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Csendben Isten előtt

ELŐRETEKINTÉS
Előretekinteni csak a tervszerűség és céltudatosság keretei között 

lehet. Senki sem tudhatja egyéni életsorsát, napjaink Isten kezében van
nak. De akár az emberi együttélés rendjének irányára, akár egyházunk 
tervezett útjára nézve lehetnek és vannak célkitűzéseink, szándékaink, 
terveink. Ha tudjuk, mi a célunk, s milyen úton haladunk, azt is kell 
tudnunk, mik a várható és kijelölt feladataink. Ilyen értelemben tekin
tünk előre az 1973-as esztendő legfőbb aktualitásaira. Melyek ezek?

Tovább a diakónia teológiájának útján.

Az 1972. évi országos lelkészkonferenciák munkáját kiértékelte 
egyházunk vezetősége. Előzőleg espereseinket kértem a lelkészi kar vé
leményének összeállítására. A lelkészi munkaközösségek országos vá
lasztmánya áttekintette az esperesek által beküldött véleményeket. Az 
az összkép alakult ki, hogy minden egyházmegyei lelkészi munkaközös
ség nagyra értékelte, hogy az országos teológiai konferenciákon elhang
zott előadásokban erőteljesen kifejezésre jutott a diakónia teológiája. 
Az előadások eligazítást jelentettek a lelkészek számára, hogy gyüle
kezetükben milyen szempont szerint végezzék szolgálatukat. Ismét vi
lágossá és szilárd meggyőződéssé vált lelkészeink előtt, hogy egyetlen 
járható út van, s aki nem ezen az úton jár, az lemarad. Az előadások 
és hozzászólások egyaránt azt bizonyították, hogy egység csak úgy ala
kítható ki, ha célegyenest megyünk előre a kijelölt úton. Kivétel nél
kül az volt a lelkészek véleménye, hogy a konferencia elérte célját, na
gyon eredményes volt és nagy segítséget jelentett mindenki számára.

A lelkészi munkaközösségek országos választmánya — a lelkészi kar 
egységes kérését követve — ezért úgy döntött, hogy az 1973. évi LMK- 
témák a diakónia teológiáját az egyes egyházi munkaágak irányába 
ágaztatják el.

Így kerül sorra 1973-ban a lelkészi munkaközösségekben annak 
megtárgyalása, hogyan valósítható meg gyülekezeteink diakóniai struk
túrájának kiépítése. Természetesen gyülekezeteinkben jelenleg is folyik 
a diakónia teológiája alkalmazása, de tovább akarunk haladni az úton. 
konkretizálni akarjuk, hogyan jön létre, hogyan funkcionál és miben 
ölt testet a diakóniai életforma az egyes gyülekezetekben. Az ember
nek történő szolgálatokban az egyénre is hangsúly esik, de a kollektí- 
vumra is, társadalmunkban, hazánkban végbemenő szolgálatokra, vala
mint békefeladataink terén mutatkozó tennivalóinkra.

A további témák elágaztatják szolgálatunkat a cura pastoralis, a 
családi élet körében való szolgálatunkra, szociáletikai feladatainkra, a 
békéért érzett felelősségünkre. Az 1973. év így válik a szolgálat teoló
giája részfeladatokra bontásának programjává.
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Az európai biztonság eseményei

1973-ban az európai béke és biztonság célkitűzéséért folytatott fá
radozások konkretizálódni fognak. Kontinensünk biztonságának, a népek 
együttműködésének megteremtése, megőrzése, továbbfejlesztése hosszú 
távú történelmi feladat, amely a lehető legszélesebb körű összefogást 
igényli. A szocialista országok az elmúlt években is nagy erőfeszítéseket 
tettek az európai béke és biztonság politikai megalapozására, és ezeket 
az európai és a világközvélemény kedvezően fogadta. Örömmel ta
pasztaljuk, hogy a béke, a biztonság, az együttműködés politikája teret 
nyer kontinensünkön, tovább javítva előrehaladásunk feltételeit. Az 
európai realitások következetes és őszinte elismerésének kézenfekvő és 
jelenleg legcélszerűbb formája az első európai biztonsági értekezlet. En
nek sokoldalú előkészítéséhez és rövid időn belüli összehívásához a fel
tételek általában megérlelődtek.

El lehet mondani, hogy a történelem során sohasem alakult ki po
litikai kérdésben ilyen széles nemzetközi és társadalmi együttműködés. 
Ebből egyházunk eddig is kivette részét, s ezt fogja tenni a jövőben is. 
Lelkészi karunk 1973-ban megvitatja a „A világrendszerek koegziszten
ciánéi Európában” című témát.

A hazai ökumené

Az Evangélikus Teológiai Akadémián kapott díszdoktorátusa alkal- 
kalmából D. Dr. Bartha Tibor, református püspök, a zsinat lelkészi el
nöke, tett javaslatot arra, hogy a magyarországi evangélikus és refor
mátus egyház újítsa fel a nagygeresdi szerződés szellemét. Miközben a 
leuenbergi konkordia problémája áthatja a nyugat-európai protestan
tizmust, a magyar protestantizmus haladó hagyományaira tud hivat
kozni.

Tulajdonképpen máig is érezhető a nagygeresdi egyezség hatása, 
mert az evangélikus és református egyház között meglevő, s főleg a 
szórványéletben aktualizálódó kölcsönös segítésnek és testvéri együtt
működésnek a ma már íratlan szabályai voltaképpen a nagygeresdi 
egyezség döntései és útmutatásai nyomán állnak fenn akkor is, ha ma 
már elfelejtették, hogyan is intézkedtek tételesen atyáink a két egyhá
zat illető gyakorlati kérdésekben. De nemcsak ez adja meg a nagy
geresdi egyezség jelentőségét, hanem sokkal inkább az a bölcs kiegyen
súlyozottság, amely tekintettel van a két egyház tanításának egyező és 
különböző vonásaira, egyrészt megóv az uniós ábrándtól, az egyházi ta
nítások összekeverésétől, másrészt világossá teszi azt, hogy a két egy
házat összekapcsoló reformátori örökség, protestáns múltunk évszázados 
közös küzdelmei, tehát tanításbeli és történelmi szálak egyaránt test
véri együttmunkálkodásra, kölcsönös segítésre és támogatásra késztetik 
a két protestáns egyházat. Az egyháztörténelem a nagygeresdi egyez
ség útját igazolta. Ezen járunk ma is.

A szerződés tisztában volt azzal, hogy mindent nem tudott megol
dani a két fél egymáshoz való viszonyában, s nyitva hagyja a további 
fejlődésