és térképek 
formájában.

Ha tehát arra a képre gondolunk, amely szerint addig kell gyúrni és 
egyszerűsíteni a fordítás közben a Szentírás üzenetét, míg a gyülekezet 
„áteresztő képességének” megfelel (v. ö. Nida-Taber, 186k. lap), akkor a 
gyülekezet áteresztő képességét jelző csövet nem merev acélból, hanem 
rugalmas anyagból képzeljük el, amelyet tágítani lehet és tágítani is kell, 
és ezért nem az egyedüli út az, hogy a gyülekezet pillanatnyi „áteresztő- 
képességét” változhatatlannak tartjuk, és ahhoz szabjuk a Szentírás üze
netét. A  helyes mérték megtalálása természetesen finom érzéket követelő 
feladat.

Egybevetés a fordítástudomány elveivel
Ismertetett szempontjainkat összegezve azt mondhatjuk, hogy fordító 

munkánk elvi és gyakorlati célkitűzései egészben véve megfelelnek a for
dítástudomány mai elveinek, ahogyan ezek egyebek között a Good News 
1966 című angol fordításban is realizálódtak, és amennyiben sikerül pró
bafordításunk egyenetlenségeit és hibáit kijavítani, remélhetjük, hogy új 
bibliafordításunk nemcsak a nemzetközileg elismert követelményeknek fog 
megfelelni, hanem Isten üzenetének jó tolmácsolásával fogja építeni gyü
lekezeteinket és egyházainkat.

Dr. Próhle Károly
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A gyülekezet taníthatóságának 

szociológiai problémái
A  gyülekezet léte nem vezethető le maradéktalanul világi tényezők

ből, sőt jelentős meghatározója éppen a felülről kapott hívás. Élete mégis 
látható, vizsgálható keretben történik. Ezért lehetséges, sőt szükséges 
szolgálatát emberek által kialakított csoport megnyilvánulásaként is ele
mezni.

A  cím utal arra, hogy ennek az egyházi szolgálatnak egyik ágát 
vizsgálom, mégpedig azért, mert a tanításon — belső kommunikáción — 
keresztül készíti fel az egyház a tagjait arra, hogy a csoportra jellemző 
elvárásokat képesek legyenek teljesíteni. Amik természetesen csak kis 
részben kizárólagos jellegűek (templomlátogatás, úrvacsora, egyházfenn
tartás stb.), nagyrészt viszont más közösségeket is érintően áttételesen 
jelentkeznek (munkahelyi, lakóhelyi magatartás, társadalmi kérdésekhez 
való viszony stb.).

A  sokágú kérdést három csomópont köré gyűjtve próbálom körül
írni.

A  szöveg

A  szóban vagy írásban történő gyülekezeti megnyilvánulások.
A  bibliai alapra épülő hitvallási, dogmatikai tanítás lényegében vál

tozatlan. A  kialakult alap nagy összefüggését nem érintve lehetnek hang
súly eltolódások, amint az egyháztörténet ezt igazolja. Vagy a gyakor
lati alkalmazás során kerülhetnek előtérbe hotniletikai — katechetikai 
szempontok. Ezen belül azonban egy állandó jellegű szöveggel rendel
kezünk.

Az interpretálás is — célját tekintve — zárt körben mozog. Sokszor 
még a lehetőségeket sem merítjük ki.

A  szöveg azonban hordoz egy mögöttes tartalmat, az üzenetet, a 
megszólítást. És ebben jelentkezik az első kérdés.

Kis és nagy közösségek együtt és egymás melletti életét jogok és kö
telességek, igények és érdekek érvényesülése határozza meg. Ezek sok
szor kiegészítik és erősítik egymást, párhuzamosan jelentkeznek, a cso
port normális működésének ez az alapja. S ez biztosítja a másik cso
porttal való koegzisztenciát is. Ugyanakkor a sok tagból álló közösség 
állandó forrása a gyengébb vagy erősebb feszültségeknek, amikor az 
igények és érdekek erővonalai metszik egymást. Minél jelentősebb ügy
ben kerülnek szembe egymással a tagok, annál kisebb a lehetősége an
nak, hogy a feszültség magától oldódjék meg, és ilyenkor vagy admi
nisztratív eszközre vagy kompromisszumra van szükség. Ha ezek közül 
valamelyik nem következik be, úgy a csoport — lényegében — felbom
lik, ami gyakran nehéz helyzetet teremt.

Magától értődő, hogy a rokonszenves és a gyakorlatban legtöbbször 
előforduló megoldás a kompromisszum. Gondoljunk csak a politikai 
kérdések tárgyalásos megoldására, vagy a generációs probléma „köl
csönös eltűrés” helyzetére.

Az egyébként pozitív jelenség kitermel azonban negatív vonásokat 
is. Mint minden olyan tanítás, amely nem öncélú, az egyház tanítói 
munkájában megszólaló evangélium is, mozgósítani akar. Sőt, a dönté
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sek sorozatát akarja létrehozni. A kompromisszumos gyakorlat léte ki
alakíthat olyan kondicionált reflexet, hogy a hallgató éppen azt a leg
lényegesebb vonást „ejti ki” , ami nélkül érvénytelen az egyházi tanítás. 
Ezzel a maga számára egyszerűsíti a nehéz helyzetet.

Ezzel hármas sikert könyvelhet el: a feszültség megszűnt — a to
vábbi válogatást már kedve szerint végezheti, a csoport megmaradt — 
hovatartozása csorbítatlan, maga pedig a kisebb ellenállás felé kitörve 
akár mintává válhat mások számára. így a szükségből szokás, majd 
magatartási norma lehet, ami azütán nagyon nehezen tud nagyobb fe
szültségre átváltani. Az egzisztenciálisan érintettek közösségéből miszti
kumot kereső és találó társulat jön létre. Már csak azért is, mert ez ki
elégít bizonyos belső igényeket, de nem igényli az elkötelezettséget.

A  tanító személy számára a kérdés: beszéljünk a fejek felett, vagy 
a súlyt veszítsük el?

A kérdés tehát az, hogy lehet-e megértésre számottartó az a kom
munikáció, amely nem veszi figyelembe a hallgatóság szellemi helyze
tét. Mert ennek nem ismerése naivsághoz vezethet, ami a visszacsatolás 
révén a szöveg hitelét is kikezdheti. Lelkészek visszatérő tapasztalata az, 
hogy a legtartalmasabb igehirdetés nem mindig a „legjobb” , míg a „szé
pen beszélt a tisztelendő úr” sokszor üres prédikációnak jár ki.

A  szövegen át közölt tartalomnak ugyanis nem kisebb a feladata — 
most pusztán szociológiai szempontból — mint az „adjuk m eg... azokat 
az eszközöket, módszereket, azt az érdeklődést, azokat a beállítottsá
gokat, melyek együtt lehetővé teszik (az ember) számára, hogy megta
nulja mindazt, ami nélkülözhetetlen azoknak a problémáknak megoldá
sához, melyeket az élet ad fel neki” . (R. Gál: Hol tart a pedagógia?)

A közeg
Amiben a tanítás „közlekedik” , ami segíti vagy akadályozza a tanít

hatóságot.
A  kérdésnek azt a részét, hogy a felhasznált módszer, az igehirdető 

személyisége, a külső környezet (hely, gyülekezet nagysága stb.) hogyan 
befolyásolja a tanítás eredményességét, most zárjuk ki. Bár nem lenne 
haszontalan ezzel is foglalkozni, hiszen az ilyen irányú szociológiai fe l
mérések — bár más területről — itt is alkalmazható, általános érvényű 
megállapításokat közölnek a munka intenzitásról, közösségi kapcsolatok 
alakulásáról.

Néhány főbb vonás
1. Nem osztozunk a „Gutenberg-galaxis alkonya” feletti aggodalom

ban. Bármilyen fejlődésen megy vagy ment is keresztül az emberi infor
máció közlés, az alapvető formája mindig a szóbeli forma. Mégis tud
nunk kell azt, hogy korunk fő információs csatornája a kép, amelyhez 
kapcsolódik a beszéd. Így együtt a kettő a legjobb hatásfokkal rögzítődő, 
mind minőségi, mind mennyiségi értelemben. A  történelem folyamán 
először adódik olyan helyzet, hogy az egyház nem rendelkezik ezzel az 
információs eszközzel. Ez önmagában nem baj, de a tanítói módszerek 
felülvizsgálatát sürgeti. Mert az az önvédelmi érv, hogy a mi tanítá
sunk minőségileg „más” anyagot közöl, még nem teszi feleslegessé a 
közlés módjának korszerűsítését. Annál is inkább, mert a megértést köny- 
nyíti az a körülmény, hogy az egyre fejlődő kép látás- és értésmód a 
szimbólumok, parabolák megközelítését segítik.

2. Tömegkommunikációs korban élünk, s ez abban az értelemben
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is igaz, hogy soha ilyen tömegű — fontos és kevésbé fontos — informá
ció nem érte az embert, mint napjainkban. Feldolgozásuk lehetetlen 
Köztük és velük csak úgy élhet az ember, csak úgy teremthet rendet 
ha gyors és meglehetősen alapos szelektálást végez. Ezzel azonban sok 
információ megy hatás nélkül feledésbe. Az egyház által közölt infor
mációk sorsa mindig hozzá van kötve az általánoshoz, hiszen ugyanaz 
az ember „veszi”, nem is a legjobb hatásfokkal. És mivel a hit dolgai 
— látszólag — nem olyan általános érvényű társadalmi kérdésekre fe
lelnek, amelyek meghatározzák a köztudatot, csak ritkán, vagy egyálta
lán nem szerepelnek az interkommunikációs témák között. Ismétlődé
sük ritka, kötődésük hiányos marad. Még a jól ismertnek tételezett tör
ténetek, példázatok is pontatlanok az emlékezetben. Nem kell tehát fel
tétlenül „kánaáni” nyelvet beszélni ahhoz, hogy a tanítás bizonyos ré
szei érthetetlenek maradjanak, hiszen nincs meg a kötési pont. Az így 
könnyen tájékozatlanná vált gyülekezeti tag azután könnyen a csoport 
perifériájára szorul.

3. Tapasztalat szerint, korunkat a technikai fejlődéssel együtt járva, 
technikai civilizáció jellemzi. Az ember eszmény az a típus, aki gépet 
tud létrehozni, irányítani, javítani. Ez a civilizáció etikailag semleges 
információkat közöl, az etikai tartalmúak háttérbe szorításával egyidő- 
ben. A  jó helyét a hasznos és célszerű veszi át, az ember értékét az 
anyagiakkal megszerezhető státusszimbólumok jelentik. Sajtóban meg
jelenő hír szerint a megkérdezett lányok 2/3 része szívesen választana 
külföldi vőlegényt. — 7000 megkérdezett fiatal közül 1,5% választ pá
lyát, mert segíteni lehet a másikon, 0,1% azért, mert embereket lehet 
formálni. Egy pedagógus véleménye: az alap, az ideológia nem vitatott, 
a struktúra részarányai helyenként egészségtelen arányban tolódtak el.

Ennek a szemléletnek felszámolása komoly nehézséget jelent a kö
zösségi személyiségtípus, a szolgáló alapállású ember megteremtése so
rán. S ezzel a nehézséggel találja szemben magát a gyülekezet tanítói 
munkája is, amikor nem külső magatartásformát akar létrehozni, hanem 
egy belső beállítottság eredményeként közösségi magatartást vár el hí
veitől.

4. A  tanulás kiváltsága jog, sőt kötelesség lett. A  fejlődés az irányí
tói és a végrehajtói szinten egyaránt egyre magasabban kvalifikált szak
embereket igényel. Ezzel viszont a tanulási igény össze van kötve az 
anyagi érvényesülés kérdésével. Magyarán: a tanulás ritkán történik 
belső, szellemi gazdagodási szándékkal, hanem a társadalmi presztízs 
megszerzése vagy megtartása a cél.

A  gyülekezeti tanítás körén kívül esik ez a cél, ilyen adottsággal 
nem rendelkezik. S ha tagjaival szemben a tanítás, illetve a tanulás 
igényével lép is fel, azt befolyásolni csak kis mértékben tudja az egy
házi tudatra, öntudatra való utalással. Kapcsolódó mellékág: a falusi 
gyülekezetek számára nehéz kérdés az, hogy a munkaerő elvándorlása 
miatt éppen az a korosztály hiányzik, amelyik szellemileg képes lenne 
a gyülekezeti tanítást felnőttként megérteni és elfogadni.

5. A  változatlan tartalom mellett koronként olyan meglátások ke
rülnek előtérbe, amelyek az új-ság erejével hatnak. Ezek kifejtéséhez, át
adásához és elfogadtatásához az új információk nagy száma kell.

Gyülekezeteink zömükben tradicionális vallásosságú tagokból tevőd
nek össze. Belső helyzetük fő jellemzője a hagyományok hűséges őrzése, 
s ezzel együtt minden újtól való idegenkedés. Mert az véleményük sze
rint alapjaiban veszélyezteti hitüket. Mivel ez a hit — jobb lenne val

716



lásosságnak nevezni — életüknek nem integrált része, hanem sokszor 
környezeti hatás eredménye csupán, hajlandók az ellentétes véleménye
ket külső akadályként kezelni, amelyek arra valók, hogy őket „eltérít
sék” a megszokott és bevált sablonoktól. Így azután a lényeges, belső 
összefüggések vizsgálatára sem idejük, sem bátorságuk nem marad. 
Magam tapasztaltam, hogy egy egyébként jól tanított gyülekezetben mi
lyen felháborodást keltett a legóvatosabb bibliakritikai megjegyzés.

Az természetes, hogy a legegységesebbnek tűnő gyülekezet sem egy
értelműen homogén. S ezeknél a kérdéseknél keletkező feszültség mi
lyen hatással van a gyülekezet szerkezetére, teherbíró képességére, az 
külön téma lehetne.

Az ember
Akit — tartósan — el kell érni, hogy a csoport értékeinek ismerője, 

hordozója és képviselője legyen.
A  kérdés fő területe a lélektanra tartozik, egy vonását szeretném itt 

kiemelni.
A  különböző személyiség típushoz tartozó ember itt közösségekben 

él, azt fenntartja, azzal azonosul, vagy azt tagadja. A  probléma ott adó
dik, hogy „A  szocializálás (itt a személyiség kialakulása és beilleszke
dése értelmében. D. V.) folyamata azonban jórészt a társadalmi csopor
tokban, illetőleg azok közreműködésével megy végbe. Különösen nagy 
szerepe van ebben a folyamatban a családnak, az iskolának, a külön
böző játszó- és baráti csoportoknak, amelyek elsősorban az emberi élet 
korai szakaszában jelentősek, de amelyeknek hatása sok tekintetben 
egész életén végigkíséri az embert. A  szocializálás természetesen nem 
korlátozódik a gyermekkorra, az ember későbbi életében is állandóan 
folyamatban van. Éppen ezért azok a csoportok, amelyekkel kapcso
latba kerül, közvetítve a társadalom értékeit, elvárásait, információit, na
gyon sokszor azonban a csoportviszonyok sajátos szűrőjén keresztül, 
többé-kevésbé átalakítva. A  társadalom saját érdekekkel, értékekkel, 
normákkal is rendelkező részek egysége. E részek között ellentmondások 
is vannak, s az ember szocializálásában ezeket az ellentmondásokat is 
továbbítják, sőt maguk a csoportok, sajátos érdekeiknek, céljaiknak 
megfelelően a közvetítés során is újabb ellentmondásokat produkálhat
nak. Így a szocializálás folyamata többé-kevésbé ellentmondásos, mely
nek során egy-egy csoport jelentősége kiemelkedik, és vonatkozási cso
portként funkcionál az egyén számára, esetenként szembeállítva őt más 
csoportokkal, vagy akár a társadalom egészével is” . (Kulcsár Kálmán: 
Az ember és társadalmi környezete.)

Az idézet értelme témánk számára ott fontos, hogy a gyülekezet ta
nítói szándéka egy több értéket ismerő és elismerő embert talál, aki 
éppen ezért a legtermészetesebb mozdulattal utasít el minden kizáróla
gos igényt. Vállalva ezzel azt a veszélyt is, hogy a válogatás során nö
vekszik a hiba lehetősége is. Hogy ez gyakorlatban van, elég talán a szél
sőséges mozgalmakra, vagy az egészen extra magatartásformákra gon
dolni. Tovább bonyolítja a kérdést az, hogy az így többértékűvé váló 
emberben különválik a függőségben végzett munka, mint kötelesség és 
a szabadon felhasználható idő és energia, a legtágabban értelmezett szó
rakozás. Mivel a gyülekezeti alkalomra szóló hívás a kötelességek terü
letéről, kívülről éri, leggyakrabban vasárnapra időzítve, a magánéletet 
élő ember számára konkurrencia a szabadidővel szemben. Növeli ezt az 
érzést az egyháznak az a gyakran visszatérő hibája, hogy a szabadidő
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felhasználás egyetlen helyes módjának ajánlásával, sőt igényével lén 
fel.

Gyakorlati lecsapódását ott tapasztaljuk, hogy az egyházhoz való 
közeledésben, alkalmainak látogatásában a fő motívum a családiasság 
lesz. Azok az alkalmak vonzanak az átlagosnál nagyobb gyülekezetet, 
amelyeknek ilyen jellegük van, vagy nekik ilyent tulajdonítanak: kará
csony, konfirmáció, temetés, házi bibliaórák. Míg a húsvét, pünkösd _
amelyekhez ilyen tartalmat nem tud kapcsolni — elhalványul, jelentő
ségéből veszít.

Az, hogy a dolgozat a kérdésekre és nehézségekre koncentrált, nem 
jelenti azt, hogy helyzetünket kérdőjelezve, mindenhol veszélyt szima
tolunk. Sokkal inkább nagy és szétágazó felelősségünket akarom tuda
tosítani, hogy együtt tudjunk járni az úton levőkkel, s míg másiknak 
prédikálunk, magunk alkalmatlanok ne legyünk.

Dorn Vilmos
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Krónika

Renate Riemeck
Előterjesztés dr. Renata Riemeck professzor honoris 

causa doktorrá avatása tárgyában.

Dr. Renate Riemeck professzor a sziléziai Breslauban született, itt 
töltötte gyermekéveit, középiskolai tanulmányait pedig a pomerániai 
Greifenbergben, majd Stettinben végezte, a harmincas években. Ekkor 
még iskoláskorában, találkozott a hitleri rendszerrel s egy életre szóló 
élményei meghatározták későbbi útját; szembefordították a nácizmussal 
s az emberség és emberszeretet elszánt harcosává tették. Így ír erről ő 
maga egyik visszaemlékező tanulmányában:

„Amikor az úgynevezett „kristályéjszaka” — az 1938. évi első nagy 
pogrom — minden borzalma rázúdult a németországi zsidóságra, még 
iskoláslány voltam, Stettinben. A  politikai üldözöttekkel, antifasiszták
kal s „nemárja” származású iskolástársaimmal való barátság azonban 
ekkorra már felnyitotta szememet a náciuralom igazi arcának meglátá
sára. Mindazt, ami az üldözöttekkel történt, úgy éltem át, mint a saját 
sorsomat” .

Ez az üldözöttekkel vállalt, sokszor az életveszélyt felidéző, szolida
ritás vezette el a tudatos, meg nem alkuvó antifasiszta meggyőződésre.

Ezért választott egyetemi tanulmányai során is olyan tudománysza
kot, amely lehetővé tette, hogy nem kellett a náci államrend szolgála
tába állania. Történelmi és nyelvi tanulmányokat folytat Jénában és 
Münchenben, doktori értekezését a későközépkori eretnek-mozgalmakról 
írja. — 22 éves fejjel a „Birodalom” legfiatalabb doktora. Tudományos 
eredményei elismerésképpen előbb a strassbourgi, majd az athéni egye
temre akarja a kormány kinevezni, ő azonban mindkettőt elutasítja, hi
szen mindkét esetben megszállt, letiport országokról volt szó s inkább 
a jénai egyetem történeti intézetében vállal asszisztensi beosztást.

A  háború utáni Németországban egyike azoknak a keveseknek, akik 
politikailag nem terhelték le magukat. Az egyetemek még zárva vannak, 
így tanítónői állást vállal, majd 1948-tól több német pedagógiai főiskola 
docense, 1951-től professzora, legutóbb, 1960-ig, a wuppertalié. 1950-ben 
egy esztendeig Angliában vendégprofesszor.

Az Adenauer-rezsim Németországában Renate Riemeck újból politi
kai felelősséget vállal. Ott van azoknak első sorában, akik harcolnak 
Nyugat-Németország újrafelfegyverzése és a hidegháború ideológiája el
len, az atomfegyverkezés és az antikommunista hangulatkeltés és a ke
resztesháborús jelszavak ellen. Meggyőződésének tanulmányokban, újság
cikkekben, könyvekben, egyre szélesebben kibontakozó publicisztikai te
vékenységében ad hangot. Tevékenysége felkelti az uralkodó kormány
körök haragját: fegyelmi eljárást indítanák ellene és eltávolítják pro
fesszori állásából. Ez eljárás ellen hallgatói tüntettek és 200 nyugat-né
metországi professzortársa jelentette be tiltakozását. Hasztalan. Azóta 
mint író tevékenykedik; több folyóiratnak főmunkatársa, a „Stimme dér 
Gemeinde” c. lapnak egyik szerkesztője. E mellett széles körű közéleti 
tevékenységet fejt ki különböző tudományos szervezetekben és a béke
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mozgalomban. Így egyik vezető tagja a Keresztyén Békekonferenciának 
a Tudósok Világszövetsége német szekciójának, a bécsi Békeintézet és a 
németországi Béke-Unió vezetőségének, a Nevelési és Tudományos Szak- 
szervezetnek. A  Német Demokratikus Köztársaság béketanácsa 1967-ben 
az Ossietzky békeéremmel tüntette ki.

Tudományos művei 1946-tól folyamatosan jelennek meg, mintegy 
húsz kötetben, a történettudomány, irodalomtörténet és kultúrtörténet 
köréből. Ezen kívül számos gyűjteményes kötetben is jelentek meg ta
nulmányai, cikkei.

Dr. Renate Riemeck professzornőben a történettudomány és a ne
veléstudomány jeles, kiváló képviselőjét tisztelhetjük. Publicisztikai te
vékenysége, széles körű közéleti felelősségvállalása, egész emberi maga
tartása a békéért és emberségért, a humánum értékeiért és azok megvaló
sításáért harcoló, fáradhatatlan és megingathatatlan harcost mutatnak. 
Az emberiség egyetemes javáért való harcra, keresztyén, evangélikus hi
tének mélységes meggyőződésével kötelezte el magát. Hazánknak, ma
gyarországi evangélikus egyházunknak őszinte barátja.

Mindezek alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai 
Akadémiája 1971. évi szeptember hó 3-án tartott ülésén úgy határozott, 
hogy Dr. Renate Riemeck professzort a teológia tiszteletbeli doktorává 
avatja. Ehhez az Országos Egyházi Elnökség hozzájárulását megadta.

Dr. Groó Gyula

Egyház és szocializmus
Tiszteletbel doktori székfoglaló az Evangélikus Teológiai 

Akadémián 1971. október 22-én.

Amikor most a teológia tiszteletbeli doktorává avattatás kitüntetésé
ben részesülhetek, ez a megtiszteltetés egyúttal nagy felelősséget is ró 
rám. A  német nyelvben ez a kifejezés: „tisztelet” (Ehre) a „becsület” 
csereforgalma s jelenthet tekintélyt, megbecsülést, becsületességet is. Ha 
a német nyelvben „becsületbeli kötelességről” van szó, ez azt jelenti, 
hogy a szóban forgó követelésnek feltétlenül eleget kell tenni. Ismerjük 
a „becsületszó” fogalmát is; ha az ember valakinek becsületszavát adja, 
ezzel a szavahihetőségét adja zálogba. Ha ígéretét nem váltja be, elve
szíti becsületét.

Amikor most ebben a megtiszteltetésben részesülök, ezzel elkötelezve 
érzem magamat a budapesti evangélikus Teológiai Akadémia iránt. Ígé
retet teszek, hogy erőmtől telhetően igyekezem az emberi társadalom 
haladását szolgálni. S ez azt jelenti, hogy harcolni akarok a kizsákmá
nyoltak, az elnyomottak, a szegények oldalán a szociális igazságosságért.

Ígéretemet mindjárt konkretizálni is fogom. Ebben az órában, amikor 
megtiszteltetésben részesülök, a magam részéről meg akarom hajtani a 
tisztelet zászlaját egy ifjú ember előtt, aki sokezer mérföldnyire innen 
egy kaliforniai börtönben ül a halál árnyékában, Angéla Davisre gon
dolok.

Angélának azért kell meghalnia, mert felkelt az elnyomók ellen, 
mert felfedte a rasszizmus gazdasági gyökereit, mert szót emelt az osz
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tályuralom ellen és síkra szállt fekete testvéreinek felszabadításáért. An
gela Davis így lett a szociális igazságért való harc jelképe. Nemcsak 
imádkoznunk kell érte, hanem harcolni is kell. Angela Davis kiváló szel
lemi képességeit önzetlenül felebarátai szolgálatába állította; ha alkal
mazkodik a fehérek osztálytársadalmához, talán kivételt tettek volna vele 
Amerika fehér urai, fekete bőre ellenére, ő azonban nem élt ezzel a le
hetőséggel.

E helyett a megvetettek és letiprottak oldalára állt, abban az ország
ban, ahol egy magát keresztyénnek nevező hatalmi csoport uralkodik. 
Angéla marxista és a kommunista párt tagja. Mivel az egyik keresztyén 
egyház tagja volt, bizonyára megértene engem most, ha az Űjtestamen- 
tom szellemében és Jakab levelének megfogalmazásában olyan valakinek 
nevezem, aki nem hallgatója, hanem megtartója az igének. Angela Davis 
cselekedett s így vált radikálisan szocialistává és humanistává, akinek 
áldozatkészségéből mi keresztyének is tanulhatunk. Így kellene tekinte
nünk Rosa Luxemburg példájára is, akitől keresztyén körök és egyházak 
oly sokáig megtagadták az őt megillető tiszteletet.

Angela Davis és Rosa Luxemburg, — mindketten megjárták a pro
letariátus kálváriás útját. Példájuk sokatmondó a számunkra.

Ezekben a napokban került a kezembe Rosa Luxemburgnak egy fe
ledésbe ment munkája. A  címe: „Egyház és szocializmus” és valószínű
leg azért maradt ismeretlen, mert eredetileg lengyel nyelven készült s 
csak itt-ott kallódik belőle néhány franciára fordított példány. Csodál
kozva kell megállapítanunk, hogy ebben az írásban már szó van arról 
a kérdésről, ami a keresztyéneket ma világszerte — kapitalista és szo
cialista országokban egyaránt — kell hogy foglalkoztassa: a keresztyén- 
ség és a szocialista társadalom viszonya. Rosa Luxemburgról azt híresz- 
telték, hogy ellensége a keresztyénségnek. Ö azonban nem a keresztyén 
tanok ellen harcolt, hanem a klérus ellen, az állammal szövetkezett egy
ház ellen. „Egyház és szocializmus” című tanulmányában kitűnik, hogy 
kitűnően ismerte az egyházatyákat és a konstantinuszi korszak előtti ke
resztyén gyülekezet életét. Az első keresztyének magatartásán méri le a 
későbbi egyház cselekedeteit és szenvedélyesen emel vádat az egyház 
képviselői ellen, mivel elárulták az evangélium eredeti üzenetét. Ha meg 
akarjuk érteni, amit Rosa Luxemburg (1905-ben, vagy 1906-ban) ebben 
a tanulmányában írt, ismernünk kell a cári Oroszország politikai viszo
nyait és az akkori orosz és lengyel falusi és városi proletariátus helyze
tét. Tudni kell azt is, milyen szerepe volt az orosz ortodox államegyház
nak és a római katolikus klérusnak a forradalmi mozgalom elnyomásá
ban az 1905-ös felkelés leverése után. Ezek az események adtak alkal
mat Rosa Luxemburgnak arra, hogy az akkori egyházak ellenforradalmi 
és szocialistaellenes magatartásának problémájával elvi síkon foglalkoz
zék. Elsősorban a saját pártjához fordul, amely magát „A  lengyel és lit
ván királyságban működő szociáldemokrata párt” -nak nevezte és erő
sen egyházellenes volt. Ezeknek a marxista elvtársainak fejti ki, miért 
kell a klérussal, elsősorban a római katolikus egyházéval, a legélesebb 
vitát folytatni, ugyanakkor azonban különbséget tenni — amint ő fogal
mazta — a kapitalistákkal szövetkezett, azokat kiszolgáló egyház és más
felől a kereszyénség között. Így ír: „Ha jól értjük a szocialista tanítást, 
melynek szellemében a munkásosztály tagjait tanítjuk, egyre érthetet
lenebbé válik, miért is gyűlöli a klérus ezt a tanítást? Az a célunk, hogy 
megszüntessük a dolgozók kizsákmányolását a gazdagok által. Azt kel
lene hinni, hogy ebben a törekvésünkben elsősorban az egyház szolgái 
sietnek segítségünkre... A  szocialisták azért harcolnak, hogy a népet 
neveléssel és szervezés útján kiemeljék elnyomott helyzetéből, gondos
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koldjanak jólétéről és biztosítsák gyermekeik jobb jövőjét. Nyilvánvaló, 
hogy a papságnak e törekvésekben támogatni kellett volna a munkás
pártot. Hát nem azt mondotta-e Jézus Krisztus, akinek e papok szolgái 
hogy amit e legkisebbekkel cselekedtetek az én atyámliai közül, velem 
cselekedtétek. Mégis azt látjuk, hogy a klérus üldözi a szocialistákat, a 
munkásoktól pedig azt kívánja, hogy türelmesen szenvedjenek és ellen
kezés nélkül tűrjék kizsákmányoltatásukat... Amikor így a klérus a 
gazdagok oldalára áll és védelmébe veszi a kizsákmányolást és elnyo
mást, éles ellentétbe kerül az egyházi tanítással. A  püspökök és papok 
nem a keresztyén tanítást vallják, hanem az aranyborjút imádják s a 
hatalmat, amely eltiporja a nyomorultakat és védteleneket...  A  klérus 
magatartásának és a keresztyén tanításnak ez a nyilvánvaló ellentmon
dása elgondolkoztató. Fel kell vetni a kérdést, hogyan lehet az, hogy a 
munkásosztály felszabadulásáért folytatott harcában az egyház szolgáit 
ellenségei és nem szövetségesei táborában találja? Hogyan van az, hogy 
az egyház a jómódúak és elnyomók menedéke, ahelyett, hogy az elnyo
mottaké lenne?”

Rosa Luxemburgnak e szavaiban az egyház elesettsége felett érzett 
ugyanazon harag lángol, mint minden idők keresztyén „eretnekei” szívé
ben. Ugyanaz a harag ez, aminek 200 évvel előbb a német teológus Gott- 
fried Arnold is kifejezést adott, amikor megírta híressé vált „Pártatlan 
egyház- és eretnek-történet” -ét. S amint Gottfried Arnold, ez a hivő ke
resztyén és Spener-tanítvány, éles egyházkritikáját az első gyülekezetek 
életével való összehasonlításra alapítja, ugyanúgy a marxista Rosa 
Luxemburg is az ősgyülekezet életén méri le a klérus magatartását és az 
egyházatyákra hivatkozik. Központi jelentőségű számára az őskeresztyén 
tulajdonfogalom, amelyre a tulajdon közös haszonélvezete jellemző. Ez
zel kapcsolatban az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvre hivatkozik 
és olvasóinak figyelmét olyan egyházatyákra hívja fel, mint Chryzoszto- 
mosz János, Nagy Baziliusz és Nazianzi Gergely, hogy ilyen módon mu
tassa ki a társadalmi igazságtalanságok megszüntetésére vonatkozó szo
cialista követelés és az eredeti keresztyén tanítás egybehangzását. Idézi 
Baziliuszt, aki még a 4. században is így korholta a gazdagokat: „Nyo
morultak, hogyan akartok megállani az örök bíró színe előtt? Azt kér
dezitek: „Miért helytelen, ha ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk?” Én 
pedig azt kérdezem: Ki adta nektek azt, amit tulajdonotoknak tartotok? 
Ugyan miként gazdagodhatnának meg a vagyonosok, ha nem azáltal, 
hogy olyan dolgokat kaparintanak meg, amelyek mindenkié. Ha minden
ki csak azt venné el, amire valóban szüksége van, nem volnának sem 
gazdagok, sem szegények.”

Rosa Luxemburg vitája az egyházzal nem volt felületes. Elkerülte 
a vallásos színezetű utópizmus veszélyét és azt is, hogy egyházkritikája 
általánosságokban merüljön ki. Tanulmányában rövid áttekintést nyújt 
az egyház történetéről, a középkortól az újkorig és érthető módon kiemeli 
a kapitalizmus és imperializmus korát. Támadása azok a papok ellen 
irányul, akiket „a keresztyénség elfajzott szolgáinak” nevez, mert „a ke
reszt jegyében veszik védelmükbe a proletariátus kizsákmányolóit.” Eb
ben az összefüggésben így ír: „Ha Krisztus ma megjelenne, hasonlóan 
bánna az érsekekkel, püspökökkel és papokkal, akik a gazdagokat párt
fogolják és az elesettek kizsákmányolásából élnek, mint egykor azokkal 
a kufárokkal, akiket a templomból kiűzött, mivel meggyalázták Istennek 
házát.”

Fel kell ma rónunk az egyházak értetlenségét a 19. és 20. század mun
kásmozgalma iránt. Fel kell panaszolnunk a „trón és oltár” végzetes ösz- 
szeszövődését. Egyre világosabban fel kell ismernünk az egyház össze
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fonódását a nyugati kapitalista gazdasági és társadalmi rendszerrel. Ezért 
Kosa Luxemburg tanulmányát az egyház és szocializmus viszonyáról csak 
megrendüléssel olvashatjuk. Ez a lengyelországi zsidó asszony közel 70 
esztendő előtt kimondotta azt, amit ma sok ifjú keresztyén és mindkét 
keresztyén felekezet haladó teológusai szerte a világon hangoztatnak: az 
az egyház, amely hűséges Jézus Krisztus evangéliumához, nem kerülhet 
ellentétbe a szocializmussal. Az egyháznak részt kell vennie a szociális 
humanizmus megvalósításáért vívott küzdelemben.

A  világ és az emberek tudatvilága nagy változáson ment keresztül 
azóta, hogy létrejött a szocialista államok családja, és az a változás az 
egyház kapui előtt sem állt meg. A  szocialista országokban ezt már rég 
tudják. Azonban nyugaton és az úgynevezett harmadik világban is kike
rülhetetlen a gazdasági és társadalmi viszonyok átalakulásában való ke
resztyén felelősségvállalás. Hogy csak egy példát idézzek, szeretnék rá
mutatni a chilei klérus körében végbemenő változásra, amely jellemző 
példája a keresztyén tudat megváltozásának és egyháztörténeti jelentő
ségű lehet. Chilében a közelmúltban 80 katolikus pap nyilvánosan állást 
foglalt a szocializmus mellett és készségét nyilvánította arra nézve, hogy 
támogatja a Salvador Allende marxista népfrontkormánya által kezde
ményezett társadalmi reformokat. Nyilatkozatukban hivatkoznak a san
tiagói bíboros érsekre, aki a múlt év novemberében ezt mondotta: „A  
szocializmusban több evangéliumi igazság van, mint a kapitalizmusban". 
A  papok azonban sokkal tovább mennek, mint az érsek. Ők meg vanrak 
arról győződve, hogy csak a munkások tűrhetetlen helyzetéért felelős ka
pitalista rendszernek a szocializmus által való legyőzése vezethet egy 
olyan társadalomhoz, ahol megvalósul az ember evangéliumi értelemben 
vett szabadsága. A chilei püspöki kar a 80 pap nyilatkozatára egy irattal 
válaszolt, amelynek ez a címe: „Evangélium, politika és szocializmus” . 
Ebben hangsúlyozzák, hogy a politika nem az egyház küldetése, a püs
pökök azonban éppenséggel nem ítélik el a főként szocialistákból és kom
munistákból álló Allende-kormánynak szocializáló intézkedéseit. Ellen
kezőleg, örömmel üdvözlik a szocializmus építését célzó fáradozásokat. 
A  püspöki irat kifejezetten hangoztatja: „Minden olyan fáradozás, amely 
egy emberibb társadalom felépítésére, a nyomor megszüntetésére s a köz 
javának az egyes javak fölé helyezésére irányul, méltó a keresztyének 
támogatására, akik magukat az ember felszabadítására kötelezték el.”

Rosa Luxemburgot és a keresztyénség és szocializmus viszoyáról val
lott felfogását ez a dokumentum utólag fényesen igazolja. Amikor annak 
idején Németországban börtönben ült, sem evangélikus, sem katolikus 
keresztyének nem törődtek vele. És amikor 1919-ben Kari Liebknechttel 
együtt a fehérterroristák meggyilkolták, az egyházak hallgattak, sőt el
tűrték, hogy a gyilkosokat nemzeti hősökként ünnepelték.

Köztudomású, hogy az egyháztörténet sötét fejezetéhez tartozik az a 
tény, hogy mindig újra azokat ültették a vádlottak padjára és ítélték el 
eretnekként, akik síkra szálltak a társadalmi igazságért és a struktúrák 
megváltoztatásáért. Csak ritkán tanúsítottak az egyházak megértést a 
haladás képviselői iránt, s még ritkábban támogatták őket. Ez meg fog 
változni, tőlünk függ azonban, milyen gyors lesz ez a változás az egyhá
zakban. Amikor ma sok keresztyén ember szerte a világon szolidárisnak 
nyilvánítja magát a kommunista Angéla Davisszel és számára szabadsá
got követel, ez nóvum az egyháztörténetben és reménységkeltő a keresz
tyénség számára. Rosa Luxemburg nem részesült ilyen támogatásban. 
Gondolatai azonban, amiket az „Egyház és szocializmus” című tanulmá
nyában is kifejtett, nem maradtak hatás nélkül. Mert egy embert meg 
lehet ugyan ölni, gondolatait azonban nem lehet eltemetni.
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Ez a tudat vigasztaló. Itt Magyarországon valószínűleg nem sok ke
resztyén ember van, aki ismeri Rosa Luxemburg műveit. Sokan talán a 
nevét se hallották. Amit azonban a szocializmusnak ez a kiváló teoreti
kusa századunk elején tanított, az ma tovább él a magyarországi evan
gélikus egyház teológiájában és igehirdetésében —, függetlenül attól, hogy 
mit tudnak Rosa Luxemburgról.

Amikor több mint 10 évvel ezelőtt a keresztyén békekonferencia al
kalmain először találkoztam magyarországi teológusokkal, elkezdtem tő
lük tanulni, s ezért igen hálás vagyok. Hadd mondjam meg ma és itt azt, 
hogy évről évre nagyobb figyelemmel kísértem a magyar evangélikus 
teológusok útját, sőt ezen az úton velük is mentem. A  magyarországi 
teológiai munkában nyilvánvalóvá vált az, amit sok nyugati keresztyén 
még nem tudott felismerni, hogy tudniillik miért lehetnek a keresztyé
nek a szocializmus építőinek nem ellenségei, hanem szövetségesei.

A  magyarországi egyházak Ökumenikus Tanácsa az égető időszerű 
nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásaival jó munkát vég
zett. S ezzel segítette sok nyugati keresztyén tájékozódását is. Nem vé
letlen, hogy a magukat elkötelezett nyugati protestánsok magyarországi 
hittestvéreikkel kiváltképpen szoros kapcsolatot tartanak.

Engedjék meg, hogy előadásomat egy személyes élményemmel fejez
zem be:

Amikor 1967-ben a magyarországi evangélikus egyház meghívására 
itt jártam, többek között meglátogattunk a Balaton-környékén egy fiatal 
lelkészt is. Búcsúzásnál a gyülekezet akkor épülő imaházának falán talál
tam, munkaruhában, fülig malterosan. Elcsodálkoztam a látványon és 
meg is mondtam, hogy ilyet odahaza nemigen látok: lelkészt, mint épí
tőmunkást. A  fiatal lelkész erre elnevette magát és tört németséggel, de 
félreérthetetlenül világossággal ezt válaszolta: „Német lelkész úr — ma
gyar lelkész szolgál” .

Ezt a mondatot nem fogom elfelejteni. Annak a teológiának a sum
mája ez, amit ma Magyarországon élnek és gyakorolnak.

D. Dr. Renate Riemeck

Köszöntés
D. dr. Renate Riemeck professzornő köszöntése tisztelet

beli doktorrá avatásakor.

Ön az első nő, akinek a neve a mai napon belekerült az Evangélikus 
Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktorainak emlékkönyvébe. Mély sze
mélyes emberi és objektív tények szóltak amellett, hogy önt Teológiai 
Akadémiánk tiszteletbeli doktorává avassa. Engedje meg, hogy néhányat 
felsoroljak ezek közül:

1. Olyan embert ismertünk meg Önben, aki következetesen, megal
kuvás nélkül vallja azt, ami nekünk is felismerésünk és meggyőződésünk, 
hogy ma minden embernek és minden népnek felelősséget kell hordoznia 
nemcsak közvetlen embertársaiért és saját népéért, hanem az egész em
beriség jelenéért és jövőjéért. Még hozzá nemcsak szavakban, hanem tet
tekben is. Ez a felelősségtudat hozott össze bennünket önnel a nemzet
közi élet színterén, ez a felismerés tett bennünket munkatársakká, sőt 
harcostársakká a Keresztyén Békekonferencia munkájában.
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2. Olyan embert ismertünk meg önben, aki velünk együtt vallja, 
hogy a béke és biztonság megteremtése, a nagyobb társadalmi igazság 
megvalósítása létkérdése az egész emberiségnek. Ezért harcolt Ön annak 
idején az újrafelfegyverkezés ellen hazájában, bár tudta, hogy nyílt ki
állásával kihívja maga ellen mindazok haragját, akik a revansizmus esz
méjét hirdették. Az idő önt igazolta. Meggyőződésem, hogy a nyugatné
met kancellár akkor lesz igazán méltó a Béke-Nóbel-díjra, amit a na
pokban nyert el, ha rehabilitálja azokat, akiket azért diszkriminálták an
nak idején, mert pontosan azt a politikát szorgalmazták, amiért ma őt a 
béke harcosává avatták.

3. És végül olyan embert ismertünk meg Önben, aki velünk együtt 
vallja, hogy az egyházakat és minden keresztyén embert szolgálatra, a 
másik emberér: végzett odaadó szeretetre hívott el az egyház Ura.

Szeretném biztosítani arról, hogy mindezekben a kérdésekben együtt
gondolkodó és együtt cselekvő barátai leszünk a jövőben is. Kívánom, 
hogy jó egészségben, töretlen munkakedvvel tudjon helytállni tudomá
nyával, széles körű történelmi tájékozottságával és újságírói tollával 
mindazokon a munkaterületeken, ahová az emberek bizalma állította.

D. dr. Pálfy Miklós 
dékán

„Ha teljes szívetekből 
megtértek"

Beköszöntő igehirdetés 1. Sám 7,3 alapján a Bécsikapu téri 
templomban 1971. július 18-án.

Az első szó és az első mondat mindig döntő. Aszerint ítélnek meg 
egy embert, ahogyan először megszólal. Az első megszólalása nyilván
valóan kíséri szolgálatának útját. Nem minthogyha erről a szószékről 
először szólnék, de mint a gyülekezetnek mostmár parókus lelkésze elő
ször szólalok meg. Tudatában vagyok annak, hogy mennyire döntő ez az 
első hang. Van egy lelkésztestvérem, aki elmondotta azt, hogy bármilyen 
jól készül el egy-egy igehirdetésre, mindig attól függ az igehirdetésnek 
a sikere, hogy az első mondatát hogyan mondja ki. Én azt hiszem, egész 
szolgálatom, amennyit Isten enged ebben a gyülekezetben, attól függ, 
hogy ezt az első igehirdetést hogyan mondom el és a gyülekezet hogyan 
fogadja.

Engedjék meg, testvérek, hogy emlékül hozzam annak az oltárnak 
a képét, ahonnan jöttem. A  Budapest-fasori gyülekezetnek az oltárképe, 
Benczúr Gyulának a képe, a három királyok hódolatát ábrázolja a kis 
Jézus előtt. Ennek a képnek üzenete van. Engem tizennégy esztendei fa
sori szolgálat alatt szüntelenül lenyűgözött ez a kép. Van ennek az üze
netnek egy csodálatos kontinuitása, összefüggése. Az egész embervilág 
hódol a kis Jézus előtt. Ma ennek a felolvasott igének nyomán így mon
danám, hogy Izráel egész háza. A Jézus előtt szolgálók nagy közössége 
az anyaszentegyház egésze tesz bizonyságot. Nem tudok másképpen meg
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szólalni ezen a szószéken, csak úgy, hogy az egész anyaszentegyház üze
netét tolmácsolom. És nem tudok úgy szólni ehhez a gyülekezethez, csak 
úgy, hogy itt jelen van az egész egyház. A magyarországi Evangélikus 
Egyházunk egésze, amelyiknek szerves, kiszakíthatatlan, elkülöníthetet- 
len és elkülönülhetetlen része ez a gyülekezet.

Annak az oltárképnek van egy másik döntő bizonyságtétele. Az a há
rom királyok közül, aki letérdel a kis Jézus előtt, magyar nemesi ruhá
ban maga a festő, Benczúr Gyula önarcképe. Személyes bizonyságtétel 
arról, hogy ő is hódolni akar Jézusnak. Ezért hát az első mondatként 
fogadja el ez a gyülekezet is tőle azt, ahogyan én tizennégy évvel ezelőtt 
beköszöntem a fasori gyülekezetbe, és ahogyan az elmúlt vasárnapon az 
igehirdetés utolsó mondataként elköszöntem a gyülekezettől: Korén 
Emil a nevem és nagyon szeretem Jézus Krisztust. Ha ezt el nem mon
danám, és minden igehirdetésem mélyén nem rejtőzne ez a bizonyság- 
tételem, mondjátok azt Testvérek, hogy ezt az embert hiába hívtuk. Ha 
ennél többet, vagy mást mondanék, ne higgyétek! De amit az Ö nevében 
mondok az egész egyház számára nem az én üzenetemként, hanem a Jé
zus Krisztus szeretetéből fakadóan, azt vagy együtt hisszük, vagy együtt 
bukunk!

Jézus Krisztus szeretetéből élünk mindannyian. Ebben az igében is 
arról van szó, régi'prófétai üzenetként, Sámuel mondja el a népnek, 
hogy készítsétek el a ti egész szíveteket az Úrnak. Térjetek meg Őhozzá. 
Merőben más a megtérés szava az Ótestamentumban, merőben más az 
utolsó próféta Keresztelő János ajkán és merőben más, mikor Jézus 
Krisztus hív megtérésre.

Sámuel még nem mondhatott mást, mint annak a tudatában való 
üzenetet, hogy ha meg nem tértek, akkor ilyen és ilyen veszedelem vár 
rátok. Nem mondhatott mást, mint meghirdette a törvényt, aminek a 
nyomán az a nép, Izrael egész háza vagy engedelmeskedik az Isten tör
vényének, vagy szétszóródik a filiszteusoknak az üldözése következtében. 
Keresztelő János megtérésre hívó szavának már merőben más a tartal
ma. Ö azt mondja: térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Jé
zus pedig maga volt az elközelített és megérkezett Isten országa.

Mi megtérésre úgy hívunk, abban a bizonyosságban, hogy Jézus 
Krisztus itt van. Annak a jegyében vagyunk együtt, hogy egyvalakivel 
több ez a gyülekezet, mint akik itt vagyunk. S az az egy valaki Jézus 
Krisztus. S mi őhozzá térünk meg. Ez az ige, amelyik a megtérést úgy 
fejezi ki, hogy egész szíveteket készítsétek el arra, hogy az az Űré le
gyen, ez a bizonyságtétel ilyen módon ma úgy szól hozzánk, hogy egész 
szívvel lehessen szeretni Jézust, vagyis nem csupán érzelemmel és han
gulattal, hanem akarattal és törekvéssel. Értelemmel és mindennel, úgy, 
ahogy Jézus maga a törvényt magyarázta: szeresd az Urat a te Istene
det teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. Az az, aminek a 
jegyében mi szeretni tudhatjuk Jézust. Ez az ige pedig arról beszél a 
megtérésnek nyomán, Jézus Krisztus szeretetében, hogy Ö előbb szere
tett minket. Minket nem a törvény hajt Jézus szeretetéhez, minket nem 
szívünk elhatározása von Jézushoz. Nem egy bölcs belátás, amely tudott 
disztingválni az élet különböző erői közt és úgy döntött és úgy látta jó
nak, hogy mégiscsak Jézus Krisztus követése a legnemesebb és a leg
szebb, nem, minket Jézus szeretetéhez az a jelenlevő szeretet hajt, amitől 
nem lehet elszakadni. Mert Ö előbb szeretett minket.

Valahogy olyan ez a megtérés — engedtessék meg nekem — ha Jé
zus tudta a megtérést a tékozló fiú példázatával rajzolni meg, enged
tessék meg nekem, hogy egy Petőfi verssel illusztráljam. „Egész úton.
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hazafelé azon gondolkodám, miként fogom . . . ” ismerjük jól a verset. 
Mivel fejeződik be: „futott, repült felém anyám, és én csüngtem ajkán szót
lanul, mint gyümölcs a fán.” Testvérek, gondolkoztunk azon, hogy ez a 
megtérésnek tökéletes képe? Mi csak bandukolunk, egész úton hazafelé 
azon gondolkodunk.. . egy életnek a során fontolgatjuk, latolgatjuk, hul
lámvölgyeket és hullámcsúcsokat járunk meg a hitéletnek az után, ahogy 
vándorlunk Isten felé, gondolkodunk azon, hogyan kerülhetnénk köze
lebb hozzá, és hogyan vállalhatnánk egyre gyorsabban s igazabban a 
közösséget vele, és míg mi így bandukolunk, míg mi botladozunk, míg 
mi fontolgatunk, addig repül felénk az Isten atyai szeretettel, amíg 
mi azon gondolkodunk, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy az Isten kö
zelébe fogadjon minket, addig tárt ajtók, tárt kapuk és tárt karok fo
gadnak az Isten részéről, és nekünk nincs más tennivalónk, mint folya
matosan és szüntelenül — és ebben van a hitéletnek a dinamikája és 
ereje, és ebben vagyunk mi együtt alkalomról alkalomra és egy életen 
keresztül —, észrevenni és rádöbbenni arra, hogy Isten karja ki van tár
va, és Isten már előbb közeledett hozzánk, semmint mi szerethetnénk 
Öt, semmint mi gondolhatnánk arra, hogy hol is jobb: Önála, vagy Tőle 
függetlenül.

Mert a megtérésünk Őnála kezdődik, annál az Istennél, aki Jézus 
Krisztusban itt van, ők ketten egyek, ő kezdte meg a mi megtérésünket 
azzal, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte. S az
tán a megtérésnek a pillanatnyi nagy élménye nem lehet más, mint az, 
hogy „csüngtem ajkán szótlanul” . Ezt mi úgy mondjuk, hogy csendben 
Isten előtt. És mi tudjuk, hogy a keresztyén életnek egyetlen forrása, 
igazi tápláló ereje ez a csend, az Isten színe előtt, amikor befoghatom 
a számat, amikor elnémíthatom a gondolataimat, amikor hátam mögé 
vethetem a bűneimet, gyűlöletet, indulatot, szimpátiát, antipátiát, filozó
fiai belátásokat, élettapasztalatokat, mindent hátam mögé vethetek, mert 
nincs más dolgom, mint némának lenni az előtt az Isten előtt, aki Jézus 
Krisztusban itt van. Amikor azt mondom, nagyon szeretem Jézus Krisz
tust, ez annyit jelent, hogy csendben vagyok, figyelek és hallgatok, mit 
mond Ő. S ha mi igazán Isten népe akarunk együtt lenni, hogyan lehet
nénk mások, mint úgy, hogy én minden készülésem ellenére, minden 
emberi felkészültségem feszültsége ellenére, és minden emberien hangzó 
szavam ellenére én is érzem, és ti is tudjátok, hogy itt emberi hangok 
és szavak mögött Jézus Krisztus beszél. Mert csendben vagyunk Isten 
előtt.

Ügy, ahogy a Petőfi vers harmadik sora mondja. .. „mint gyümölcs 
a fán.” Az írás így mondja: Ő a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők. Sőt 
mi több: gyümölcsei vagyunk a világban. Ahhoz, hogy mi Isten szerete- 
tének gyümölcsei lehessünk a világban, ahhoz ez az ige azzal a szóval 
segít hozzá, hogy szolgálni, szolgálatra. Az Ürnak szolgáljatok, mondja, de 
az a szemlélet és az az isteni közelség, és az az isteni döntés, hogy fiába 
idejött a világba, nem annyit jelent, hogy az Ürnak szolgálni valami 
szemellenzős eltokozódást jelent minden más ügytől.

Az Ürnak szolgálni, testvérek, ma annyit jelent, hogy: egymást sze
retni. Ebben mér minket az Isten. Ebben a szolgálatban. Hogy neki szol
gálunk-e azt az Isten úgy méri, hogy egymást szeretjük-e. Ennek a sze
retetnek nem az a mértéke, hogy nekem mi a meggyőződésem, mi a 
szimpátiám, mi a fájdalmam, mi a küszködésem, mi a reményem, vagy 
mi az örömöm, ennek a szeretetnek, szolgáló szeretetnek a forrása Ó, 
aki jelen van közöttünk. Ilyen szolgálatban — amikor azt mondottam, 
hogyha mást mondok, mint ezt a szeretet, ne higgyétek — gondoljatok
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arra, hogy nem akarok mást mondani, mint azt, hogy egymást szeressük 
szerte e világon, ahogyan Isten kezünkbe adta a világot arra, hogy sze
ressük. Gyülekezetünkkel, egyházunkkal, hazánkkal, mai hazánkkal, az 
egész világgal, az egész világ égető küzdelmével, az egész világ minden 
problémájával szeressük Őt, Jézus úgy, hogy az legyen az iránta való 
szeretetnek bizonyságtétele, hogy egymást szeretjük.

Ebben sürgős a dolgunk. Engedjék meg testvérek az arról való bi
zonyságtételt, hogy nem könnyű nekem a barát helyére lépni. Nem köny- 
nyű azért, mert nem egyszerű stafétabot-átvételről van szó. Sürgős az 
ügy, és mi igyekszünk mindig azon, hogy átadjuk egymásnak a staféta
botot. Testvérek, amikor engem itt beiktatnak ebben a gyülekezetben, 
nekem már a fasori gyülekezetben az utódom ott van. Azalatt mi már 
ezt elintéztük. Miért ez a sürgősség és sietség? Miért van az, hogy ebben 
a gyülekezetben is nem kellett megvárni az őszi nyugalmas évkezdő idő
szakot, hanem ilyen hamar, mint ahogy sokan mondták ebben a gyüle
kezetben gyorsan kellett befejezni ezt a lelkészmeghívást? Azért, mert 
sürgős az ügyünk, és itt egy elejtett stafétabotról van szó. Én úgy ve
szem át ezt a stafétabotot, hogy le kell hajolni a földre, mert nem tu
dom kézből átvenni. Mégis van egy nagy ökumenikus egységünk, s én 
mégis azt mondom, átveszem a stafétabotot. Mert én hiszek mélyen an
nak az énekünknek a bizonyságtételében, amely a hétszázegynéhányadik 
énekünkben így hangzik: „míg mi lent küzdünk, ők fenn fénylenek. Még
is mind egyek, benned és veled. Halleluja.” Átveszem a stafétabotot. Sür
gősen késedelemmel, mert le kell hajolnom érte a földre. Abban az aré
nában, amelyikben futunk az, aki nekem átadta volna a botot, már fenn 
nézi a futást. De ez nekünk késedelem. Ez a pillanat, hogy le kell hajol
nunk a stafétabotért, ez késedelem. Ennek a gyülekezetnek a szívében 
éppen úgy, mint a lelkészi szolgálat folyamatosságában, kontinuitásában. 
De a szolgálat minket sürget és sarkall, és menni kell.

Ez a szolgálat — visszatérek ismét — nem más, mint az a szeretet, 
amiben a jelenlevő Jézus Krisztus által vagyunk és állunk. Testvérek, 
talán sokan először látnak engem ezen a szószéken. Nem először állok 
itt. Talán vannak itt olyanok, akik emlékezhetnének sírra, ha egyáltalán 
egy gyülekezet emlékezhet arra, hogy évtizedekkel ezelőtt ezen a szószé
ken, nem nem ezen, itt följebb a régi szószéken állt egy fiatal teológus, 
akinek a szülei akkor kerültek föl Szegedről, és fiatal teológusként meg
hívta őt Varsányi Mátyás, a gyülekezetnek akkor is országos hírű rétor 
papja, hogy ám próbálja ki erőit teológusként ezen a szószéken. Akkor 
azt mondotta nekem, hogy nem mindig adják át teológusnak a szószéket, 
és nagyon megnézik, hogy ki az, akit felengednek a szószékre. Én talán 
soha úgy nem készültem igehirdetésre, mint arra készültem. Utána Var
sányi Mátyás, hozzá méltó, nemcsak a szószéken, de egyébként is rétori 
magatartásával az édesapámnak ezt mondotta: „oroszlánkörmöket muta
tott a fiad” . Én azóta rájöttem, hogy félre az oroszlánkörmökkel. Simo
gatni szabad csak. Semmi mást. Szeretni szabad csak, semmi mást.

Minket nem arra rendelt az Isten, hogy egymással szemben álljunk, 
hanem arra, hogy egymásba karoljunk. Menjünk tovább együtt, mert 
megy valaki elöl, akiről nem szabad leszakadni. Nem szabad mögötte 
járni messze, csak közvetlenül mögötte. S ez a jelenlevő Jézus Krisztus. 
Ez a mi szolgálatunk.

S ha nem, a harmadik üzenete az igének: Aki ismeri a Bibliát és 
talán előtte elolvasta ennek a vasárnapnak a textusát, — amit szándé
kosan választottam így, mert így rendelte az egyház, ezzel is a kontinui
tást, az összefüggést akartam kifejezni — az észrevehette, hogy kihagy-
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tam korabeli neveket, egyedül a filiszteusok maradtak benne, de bálvá
nyok és amalekiták, és hasonlók kimaradtak mind belőle. A  vége a tex
tusnak amit felolvastam ez: „akkor megszabadítlak titeket a filiszteusok 
kezéből” .

Ezt is csak azért hagytam benne, hogy megmagyarázhassam, mi az 
ma, hogy „filiszteusok kezében” . Ez az, hogy: szétszóratás. Mert ha mi 
nem szeretjük egymást, és nem szolgálunk a szeretetben, és nem tu
dunk simogató kézzel egymás ügye iránt nyúlni, és nem tudunk szelíd 
szóval úgy menni tovább együtt, hogy abból gyümölcsök fakadjanak a 
szőlőtőkén, akkor szétszóratunk. Szétszóratunk. Ez elől óv ez az intés, 
hogy térjetek az Úrhoz, a szíveiteket készítsétek el, a jelenlevő Űr szá
mára. Mi mindnyájan szórványban élünk, mert az ország evangélikussá- 
gának legnagyobb szórványa a budapesti evangélikusság, bérházak töm
kelegében, emberek között, mindössze, — ha jól számítjuk és optimis
tán — négy százalék az evangélikusság. Mi mindenütt, de főképp ebben 
a városban szórványban élünk, de szórványban élni az Isten szeretetével 
győzelmet jelent. De ha nem szeretjük egymást, szétszóratást jelent. 
Mert ha nem így lesz, akkor szétszóratunk.

Testvérek, tőlem kérjétek számon mindig ezt a mondatot, hogy Ko
ren Emil a nevem és nagyon szeretem Jézus Krisztust. De én számon 
fogom kérni ettől a gyülekezettől, amíg Isten itt szolgálnom enged, a 
híványomnak azt a szavát, hogy „mi pedig elhívott pásztorunk jó bizony
ságtétele kívánunk lenni.” Ha ez a kettő egymásra talál, és tudunk szol
gáló szeretetben járni, akkor Isten szeretete győzelmesen közöttünk ma
rad. Ámen.

D. Koren Emil
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Szem le

Gerengel Simon
A SOPRONI GYÜLEKEZET SZERVEZŐ LELKÉSZE 

(1571—1971)

Nem múlhat el ez az esztendő anélkül, hogy Gerengel Simonról, a 
soproni gyülekezet szervező lelkészéről halálának 400 éves évfordulója 
alkalmából meg ne emlékezzünk.

K i volt tulajdonképpen ez a Gerengel Simon?
Alsó-Ausztriában Pötschachban született, papi pályára készült és ta

nulmányainak elvégzése után 1545-ben a salzburgi érsek bizonyítványt 
állított ki számára azzal, hogy bármely katolikus püspökkel pappá szen
teltetheti magát. Lelkészi szolgálatát Aspangban kezdte el. Kinecker Ta
más bécsújhelyi iskolamester útján megismerte a reformációt. Kinecker 
megküldte neki Luther Bibliáját, az Ágostai Hitvallást, Luther és Me- 
lanchton iratait és Spangenberg eislebeni szuperintendens Postilláját. A 
reformáció iratai meggyőző erővel hatottak rá úgy, hogy szolgálatában 
merészen vállalta az evangélium hirdetését és az úrvacsora két szín alatti 
kiszolgáltatását. Gerengel az aspangi esperességi kerület két másik plé
bánosával elhatározták, hogy gyülekezeteiket megreformálják. Gerengel 
aspangi szolgálata idején felszabadult elhatározással házasságra lépett a 
számunkra ismeretlen nevű, soproni származású feleségével. Gerengel 
és társainak élete és működése szemet szúrt a vizitátornak és annak je
lentése alapján Ferdinánd mind a nyolc plébánost 1551. június 13-án el
fogatta, megkötözve egy parasztszekéren Salzburgba szállítatta és ott 
Hohensalzburg várába záratta. Fogságában sokat szenvedett Gerengel. 
Anyja nem is tudta megérteni, hogy fia miért szakított a régi szertartá
sokkal és hogyan tud hitéért börtönt vállalni.

Sopron Állami Levéltárában őrzik azt a Nürnbergben Georg Merckel 
nyomdájából kikerült kis könyvecskét, mely Gerengelnek fogságban írt 
4 siralmas énekét tartalmazza.! Gerengel megadja mind a négy éneknek 
dallamát is. Az első éneket fogságban töltött fél év után 1551-ben, a má
sodikat másfél év után 1552-ben, a harmadikat két és fél év után 1553- 
ban és a negyediket négy és fél év után 1555-ben írta, amint ezt a nürn
bergi kis könyvecske igazolja. Az utolsó éneket Gerengel bizonyára már 
a fogságból való szabadulás után írhatta, melynek záróstrófája ekként 
hangzik: „Ámen, ez történt (Isten) a Te jóságod által, mely segítséged
del kegyelmesen virul a szenvedésben csüggedők részére, — ezt kívánja 
Simon Gerengel minden megpróbált szívnek.”

Gerengel fogsága idején még inkább gondolkodó emberré lett, meg
erősödött lutheri világszemléletében, aminek később számos írásában ki
fejezést is adott.

Gerengel hat társával 1554 húshagyó keddjén szabadult börtönéből. 
Sokáig nehéz körülmények között élt családjával, míg végül is a német- 
országi Rothenburg ob dér Tauber városának lett a lelkésze. Kilenc évi 
szolgálat után 1564-ben meghívták Burkbernheimbe és onnan a követ
kező esztendőben 1565-ben került Sopronba a rokoni látogatás során 1565.
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február 11-én, Laetare vasárnapján tartott próbaprédikációja és a városi 
tanács egyhangú meghívása alapján. Próbaprédikációja ugyancsak fellel
hető a város Állami Levéltárában Rothenburgban kiadott könyv formá
jában. E prédikáció Máté 17. alapján Jézus megdicsőüléséről szól.

Gerengel munkálkodása a Szt. Mihály templomban kezdődött Fochter 
Farkas mellett úgy, hogy a kazuális szolgálatok a plébános jogkörében 
maradtak. Bán János, rk. történetíró megállapítja, hogy „Gerengel Si
monnal az osztrák protestantizmus egyik legképzettebb képviselője lép 
be Sopron életébe és végez itt 6 éven keresztül alkotó munkát az eddigi 
hanyagság és rombolás után.” (Bán: Sopron újkoi’i egyháztörténete. 46. 
oldal). Ugyancsak Bán apát megállapítja azt is, hogy „Gerengel Simon 
a soproni papok eddigi mértékén jóval felül, sőt absolute véve is, fárad
hatatlan buzgóságot tanúsított az ige hirdetésében, a hívek buzdításá
ban és különösen a katekizmus tanításában. Nemcsak vasár- és ünnep
napokon, de hétköznap is szokott beszélni és iskolásgyermekek tanítá
sával foglalkozni a templomban. Nem csoda, ha a tartalmas prédikáció
tól elszokott és hitben járatlan soproniak apraja-na’gyja mohó szomjú
sággal itta leikébe az új tant. Gerengel munkája hitbuzgóságot keltett. 
Munkája építő munka volt.” (Bán. 47. old.).

Gerengel soproni szolgálatára Oláh Miklós esztergomi érsek is fe l
figyelt és vizsgálatot rendelt el. Oláh érsek azonban 1568-ban meghalt 
s így Gerengel békésen megmaradhatott Sopronban.

Gerengel 6 évi soproni szolgálati idejétől számítjuk az evangélikus 
gyülekezet szervezett életét, noha az evangélium lutheri értelemben való 
hirdetése azelőtt sem volt ismeretlen Sopronban. Fauth Márk Witten- 
bergben tanult szenátor is Gerengelnek tulajdonítja a gyülekezet életé
nek megszervezését. Ezért szerepel gyülekezetünk pecsétjében mind a 
mai napig az 1565-ös évszám.2

Gerengel katolikus lelkésztestvéreivel benső barátságban élt. Ezt iga
zolja az is, hogy a vele együtt munkálkodó Akách Miklós plébánost ő es
kette meg feleségével Micskó Gáspár leányával, Évával.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Gerengel nem csupán a soproni né
met anyanyelvűek hitéletét szolgálta, hiszen a magyar gyülekezet szer
vezkedése is az ő támogatásával indult meg.

Gerengel szolgálatának jelentős gyümölcse egyenesen a soproniak ré
szére készült Kátéja, valamint az Agendája. Agendájával rendezte a sop
roniak istentiszteleti rendjét, melyet a soproni lelkészek egészen 1828-ig 
használtak. Agendájának elemeit: Lépcsőima, Kyrie, Glória, Collekta, 
Lectió, Graduále Evangélium, Miatyánk (Bán. 55. old.) abban szép per
gamenre írott Agendában találhatjuk meg, mely 1678-ban készült és je
lenleg a Nemzeti Múzeum tulajdona. (Payr. 105. old.) Gerengel kezde
ményezésére a gyülekezet anyanyelvén énekelt az istentiszteleteken. Ge
rengel az úrvacsorát karingben szolgáltatta ki.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Gerengel német nyelvű Kátéját a 
magyarok kérésére latinra is lefordította, mert a magyarok a latin szö
veget jobban megértették a németnél. A  Káté rövidebb formában Ge
rengel Summája címen 1715-ben Halléban is megjelent. Ez a kiadás csu
pán 24 oldal s a Nemzeti Múzeumban 486. sz. alatt található meg. (Payr. 
103. old.) Bárány György is a maga Kátéját 1735-ben „a gyermeki taní
tásnak Gerengel Simon által feltétetetett Summájával megtoldva adta 
ki. (Payr. 103. old.)

Ezek után vegyük vizsgálat alá: mit tudunk Gerengel Kátéjáról és 
mit tartalmaz ez a Káté?

A Catechismus első kiadása Regensburgban 1569-ben jelent meg.

731



Előszava Sopronban kelt 1569. január 12-én. E példány megtalálható 
Sopron Állami Levéltárában. A  második kiadás Augsburgban 1571-ben 
jelent meg, a harmadik a kiadás helyének megadása nélkül 1582-ben és 
a negyedik Bécsben 1619-ben készült. A  két utóbbi kiadás megtalálható 
a gyülekezet könyvtárában.3

Gerengel Kátéját Sopron város tanácsának, az egész polgárságnak 
és a keresztyén gyülekezetnek ajánlja. Előszavában megállapítja, hogy a 
kegyes, jó és egyszerű emberek, férfiak és nők legnagyobb panasza, hogy 
a kátétanítás kérdéseire nem tudnak feleletet adni, mert ilyet nekik if
júságuk idején nem tanítottak. Ezért akar ő fiataloknak és öregeknek 
egyaránt segítséget nyújtani a keresztyén egyház tanításában az Ágos
tai Hitvallás szerint. Idevonatkozólag tehát a gyülekezet tagjainak kéré
sét megtagadni nem kívánta. De megjelenteti Kátéját azért is, hogy min
denki lássa és hallja, hogy ő Isten tiszta igéjével, Luther Kátéjával és 
egyéb írásaival, az Ágostai Hitvallással, az Apológiával és Schmalkal- 
deni Cikkekkel, valamint egyéb hitvallókkal és tanítókkal egyértelem- 
ben tanít s így neki a tévtanítókhoz semmi köze sincs. A  gyülekezet éle
tével kapcsolatban Pál apostollal jó reménységben kéri az Istent, hogy 
„az, aki elkezdte bennetek a jót, vigye is teljességre a Jézus Krisztus 
napjáig. „Fii. 1. Ezek után a várost Isten kegyelmes oltalmába ajánlja 
a török veszedelemmel szemben, hogy a tiszta evangélikus tanítás a szí
vekben virágozzon és gyümölcsöt teremjen.

Bán apát történetíró is megállapítja, hogy Gerengel tanításában 
benne vannak az összes lutheri tételek. (Bán. 48. old.)

Gerengel Kátéjának kiegészítő második része 1582-ben került nyom
tatás alá, amikor Gerengel is és Poltram Dénes templomatya is, akihez 
e kiegészítő résznek előszavát intézte, már halott volt. Ezért szerepel a 
gyülekezet birtokában levő Káté második részénél található előszónál a 
kiadási évszámnak tintával való aláhúzása és Gerengel halálozási évé
nek, 1571-nek bejegyzése.

Gerengel 1571. februárjában halt meg és a Szt. Mihály templomban 
temették el. Poltrám Dénest, Gerenggel pártfogóját is ide temették 1576- 
ban, aki javadalmából díszes epitafium, azaz sírfelirat felállítását ren
delte. „ősi szokás volt — írja Bán apát — hogy papok és tehetősebb 
polgárok magában a templomban temetkeztek. így a Szt. Mihály temp
lomban temették el Fochter Farkas plébánost, Gerengel első munkatár
sát 1565-ben, majd Gerengel Simont 1571-ben, azután Gerengel mellé 
W olff Máté tanácsost, aki 1577-ben végrendeletileg meghagyta, hogy holt
testét a templomban Gerengel mellé temessék.” (Bán. 260, 261. old.)

De vegyük számon Gerengel Kátéjának anyagát.
A  Káté előszavát hármas tagozatú prédikáció követi. Gerengel eb

ben legelőször megmagyarázza a Catechismus szavát. Nem latin szó, sem 
héber, hanem görög, mely németre lefordítva szóbeli tanítást jelent. E 
tanításnál közreműködik mindkét rész: a lelkész és a gyülekezet. Ez 
alapján lehet megkülönböztetni a prédikátort a katechétától. Ha a pré
dikátor az igehirdetést befejezte, a gyülekezet szétoszlik, hazatér. A  ka- 
techéta azonban, ha elvégezte a szóbeli tanítást és a gyülezet ezt meg
hallgatta, a gyülekezet nem távozik el, hanem a katechéta feltett kér
déseire felel. — Ezután Gerengel ismerteti a Káté 6 főrészét: 1. a Tíz- 
parancsolatot, 2. az Apostoli Hitvallást, 3. a Miatyánkot, 4. a Szent Ke-, 
resztséget, 5 .a Kulcsok hatalmát, mellyel a bűnbánó hivőnek vagy a 
megkeményedett szívű hitetlennek Jézus Krisztus parancsa szerint a 
mennyek országa megnyittatik vagy bezáratik, Mt. 16.18 és végül 6. az 
Ür Szent Vacsoráját.
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A prédikáció második részében arról olvasunk, hogy mi késztessen 
minket a Káté szorgalmas tanítására? Igei felsorolással hirdeti Gerengel 
ebben a részben Istennek kegyelmes ígéretét és Jézus Krisztusnak hitre 
buzdító szavait. „Mindenki szívlelje meg, hogy Isten megtartja szavát. 
Ő kegyelmet gyakorol, de ítéletesen büntet is. Gondoljuk meg, hogy a 
Káté tanulása igaz önmegismerésre és bűnbánatra késztet. Ezért Isten 
igéjét mindenkor szívesen hallgassuk s így szülők és gyermekek dolga 
egyaránt kedves lesz Isten előtt.”

A harmadik részben közli, hogy a Káté tanításánál milyen rendet 
kell tartani. Először énekeljen a gyülekezet. Azután mindnyájan hango-. 
san mondják el a Káté szövegét, majd hangozzék el a Káté 6 főrészének 
számonkérése kérdés és felelet formájában. Ezt követi végül a kérdések 
magyarázata és a házi tábla. Végül a gyülekezet ismét énekeljen, majd 
imádsággal és áldással befejeződik a katechizációs istentisztelet. (A házi 
táblát Gerengel Luther Kiskátéjából vette át és versbe is szedte, hogy 
a gyermekek könnyebben meg tudják jegyezni.)

E bevezető prédikáció után következik a Káté 6 főrészének rövid 
közlése, azután az egyes részeknek feldolgozása kérdés és felelet formá
jában.

Talán nem tévedek, ha megállapítom, hogy a flaciánus veszély elhá
rítására Gerengel hosszasan foglalkozik az eredendő bűn fogalmával a 
Tízparancsolat részletes magyarázatának XXX. kérdésétől az L l-ig kér
déséig.

A  Káté második részének előszavában Gerengel közli, hogy a Káté 
valamennyi példánya elfogyott s mivel még mindig nagy a kereslet, azért 
a Kátéját némi korrektúrával újból kiadja. Itt közli azt is, hogy mivel 
már 9 év óta úrvacsoraosztás után befejező beszédet szokott mondani, — 
nem csekély okból ezeket is kinyomatja. Mindezt a tiszteletreméltó és 
bölcs templomatyának Poltram Dénes úrnak és feleségének, valamint 
Dorothea leányának ajánlja.

Gerengel Kátéjának második részében imádságok és énekek gyűj
teményét közli.

Az imádságos rész prózában és versben közölt litániával kezdődik. 
Az imádságok között szerepel a török veszedelem idején, Szigetvár eleste 
alkalmával Wittenbergben 1566-ban elhangzott imádság. Doktor Luther 
Mártonnak a török veszedelem idején mondott imádsága is szerepel, mely 
így kezdődik: „Mennyei Atyánk, mi méltán megérdemeltük a te bünte
tésedet, azonban Te büntess minket kegyelmed és nem haragod szerint. 
Mert sokkal jobb számunkra, ha a Te kezeid vernek minket, mint em
berek kezei.” Közli még D. Paul Éber wittenbergi lelkésznek 1563-ban 
újév napján mondott hálaadó imádságát. Georg Major wittenbergi prof. 
hálaadó imádsága után vasár- és ünnepnapi alkalmakra írt gyónó-imád
ságok következnek. Az alkalmi imádságok között szerepelnek esketések 
és temetések alkalmaira szánt imádságok és temetésekre kiválasztott 
vigasztaló igék.

Az énekeskönyvi részben prózában és verses formában közölt litá
nia 4. után következik a Te Deum Laudamus, mely igehirdetés előtti há
laadásként hangzik el évente Márton napjától adventig a litánia helyett. 
A  katechizációs istentiszteletek számára a Káté egyes főrészeinek meg
felelően közöl énekeket. Így például a Tízparancsolathoz a magyarban is
meretlen éneket: Mensch willst du leben seliglich . . . ,  — az Apostoli Hit
valláshoz: a 704. sz. é. Mi hiszünk mind egy Istenben..., a szt. kereszt- 
séghez: a 761. Bár testi szem csak azt látja, víz hull a keresztségben. . . ,  
a gyónáshoz: 349. — Bűnösök, hozzád kiáltunk... az úrvacsorához: 738.
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— Jézus Krisztus mi Megváltónk . . ., a házi táblának minden részéhez 
közöl külön éneket s ezek között szerepel a 424. sz. énekünk: Jertek hoz
zám, Krisztus mondja.

Ezután Gerengel által az egyházi esztendő vasár- és ünnepnapjaira 
összegyűjtött énekei között találunk énekeket: Luthertől, Justus Jónás
tól, Veit Dietrichtől, Gregorius Pharerustól, valamint éneklésre feldolgo
zott zsoltárokat. így megtaláljuk a ma használatban levő énekesköny
vünk következő énekeit: 105. Jöjj népek Megváltója. . . ,  133. Jézus Krisz
tus dicsértessél..., 723. In dulce jubilo . . . ,  azaz: hadd zengjen énekszó, 
.. .  131. Mennyből jövök most hozzátok. . ., 132. Mennyből jővén az an
gyalok . . . ,  207. Krisztus halálra adatott.. ., 736. Krisztus feltámadott. . . ,  
741. Krisztus mennybe felment. . . ,  236. Jövel Szentlélek Úristen . .., 703. 
Jer kérjük Isten áldott lelkét...  Ezenkívül megtaláljuk a 256. (46. zsol
tár) Erős vár a mi Istenünk. . . ,  257. (124. zsolt.) Ha Isten nem volna ve
lünk . . . ,  368. (23. zsolt.) Az Űr az én hű pásztorom . . . ,  747. Tarts meg 
Urunk szent igédben . . . ,  350. Eljött hozzánk az Üdvösség . . . ,  364. Bár 
hitemért szenvednem kel l . . . ,  mely utóbbi Mária magyar királynénak, II. 
Lajos özvegyének éneke. A  Zoltárok közül még a 14., 31., 51., 77., 105., 117. 
számú zsoltár feldolgozását adja. Gerengel közöl temetésekre, sőt lako
dalmakra alkalmas énekeket is.

Gerengel az egyes énekek dallamát is megadja pl. így: lm Thon, wie 
die Kirchen in Frankreich die zehen Gebott pflegen zu singen . .., vagy 
Da pacem Domine . . . ,  vagy Aus tiefer Nőt schrey ich zu d ir . . . ,  vagy 
Erhalt uns Herr vei deinem Wort . . . ,  stb.

Mindebből láthatjuk, hogy Gerengel a könyvébe felvett 80 éneket 
nagyon gondosan, nagy körültekintéssel, hitvallásos alapon gyűjtötte 
össze.

Meg kell jegyeznem azt is, hogy a litánia, amelyet Gerengel közöl, 
a gyülekezet könyvtárában meglevő, Wittenbergben 1564-ben megjelent 
„Psalmi seu cantica” című fólió alakú énekes-kottás, latin könyvben meg
jelent „Latina Litánia Correcta” hű fordításai.

Gerengel Kátéjának zárómondata: „Das zeitlich bringt viel umbs 
Ewig.” „Az ideigvaló sokakat megfoszt az örökkévalótól.” Majd S. G., Ge
rengel Simon nevének nyomtatott kezdőbetűi zárják le a Kátét.

Gerengel Kátéjának és életének ismertetése után összefoglalóként 
megállapíthatjuk, hogy Gerengel Luther Mártonhoz hasonlóan Isten igéje 
iránti engedelmességgel jutott hitre és az üdvösség reménységére. Ezért 
szánta oda magát Isten akaratának szolgálatára még akkor is, ha ez az 
rk. egyház részéről nehéz esztendőket, börtönt és szenvedést hozott szá
mára. Ő tudta és vallotta, hogy Istennek igaz megismerése egyedül Krisz
tus által lehetséges, mert egyedül Krisztus által lesz nyilvánvaló Isten
nek kegyelme. Ezért énekelte boldogan Justus Jónással „Ha Isten nem 
volna velünk csudás segítségével. . . ” Ezért tartotta szükségesnek min
den ember számára a szent keresztséget. A  megkeresztelt ember Istenbe 
vetett hit által jut megigazulásra úgy, hogy „nem lesz neki felróva sa
ját bűne, mert bűnét Krisztus magára vállalta, Krisztus igazsága pedig 
ugyanakkor az övé lesz.”

Gerengel a bűn megítélésében a reformáció tanítását követte. Sze
rinte a bűn Istentől való elszakítottság. Az eredendő bűn is valóságos 
bűn, mely elválasztja az embert Istentől. Az eredendő bűnt az emberi 
természet kibeszélhetetlen megkárosodásának tartja „értelem, akarat és 
erő vonatkozásában.” Isten kegyelme által való megigazulás ingyen törté
nik a hit által. így nő ki a hitből az új élet.

A  gyónás mint magángyónás, az absolutió mint egyéni absolutió sze-
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repel nála. Megkülönbözteti egymástól a „hit gyónását” , mely Isten felé 
valósul meg és a „szeretet gyónását” , mellyel az ember embertársa felé 
fordul, akit szóval vagy cselekedettel megbántott és tőle bocsánatot kér. 
Az igazi bűnbánat mindenkor szenvedés és megijedés a bűn felett.

Az úrvacsorával kapcsolatban megmagyarázza, miért is nevezzük ezt 
a sakramentumot: úrvacsorának, testamentumnak, synaxisnak azaz kö
zösségnek és eucharistianak azaz hálaadásnk.

A két szín alatti úrvacsorával kapcsolatban hivatkozik Gelasius pá
pára, aki azt mondotta: „Tudomásunkra jutott, hogy némelyek, ha Krisz
tus testét megkapták, vonakodnak a kehelytől, Krisztus vérének elfoga
dásától. Ézek tudják meg, hogy az egész szentséget el kell fogadniok, vagy 
egyáltalán ne éljenek vele.” Szt. Hiláriusra hivatkozva hangsúlyozza, 
hogy a „keresztyén ember ne kételkedjen Krisztus testének és vérének 
jelenlétében, mert az úrvacsorában valóban az Ö testét és vérét vesszük 
Krisztus rendelése szerint.” Szt. Cyprianust is idézi: „valahányszor úr
vacsorával élünk, úgy nem a szánkat készítjük fel vagy a fogainkat, ha
nem a szentséget tiszta szívvel fogadjuk.”

Gerengel nemcsak megszervezte a soproni gyülekezetei, hanem Is
ten igéjéhez és Luther tanításához való hűséggel írott és élő szóval egy
aránt hitet ébresztett az emberek szívében. Káté-tanításának meg volt 
a kisugárzó ereje azzal, hogy „Gerengel Summája” címen magyar nyel
ven is megjelent és hogy ezt Bárány György is felvette a maga kátéjába. 
Sopron hálásan őrzi Gerengel nevét, képét és kátéját. Lackner Kristóf 
Sopron nagynevű polgármesterének emlékére rendezett jelenlegi tárlaton 
kiemelten szerepelnek Gerengelre vonatkozó emlékek is. Gerengel Simon 
emléke nem csupán a soproni gyülekezetnek, hanem az országos egyház
nak történetében is méltó helyet érdemel.

Rusznyák Ferenc
J E G Y Z E T E K

1. Vier geystliche Klaglleder Simonis Gerengels inn seiner langkwirigen ge- 
fencknuss gesungen.

2. Paler György krónikás is határozottan Gerengeltől számítja az evangélikus 
vallás gyakorlatát Sopronban. Törnek Ödön: Orte und Bauten im Comitate Sopron 
című művében azt mondja, hogy „1563 Szt. György napján a város tanácsa és kép
viselete kimondotta, hogy a tiszta evangélikus hitet fogadja el és annak gyakor
lását mindenkinek biztosítja” . (Bán: 45. old.)

3. Gerengel Kátéja a gyülekezet könyvtárában Le. 295. és Le. 295. a) szám alatt 
található. Címlapjának teljes leírása: ..Catechismus und Erklerung dér Christ- 
lichen Kínderlehre, wie die in dér Kirchen Gottes zu Oedenburg in Hungem für- 
getragen wird. Gestellet durch Simon Gerengel. Jetzund von newen vbersehen 
und viertmal in Truck gegeben, sampt dem Bericht, was nach dér ersten Edition 
hinzu gethan. — Hieremae 25. So spricht dér Herr: Werdet ihr mir nit gehorchen, 
dass ihr ín melnem gesetz wandelt, dass ich euch fürgelegt habé usw. — Gedruckt 
in verlegung Latthes Baurn in Wien. M.DC.XIX.

A második A. ív 1. levelének rectóján található újabb címlapnak leírása a kö
vetkező: „Dér ander Theyl oder Bericht: Was zu dem Catechismo Simonis Ge- 
rengelij Predlgers des Evangelions Christi, in dér Könlgklichen Freystatt Oeden
burg in Hungem gelegen, nach dér Correktur hinzu gethon worden. Ephes. 4. 
Christus dér Herr hat etliche zu Aposteln gesetzt, etllche zu Propheten, etliche 
zu Evagelisten, etliche zu Hirten und Lehrer, dass die Heiligen zugerichtet werden 
zum Werk des Ampts. dadurch dér Leib Christi erbawt werde” . . . usw.

4. Le. 37. sz. alatt könyvtárunkban megtalálható a „Psalmi seu cantica . . .”  Wit-
tenbergben 1564-ben megjelent könyv. A könyv első részében 150 latin zsoltár ta
lálható. A második részben megtaláljuk: Moses, Ex. 15. — Moses, Deut. 32. — 
Hanna. I. Kir. 2. (pontosabban I. Sám. 2.) — Ezsaiás, 12. — Habakuk, 3. — Dániel. 
3. — Mária, Lk. 1. — Zakariás, Lk. 1. — Simeon, Lk. 2. — énekét és ezen kívül
még énekeket Ambroziustól, Athanásiustól, D. Gregorlustól. Philippus Melanchton- 
tól, Paul Ébertől — a himnuszok sorában pedig szerepel: Symbolum Nicenum, 
Hymnus Ambroslus, Hymnus de Apostolis, Hymnus Matutinus.

E könv végén szerepel az említett Latina Litania Correcta, melynek hű fordí
tását vette fel Gerengel a maga Kátéjába.
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Könyvszemle

Egyházi épületek és műtárgyak gondozása
„Köztudomású tény, hogy a magyar műemléki emlékanyag jelenté

keny százaléka egyházi eredetű, és ezeknek az emlékeknek nagy része 
ma is egyházi célt szolgál. A  történeti-társadalmi fejlődés teljes mér
tékben indokolja ezt a helyzetet. Az egyház ott- állt a magyar művészet 
bölcsőjénél az államalapításkor, s elsősorban az ő igénye hozta létre 
a monumentális kőépítészetet, a templomokat díszítő szobrokat és képe
ket, hogy az írástudatlan néppel közölje az új vallás tanait, részben még 
az iparművességet is, hogy az egyházi funkcióknál szükséges ötvöstár
gyakat, kézzel írt és miniált könyveket, textíliákat megalkossák számára. 
A  román, a gótikus stílus, sőt hazánkban a barokk stílus koráig — hon
védő harcainkban, szabadságharcainkban oly hagy szerepet játszó, de 
védelmi jellegük miatt kisebb jelentőségű váraink mellett — a templo
mok jelentik a legmagasabb igényű építészetet,, díszeik a freskók, tábla
képek a legjobb hazai és külföldi mesterek alkotásai. Csak a XVIII. sz. 
közepétől kezdve nyomul előtérbe a világi építészet és egy század múlva 
alakul ki az egyháztól független festészet és szobrászat.

Az egyházi műemlékek nagy száma, magas művészeti kvalitása két 
irányban is kötelességeket ró korunkra. A  tulajdonos kötelességét, hogy 
megőrizze, jó karban tartsa azokat a művészi alkotásokat, melyek túl
élték tölténelmünk annyi pusztító viharát; az állami szervekre, első
sorban a magyar műemlékvédelemre, hogy irányítsa, ha kell, segítse 
népünk művészi alkotókészségének, a magyar múlt történeti és eszté
tikai értékeinek megmentését, bemutatását és megőrzését az elkövetke
zendő századokra, utódaink számára. E kettős felelősség átérzéséből szü
letett meg ez a könyv s nem felesleges, ha erről is szólunk néhány szót.’ '

Ezekkel a gondolatokkal kezdődik az az Előszó, amelyet a Képző
művészeti Alap Kiadóvállalatának a gondozásában megjelent „Egyházi 
épületek és műtárgyak gondozása” című vaskos kiadvány első oldalain 
talál az olvasó. A  kötet főszerkesztői: dr. C se rh á ti József, pécsi római 
katolikus püspök és d r. Esze Tam ás, a református egyház főgondnoka; 
a szerkesztő bizottság tagjai: D . K á ld y  Z o ltá n , evangélikus püspök, dr. 
Ü jszá sz i K á lm á n  professzor, a református egyház részéről, dr. B e rk i F e -  
r iz , a magyar ortodox egyház esperes adminisztrátora, az ortodox egy
ház részéről és dr. D e rcs é n y i D ezső, az Országos Műemlékfelügyelőség 
igazgatóhelyettese. E névsor már magában szavatolja a könyv fontos
ságát és egyben sikerét is.

A könyv tíz részre tagolódik. Ezek a következő témákkal foglalkoz
nak:

I .  B evezetés . E sablonos cím túlságosan is szimplifikálja mindazt, 
amit e részben olvashatunk. Itt foglalkozik a könyv ti. a művészeti alko
tások védelmével, az egyes építésügyi és műemléki hatósággal, a művészi 
emlékek gondozásával, az egyes műemlék tulajdonosának és használó
jának kötelességeivel.

E rész — mint címe is kifejezi — általánosságban foglalkozik mind-
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azokkal a kérdésekkel, amelyek ismerete alapvetően fontos a lelkészek, 
egyházközségi vezetők iftámára.

I I .  A  h e ly re á llítá s  S zervezése . A  műemléképületek állagának védel
méről, a helyreállítás njfegvalósításáról, valamint a műemlékhelyreállítás 
gyakorlati szempontjairól olvasunk ebben a részben szakavatott munka
társak tolláiból. A  gyakorlati tanácsadás egészen az egyházi és állami 
engedélyek ismérvéig elvezeti az olvasót. Részletesen foglalkozik a ké
relemhez csatolandó szükséges iratokkal (műleírás, költségvetés stb.), az 
OMF engedélyezésének {szükségéről és annak megszerzéséről.

I I I .  A z  é p ítm é n y  h e ly reá llítá sa . Ilyen alcímeket találunk e részben: 
Falak nedvesség elleni ivédelme, Az építmények utólagos szigetelése stb. 
Ugyancsak ebben a résiben olvashatunk a falak vakolásához szükséges 
habarcsok pontos összetételéről, keverési arányáról, helyességének vizs
gálatáról. A  színezés fechnológiai követelményeiről, az egyes színező
anyagok szakszerű leírásáról, valamint a nyílászáró szerkezetekről.

E részben alapos spakmai tájékozódást nyerhetünk annak megálla
pításához, hogy — különösen is falusi viszonylatban — a vállalkozó 
valóban szakszerűen vágezte-e el a vállalt munkát, vagy sem.

ÍV. É p ü le tg ép észe t, n i  főcím alatt olvasunk a világítás, a fűtés, szel
lőzés és az akusztika Kérdéseiről. (Sajnos, ezek a nagy szaktudásról és 
alaposságról tanúskodó'cikkek sem tudnak pontos receptet adni templo
maink fűtőberendezéseinek legmodernebb — s egyben olcsó — meg
oldásáról.) Ugyancsak ébben a részben olvashatunk az új orgonák épí
téséről, annak műemlék környezetbe váló tervezéséről, hogy az össz
hangba kerüljön az ado|t épület oltárával, szószékével. Mert e három, 
templomainkat díszítő belső elem harmóniára való törekvés sem prob
lémamentes. i

V . S a já tos  m ű e m lé m  fe la d a to k . Történeti forráskutatástól, a falfel
táráson át, egészen a k&szobrok resturálasáig: mindezt magába foglalja 
a fenti összefoglaló címj

Számunkra ebből af! fejezetből talán a legfontosabb a történeti for
rásmunkák erőteljesebb megbecsülése. Műemlékkel rendelkező gyüle
kezeteink irattárai eteiintetben is felbecsülhetetlen értéket rejtenek 
magukban. Érdemes ezeket összegyűjteni, mert templomainknak, mint az 
egyetemes magyar kultúra felbecsülhetetlen kincseinek az „élete” segít 
bennünket a múlt megismerésében. Etekintetben még nagyon sok ki
aknázatlan értékünk porosodik a fel nem dolgozott levéltárainkban, gyü
lekezeteink irattáraiban.1

Ví. K é p e k . A  gyönyörű kiállítású könyv — szemre is — legszebb 
része. 90 fotót gyűjtötték össze, melyek kronológiai sorrendben ismer
tetnek meg bennünket a magyar egyházi építőművészet legszebb és leg
értékesebb alkotásaival, kezdve a pécsi IV. századi ókeresztyén sírkamra 
freskó maradványaitól, egészen az ultramodern római katolikus temp
lommal, amelyet Hollóházán láthatunk.

Műemléképületeink közül a X III. században épült románkori lovász- 
patonai templom szerepel két képpel, valamint a klasszicista Budapest, 
Deák téri templom egy képpel.

V íí. K a p cs o ló d ó  p ro b lé m á k . A  könyv tematikájának sokoldalúságát 
példázza e szakasz. Harangláb, kerítés, síremlékek, keresztek stb. elhe
lyezése és gondozása, a' templomok és műemlékek környezetének kerté
szeti kialakításáról bő (utalást, és a kerttervezés irányadó szempontjai
ról gyakorlati útmutatást kapunk a fejezetben.

V I I I .  E gy há z i s ze m p o n to k  az é p ü le te k  gondozásához. E fejezetben 
az egyes egyházak külön-külön foglalkoznak az őket érintő kérdésekről
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— egy-egy szakíró tollából. Az evangélikus egyház egyházművészeti 
szempontjait ifj. dr. Kotsis Iván építészmérnök foglalta írásba. (Igazán 
sajnáljuk, hogy az oly sok új templomot és lelkészlakást tervező ifj. dr. 
Kotsis Iván mérnök neve a cikkírók listáján hibásan jelent meg. Kár 
ezért a sajtóhibáért...) Kotsis teológiailag taglalja a templom fogalmát, 
majd a szakértő figyelmességével és alaposságával ír a templomról, mint 
építményről, annak külső és belső kialakításáról, berendezési tárgyairól, 
annak külső és belső kialakításáról, berendezési tárgyairól, azok elhelye
zéséről. Itt megemlíti a dunaegyházi templom belső térkiképzését — ahol 
az 1774-ben épült templomban új oltárt és szószéket helyeztek el. (A 
dunaegyházi templom belsejéről e pontnál két fotót találunk, amely 
látható módon is dokumentálja Kotsis szavait.)

IX .  É p íté s z e ttö r té n e t i a la p fo ga lm a k . Az építészettörténeti alapfogal
mak alfabetikus felsorolása szemléltető rajzokkal. Több száz alapfogal
mat ismertet — a legtöbbet rajzzal illusztrálva. Nagyszerű összeállítás!

X. Id e g e n  n y e lv ű  k iv o n a to k . Idegen nyelvű érdeklődőkre számítva a 
könyv szerkesztői német, angol és francia nyelvű kivonatban ismertetik 
a könyv szerkesztési elvét, rövid tartalmát.

És v é g ü l: Nagy örömmel vettük kézbe a mind külső kiállításában, 
mind tartalmában nagyszerű kiadványt. Elcsépeltnek hangzik, mégis azt 
kell mondanunk, hogy hézagpótló munkát tartunk a kezünkben. Már 
régen felmerült a szükséglete egy ilyen tematikájú könyv megjelenésé
nek s most — úgy hiszem velem együtt sok lelkésznek lesz — féltve 
őrzött kincse könyvtárának az „Egyházi épületek és műtárgyak gondo
zása” . 

De afelett is örvendezünk, hogy ez az első ökumenikus kiadvány, 
amely dokumentálja a gyakorlati ökumenizmus lehetőségét — s egy
szerre ilyen magas ranggal!

És végül tegyünk említést azokról is, akik külsőleg gondozták a 
könyvet: a borító és kötésterv Zborovszky Katalin munkája, a fényké
peket Dobos Lajos, a rajzokat Horváth A liz készítette. A  Képző- 
művészeti Alap Kiadóvállalat adta ki 11,5 ív terjedelemben, 4500 pél
dányban.

Karner Ágoston
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Fórum

„Útkeresés a lelkigondozásban”
— és a pszichológia

Úgy érzem folytatni kell a beszélgetést amelyet a februári és augusz
tusi „Fórumban” két érdekes cikk indított meg a fenti címen.

A teljesebb és a helyesebb kép kedvéért mindenekelőtt szeretném 
kiegészíteni Görög Tibor Thurneysennel kapcsolatos megjegyzését. Thur- 
neysen 1959-ben így ír: „A  szenvedő embernek nem egyszerűen Isten sza
bad, hatalmas kegyelmének üzenetét kell meghallania. Tapasztalnia, íz
lelnie és éreznie kell a testté lett kegyelmet. A  lelkipásztornak ezért nem 
pusztán tovább adni kell az üzenetet, hanem azt testi-lelki beágyazottsá
gában kell megbizonyítania.” Ilyen módon korrigálja maga Thurneysen a 
lelkigondozásról (Seelsorge) vallott előbbi nézetét, s abba az irányba mu
tat, amelyben Görög Tibor is halad megfontolásaival és javaslataival 
Persze fontos és szükséges dolog ez utóbbiakat mindannyiunknak átgon
dolni még abban az esetben is, ha Thurneysen nem korrigálja állás
pontját.

A  magam részéről a felvetett gondolatokhoz és Baranyai Tamás ref
lexióihoz egy ponton szeretnék hozzászólni. Még pedig ahhoz a témához, 
amely mindkét cikkben tartalmilag is és nyomdatechnikailag is kiemelt 
helyet foglal el, ti. a pszichológia kérdéséhez.

Az a kívánság szólal meg, hogy a pszichológia mint oktatási anyag 
kerüljön be a teológiai akadémia stúdiumai közé. Ezt a kívánságot teljes 
mértékben jogosnak és indokoltnak kell tekinteni.

Igazolásképpen, anélkül hogy tudományelméleti fejtegetésbe bocsát
koznék, a következőkre hívom fel a figyelmet. Az emberrel foglalkozó 
tudományok megtartva sajátosságaikat és különállásukat, mégis konver
genciát mutatnak. A  gyakorlatban ott realizálódik ez a konvergencia, 
amikor az egyes tudományok egymással társulnak. Így pl. a technikai 
tudományok művelői szükségesnek érzik, hogy a közgazdaság tudomány
ban is tájékozottak legyenek. Vagy: a medicina a szociológiával társul az 
orvosi gyakorlatban. A  teológusnak kézenfekvő, a pszichológiai tudomá
nyokat társként választani. (Erre a tudomány területre tartozik a pszi
chiátria részben és a pszichoterápia teljes egészében.) Logikailag is, gya
korlatilag is társulásra alkalmas tudomány a szociológia is.

A pszichológiai tudományok bevonását a lelkészképzésbe indokolja 
az az általános törekvés, hogy a tényeket sokoldalúan igyekeznek meg
figyelni, értékelni, elemezni. Kézenfekvő tehát az új szempont, a pszi
chológiáé, amelyet a teológiai mellett alkalmazni lehet.

Külön tanulmány tárgyát képezi az, hogy mit kell nyújtani a lelkész
képzés során a pszichológiából. Csak általánosan: mindazoknak a té
nyeknek és törvényszerűségeknek ismeretét és foglalatát, amelyet e tu
domány saját, empirikus módszereivel megállapított, abból a célból, hogy 
a kinyilatkoztatás antropológiája ezekkel is gazdagodjék. Egy kissé isko
lás módon e stúdiumnak tartalmaznia kellene a személyiség pszichológiá
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jának elemeit a következőképpen: tudatszpichológiai ismeretek, az ana
litikus pszichológia és a pszichoanalízis eredményeinek ismertetését. Pa
tológiai és pszichiátriai ismereteket.

S végül fontos lenne ízelítőt adni a csoport-pszichológia területéről is.
Gondolni kell azonban a szolgálatban álló lelkipásztorokra is. Meg 

kellene szervezni részükre is a pszichológiai tájékozódás és tájékoztatás 
lehetőségeit. Folyóiratunkon keresztül, ha nem is rendszeres képzés for
májában, mégis rendszeresen kellene foglalkozni a pszichológia időszerű 
kérdéseivel könyvismertetések, esetleg összefoglaló áttekintő cikkek for
májában.

Az a tapasztalat, hogy a lelkipásztori gyakorlatban gyakran adódnak 
kóros esetek. Egy nyugati statisztika szerint megadott populációban 13— 
15%-ig lelhetők fel lelkileg sérült, patologikus személyek. Nyilvánvaló 
tehát, hogy szolgálatunkban is ennek gyakoriságára kell számítani. A 
káros esetek felismerése, a megfelelő maagtartás és bánásmód kialakí
tása igényli a pszichológiai, nevezetesen a pszichoterápiái tájékozottsá
got. Több konkrét példával illusztrálhatnám a keserű kudarcokat, ame
lyek a lelkész tájékozatlansága miatt érték e téren őmagát és a hozzá
forduló testvért. A  magam részéről nem osztozom Baranyai Tamás aggo
dalmában. Ö  ugyanis a lelkipásztori szolgálatot a pszichoterápiái „mani
puláció” bekapcsolásától félti. Aggodalmam mégis van, azok miatt az 
esetek miatt, amelyek a lelkész pszichoterápiái járatlansága miatt segít
ség nélkül maradtak, vagy megromlottak.

A  Nemzetközi Rehabilitációs Társaság jelszava szerint századunk a 
rehabilitáció százada. Ha túlértékelésnek is minősítjük, annyit tudomá
sul kell vennünk, hogy e munka rendkívüli hangsúlyt nyert korunkban. 
Lelkipásztori szolgálatunknak is kisebb-nagyobb részét jelenti, vagy fog
ja jelenteni. A  testileg, vagy lelkileg sérült ember személyiségének kor
rigálása, emberi méltóságába való visszahelyezése mint lelkipásztori fel
adat egy bizonyos pszichológiai minimum nélkül szinte elképzelhetetlen. 
Természetes, hogy az egyházi szolgálatnak ez a területe mint gyüleke
zeti szolgálat új és elmélyedő meggondolást, tanulmányt igényel.

Egyházunk szeretetintézményei — nagyon helyesen állapítják meg 
a cikkírók — alkalmasak mind a pszichológiai ismeretek szerzésére és 
alkalmazására is. Ezeket a lehetőségeket ne hagyjuk kihasználatlanul 
sem a teológus képzésben, sem a gyakorló lelkész szolgálatában.

Nem csodát, nem minden nehéz kérdés megoldását várhatjuk pszicho
lógiai tájékozottságunktól, gyakorlati alkalmazásától, az egyház diakóniai 
útján. A  jól képzett lelkész azonban jobb lelkigondozó is lehet, ha — 
visum est Deo.

Muncz Frigyes

740



A z igehirdető műhelye

V Í Z K E R E S Z T  U T Á N  1. V A S Á R N A P
Ef 6,1—4 

Igehirdetés
(Elhangzott gyülekezetemben 1971. szept. 5-én. Az írásmagyarázati 

megjegyzéseket zárójelben közlöm. A  4. versben a „neveljétek f e l” for
dítást tartom megfelelőnek.)

Érdekes beszélgetésem volt az elmúlt nyáron a Balaton mellett egy 
hivő fiatalemberrel. Állította, hogy a keresztyén erkölcsi igazságok vál- 
tozhatatlanok. Az egyháznak — mondotta — lényege szerint konzerva
tívnak kell lennie, és egyszerűen azt vallania, hirdetnia, amit a Biblia, 
többek között Pál apostol megírt. Én ezzel szemben próbáltam bizonyí
tani, hogy nincs időtlen keresztyén etika, a bibliai erkölcsi parancsok is 
szorosan bele vannak épülve a korabeli társadalmi rendbe és az ókori 
szemléletbe; az egyháznak Isten mai szavát erkölcsi kérdésekben is új
szerűén és korszerűen kell megfogalmaznia.

Jópélda erre mai igénk, amely a g y e rm e k e k  és szü lők  viszonyáról, 
egymás iránti erkölcsi kötelességeiről szól.

Az ó k o r  a szülő és gyermek viszonyát a fölérendeltség és alárendelt
ség kapcsolatában nézte. Az apa a család ura, neki a feleség és gyermek 
engedelmességgel tartozik. Ez a korabeli társadalmi felfogás vetül a 
Bibliában- az apostoli levelekben is, de keres^tyénesítve van. Igénk a 
g y e rm e k e k  ré s zé rő l az engedelmességet hangsúlyozza, de alátámasztja a 
negyedik parancsolattal és megtölti a Krisztusra néző hittel (1. v. Az 
„Ürban” szó több régi kéziratban nem szerepel, de mint értelmezés fel
tétlenül helytálló, vö. Kol. 3 20). Az apák  ré s z é rő l igénk a tettleges fe
gyelmezés és a szóbeli intés jelentőségét emeli ki, de ez — teszi me
gint hozzá a korabeli felfogáshoz — a Krisztus-hit vezérletével történ
jék („az Ű r  fegyelmezésével és intésével” : a fenyítést és a figyelmezte
tést a keresztyén hit hatja át és szabja meg; a genitívusz a minőségre 
és a határra vonatkozik). Sőt továbbviszi az ókori nevelési feladatot az 
emberség irányában: az apák ne ingereljék haragra gyermeküket igaz
ságtalan büntetés alkalmazásával, vagy önző, a gyermek érdekével nem 
törődő parancsokkal, hatalmaskodással (4. v.).

A  X X .  századnak az ókorhoz képest sokkal fejlettebb szemlélete sze
rint ma a szülő és a gyermek kapcsolatát nem a fölé- és alárendeltség 
jellemzi. Időközben felfedezték a g y e rm e k b e n  az e m b e r t ,  a teljes 
értékű, egyenértékű embert. A  3—4 éves gyermek nem kezelhető félig 
tárgyként, félig kis állatként, mert ugyanolyan értékű ember és ugyan
úgy külön világ mint minden felnőtt. A  változó szemléletnek apró, de 
nyilvánvaló jele: míg hazánkban a század első évtizedeiben általános 
volt, hogy a gyermekek magázták szüleiket, azok pedig tegezték őket, 
ma már egyre több családban tegezik a gyermekek a szülőket.

A  szülő nézőpontját nem a fölérendeltség tudatának kell meghatá
roznia, hanem a sze re te tn e k  és a gyermek e m b e rv o lta  m egbecsü lésének .
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Tiszteletben kell tartania gyermeke egyéniségét, törődnie kell vélemé
nyével és óhajával, A  szülői nevelés ne kényszerrel, legkevésbé állandó 
fenyítéssel történjék, hanem sze re te tb e n  és szabadságban. A  szabadság 
azt jelenti, hogy a gyermek szívesen, önként, szabadon tegye azt a jót, 
amire szülője nevelni akarja, s ne az alárendeltség puszta kényszeréből, 
a büntetéstől való félelemből. A  mai szülői nevelés köréből csak igen 
kicsiny rész az, ami az egyszerű szófogadás területére tartozik. A  sza
badságban történő és lényegében nem kényszerrel dolgozó nevelés nem
csak emberibb, hanem egyedül célravezető. Még a harmincas évek ele
jén történt. Szigorú apai rendszabályok uralkodtak az egyik felsőosz
tályú gimnazistán abban a vidéki városban. Még az érettségi előtti hóna
pokban is este 8-ra otthon kellett lennie, percet sem késhetett. Az érett
ségi bankett éjszakáján aztán már felszabadulva érezte magát az apai 
hatalom alól, s utána az odaérkezett édesapa kérlelő szavával mit sem 
törődve indult el azon az éjszakán a bizonyos lámpás házak felé. A 
kényszerrel történő nevelés előbb-utóbb csődöt mond.

A keresztyénség n e m  m a ra d h a t e l a modern nevelési eszménytől, 
a szülői feladat mai értelmezésétől, a szülő és gyermek viszonyá
nak a régihez képest mélyebb, igazabb, emberibb felfogásától, és nem  
ragaszkod ha t az ó k o r i s ze m lé le th e z  csak azért, mert az a Szentírásban 
tükröződik. Sajnos, hivő emberek közül többen hajlamosak erre, mint 
az említett nyári beszélgetőtársam is. A  keresztyén sajátosság nem 
az ókori társadalmi szemlélet átvétele, hanem a mi korunk gyermek- 
szemléletének és nevelési felfogásának keresztyén hittel való alkalma
zása. A  szülő és gyermek kapcsolatának emberhez méltóbb mai társa
dalmi nézetét kell megtöltenünk a keresztyén hit tartalmával, ahogyan 
például Pál apostol tette a maga kora felfogásával. A  modern szülői 
nevelési eszményt, a szülő és gyermek viszonyának korunkbeli embe
ribb alakulását a K ris z tu s ra  n éző  h itü n k  m é ly ít i  és h a tá rozza  m eg. Ma 
nem lehet elismételni az olvasott újszövetségi mondatot a szülőknek, 
mert az apostoli szavak ma így hangozhatnának a keresztyén szülők
höz: Neveljétek fel gyermekeiteket a Krisztus szeretetével, azaz Krisz
tustól tanult önfeláldozó, megbocsátó, türelmes szeretettel! Neveljétek 
fel olyan emberré, aki korunk feladatai, a modern élet problémái köze
pette helyt tud állni, s aki ehhez hitéből segítséget kap.

Mondom a szülőknek mindezt a sokszor elítélt m a i f ia ta lo k ra  g o n 
d o lva . Mondhatná valaki ennek az igehirdetésnek hallgatói közül- hogy 
ma inkább az engedelmességet kellene prédikálni a fiataloknak, úgysem 
törődnek eléggé a szülői tekintéllyel. A  szülői tekintély azonban nem 
lehet a szülői hatalomból folyó állapot, hanem egyedül a gyermek lel
kében a szülő által felkeltett érzés, gondolat, a tisztelet és a szeretet ter
méke. Korunkban csak a szülők külső, kényszerre épült tekintélye töre
dezik, de a valódi, a belső, a gyermekük lelkében élő tekintélye meg
van mindenütt, ahol az apa és az anya magatartásával ezt megteremti. 
Vannak kivételek, amikor a gyermek méltatlan lesz, de a tékozló fiú
kon és lányokon a külső szülői tekintély erőltetése mit sem segítene. 
A reménykedő, türelmes várás és a megbocsátó szeretet, a bibliai pél
dázatbeli apához hasonlóan, ebben az esetben is az igazi szülői maga
tartás.

A  mai ifjúság más, mint szülei voltak fiatalkorukban, de ezt m eg  
k e ll é rte n ü n k . Mindig így volt. Mi is mások voltunk, mint szüléink ifjú
korukban. S ha a mai fiatalság nagyobb mértékben más, azt a hatal
mas korforduló is magyarázza, amelyen ebben a században átment az
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emberiség. Ügy látom, még mindig jóval több a meg nem értő szülő, 
felnőtt, mint a romlott fiatal. A  felnőttek, a szülők meg nem értéséről 
szinte már legendák keringenek; nem tudható, hogy megtörténtek-e, de 
mindenképpen tanulságosak. Ezzel az észrevétellel közölt nemrégiben 
egyik napilapunk egy történetet. Falusi lakodalomban éjfél felé a meny
asszony szokás szerint átöltözött. Az egyik koszorúslánynak hirtelen öt
lete támadt, miért ne vesse le ő is a kényelmetlenebb ruhát. Pár perc 
múlva visszaérkezett divatos nadrágkosztümben. A  nagybátyja ránézett, 
aztán a lakodalmas társaság szemeláttára pofonvágta a tizennyolc éves 
lányt: „Takarodj haza innen hálópizsamádban!” A  lány kiment, és a 
megszégyenítés keserűségében kútba ugrott. — A  Krisztusból áradó sze
retet megértésre tanít a mai fiatalok gondolkozása, vágyai, reménységei, 
sőt öltözködése iránt. Saját életük élése közben a szülői szeretet megértő 
tanácsa segítheti őket, ezt kívánja ma az emberi nevelés, sőt ez a ke
resztyéni is.

A  szülői szeretet, a gyermek gondolkozásának és egyéniségének 
megbecsülése teheti a felnövő gyermeket ősz in tévé , és töltheti meg anyja, 
apja iránt b iza lo m m a l. A  modern nevelés nem arra irányul, hogy a gyer
mek legyen engedelmes — és kész! Hanem arra, hogy szeresse szüleit, 
b ízzék  bennük, és a bizalom indítsa a szófogadásra, kiskorban a szülői 
parancs, ifjúkorban a szülői tanács megfogadására. így fogja szüleit ba
rátjának tekinthetni, akiknek őszintén mindent elmondhat, mert azok 
nem felháborodással, haraggal, hanem megértéssel és szeretettel fosad
ják legbizalmasabb közléseit is. A  keresztyén sajátos mondanivaló ehhez 
kapcsolódik: a szüleihez való viszony is legyen hitének ügye! Gyermeki 
érzéseit, magatartását hassa át az Istenre néző tekintet, különösen is a 
Krisztusban megtapasztalt isteni szeretet. Ma nem lehet pusztán el
ismételni a mai igénkben olvasott intelmet a gyermekeknek. Az apos
toli szavak ma így hangozhatnának keresztyén gyermekekhez és fiata
lokhoz: Szeressétek szüléiteket Krisztustól tanult, tehát önmegtagadó, 
megbocsátó, szolgáló szeretettel, bízzatok bennük, legyetek őszinték hoz
zájuk, és törődjetek szavukkal! A  szüléitekhez való viszony nehézségei
ben is adhat Isten tanácsot, erőt az imádságon, bibliaolvasáson és ige
hallgatáson keresztül.

Szülő is m é lta tla n n á  válhat szülői mivoltához. Megrázó példája en
nek Füst Milán kisregénye:! „Őszi vadászat” (az Olcsó Könyvtár „Ad
vent” című kötetében, 1971). Ilyenkor különösen is rászorul a keresz
tyén gyermek a türelmes és reménykedő szeretetre. Ahol a „tisztelet” 
menthetetlenül összetörik, a szeretet ott is élhet és segíthet. A  gyermeki 
tiszteletnél is nagyobb — a szeretet!

Veöreös Imre

Laikus kérdések és szempontok Ef 6,1—4-hez
Mai társadalmunkban korszerűsíteni kellene a patriarchális korban 

fogalmazott 4. parancsolatot: ez új értelmezést igényelne. Korunk ön
magát nagykorúsító fiatalságának vállveregető „tisztelete” , vagy a sze- 
retetházi elhelyezések kimerítik-e a parancsolat valódi értelmét? A  v i
szony szülő és gyermek — gyermek és szülő között nem őskeresztyén 
probléma; a 4. parancsolatot Isten Mózesnek már a Sínai hegyen a ke
zébe adta. Már akkor is probléma volt? Ma nem inkább a gyermekek 
uralkodnak a szülőkön? Mit tehet az egyház ebben a rossz, fordított 
helyzetben? (43a) — generációs probléma minden korban vetett fel
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kérdéseket, de a most élő felnőttek azt hiszik, hogy soha ennyit. Ho
gyan lehet egy igehirdetésen belül egyszerre két vagy három gene
rációhoz szólni ilyen textus alapján, ahol veszélyes, hogy a fiatalok in
kább a 4. versre, a felnőttek pedig inkább az 1-re figyelnek? Hogyan 
lehet evangéliumot hirdetni ilyen tisztán etikai és pedagógiai tartalmú 
néhány vers alapján? (43a) — Nem az Ürban, tehát nem hitben élő 
szülőknek is engedelmességgel tartozik a gyermek? Milyen magatartás 
vagy nevelés hat ingerlőén a gyermekre, amelytől az apostol óvja a 
szülőket? Ha a szüléinknek fogadunk szót az Ürban, ez azt jelenti, 
hogy az Ürnak engedelmeskedünk. Ha mind szülő, mind gyermek az 
Ürban van, akkor könnyű az engedelmesség. (43a) — A  legszorosabb 
földi kapcsolat — mert vérségi — a szülő-gyermek viszony. Ez csak úgy 
lehet teljes, ha kialakul a „szülő — az Ür — gyermek” háromszög. 
A  gyermek csak akkor tudja a 4. parancsolatot megtartani, ha az Ürban 
engedelmeskedik. A  szülő méginkább, csak akkor tudja emberszámba 
venni gyermekét, ha az Ür tanítása és intése szerint neveli. (43a) — 
Nemcsak földi ez az atya—gyermek viszony. Hiszen van mennyei 
Atyánk is, mi meg gyermekei lehetünk. Engedelmeskedni az Atyának 
— szintén csak Jézusban lehet. Jézus rá a garancia, hogy Isten sem 
„ingerelni” akar bennünket, hanem nevelni. (43a) — Általában meg
állapíthatjuk, hogy napjaink életritmusa a legtöbb család életét mesz- 
szemenően átformálja. Mindkét szülő munkábaállása, a gyermekek ko
rábban érő önállósulása, egyrészt a családi kapcsolatok fogyatékossá
gát, másrészt terhes feszültséggócokat rejthetnek magukban. De talán ép
pen ez teszi hitünk állandó „napirendi kérdésévé” családi életünk sze- 
retet-kapcsolatainak tényleges megélését. (32a) — A  családi élet sem
miféle módosulása sem szabadíthatja fel a keresztyén embert a szeretet- 
lenségre. A  panaszok áradata indult el arról, hogyan vált „magányos
sá” vagy éppen feleslegessé egy-egy idősebb ember a családban, a gyer
mekek szeretetlensége miatt. Sok probléma adódik onnan is, amikor a 
gyermekek, a szülők bölcs élettapasztalatát „maradiságnak” tartják, és 
semmiféle tanácsot sem hajlandók elfogadni az élethivatás, a barát, vagy 
párválasztás kérdésénél. (32a) — Gyónásszerű vallomások is elhangoztak 
arról, mennyire el tudta idegeníteni egymástól a gyermekeket, a szü
lők „személyválogató” szeretete, vagy az, amikor a szülők Istentől ka
pott hatalmukat egy „zsarnok” hatalmával tévesztették össze. (32a) — 
Az „Ürban járva” reménységgel tekinthetünk mégis minden család 
életére. Mert a bűnbocsánatban Krisztus felszabadíthat minket arra, hogv 
családi életünket Tőle vett szeretettel töltsük be. (32a)

V ÍZ K E R E S Z T  U T Á N  2. V A S Á R N A P
1. Pt 4,1—5 (6)

A textus
A magyar perikóparend C-sorozatának epistolai igéje olyan textus, 

ami más perikópákban általában nem szerepel, így az elmúlt kb. 25 éven 
belül igehirdetési alapige nem volt. Ezért a Lelkipásztor-ban ezzel az igé
vel kapcsolatban feldolgozást nem találunk. A  Péter első leveléből vett 
textusok feldolgozásánál a levélre vonatkozó általános tudnivalókat meg
találhatjuk. Itt csupán azt említeném meg, ami a mostani textus szem
pontjából fontos. Pogány-keresztyénekhez szól a levél, akik nemrég in

744



dulhattak el a keresztyén élet útján, a pogány környezetüktől sokat szen
vednek. A  3. v. utal korábbi életükre, az 1. v. említi a szenvedést, amit 
nem az állami felsőbbségtől, hanem környezetüktől szenvednek, mivel 
..nem futnak velük együtt” (4. v.). Arra buzdít az apostol, hogy mégse 
..embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint” (2. v.) éljenek. Jé
zus példájával vigasztal és bátorít. (1. v., vö. 3,18) A  keresztyén ember, ha 
része van Krisztus szenvedésében, vigadozva örvendezzen. (Vö. 4,13) — 
A levél sajátossága, hogy csak itt van szó kifejezetten Krisztusnak a 
poklokra való alászállásáról (3, 19—20). Ezzel összefüggésben szokták em
líteni a textusunkhoz hozzácsatolható, illetve tetszés szerint elhagyható 6. 
verset. Ennek magyarázatánál érdemes figyelmi Bengel-re: Evangélium 
nulli post mortem praedicatur, az evangélium a halál után senkinek 
sem hirdettetik. Ilyen értelemben magyarázza a verset Hanns Lilje (Die 
Petrusbriefe und der Judasbrief): „Olyan embereknek is, akik ma már 
halottak, egykor, amikor még idő volt, Isten üdvösséges akarata úgy 
megmondatott, hogy ők azt meghallhatták.” Az evangélium hirdetése 
után nem marad más, csak a vég. Evangelio praedicato nil nisi finis res- 
tat. Az evangélium szava döntésre hív, s a döntésben a végső ítélet pecsé
telődik meg. Megtérésre a halál után nincs lehetőség.

Meditáció
A textus egyik gondalatköre a szenvedés szava köré rajzolódik. Sok

féle szenvedésben lehet része az embernek. A  levél különböző szakaszai
ban említi az apostol a szenvedés sokféle fajtáját. Inti is a keresztyéne
ket, hogy ne szenvedjenek valami bűn büntetéseképpen. Ez szégyelnivaló 
lenne. Ha valaki „mint keresztyén szenved” , ne szégyelje, sőt dicsőítse 
azért az Istent. (4,16) Az alapigében található „testileg szenved” (1. v.) 
kifejezés nem jelent betegség vagy más testi nyomorúság miatt való 
szenvedést. Az új fordításban „testben” (en szarki) kifejezés szerepel, ami 
inkább arra utal, hogy ebben a földi testben, földi életben a szenvedés 
is hozzátartozik a keresztyén ember életéhez. Itt a keresztyéneknek po
gány, tehát más felfogást valló környezetétől való szenvedéséről van 
szó. Krisztus szenvedése is ilyen volt. Az övéi közé jött, de az övéi nem 
fogadták be. Mást vártak, s mivel Ö nem volt olyan, mint amilyet vártak, 
szenvednie kellett az Öt megvető, kiközösítő környezet miatt. Aki nem 
vállal közösséget környezete bűnös szokásaival, életmódjával, aki nem ért 
egyet azokkal, akik szemrebbenés nélkül vesznek el a közösség vagyoná
ból, akik lógnak a munkaidő alatt vagy éppen erkölcstelen, kicsapongó, 
duhajkodó életmódjukkal akarnak kitűnni társaik közül, az az ember 
könnyen lesz a laza erkölcsűek gúnyolódásának céltáblájává. Ezt nyil
vánvalóan kész elszenvedni az, aki nem akar az emberek gonosz kíván
ságai szerint élni, s éppen ezért nem fut együtt az erkölcsi normákat 
semmibevevőkkel. Ennek elszenvedése egyben a bűntől való elszakadás 
is, hátatfordítás a bűnnek s a gátlástalanul élőknek. Ez a magatartás a 
keresztyén ember életében is csak az ó-ember szolgává tétele által való
sul meg. Nem valami felsőbbrendűség teszi képessé a bűntől való 
elszakadásra, hanem a benne levő ó-ember legyűrése, szenvedése árán 
formálódik ez az új életforma. Így a keresztyén ember kettős érte
lemben is szenved, de ennek a szenvedésnek van értelme, ebből a szen
vedésből új ember születik. Tanulja meg tehát az Isten gyermeke meg
becsülni és pozitívan értékelni az ilyen szenvedést. Legtöbbször úgyis 
tele van még a keresztyén ember is panasszal, siránkozással szenvedései 
vagy sokszor csak vélt sérelmei miatt. „Az elfogadott szenvedés szántása
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nélkülözhetetlen életünk élcelődéséhez." (A szenvedés pozitív értékelé
séhez lásd a Lelkipásztor 1970. évi 11. számában a 688. oldalt.)

Másik gondolatkört képez a „keresztyének új életrendjéről” (Lilje) 
szóló mondanivaló. A  bűntől elszakadó ember nem él az „emberek kí
vánságai, hanem Isten akarata szerint” . A  kettő nem áll természetszerű
leg egymással ellentétben. A  3. versben foglaltak értelmében azonban 
bűnre csábító kívánságokról van szó. Ha régen, az élet elfolyt idejében, 
az eltékozolt években „járt” is valaki ilyen úton, többé nem sodorhatja az 
ár, nem „rohanhat” azon az úton, — még csak egy gyors kiruccanás ere
jéig sem, — amit Isten rossznak ítélt, s az Ö akarata tilt. Természetesen 
nincs szó itt perfekcionista értelemben vett tökéletességről, csupán arról, 
de nagyon határozottan, hogy aki Isten gyermeke lett, az az Isten akarata, 
az ö  tetszése szerint akar élni.

Végül az ítélet gondolatkörében zárul a szakasz. Az evangélium hir
detése, döntésre, megújulásra hívó szava után még hátra van az ítélet. 
Az ítéletben mind élők, mind holtak számot adnak. Ez szó szerinti érte
lemben az ítéletkor élő és már megholt nemzedéket jelenti. Arra is utal 
azonban ez a kifejezés, hogy az ítéletkor élő hitű, jó cselekedetekben gaz
dag és halott hitű, gonoszt cselekvő emberek nyerik majd el megfelelő 
jutalmukat (2 Kor 5,10). Az ítélet említése nem annyira a gonoszt cselek
vők rettentésére hangzik el. Inkább arra helyeződik a hangsúly, hogy az 
ítélet előtt „hirdettetett az evangélium a holtaknak is”, tehát a már ko
rábban elhunytaknak még életükben; vagy az ún, lelki halottaknak, hogy 
ez az őket testben megítélő evangélium, Lélek által vezérelt életre újítsa 
meg őket.

A vasárnap jellege
Ágendánkban a Vízkereszt ünnepe és az azt követő vasárnapok sora 

azt az összefoglaló címet kapta: Krisztus dicsősége megjelenik a világban. 
Ezen belül a Vízkereszt utáni 2. vasárnap jellegét így határozza meg az 
Agenda: Isten akarata. Az óegyházi evangéliumban (Jn 2,1—11) a kánai 
menyegző csodája által „Isten megmutatta az ő dicsőségét” (11. v.) Jézus 
a Mennyei Atya akaratához igazodott. Először azt mondta: „ . . .  nem jött 
még el az én órám” , de később mégis nyilvánvalóvá tette Isten dicsősé
gét. — A magyar perikópa C. sorozatának evangéliumi igéje (Jn 4,31—38) 
szerint Jézus eledele, hogy annak akaratját cselekedje, aki elküldte, és az 
ő dolgát elvégezze.

Vázlat
Az elmondottak alapján többféle formábaöntés lehetséges. Lehet a 

három gondolatkört egybefogva feldolgozni a textust, s lehet a gondo
latköröknek megfelelő témát választva ahhoz csoportosítani a meditáció
ban összegyűjtött gondolatokat.

I. téma: Új úton
Bevezetés: Üj út építése mindig bizonyos előzetes felmérés, terv alap

ján lehetséges. Meg kell küzdeni a terep nehézségeivel. Ha viszont elké
szül az új út, bizonyos, hogy jobb lesz a réginél. Az ember életútját 
is felül kell vizsgálni, még nehézségek árán is újat, jobbat kell építeni.

1. Felmérés. Életutunk hibáit pontosan kell látnunk. Nem járhatunk 
azokkal, akik rossz úton járnak. Ne engedjünk emberek kívánságainak, 
ha azok erkölcstelen életbe, bűnbe csábítanak. Isten akarata határozza 
meg életutunk irányát!
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2. Nehézségek. Nem könnyű a régit elhagyni, mikor a régihez sok 
érzelmi szál kapcsol. Az új út építése során nehézséget jelent a környe
zet kellemetlenkedése, megvetése, gúnyolódása. Ennek elszenvedése árán 
is folytatni kell az Isten akarata szerinti új úton járást.

3. Célhoz jutás. Életünk ezen az úton reménységgel vezet az ítélet 
felé. Azért hirdettetik az evangélium, hogy ezt az utat megismerjük, erre 
ráálljunk, ezen haladjunk és célhoz érjünk. A  cél: Isten szerint élni, itt 
ideig, az Ö akaratának engedelmeskedve, s ott örökké.

Befejezés: Ebben az útépítésben és az azon való járásban nagy se
gítség, hogy Jézus is ezen az úton járt, őt követhetjük.

II. téma: Mi az Isten akarata?

Bevezetés: Isten akarata-e a világban található sok gonoszság, ellen
ségeskedés, háború, szenvedés, halál? Bizonyos, hogy nem!

1. Isten akarata, hogy megújuljon életünk.
2. Isten akarata, hogy elszakadjunk a bűntől.
3. Isten akarata, hogy örökké éljünk.
Befejezés: Isten akarata úgy érvényesül életünkben, ha félretoljuk a 

rossz útra csábító emberi kívánságot, megöldököljük az óembert. Ez a 
szenvedés Isten akarata.

III. téma: ítélet alatt

Bevezetés: ítélet alatt lenni szenvedést jelent.
1. ítélet alá kerül ó-emberünk az ige hirdetése által.
2. ítélet alá kerülünk az utolsó napon.
3. Az ítéletet elvette rólunk, aki elszenvedte az ítéletet.
Befejezés: Csak szenvedjen most ó-emberünk az ítélet alatt, hogy az

utolsó napon ne szenvedjünk az ítélet alatt.
Vető Béla

Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 4,1—6-hoz

Nem értem, miért nem hagyják, vagy hagyhatják békében a keresz
tyéneket? Hát nem jót akarnak és tesznek is sok jót? Igaz, hogy a va
lódi keresztyének életében van egy törés, egy soha többé. Vannak dol
gok, melyek korábban magától értődők voltak, s most többé nem tud
ják megtenni. Ez a megváltozott életmagatartás sokakra olyan, mint egy 
kihívás. (8a) — A  többiek, a „mások” észreveszik belülről, hogy a má
sik különb és ezt nem bírják elviselni. Sokszor tudat alatt jelentkezik ez. 
Ugyanakkor tudat alatt vágyódnak is erre az életre. (8a) — Azok a kí
vülállók titokban értékelik a keresztyén embereket. Szenvedés nélkül 
nincs örökélet, üdvösség? (8a) — „Aki testileg szenved, megszűnik a 
bűntől.” De mi van akkor, ha valaki ifjú ember és meghal és nem volt 
testi szenvedése még életében? Akkor az ilyen a bűnben marad? (8a) 
— A  halál mindig csak Isten akarata. Ha valaki fiatalon hal is meg. Ö 
tudja, miért engedi az ilyesmit is. Amit mi szokszor befejezetlennek lá
tunk, Isten talán egésznek, késznek. (8a) — Krisztus szenvedett, mint igaz 
a nem igazakért. Nekünk is így kell szenvednünk érte és vállalni a szen
vedést. tűrést, keresztet és elvéteni mindent, hogy így tudjunk számot
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adni az előtt, aki megítél élőket és holtakat. (8a) — Krisztusra gondol
junk sokat, ez nagy segítség. A  Krisztus szenvedésére való nézés mindig 
erőt jelentett és jelent a számomra. Neki tulajdonképpen az egész földi 
élete szenvedés volt. (8a) — A szenvedés sose baj, mert nemesíti is az 
embert. Szenvedés, pl. az önmagam legyőzése is, vagy nem? Nagy vi
gaszt lótok itt: nem emberekre, azok gonoszságára nézhetünk, hanem 
Krisztus szenvedésére. Szenvedésünkben nem vagyunk elhagyatva. (8a) 
— További hozzászólásokat lásd a Fórum-rovatban!

V ÍZ K E R E S Z T  U T Á N  U T O L S Ó  V A S Á R N A P

1. Pt 1,10—12 

A textusról

Péter első levele abban az időben keletkezett, mikor feltűnt a látha
táron a keresztyénekre váró szenvedés. Kiviláglik ez a levél tartalmából. 
Vigasztaló jellegű szakaszok vannak benne. Rövid átnézéssel igazolódik 
az a feltevés is, hogy akiknek a levél szól, azokban még eleven volt meg- 
keresztelkedésük élménye.

Sokan páli hatást is látnak a levélben. Ezek nem is tartják Pétert a 
levél írójának, hanem egy ismeretlent Pál tanítványi köréből, aki viszont 
Péter közelében is töltött egy időt. Különösebb konzekvenciája nincs 
ennek, legfeljebb annyi, hogy ne erőltessük a levél arra való szakaszaival 
kapcsolatba hozni Péter életének epizódjait.

Bizonyos, hogy a nehéz helyzetben élő keresztyénekre fokozottan ha
tottak apostol neve alatt szereplő vigasztalások és intelmek. Az is lehet, 
hogy Péternek nemcsak tudomása volt arról, hogy az ő nevében valaki 
ír, hanem egyenest ő mondta meg mit írjon és így ha a fogalmazás nem 
is, a levél gondalattartalma tőle való.

Meg kell jegyeznem, hogy Luther a levelet igen nagyra értékelte. 
A 4. evangélium és páli levelek mellé állította. Krisztust hallotta szólni 
ennek a levélnek az olvasása közben.

A textusul kijelölt levélszakasz eszkatológiai tartalmú. A  vég felől 
nézi a mát. Ebben nemcsak nyelvtanilag, hanem tartalma szerint is kap
csolódik a megelőzőkhöz. A  szótéria-ról beszél tovább is. Ennek a szó- 
téria-nak a 3. vs.-ben elkezdett megéneklését folytatja. Az olvasói között 
lehettek olyanok, akik előtt respektusa volt a prófétáknak. Nos hát a pró
féták Isten követei voltak, a szótéria minden újsága és meglepetésszerű
sége ellenére is már eleve ott volt Isten tervében.

Textusunk is arról tanúskodik ezek szerint, hogy első gyülekezet
ben nagy igyekezettel olvasták a Bibliát és örültek, ha hasonlóságokat 
fedeztek fel a Biblia és a között, ami Jézuson szemük láttára történt. 
Előkerültek szakaszok és versek, amelyeket Jézusra vonatkoztattak. Néha 
igen esetleges volt az egyezés a „megjövendölt” és a beteljesedett kö
zött (II. Móz 12,46 — Jn 19,36.). Kapcsolatba hoztak Jézussal olyan 
bibliai helyeket, amelyek eredetileg nem a Messiásra vonatkoztak. (Zsolt. 
16,10 — Csel 2,31.) Más szakaszokat viszont Jézus maga vonatkoztatott 
magára, mint És 53-at is. Az emmausi tanítványoknak Lk 24, 27. szerint a 
Feltámadott „Elkezdvén Mózestől és minden prófáktól magyarázza vala 
nékik minden írásokban, amik őfelőle megírattak.” A  legnagyobb nehéz
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séget a hit számára a Jézus halála jelentette. Ezért olyan versek és 
szakaszok voltak a legkedveltebbek, amelyek a halálára voltak vonatkoz
tathatók. A  levélíró „tudakozódásról és nyomozódásról” beszél. Ha hit 
támadt e közben, nem ennek a lázas emberi igyekezetnek volt tulajdonít
ható, hanem Krisztus Lelkének, aki bizonyságot tett.

Ótestámentumot Űjtestámentummal kapcsolatba hozó anyag is ke
rülhet a prédikációba. Mának szólóan prédikálni erről a testusról talán a 
12. vs. komolyan való figyelembevétele mellett lehet. A  Szentlélek vezeti 
rá a prófétákat arra, hogy nem a saját személyükben érik meg az üdvös
séget. (Simeonra gondolok, aki viszont a gyermek Jézust ölébe vehette, 
és elmondhatta: „Mostan bocsátód el, Uram, a te szolgádat békességgel, 
mert látták az én szemeim üdvösségedet, amelyet készítettél. . . ” ) Hénoch 
könyvének van egy hasonló mondata, 1:2-ben: „Mikor én tőlük (az 
angyalok) mindent átvettem, akkor megismertem és láttam, hogy nem a 
mostani nemzedéknek búvárkodom, hanem egy későbbiért szólok.” Szol
gáló szerepben ez így van. Aki igazán szolgál, feledi magát. Szolgálatá
val nem magának akar hasznot és dicsőséget. Nem kerüli, nem hanya
golja el a szolgálatát azért, mert nem találja meg egyénileg a számítását. 
Szolgál, nem azért, hogy megmaradhasson annak, aki, hanem tisztára 
azt nézi, akinek a szolgálatába állt, és azokat tekinti, akinek ráutaltsága 
nem engedi, hogy a szolgálatot hagyja. Azt hiszem, itt az a pont, ame
lyen tovább kell vinni a textust a prédikáció felé. Az egyháznak ezt a 
szolgálatot szánja Ura. Szolgálatát mások javára kell elvégeznie. Talán 
a szolgálatnak így való elvégzéséből a szolgálat Urának a dicsősége lát
hatóvá lesz olyanok előtt is, akik Róla nem tudnak. Persze, nem propa
ganda, látványoskodás támaszt hitet, és tart meg a hitben, hanem egye
dül az evangélium. Ez is beletartozik a 12. vs. alapján elmondandók so
rába. Nekünk nemcsak messziről „tudakozódó, nyomozódó” prófétáink 
vannak, hanem evangéliumot hirdető szolgák álltak és állanak mind
egyre munkába. Velük együtt munkálkodik a Szentlélek, Aki nélkül nem 
tudnánk „Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá jutni.”

Textusunk már a 10. vs.-ben a prófétákkal kapcsolatban mondja, 
hogy „az irántunk való kegyelem felől jövendöltek” ; akikre pedig most 
hallgat a gyülekezet, azokról azt mondja, hogy az evangéliumot prédikál
ják. Az Űjtestámentom felől nézve az Ótestámentomból azok a szakaszok 
emelkednek ki, amelyek kegyelmet hirdetnek. Itt kapcsolom a textust 
Epiphanias utolsó vasárnapjához. Ennek az időszaknak a témája: Isten 
dicsősége és dicsőítése. A  dicsőség a szokott szóhasználatban a hatalmi fö
lényt jelzi. Az ellenség letörése és elpusztítása módján jelenik meg. Nem 
egy próféta — köztük Keresztelő János is — Isten ítélettartását, az ellen
ség elpusztítását várta attól, Aki „utána jő” . Jézus viszont úgy nyilatkoz
tatta ki Isten dicsőségét és cselekedett dicsérendő módon, hogy elfordí
totta az ítéletet a bűnös fejéről. Ez az, „amit szem nem látott, fül nem 
hallott, de amit Isten kijelentett az őt szeretőknek.” Indokolt erről a víz
kereszt utáni utolsó vasárnapon szólni, hisz a következő vasárnap már a 
golgothai kereszt felé fordítja a tekintetünket.

Mikor textusunknak utolsó mondatát olvasom: „angyalok vágyakoz
tak abban betekinteni” , arra gondolok, mennyire nem angyaloknak való 
látvány az, ami köztünk és részben általunk is történik: rágalom, vesze
kedés, irigység, önzés, mohóság. De abba, amit Isten cselekedett, nemcsak 
mi kívánunk betekinteni, akikért ez közvetlenül történt, hanem az an
gyalok is. Epiphanias végén ez olyan búcsúpillantás-féle a karácsonyra. 
A  karácsonyt kiábrázoló Madonna-képeken oldalvást, vagy alulról an

749



gyalarcokat festett nem egy világhírű festmény megalkotója. A  paraküp- 
szai ige odahajlást jelez; odakönyökölő testtartást fejez ki. Ez mind hoz
zátartozik a szótéria nagyszerűségéhez. „K i ne törődne ily nagy üdvös
séggel?!”

A prédikációhoz

Sötétben, dombhajlatok esetén a közeledő járművet megelőzi a fénye. 
Előbb látjuk a domb mögül az autó világítását, de azután feltűnik az 
útjára fényt vető jármű is. A  fény erőssége rendszerint azt is jelzi, ki
sebb vagy nagyobb járművel lesz-e találkozásunk. Isten küldte, Jézus 
elhozta nekünk az üdvösséget. Világraszóló, figyelemre méltó ez! Prófé
ták előre szólották róla, hivő emberek előre örvendeztek neki. Az apostol 
azt, amit itt leír, vigasztalásnak szánta szorongatott keresztyéneknek. Mi 
élhetünk keresztyéni módon, élhetünk gyülekezetben. Az utunkra vetődő 
fény nekünk arra szolgál, hogy meglássuk a tennivalót, a szeretet és a 
szolgálat vonalán. Az egyház nem másért van a világon, minthogy 
szolgálatát elvégezze. Az ezen a napon szokásos evangélium is egyértel
műen szól erről. A  megdicsőülés hegyéről a tanítványoknak le kellett 
jönniök a szolgálatban leélt hétköznapokba. Jézus dicsősége nem a hegy
csúcsokat pásztázza, hanem a nagy hegyek lábainál a kicsi egzisztenciák 
életküzdelmébe küld tanácsot, segítséget. Akik neki engedelmeskedve 
járnak, azoknak itt jelöli ki a tennivalóját és a helyét.

Valaki, miután kíváncsi természetű látogatójának mindent megmuto
gatott a pompás lakásban, elvezette őt az utolsó, kissé félrébb eső szobá
hoz. Ütközben megjegyezte: ez itt a mi szentélyünk. Itt fordulunk imád
ságunkban Isten felé és szolgáljuk őt gyermekeiben. A  szobában egy gyer
mek feküdt, sok-sok év óta súlyos betegségben, de nem elhagyva. Ez a 
Jézus dicsőségétől beragyogott sorsvállalás és szolgálatra való készség. 
Jézus itt van. Az igében, az anyaszentegyházban, az Ö legkisebbjeiben. 
De ezzel még nem mondunk el róla mindent, mert ugyanő érkezőben is 
van. Mert most még hiányzik a teljesség. Most még egy-két részlet akad 
csak abból, hogy milyennek kell lennünk, és hogyan kellene tennünk. 
A  rész szerint való pedig a teljesség, a Jézus napja után.

Szabó Lajos

1 Pt 1,10—12-hez

Az alapige kulcsszava a szótéria . A  perikópa körülhatárolása is azért 
történt így, hogy ezúttal menthetetlenül az „üdvösségéről kelljen prédi
kálni. Az alapvető hiba az, hogy az exegézis szavak magyarázatában 
merül ki, de ebben az esetben az alapige eredeti értelmének és mai 
mondanivalójának megragadásához elengedhetetlen a szótéria szó jelen
tésének ismerete, és — a laikus hozzászólások bizonysága szerint — 
ismertetése is a prédikációban. A  szótéria eredetileg profán szó, jelen
tései a Menge-féle szótár szerint: szabadítás, megtartatás, biztosítás, biz
tonság, megváltás, szerencsés hazatérés, amneszti, messiási üdv, egziszten
cia, tartósság, állandóság, jó közérzet, jólét, szerencse, üdv. A  levél tehát 
ugyanúgy, mint a keresztyénség olyan szót használ, amelyet mindenki 
elsőre értett. A  szótéria i ly e n  értelemben ma is az és az emberiség leg
égetőbb és legaktuálisabb kérdése. Igehirdetésünkben tehát ezt a szót kell 
kihoznunk a megszokott szakrális, kánaáni nyelvéből, és át kell vinnünk 
a mai ember profán világába, és akkor egyszerre aktuálissá válik a 
mai ember számára az alapige mondanivalója. Ebben az esetben ti. az
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alapige nem kevesebbet mond, mint azt, hogy a szótéria problémát, 
vagyis az emberiség boldogulásának a problémáját kutatták már a pró
féták is, és nekünk szolgáltak már azzal, hogy rámutattak: Krisztusban 
adatik a „szótéria” felé vezető út. Hogyan érti ezt a levél írója, az meg
világosodik, ha arra gondolunk, hogy alapigén a levél témáját adja meg, 
maga a levél pedig a szótéria útját mutatja meg az olyan konkrét kér
désekben, mint az egyház küldetése a világban (2,lkk); a keresztyének 
felsőbbséghez és világhoz való viszonya (2,llkk), a házastársak viszo
nya (3,lkk), a környezethez való viszony (4,lkk) stb. Hasonlóan kell meg
mutatnunk, hogyan visz minket ma ezekben a viszonylatokban az 
egyéni és közös emberi „szótéria” (boldogulás, stb.) felé.

Dr. Prőhle Károly

Laikus kérdések és szempontok 1. Pt 1,10—12-hez

Az 1. versből tudom, hogy a következő rész masszív pogány ten
gerben élő keresztyének számára íródott: Kis-Ázsiában élt szórványnak, 
akik noha nem láttak, szeretnek, hisznek, örvendeznek, akik ennek elle
nére ki vannak választva engedelmességre, Jézus Krisztus vérehintésére. 
Pontos a címzés, érzésem szerint nekem szól az üzenet. Olvasom is örö
mest tovább, de valahogy süket a kijelölt három vers! Értem én, hogy 
miről van itt szó. El is fogadom. A  prófétákban nyugtalankodó, krisz
tusi Lélekről szól a három vers, amiről először is elhiszem, hogy volt, 
azt is, hogy nekünk szolgáltak, már akkor evangéliumot hirdettek, de: 
„na bumm, és akkor mi van?. . . ” Katasztrofálisan időszerűtlennek érzem 
a kijelölt verseket: ma! Ez lenne az aktuális hirdetnivalónk? Vajon 
mennyire él benne a mai élet problémáiban az, aki erről kíván beszél
tetni az egész ország ma még templomba járói előtt (18) — A  textust 
nagyon nehéznek tartom. Mi az üdvösség lényege? Az üdvösség szó fo
galma távoli a mai ember számára. Mutassuk meg, hogy az üdvösség már 
itt a miénk (1 Pt 1,9), hogy micsoda gyönyörűség vár azokra, akik Krisz
tust befogadták az életükbe. (18) — Az idézett szentírásbeli hely tárgya 
az üdvösség kérdése: az embert minden időkben leginkább foglalkoztató 
problémák egyike. Az örök üdvösség gondolata hitünk egyik legerősebb 
próbaköve és ha őszinte akarok lenni, számomra még mindig azok közé 
a kérdések közé tartozik, amelyekről szeretnék minél többet hallani, 
hogy hitemben megerősödjem. Erre ad lehetőséget ez a szentige. (18) —
A  9. versből kellett elindulnom, hogy bele tudjak kapni az igébe. A pró
féták és az apostolok kutatták, hogy valóság-e az ige. Mi magunk is ku
tatjuk, hogy hogyan lehet ma megélni a hitből. (45) — Isten titkát nyo
mozták a próféták, amikor Krisztust még nem ismerték. Nekünk szol
gáltak az igehirdetésükkel. — Ez az ige Isten titkát rejti magában és 
ki mennyire hisz, annyit lát belőle, az egyik kevesebbet, a másik többet. 
Aki hisz, az látja Isten titkát. Az apostoloknak sokkal könnyebb volt, 
mint nekünk. Mert ők látták, amit nekünk csak hinnünk kellett és 
lehet. (45) — Akkor van bizonyosságunk, ha kaptuk a Lelket, hogy hinni 
tudjunk. Ez a kegyelem. — Én óikkor kezdtem kutatni a Krisztus után, 
amikor lelkiismeretfurdalásom volt a bűneim miatt. A  prédikációt azért 
fontos hallgatni, mert a hit hallásból van. (45) — A  Krisztus Lelke a pró
fétákban működött, ők a próféták tettek először bizonyságot Krisztus
ról. De hogyan volt a prófétákban Krisztus Lelke? (45) — Mit jelent az 
„eleve” szó, ezt a szót mi nem használjuk a beszédünkben. — A  12. 
vers első fele értelemszerűen reánk nézve is kötelező, hogy az igét ne-
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csak magunknak tartsuk meg, hanem tovább is adjuk? Mit jelentsen ez: 
„amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni” ? (45)

H E T V E N E D  V A S Á R N A P

Dán 9,18b—19

I. A  textus megértéséhez ebben az esetben nem föltétlenül szükséges 
D á n ie l K ö n y v e  egészének megvizsgálása, de még a 9. fejezetben közölt 
imádság összefüggésébe állítása sem. A  szövegből határozottan kiérződik 
a zsoltárirodalommal és a prófétai szóhasználattal való rokonsága, amely 
igen széppé, de ugyanakkor nagyon nehezen „prédikálhatóvá” teszi az 
alapigét. Formailag tehát imádsággal van dolgunk, s tartalmilag is az 
imádság „témájáról” van szó.

„E léd  te r je s z t jü k  esed ezése inket” ; „színed elé tesszük könyörgésün
ket” közvetlenül az imádság aktusára utal, de tágabb értelemben az egész 
istentiszteletnek kifejezője lehet. Sőt, az egész teológiai munka is értel
mezhető imádságként-istentiszteletként (H . O tt, T h e o lo g ie  a ls G é b é t; 
K ir c h e  u  V e k ü n d ig u n g  1960. 57k k ), mivel az nem csupán „Istenről szól” , 
de egyszersmind Istenhez is s ettől az egész teológia imádság-jelleget 
nyer. Mivel a vasárnap jellegét Á g e n d á n k  így foglalja össze: „Elbizako
dottságból odaadó is te n tis z te le tre !” , nem erőszak kihúzni a vonalat egé
szen addig, hogy az egész életünknek (!) megvan a maga imádság-isten
tisztelet jellege.

„ N e m  a m i igazsá gu n kba n  b ízv a ” , ill. a Próbafordítás szerint: „nem 
a mi igaz tetteinkben bízva” kifejezésben a „cöd á k á ” -d ik a io s z ü n é -iu s tit ia  
leginkább „igaz-voltunk” , „megigazultságunk” szóval lenne lefordítható; 
mindenesetre a „nem-igaz tetteink” csak tünetei mélyebb gyökerű rom
lottságunknak. Az olyan értelmezés nem valószínű, mely szerint: vannak 
ugyan igaz tetteink, vannak igazságaink, melyekre hivatkozhatnánk, 
de most n e m  a zok ra  hivatkozunk mégsem.

„H a n e m  a te n a gy  irg a lm a d b a n  b íz v a ”  (vö. Dán 1,9) kifejezésben is
mét egy veretes szakkifejezés, az „ e le o s z -m is e r ic o rd ia ”  fordul elő, mely 
szintén a ma is élő kultikus-liturgikus nyelv egyik gyakori szava.

„ U ra m , ha llgass m e g ! U ra m  k egy e lm ezz , U ra m , f ig y e l j  rá n k !”  joggal 
nevezhető ótestamentumi K y r ie  e le is o n -n a k , mely nagyon hasonlít a ka
tolikus liturgia részére és a klasszikus lutheri istentiszteleti rendre, me
lyet több evangélikus egyház, az eredeti formájában változás nélkül máig 
megőrzött, részben responzórikus formában.

„T e m a g a d é rt, ó  Is te n e m ”  — az imádkozó Istenre apellál, kinyilatkoz
tatott lényegére hivatkozik. A  gondolat gyökere Jeremiásnál van: Ha bű
neink ellenünk tanúskodnak, cselekedjék, Uram, a te nevedért (J e r  14,7), 
s Ézsaiásnál: Nevemért elhalasztóm haragomat, és dicséretemért fékezem 
magam haragomban; önmagamért, önmagamért cselekszem (É zs  48,9.11), 
s Ezékielnél: Én vagyok az Úr, amikor cselekszem veletek az én ne
vemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint 
(E z  20,44).

„ A  te  n e v e d rő l n e v e z te tik  vá rosod  és n ép ed ”  — egyértelmű utalás 
Sionra, mint amelyet megszeretett Isten, s amit lakhelyül választott ki 
magának (Z s  132.13k). Az egész szakasznál nagyon jellemző az, ahogyan



az egyes szám és a többes szám váltakozik; a legszemélyesebb hangú bűn
bánat és párbeszéd az imádkozó Urával s ugyanakkor ez a személyes 
jellegű imádság az egész népért, az egész közösségért történő közbenjárás. 
Azokra hívja fel Isten figyelmét, akik még magukért sem tudnak imád
kozni, de akiket ennek ellenére — Jézusban megkülönböztetett módon — 
szeret Isten.

II. Az igehirdetés felé átgondolandók a következő kérdések:

1. E v a n g é lik u s  is te n tis z te le te in k b e n  m i a szerepe  az im ád ságnak  s á l
ta lába n  a litu rg iá n a k ?  Nem vitás, hogy jó (túl jó) lutheránusok lettünk, 
amikor a hirdetett szó-prédikáció primátusát hangsúlyozzuk. Arról még 
soha nem hallottam lelkészeket panaszkodni, hogy egy vasárnap „litur
gikus része” lett volna nehéz; a hívek is az igehirdetést kritizálják („ige
hallgatók”), azt még sohasem hallottam, hogy a „Kyrie”, vagy a „Glória” 
résszel lettek volna elégedetlenek. Általában, ilyenről egyetlen szó sem 
esik, ami közel sem jelenti azt, hogy a dolog rendben lenne, éppen ellen
kezőleg: az istentiszteleti egy óra kétharmad részére értelme, menete tel
jesen közömbös „katolikus hókuszpókusz” a prédikáció-centrálisán be
állított protestáns számára. A  katolikus, vagy orthodox „szentbeszéd” sok
kal lényegtelenebb része az egésznek, mint nálunk a prédikáció. Bár B a 
rá ti G éza  „Hazai történetek” c. riportkönyvében jegyzi fel azt a szokást 
B a j községben, hogy a „férfiak csak a prédikációra mennek be a temp
lomba, addig a torony alatt folyik a szó, pipázgatnak. A  régi Esterházy- 
regulaként minden férfi az elcsapatás terhe mellett köteles a miséből 
legalább a prédikációt meghallgatni: amikor odabenn Sanctusra csönget
nek, a férfiak eloltják a pipát és bemennek”. Evangélikus templomosaink 
is „pipázgatnak” mindaddig, amíg a lelkész fel nem megy a szószékre, 
mert hiszen, ami az oltár előtt történt, abban a megszokott módon csak 
automatikusan vesz részt, s ami igaz, a lelkész sem kell, hogy az isten- 
tisztelet kétharmadára elkészüljön, mert elkészült helyette a Liturgiaügyi 
Bizottság az Ágendával, amelynek soron következő szövegét van idő az 
oltár felé fordulva átfutni. — Textusunk nyelvezete és problematikája 
igen jó lehetőséget nyújt arra, hogy az igehirdetésben visszacsatoljunk az 
„egyéb részekre”, tartalommal megtöltve, tudatosítva és fontosnak tartva 
azt, Jóllehet az „odaadó istentisztelet” , ágendai témánk, sokkal több, mint 
a vasárnapi egy óra kérdése, de az is: odaadó, figyelmes és okos rész
vétel hatvan koncentrált percig.

2. Is te n tis z te le tü n k  és im á d sá gu n k  n e m  bezárkózás  Is te n -k e tte s b e , 
h a nem  k itá ru lk ozá s  a „ v á ro s é r t  és n é p é r t” ; e v a n g é liu m h ird e té s  azzal, 
hogy  „k ö n y ö rg é s e in k e t m ások  ü g y é é rt te r je s z t jü k  Is te n  e lé ” . Annak ügyé
ért, aki hihetetlen mostoha lakáskörülmények közt él egy pincehelyi
ségben hatodmagával, aki munkásgyerek lévén középiskolába kerülve 
osztálytársaival nem tud okos művészeti kérdésekről csevegni, aki ügye- 
fogyott, ha be kell lépnie egy irodába, aki nem tud beadványt fogalmazni, 
mert fél, hogy helyesírási hibát ejt, aki lavórból mosakszik és a körme 
mindig piszkos marad, akinél „nincs egy férfi a házban”, akinek nincs itt 
is — ott is ismerőse, aki nem tudja magát „adminisztrálni” , aki fél 
átmenni az úttesten, aki tehetetlennek és feleslegesnek érzi magát. 
Annak az ügyéért, akit csak azért gyűlölnek, mert nem fehér színű a 
bőre, akit kinéznek és kizskámányolnak, mert a fehér telepesektől úgyis 
megszokhatták már, akit megölnek, mert egy földrajzi szélesség fölött 
született, akit lehet okos gépi számítás szerint manipulálni, akit el lehet 
küldeni gyilkolni és meghalni idegen célokért. Uram, figyelj ránk és hall
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gasd meg, amikor azok ügyéért szólunk, akik nem tanultak jó mo
dort, akiknek semmi sem sikerül, aki nem szeretett tanulni, de belerok
kant öt gyermek becsületes felnevelésébe, aki csúnya és nyápic, aki beteg 
és gyenge, aki többszöri ÁB után sír, mert nem lehet gyermeke, aki 
annyi minden szépet eltervezett, de minden a régiben maradt, aki az ön- 
gyilkossággal kacérkodik, mert elfuserálta életét értelem nélkül, aki lo
pott, s suttognak körülötte, aki nem kellett szüleinek, aki megcsalt a há
zastársa, de nem tud elválni tőle, mert szereti őt, aki nemhogy külföldön, 
de még a Balatonnál sem volt, aki mindent megtett a gyermekéért, de 
maga egy süteményt sem mert megkívánni, akinek egész könyvtára egy 
Kincses Kalendárium s egy jutalomba kapott Passuth-regény — Dániel 
imádságának — így istentiszteletünknek is a — tendenciája az egyes 
ember magánügyén túl a közügyekbe-állás, mások ügyének Isten figyel
mébe ajánlása, mert bár csak az Egyesült Államokban szokás városok
nak bibliai neveket adni, de a „te nevedről neveztetik a te városod és 
néped” minden városra és minden Isten-teremtette emberre érvényes.

3. Á tg o n d o la n d ó , h og y  m e n n y ire  szabad k ih a szn á ln u n k  a zt a  D á n ie l 
im á d sá g á b ó l é rződ ő  te lje s  ö n m e g s e m m is ü lé s -é rze te t, a m e ly  a m a  em b ere  
egz is z te n c iá lis  k o n flik tu s a ib a n , n y om orú sá g á b a n  és szükségében  is je 
le n tk e z ik . Mennyiben szabad a lét végső kérdéseiben való bizonytalansá
got, a határeseteket, a halált, a betegséget, a bajt, a dánieli alapállást 
arra használni, hogy ezekben fülöncsípjük az egyébként közönyös em
bereket egy „ahá, most láthatod” -dal, mennyiben szabad az emberi 
gyengeséget rafinált módszerekkel kikémlelni s Istent deus ex machi- 
naként, mint lyukakra a foltot, egyedüli és végső megoldásként rátuk
málni a bajban levőkre. Szabad-e így „vallásosan megerőszakolni” má
sokat, bebizonyítani Istenre-szorultságukat s ezzel természetesen önma
gunkat, lelkészeket rájukoktrojálni? Szabad-e a „n e m  a m i igazságun - 
k é r t” -tői minden emberi tett meddőségéig eljutni s egy abszolút ki
sebbrendűségi érzést beszuggerálni csak azért, hogy aztán egy huszár
vágással Isten irgalmára hivatkozva megoldhassuk a kérdéseket? 
(D . B o n h o e ffe r , W ild e rs ta n d  u. E rg e b u n g  230kk) De kiszélesíthetjük ezt 
az „Uram, mi már nem magunkban bízunk” -ra hivatkozás kárörvendő 
kihasználását a személyes élet területén túl a tudományok: az orvostu
domány gyenge pontjaira, a fizika fehér foltjaira, a társadalomtudomá
nyok forrongó kérdéseire, a filozófia axiómáira, amelyeken túl '„ugye, 
hogy mégiscsak mi jövünk, éber szemmel figyelve és szaglászva vilá
gunkban, hogy azonnal ott teremjünk, ahol valami bűzlik s mint a ke
selyűk lecsapjunk a dögre.

Igehirdetésünk akkor lesz fair, ha abban nem az emberi gyengesé
günk, letaglózási szándékunk, lehetetlenségbe-kergetésünk és bűneinkre 
apellálásunk kap hangsúlyt, hanem Isten erőssége, az ő figyelme és ir
galma, az ő cselekvése és nem-késlekedése Jézusban. Nem azért va
gyunk istentiszteleten, mert végső emberi elkeseredésünkben az utolsó 
lehetőséggel is megpróbálkozunk, hadd tegyen most már Isten valamit 
h e ly e ttü n k , hanem mert felismertük, hogy neki van szándéka v e lü n k . 
Istentiszteletünk nem áll meg a „Kyrie” bűnvalló imádságánál, hanem 
a Glórián és Credón s evangéliumhirdetésen át az Ámen-ig jut el.

III. Az igehirdetés formai felépítését elképzelhetőnek tartom úgy, 
hogy a fentieket az istentiszteleti liturgikus rend tizenegy, ill. tizenöt 
része, csomópontja szerint foglaljak össze. Esetleg csak a két oltári 
szolgálat és a szószéki hármas egységenkénti formájában. Nem úgy, 
hogy száraz tanítás formájában végigmegyünk az Invocatió-tól a K i
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menő énekig az egészen s megmagyarázzuk, hogy melyik résznek mi az 
értelme, hanem, hogy a prédikálásunkban meg legyenek azok a jegyek, 
amelyek a liturgia egyes részeire jellemzők. Ugyanakkor demonstráljuk, 
hogy az „ A d j  e rő t, h ogy  m e g á llju n k  m in d v é g ig  a h itb e n ”  után a foly
tatás, a gyakorlati élet és az „okos és odaadó istentisztelet” második 
része.

Választható énekek: 47, 373, 260, 264, 702.
Bízik László

Laikus kérdések és szempontok Dán 9, 18b—19-hez

Az ember azt hinné, hogy ez egy nagyon megszeppent ember imád
sága. Dániel próféta azonban nem ilyen bajbajutott ember, nem is ön
magáért könyörög, hanem népéért. Mit tett ez a nép, hogy így megalázza 
magát Dániel? A  maguk szemében talán semmi különöset, a próféta sze
mében azonban a lehető legnagyobb a vétkük: nem hallgattak Isten kül
dötteire, a prófétákra. (16a) — De hát akkor nem a saját egyéni érdekét 
akarja védeni Dániel: nem azon van felháborodva, hogy rá nem hallgat
tak? — Ügy látom, hogy Dániel felismerte, hogy Izráel népének közöm
bössége hűtlenség, és ez a lehető legnagyobb bűn. Azt is felismerte, hogy 
Izráel népének szüksége van Isten szabadító kegyelmére. De ő nemcsak 
a bűnöktől való szabadításra gondolt, hanem politikai szabadságra is. Jó 
volna tudni, mi az a történelmi háttér, amelyben ez az imádság elhang
zott. (16a) — Dániel azt is felismerte, hogy a kegyelem valóban kegye
lem. Nem olyasmi, ami „kijár” , hanem olyan, amit a nép éppenhogy nem 
érdemel meg! — Dániel ismeri népét, tudja, hogy mindig az igazságára 
szokott hivatkozni, de egynek is vallja magát népével. (16a) — „Nem a mi 
igazságunkban bizakodva. . Hát akkor akinek van valami igazsága, an
nak is úgy kell imádkoznia, mintha nem volna? Ez álszent képmutatás 
lenne! — Isten előtt senkinek sincs igazsága. — Dániel felismerte és vall
ja, hogy a nép, és benne ő maga is, Isten irgalmára szorul. — Dániel leg
főbb érve maga Isten: irgalomért és kegyelemért könyörög, mert tudja, 
hogy Isten irgalmas és kegyelmes (16a) — Mi az a titkos belső erő, amely 
arra készteti Dánielt, hogy népéért könyörögjön, azzal teljes sorsközössé
get vállalva? — Kitűnik ebből az igéből, hogy bűnbánat és mély alázat 
nélkül igazi, szívből jövő imádság nem fakadhat. (17) — A  mai keresz- 
tyénség életében megszürkült az imádkozás. Istennel nem tudunk mit 
kezdeni. Nem fér bele az életünkbe, kihagyjuk számításainkból. Termé
szetes folyamat ez, vagy korunk nagy bűne? — Mi sokszor a magunk 
igazában bizakodunk, és azt akarjuk keresztül hajszolni mindenen. (17) — 
Isten irgalmasságát a mai öntudatos ember megalázónak tartja. Fél a 
teljes kiszolgáltatottságtól, inkább maga szeretné irányítani a maga sor
sát. — Türelmetlenek vagyunk, még Istennel szemben is: „adj Uram, de 
mindjárt” . Talán az igazi bűntudat hiányzik belőlünk? Vagy szégyen a 
bűneinket bevallani az Isten elé vinni? — Nem akarunk változtatni a 
megszokott életkereteinken, és ezért nincs bennünk megtérésre való haj
landóság. (17) — Dánielben volt bátorság arra, hogy felismerje népe bű
neit és önmagát sem vonja ki abból. Ebből az alapállásból lehetséges 
hivatkozni Isten könyörülő szeretetére. — Dániel magatartása emlékeztet 
Jézus Krisztus főpapi szolgálatára. (17) — Dániel számára Isten jelenléte 
valóság, ezért tud hozzá folyamodni, mint gyermek atyjához. Igazi imád
ság csak bizalomból fakadhat. — Dániel is Istenre hivatkozik: „önmaga
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dért, mert a te nevedről neveztetik” . Ezt az Újszövetségen keresztül ért
hetjük meg. Jézus nevében, az Ö érdemében bízva szabad imádkoz
nunk. (17)

H A T V A N A D  V A S Á R N A P

Ézs 30,8—18

„A  hit és látás feszültsége”

Történeti háttér

A szöveg mögött történéseket és látásokat formáló szituáció húzódik 
meg. E térség életét ez idő tájt (Kr. e. V III. sz. második fele) Asszíria és 
Egyiptom uralmi vetélkedése határozta meg. Kettőjük közt elterülő kis 
államok sorra elbuknak, az egyensúly-politika billegései között. Ügy lát
szik, Asszíria ereje és hatósugara megnövekedik; bekebelezi, vazallusává 
teszi, adófizetésre és az asszír kultusz hivatalos eltűrésére kényszeríti e 
kis államokat. (Kr. e. 734-ben a palesztinai háború, a következő évben a 
szír-efraimi háború, azután a II. Kir. 15 szerinti deportálás, majd 722- 
ben Izrael állami léte is megszűnik.) Juda királya, Ákház adófizetéssel 
és egyéb kultuszi engedményekkel megússza. (II. Kir. 16.) Mindeme vil
longások mögött Egyiptom bujtogatása, segély-ígéretei is ott szerepelnek.

E körülmények között sajátos, Ézsaiás próféta látása. Ö Asszíriát Is
ten „büntető vesszejének” , tehát eszköznek  tekinti, és ez szabja meg a 
hozzá való helyes viszonyulást. „Hitben, engedelmességben és csendesség
ben” — ez a tanácsa. Mindamellett Asszíria sorsa sem kétséges. Ö is el 
fog bukni, mert többnek tartja magát, mint ami, s ezzel az Ür dicsőségét 
megrabolja. Ugyanakkor — óvott az Egyiptommal való szövetségtől is. 
Ez ugyanis a földi dolgokban való bizakodást (fegyver, Egyiptom harci 
szekerei stb.) s így g y a k o r la ti is ten tagad ást jelent.

Ézsaiás próféta működése idején a történet színpadán több változás 
következett be. Sargon meghalt, és Szanherib követte az asszír trónon. 
Mint ahogy ilyenkor történni szokott, a birodalom több pontján lázadás 
tört ki. Ez a fegyveres erőt lekötötte. A  politikai széljárást Ezékiás Juda 
akkori királya pontosan érzékelte, számításba vette, és megtagadta az 
adófizetést. A  nemzeti bizakodás a gazdasági életet is fellendítette. Emel
lett Sabaka, ethiop-egyiptomi uralkodó, a szembeszegülőknek minden tá
mogatást megígért... Ebbe az összefüggésbe illeszkedik az asszír kul
tusztól való szabadulás is (Ezékiás-féle kultusz-reform, II. Kir. 18.). 
Ézsaiás textusunkban nyilván nem ez ellen, hanem a h á b orú s  bizakodás, 
a fö ld i -e m b e r i  ön m a g á n  v a ló  seg ítés  Is te n t  k ik a p cs o ló  p e rs p e k tív á ja  e l
le n  p ró fé tá it . Megszégyenülést és elkerülhetetlen pusztulást helyezett ki
látásba, ugyanakkor azt hírlelte: Isten vár még népe megtérésére, haj
landó a kegyelemre!

Meditáció

I. A  prófétai könyv szövege emlékeztet Pál bizonyságtételére: „H it 
ben  já ru n k , n e m  lá tásb a n !”  Szövegünkben a hit és látás feszültsége tel
jes élességében, sőt kíméletlenül nyomul előtérbe. S z o ro n g a to tt  id ő k  vol
tak! Jeruzsálem királyának és népének szólt az üzenet: „így szól az ŰR,
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Aki a Szent Izraelben! Ha megtértek és békességben éltek, segítséget 
kaptok. Csendességben és reménységben van a ti erősségiek! . . . ”

A S S Z ÍR IA  uralta akkor a világot, mindent elsöprő hatalommal. J e 
ru zsá lem  a lá v e te tte  m a gá t ennek a hatalomnak, a d ó t f iz e te t t , és saját 
kultusza mellett, k é n y te le n  v o l t  t ű r n i  a b á lv á n y o k  k u ltu s z á t; kísér
letet tett arra, hogy szövetségesek után nézzen — Egyiptom és más álla
mok, városok szövetségét keresve —, hogy a szégyenletes függőségtől 
szabaduljon. Egyiptommal a tárgyalások éppen ez idő tájt vannak fo
lyamatban. Kísérlet történt tehát, egy pogány hatalom ellen, egy m á s i k  
pogány hatalomhoz való csatlakozásra, amelytől r e m é l t é k ,  hogy — 
úrrá lesz az elnyomó felett! „Látásban jártak”, és vigyázniuk kellett 
arra, hogy a világpolitika malomkövei között fel ne őrlődjenek!

És ebben a kritikus helyzetben kapja Jeruzsálem népe az ígéretet: 
„Ha megtértek és békességben éltek . ..”  Azaz: N e m  lá tásban  k e ll  é ln e 
tek , h a n em  h itb e n ! A  látás „igénye” ellenére — hitben, csendességben és 
reménységben ...

A  próféta arra kap megbízást, hogy valamit, valószínűleg egész pró
fétai kijelentése lényegét bizonyítékul jegyezze fel azok ellen, akik „hadi
szerencsében, az erős szövetségesben” bizakodtak. Ezzel ugyanis elvetet
ték az ÜR tanácsát, gyakorlatilag szeretnének most szabadulni Izrael 
Szentjétől. Isten konkrét igénye a 15-ik versben. Nem a kultusszal for
dultak szembe, ott minden rendben; de szembefordultak Isten küldöt
teivel, a „látókkal” , a kijelentést értőkkel és a prófétai látás meghami
sítására akarták őket rábírni. Azt akarták tőlük visszahallani, ami félel
mes emberi szívüknek szava volt, vagy emberi indulatuknak vágyako
zása, bosszúálló Isten idézése. Ézsaiás tehát ebben a helyzetben nem val
lásosságukat és hazafiságukat támadta meg, hanem azt a korfölötti em
beri álláspontot, amelyik a maga szívére hallgat, és nem figyel Isten 
szavára; amelyik nem akar engedelmeskedni, megtérni, ítéletet elfogadni, 
bűnbánatot gyakorolni. E helyett inkább a szíve szerint valókat akarja 
hallani még akkor is, ha ez a valósággal ellentétben áll. Meg is teheti! 
Mindig akadnak ugyanis kultuszi vonalon „hibátlanok”, de — hamis pró
féták! Ezek működésére egyszerűen becsukódik az ember a valódi ki
jelentés előtt. Ez azonban már mindkettőjük bűne. H á t e zé rt  tám ad  
m in d ig  az e m b e r  a m a i és k o n k ré t  p ré d ik á c ió  e lle n , ez ugyanis lényün
ket jól eltalálja, tevékenységünket valósnak szemlélteti. Ezért nem akar 
„nyugton maradni” , vagyis Isten hatalom-gyakorlását eltűrni. Az ember 
az ellenkezőjét akarja: Saját hatalmát, földi erőt, hadi dicsőséget. Konk
rét bűnként: szószegést és vérontást, mások veszélybe sodrását. Az alap
bűn tehát i 11 nem úgy jön elő, hogy ez, vagy az a politikai látás „hi
bás”, hanem a h ibás látás s ze m b e n -á llá s  Is te n  a k a ra tá v a l! Ez nem ma
rad kicsiben, sem elszigetelten. Törvényszerűen továbbterjed, mint a ha
sadás a falon, megrontja az EGÉSZ-et, és állandó veszedelmet jelent. 
Sőt a totális megromlást, a cserépedényről vett képben, az emberi eg
zisztenciának bármily jóra való képtelenségében vetíti elénk a próféta.

Ha meggondoljuk, a prófétai k ö v e te lm é n y  — „ e m b e r fe le t t in e k ” tű
nik. Hiszen, a természetes ember, l á t á s b ó l  kíván élni, sőt, ennél több
ről van szó: Látásból — k e l l  élnie! Ezért ember! És egyáltalán nem 
csodálkozhatunk, ha az üzenet folytatása így hangzik: „DE ti NEM 
akartátok!!”

II. Az alapigénkben vázolt események messze a múltba vezetnek 
vissza. Isten Igéje azonban M A is üzenetet hordoz: A  probléma a MA 
emberének is problémája. Alapjában véve Isten Igéje „mag” , csodála
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tos ígéret, megaldást, erőt, segítséget helyez kilátásba. Ehhez azonban, 
megértés és megtérés, csendesség és erő szükséges, amit a reménység 
munkál. Az engedelmesség tehát nyugodt munkálkodást, békét jelent. 
Isten Igéje az ember szembenállását jelenti ki: „DE ti nem akartátok!” 
Ez a „de” — végzetes szembenállás, mert élet helyett, a halált jelenti.

Csendességben és békességben élni annyi, mint „látásból hitre jut
ni” és abból élni. Ennek azonban a nyárspolgár „nyugalom-igényéhez” 
vagy a „nem az én asztalom”-állásfoglalásához, semmi köze. Az ún. 
„sorsszerűséghez” sincs semmi kapcsolata. Ez ugyanis valószínűtlenül 
nehéz szélmalom-harcra kárhoztatná a modern embert: „Ügysem tudok 
rajta változtatni!” A  b é k e -ig é n y  teh á t n e m  té tlen ség , h a nem  v ég ső k ig  
fo k o z ó d ó  a k tiv itá s , a helyesen és mában értett Ige megélésére. A  hit fe
szültsége és emberi értelmünk meggyőzöttsége tanít minket vagy cse
lekvésre, vagy aktív csendességre. A  m e g té ré s  teh á t soha  n e m  p a ssz iv i
tás, h a n em  k e m én y  h a rc  ö n m a g u n k k a l, m e g íté lt  lá tása in k k a l, k o ru k a t  
m e gh a la d t „ m a g á tó l-é r tő d é s ” -e k k e l. („Emberi sors” „kikerülhetetlen 
háború” stb.) Ezekből való megtérés épp olyan nehéz küzdelmet jelent 
bensőnkben, mint az Isten nélküli „eszmények” . (Pl. nacionalizmus, bi- 
gottság, előítéletek, partikuláris szemlélet, és általában minden közösség
bontó nézet.) Ezekből való megtérés nélkül nincsen igazi béke, őszinte 
találkozás és jóakarat ember és népek között. A  „b e le n y u g vá s ”  i t t  — 
a k tív  is ten e llen esség  le n n e ! Jeruzsálem (=  az Egyház képe) ott és akkor 
volt aktív, ahol és amikor csendességet kívánt tőle Isten, és ott volt pasz- 
szív, amikor a „régit” kellett volna otthagynia. G áz h e ly e tt  fé k re , fék  
h e ly e tt gá zp ed á lra  lé p n i — m in d ig  k a ta s z tró fa !

III. A  p re c íz  k u ltu s z -g y a k o r la t  m é g  n e m  je le n t i azt, hogy „h itb e n  
já ru n k ” ! Megtérni azt jelenti, érteni Isten szívé-vágyát, ami a világban: 
minden ember számára jó gyümölcsöket terem. (Fii. 2:12—13) A keresz
tyéneket MA nem jelvényeikről, hanem a kéz és láb, a szív és száj dia- 
kóniájáról ismerhetjük fel. L U T H E R :  „A  hit látja, amit más nem lát, és 
nem látja azt, amit m i n d e n k i  lát!”

Vázlat

Magvető — megvető

I. Isten vezetésének megtakadása környezetünk és mindennapi utunk : 
közepette kísért meg. Sokszor nagyon tiszteletre méltó köntösben jele
nik meg: „Egyházmentés” ; ál-hazafiság; hamis hősiesség; „magasabb 
szempontok” .

II. Az írás: Bizonyság, emlékeztető, belátásra késztet; hát állandóan 
szemünk előtt legyen (8. v.) Isten böjti igénye, hogy szívünk hús-tábláira 
legyen jegyezve, ahogyan ezt Jézus Krisztus elénk élte. Vagy „Lesztek né
kem tanúim . . . ” — vagy: „De ti nem akartátok!. . . ”

III. Örök evangélium: Marad „a hegytetőn élő fa” és „zászló a hal
mon” — szent maradék. Isten az új kezdetet a kevés hűségesből a jó 
földbe esett mag megáldásából hozza elő.

Virágh Gyula

Laikus kérdések és szempontok Ézs 30,8—18-hoz

300 évet jövendölnek a tudósok az istenhitnek. 1971-ben is úgy is
merjük Istent, mint azelőtt. Amíg a világ világ, az ige hirdettetik, nem 
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szűnik meg. (44) — A 9. vers Izraelnek szól? Régen is ilyenformán volt 
ezek szerint. Megdöbbentő a hasonlóság. A  prófétákat látóknak is hív
ták. Isten az ő embereinek bele engedett nézni az ő titkaiba? (44) — 
Jobban szeretünk magunkról jót hallani, mint rosszat... de önmagun
kat csapjuk be. Ma is van ilyen: „Nem láttam semmit!” „Nem szólok!” 
Miért nem akar Izráel az Űrra támaszkodni? Sok ember, amikor szegé
nyebb volt, istenfélőbb volt. Azelőtt járt templomba, most nem jár. (44) 
— Isten türelmének vége is van? Lehet már késő a megtérés? A  csönd 
hiánya tipikusan XX. sz.-i jelenség. Ezt a szót: „zajártalom” azelőtt nem 
is ismerték, és lám, már Ézsaiás idejében is baj volt a belső csöndesség 
körül. (44) — Reménykedni sincs időnk, imáinkra, kérdéseinkre gyors vá
laszt várunk, s ha késik, futunk a magunk Egyiptomába. Nem azért van-e 
ez, mert Isten nem a hatalmas, világot teremtő és kormányzó Isten a mi 
szemünkben? S ebben bizonnyal vétkesek a próféták is (Ézs 30, 10: Jer 
23, 22—24). Régiek és maiak egyaránt. Sokan elviszik gyermekeiket ke
resztelni, konfirmálni, olyan „se nem árt, se nem használ” alapon, hátha 
mégis van benne valami. (44) — Hihetetlen merészség: elfogadni, hogy 
van Isten és meg sem próbálni neki szolgálni. — Isten vár, kegyelmes. 
Mi nem várhatunk, nem aludhatunk, amíg ledől a fal, mondván, hogy 
itt nincs semmi baj. (44) — Ítélet, fenyegetés, kegyelem. Ez a prófétai 
sablon. Ehhez azonban véleményem szerint izgalmas történelmi idők 
kellenek. Nálunk ez hiányzik. Inkább az anyagiasság a probléma. (19) — 
Azért az ma is aktuális, hogy a törvényt nem szívesen hallgatjuk, mert 
nem akarunk megtérni. Más után „viszket a fülünk” . Egy kis elisme
résre, megbecsülésre, dicséretre vágyik inkább. (19) — A  közvélemény 
azokat tartja jó papoknak, akik gyönyörködtetik a hallgatóságot szép 
stílussal, ügyes fordulatokkal. Bezzeg, aki a fejüket mossa és személyes
kedik, azt nem hallgatják. (19) — Ti nem akartátok! Itt nagyon konk
rétnak kell lennie a prédikációnak. Nem lehet az ember eredendő bű
nével takarózni. Meg kell mondani, hogy mit nem akartunk, miben nem 
tértünk meg, és miért nem erősödik hitben a gyülekezet. (19) — Ezt 
helyeslem én is. De vajon vállalják-e a lelkészek, hogy emiatt ellensége
ket szereznek maguknak? Lehet, hogy én sem vállalnám. Mondassák ki 
inkább a hallgatókkal az ítéletet önmaguk felett. (19) — Iszonyú arra 
gondolni, hogy egy kis nyugalom után tovább tart az ítélet az Ür házán. 
Én inkább szakadatlan kegyelmet látok évtizedek óta. — Nono, volt 
azért ítélet bőven, és van is! (19) — Nem szabad heppiendet csinálni az 
igehirdetésből. Én elosztanám benne a kegyelmet, hogy jusson az elejére, 
közepére és végére is. Mert Jézus óta tudjuk, hogy az ítélet Istene 
Atyánk is. Én nem hiszek a kegyelmes-ítéletben. Vagy ítélet, vagy ke
gyelem. Az Ür nem ijesztget és simogat egyszerre, legfeljebb egymás 
után. (19) — Jó lenne példákat hallanunk azokról, akik az ítélet alatt 
sem tántorodtak meg Isten-hitükben, hanem szolgáltak és bizalommal 
kivárták a végét. Én is azt érzem, amit a „légy csendes szívvel, légy bé
kével” ének mond. — Az ítélet jogos; néha miattunk másokon, majd 
mások miatt rajtunk. De a kegyelem napja ott van mindig a bűnök fel
hője fölött. Ezt Luther mondta? Örülök (19)
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Ö T V E N E D  V A S Á R N A P

Péld 9,10

Ez az egymondatos ige vastagbetűsségében és ismerősségénél fogva 
arra csábít bennünket, hogy besoroljuk az ún. „örök igazságok” poros 
raktárába. Itt azután boldog birtokosokként nyugodni hagyjuk. Nem is 
igen lehet másként tenni, mert az „örök igazságok” nagyon sokszor 
ólomlábúak: nehéz mozdulni, járni, élni velük. Csak vannak.

Igénk környezete merő tiltakozás az „örök igazsággá” alacsonyítás 
ellen, vagy ragyogó „hit-titokká” magasztosítás ellen. Általában a moz
dulatlanná merevítés kísértése ellen. A  bölcsesség energikus, csupa élet 
asszonnyá személyesítve sürög-forog: építkezik, vendégeket hív, kapcso
latot keres. Életrevalósága, tevékenysége, hívó szava nyomán környezete 
sem maradhat közönyös: nem nyer meg mindenkit, de a hívására mon
dott „igen” vagy „nem” meghatározza gazdáik sorsát. Nem fejet dagaszt, 
továbbgondolással nem önmagát finomítja és bonyolítja, hanem moz
gósít.

Ez a mozgékonyság azonban csak a ruhája a bölcsességnek. Titka 
abban van, de értelme is, hogy amit tesz Isten félelmében, Istent szem 
előtt tartva, minden vonalat egészen Istenig húzva cselekszik.

Nem szorulunk arra, hogy ezt a fajta bölcsességet szimbolikus alak 
magatartásából, vagy egy szentenciaszerű mondat szavai közül bogoz
zuk ki.

Ez a bölcsesség egy eleven ember valóságosan megjárt útjában válik 
tapasztalhatóvá számunkra, ötvened vasárnapjának evangéliuma Jézus 
Krisztusnak arról az útjáról beszél, amelyet egyes-egyedül „Isten félel- 
mé”-ben volt értelmes és lehetséges végigjárnia. Egész környezete eszte- 
lenségnek tartotta ezt a vállalkozást. Jézus nem a tanítványok jobb be
látására, appellálva hárítja el az ellenkezést, nem is a maga „állóképes
ségében” látja ennek az útnak az eredményességét, hanem a „harmad- 
nap"-ban. A „harmadnap” nem dátum, nem naptár, nem „csak azért is” , 
nem az „igaz ügy” győzelme, hanem az Isten félelme: abban biztos, hogy 
ez az út az Isten elgondolása szerint való. Minden lépésnél mélyebbre 
lép, egyre kevesebb marad, amit magáénak mondhat, kikopik minden
ből: tanítványaiból, nép előtti tekintélyéből, embert megillető tisztesség
ből. Isten félelme, a „harmadnap” akkor telik meg teljes tartalommal, 
amikor ezt a teljesen elhasználódott életet Isten kezére bízza, hogy ad
jon neki értelmet. Nem határidőt szab Istennek, hanem rábízza magát 
Arra, Akinek akkor is lesz ideje, amikor Pilátus ö t  csodálkozva már ,.né- 
hai” -nak könyvelte el.

Jézus bölcsessége ez: „a harmadnap” bizonyossága, de csak a „har
madnap” bizonyossága ad lehetőséget arra, hogy az áldozat és szolgálat 
útja járható legyen.

Ezt a fajta bölcsességet nekünk is j á r á s  közben, útközben akarja 
megtanítani. Tanítványait is ezért vette maga mellé erre az útra. Azt 
akarta, hogy hüledező értetlenek, kiábrándult „máshogyan gondoltuk” 
siratókórusa helyett ebben is t a n í t v á n y a i  legyenek! Útra hívta őket, 
hogy a bölcsesség őrzői helyett a „harmadnap” reménységével járni, élni 
és szolgálni merők gyanánt gyakorolják az Isten félelmét.

Nehéz bölcsesség! Nehéz, mert meditáció és ünneplés helyett hétköz
napi, nagyon emberi, nagyon világi ügyekben kíván tőlünk az élő Krisz
tus színe előtti tevékenységet, magatartást. „Imádkozni és igaz dolgokat
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cselekedni” , miközben imádságunk értelme és keresztyén cselekvésünk 
egyetlen biztosítékkal rendelkezik: a „harmadnak”-éval. Valamennyiünk 
gyötröődését sűríti össze Somlyó György: „Csoda mondták és csodájára 
jártak / emelkedett lélekkel örülvén néki és / önmaguknak titkon maguk
ban is állítva a csodát / s észre se vették hogy közben már valami / rég 
azt mondja bennük Túl sok a csodából / túl sok mindennap ez a har
madnap/...” (Kőtábla. Élet és Irodalom. 1971. okt. 17.) Túl sok minden
nap ez a harmadnap! Vagy túl fárasztó?

Abban fáradunk el és válunk alkalmatlanná az imádságra és az igaz 
dolgok cselekvésére, amikor a ,harmadnap”-ig húzódó szálat rövidebbre 
akarjuk nyírni, és a szolgálat energiáját az önfenntartás bölcsességébe 
akarjuk transzponálni. Valahogy úgy, mint a kezdő távírdamunkás, aki 
először van fent a villanyoszlopon. Hiába tanácsolja eleinte szép szóval, 
utóbb már mérgesen a mester, hogy beledőlni a biztosítógurtniba és nem 
az oszlopot ölelni, mert akkor mivel húzzuk ki a drótot, ha a kéz csak 
kapaszkodik?

A költő ezt tanácsolja: „ . . .zuhanjunk át oly / ős lobogással / a 
gyújtó űrön, / ami az élet, / hogy bármi véget / ér is a szívünk, / azt 
mondja rája, / ki szállni látta: / oh, idefénylett!” (Illyés Gyula: Kézfogá
sok. 1956. „Csillag, ha lángol.. .” ) Ha „bármi vég” is adhat erőt és ener
giát, mennyivel többre számíthatnánk, ha istenfélelmünk és bölcsessé
günk tartalmát a harmadnap bizonyossága, az élő Krisztushoz való, ma
gunkat biztosítani nem szükséges reménységünk adná.

Fehér Károly

Péld 9,10

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy ez a tömör mondat nem a me- 
ditativ ókori filozófia tétele. Nem azokhoz szól, akik görög módra „böl
csességet várnak” . (1 Kor 1, 22) Az itt szereplő bölcsesség nem „szófia” . 
Minden szó mögött esemény, történelem, tapasztalat van. A  próféták di
namikus, életbe vágó igehirdetésének igazolása szemszögéből kell a tö
mör mondat értelmét megkeresnünk.

A textus megértése azon múlik, mit értünk a jirat Jahve fogalmán, 
és milyen összefüggést fedezünk fel a hókmáh-val, vagyis a bölcsesség
gel. Titokzatos, kifürkészhetetlen, és idegenségében félelmetes Istenről 
szólunk-e, akinek a tisztelete titokzatos, misztikus kultuszban történik, 
vagy pedig konkrét, akaratát egyértelműen, világosan, életet szabályo- 
zóan kifejező Isten gyakorlati tiszteletéről szólunk-e. Textusunk a fog
ság utáni zsidóság körében született. A  templom lerombolása és a nép
nek a szent helyről való eltávolítása világosan kifejezésre juttatja, hogy 
az addigi kultusz csődbe jutott és fizikailag lehetetlenné vált. Ez nem 
volt véletlen csapás, hanem a próféták sokkal korábban hirdetett követ
kezménye volt a hamis istenfélelemnek és istentiszteletnek. A  bűneiket 
vallásos kultusszal leplezők Isten hajlékát „rablók barlangjává” tették. 
Itt kerestek menedéket, búvóhelyet, engesztelést azok, akik a minden
napi életben semmibe vették Isten akaratát. A  kultusz, a templomi val
lásosság hamis istenfélelmével párosultak azok a társadalmi, politikai 
bűnök, amelyek ellen a fogság előtti próféták harcoltak. Nem a temp
lomi kultusz volt „szabálytalan”, hanem a templomon kívüli életben vol
tak Isten ellen való, vagyis a közösségi életet megrontó bűnök.

A  textusban szereplő bölcsességen tehát azt a prófétai bölcsességet 
kell értenünk, amely feltétlenül komolyan veszi és hangsúlyozza Isten
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akaratát a hétköznapi egyéni és közösségi élet vonatkozásában. Amikor 
Isten törvényt adott a népnek, akkor úgy adta, hogy az kegyelmes és jó. 
Ezt kell cselekednie, hogy élhessen (5 M 4, 1) Nem az ember bosszantá
sára találta ki az egyéni, családi, közösségi életet szabályozó, igazságos
ságot és fejlődést szolgáló rendszabályokat, hanem azért, hogy helyes 
medret szabjon a földi életnek. Mi hát a bölcsesség? Felismerni, hogy 
Isten akarata valóban jó, az ember életét szolgáló akarat, és belátni azt, 
hogy ennek huzamos megszegése egyének és közösségek katasztrófájához 
vezet. A  rendetlen, erkölcstelen élet, igazságtalan társadalmi struktúrák 
fenntartása, a fegyveres, vagy fegyvertelen agressziók, az emberi hala
dás fékezése előbb-utóbb azokra is visszahat, sőt pusztulásukat eredmé
nyezi, akik egy ideig hasznot húznak az emberi élet törvényeinek meg
szegéséből.

A jelenleg használatos fordítás eszességgel fordítja a bináh szót. 
Helytelen, mert eszességen agyafúrtságot, éles elmét, valamilyen egyéni 
adottságot lehet érteni. Könnyű boldogulást, furfangos egyéni célszerű
séget ad. Itt pedig inkább összefüggések felismerése, Isten akaratának 
a történelmi helyzetre vonatkozó prófétai látása kerül előtérbe. Méghozzá 
úgy hogy az adott helyzet összefüggéseinek ismeretében nem hasznot hoz, 
a helyzetet nem „meglovagolja”, hanem a felismerések birtokában szol
gálatot vállal. Amikor Jézus az idők jeleiről beszél (Mt 16, 3), akkor ép
pen korának közéleti tisztátalanságát és politikai vakságát hányja az őt 
kísértő farizeusok szemére, amelyek kiszámíthatóan vezetnek a nemzeti 
katasztrófához (Kr. u. 70-ben ez be is következett Jeruzsálem pusztulá
sával). Másutt (Mt 23, 37) ugyancsak erről beszél. „Jeruzsálem, Jeruzsá
lem, aki megölöd a prófétákat” . Az Isten akaratát komolyan vevő és az 
adott összefüggéseket felismerő, azokban pozitív tanácsokat adó próféták 
elnémítása, semmibe vétele csak egy dolgot eredményezhet: „pusztán ha- 
gyatik néktek a ti házatok” . Jézusnak ez a jövendölése nem emberfe
letti isteni meglátás volt, hanem a textusunkban szereplő hókmáh és bi
náh világos, ha úgy tetszik racionális felismerése.

Végső soron Isten félelme Isten akaratának teljesítésében konkreti
zálódik. Gondolkodjunk el Luther Tízparancsolat magyarázatán. Minden 
parancsolat magyarázata azzal kezdődik: „Istent félnünk és szeretnünk 
k e ll. . . ”

Félő, hogy egyes keresztyéneknél Jézus személye éppen Isten akara
tának megkerülésére szolgál. Ö a mentség, a váltság, az áldozat, az en- 
gesztelés minden elkövetett és jövendő bűnre. Bátorítás arra, hogy „vét
kezzünk bátran”. Ez ellen Pál apostol is harcolt, mint rajongó felfogás 
ellen. Jézus valóban váltság, engesztelés és bizonyság Isten szeretetéről 
az embervilág iránt. Textusunk összefüggésében éppen azt jelenti, hogy 
Isten akarata kegyelmes és jó. Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a 
törvényt. A  törvény vége Krisztus, de nem úgy értve, hogy ezennel vége 
a törvénynek, hanem úgy, hogy Istennek az emberre vonatkozó akarata 
Jézusban csúcsosodik ki. Isten egy jottányit sem hagy el az emberre vo
natkozó akaratából, hanem Jézus által arról győz meg, hogy akaratával 
ebben a világban az embert szolgáló rendet teremt és örök életet készít. 
Az örök élet nem az ember vágyálma, hanem Isten kifejezett akarata.

A  bölcs és okos istentisztelet egyszerűen ez: Isten akaratának enge
delmes teljesítése az emberi közösség, az egész emberiség javára. A  szol
gáló egyház prófétai felismeréséből így lesz valóságos áldás a világ szá
mára.

Baranyai Tamás
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Laikus kérdések és szempontok Péld 9,10-hez

Mit jelentenek ezek a nevek: hetvened, hatvanad, ötvened? K i írta a 
Példabeszédek könyvét? Összegyűjtötte a nép közmondásszerű szólásait? 
(48) — Mi ez a bölcsesség? Egyenlő a mondat második felében említett 
eszességgel? Van-e összefüggés az itt hallott bölcsesség és a mai szó- 
használatunk szerinti filozófia között? Szerintem nincs. Itt egészen más
ról van szó, mint filozófiáról. Az igéből úgy tűnik, hogy ennek a bölcses
ségnek az alapja az istenfélelem. (38) — Ez igaz. Mégis úgy vélem, hogy 
nem szabad mereven szembeállítanunk a kettőt egymással. Eddigi tanul
mányaimból úgy tűnik, hogy a filozófia is az emberi élet nagy, végső 
kérdéseire akar válaszolni. Az istenfélő ember ezeket a válaszokat a hi
tétől várja. De a végső cél mindkét esetben ugyanaz: bátorítani az em
bert, hogy ne féljen. (38) — Az istenfélelem ugyanazt jelenti az Ötestá- 
mentumban és az Üjtestámentumban is? Szerintem az Ötestamentum 
igen hangsúlyozza Isten félelmetességét. Jézus viszont azt tanítja, hogy 
Isten mennyei atyánk, akihez bizalommal lehetünk. A  bizalomban is van 
tisztelet és félelem, ezért nem lesz bizalmaskodássá. (38) — Miért mondja 
az alapige Istent a Szent-nek? Azt akarja kiemelni, hogy a profántól, az 
evilágitól idegen? — Én a szentet Istennel kapcsolatban inkább úgy ér
tem, hogy bűntelen, aki nem is vállal közösséget a bűnnel. — De mégis 
szereti a bűnöst, mert csak így lehetséges, hogy megismerjük öt. Aki
hez semmi közünk, azt nem ismerhetjük meg. (38) — Nem értem azt, 
hogy a Szentnek ismerete az eszesség. Attól még lehet valaki eszes em
ber, hogy nem ismeri Istent. (38) — Szülőfalumban volt egy idős bácsi, 
akiről azt mondták, hogy szeret bölcselkedni. Volt ebben egy kis lené
zés, de volt benne elismerés is. Mintha azt akarták volna mondani, hogy 
az öreg mélyebb összefüggésben látja az eseményeket. (38)
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Kráhling Dániel (Sólyom Károly) — — — — — — — — 364
Szekeres Sándor (Riesz György) — — — — — — — — 424
Várady Lajos (D. Korén Emil) — — — — — — — — — 425
Berkényi Ede (Szimon János) — — — — — — — — — 613
Kiss István (Szabó Lajos) — — — — — — — — — — 614
Magassy Sándor (Síkos Lajos) — — — — — — — — — 615
Dr. Szandai János (Révész László) — — — — — — — — 616
Büki Jenő (Tihanyi János) — — — — — — — — — — 617
Tóth József (Pásztor Pál) — — — — — — — — — — 679

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Hetvened vasárnap (Reuss András) — — — — — — — 47
Hatvanad vasárnap (Ifj. Harmati Béla) — — — — — — — 50
Ötvened vasárnap (Weltler Rezső) — — — — — — — — 54
Böjt 1. vasárnapja (Veöreös Imre) — — — — — — — — 57
Böjt 2. vasárnapja (Dr. Selmeczi János) — — — — — — — 61
Böjt 3. vasárnapja (Balikó Zoltán) — — — — — — — — 97
Böjt 4. vasárnapja (Muntag Andor) — — — — — — — — 100
Böjt 5. vasárnapja (Dr. Kosa Pál) — — — — — — — — 104
Virágvasárnap (Dr. Hafenscher Károly) — — — — — — — 107
Nagycsütörtök (Benczúr László) — — — — — — — — — 111
Nagypéntek (Csizmazia Sándor) — — — — — — — — 114
Nagyszombat (Káposzta Lajos) — — — — — — — — — 117
Húsvét ünnepe (D. Korén Emil) — — — — — — — — 120
Húsvét 2. napja (Dr. Fabiny Tibor) — — — — — — — — 125
Hús vét után 1. vasárnap (Bödecs Barnabás) — — — — — 174
Húsvét után 2. vasárnap (Szebik Imre) — — — — — — 177
Húsvét után 3. vasárnap (Sólyom Károly) — — — — — — 181
Húsvét után 4. vasárnap (Ruttkay Levente) — — — — — 185
Húsvét után 5. vasárnap (Magassy Sándor) — — — — — 188
Mennybemenetel ünnepe (Tóth-Szöllős Mihály) — — — — — 236
Húsvét után 6. vasárnap (Benczúr László) — — — — — — 239
Pünkösd ünnepe (Várady Lajos) — — — — — — — — 243
Pünkösd 2. napja (Görög Tibor) — — — — — — — — 247
Szentháromság ünnepe (Reuss András) — — — — — — — 250
Szentháromság után 1. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 253
Szentháromság után 2. vasárnap (Bárdossy Tibor) — — — — 306
Szentháromság után 3. vasárnap. (Cserháti Sándor) — — — — 309
Szentháromság után 4. vasárnap (Sólyom Károly) — — — — 313
Szentháromság után 5. vasárnap (Missura Tibor) — — .— — 316
Szentháromság után 6. vasárnap (Dr. Hafenscher Károly) — — 366
Szentháromság után 7. vasárnap (Mekis Ádám) — — — — 369
Szentháromság után 8. vasárnap (Solymár Péter) — — — — 373
Szentháromság után 9. vasárnap (Mezősi György) — — — — 377
Szentháromság után 10. vasárnap (Ifj. Harmati Béla) — — — 379

767



A Gyülekezeti Segély vasárnapja (Sárkány Tibor) — — — — 382
Szentháromság után 11. vasárnap (Bárány Gyula) — — — — 427
Szentháromság után 12. vasárnap (Benczúr László) — — — — 431
Szentháromság után 13. vasárnap (Nagy István) — — — — 435
Szentháromság után 14. vasárnap (Magassy Sándor) — — — 438
Templomszentelési emlékünnep (Garami Lajos) — — — — — 443
Aratási hálaadó ünnep (Táborszky László) — — — — — — 447
Szentháromság után 15. vasárnap (Szirmai Zoltán) — — — — 498
Szentháromság után 16. vasárnap (Veöreös Imre) — — — — 503
Szentháromság után 17. vasárnap (Szabó Gyula) — — — — 506
Szentháromság után 18. vasárnap (Dr. Groó Gyula) — — — — 510
Szentháromság után 19. vasárnap (Baranyai Tamás) — — — 557
Szentháromság után 20. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 560
Reformáció ünnepe (Cserháti Sándor) — — — — — — — 563
Szentháromság után 22. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 567
Szentháromság után 23. vasárnap (Bízik László) — — — — 570
Szentháromság után utolsó vasárnap (Muntag Andor) — — — 574
Advent 1. vasárnapja (Weltler Rezső) — — — — — — — 626
Advent 2. vasárnapja (Reuss András) — — — — — — — 629
Advent 3. vasárnapja (Bízik László) — — — — — — — 633
Advent 4. vasárnapja (Dr. Groó Gyula) — — — — — — 637
Karácsony este (Missura Tibor) — — — — — — — — — 680
Karácsony ünnepe (Dr. Selmeczi János) — — — — — — — 683
Karácsony 2. napja (Bodrog Miklós) — — — — — — — 686
Óév este (Cserháti Sándor) — — — — — — — — — — 690
Üjév (Benczúr László) — — — — — — — — — — — 693
Újév utáni vasárnap (Bárány Gyula) — — — — — — — 698
Vízkereszt ünnepe (Garami Lajos) — — — — — — — — 701
Vízkereszt után 1. vasárnap (Veöreös Imre) — — — — — — 741
Vízkereszt után 2. vasárnap (Vető Béla) — — — — — — —, 744
Vízkereszt után utolsó vasárnap (Szabó Lajos) — — — — — 748
Hetvened vasárnap (Bízik László) — — — — — — — — 752
Hatvanad vasárnap (Virágh Gyula) — — — — — — — — 756
ötvened vasárnap (Fehér Károly) — — — — — — — — 760
ötvened vasárnap (Baranyai Tamás) — — — — — — — 761
1971. évi tartalomjegyzék — — — — — — — — — — 764
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A z Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 93,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 75,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációs Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Ig'és falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55,— .Ft
Korál II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációs emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— iFt
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorái ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — emberszeretet — — — 17,50 Ft
Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — —   — — — — 82,— iFt
Vető: Tapasztalati valláslélektan —  — — — 68,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban —  — —  — — 85,— Ft
A  reformáció öröksége és kötelezése — —  —  22,— Ft
Egyházi Törvények — — — —  — — — —  25,— Ft
Túrmezei Erzsébet: Így leszel á ldás... —  — — 38,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem —  — — — —  — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— .Ft
Káldy: Új úton — — — —  — — — — — 135,— Ft
Kóráliskola I. —  — — —  — — —  — — 20,— Ft
Koráliskola II. —  — — — — — — — —  50,— Ft
Veöreös: János levelei — —  — — — —  — 100,— Ft
Görög: Csendes szobák — nyitott ablakok — — 26,— Ft


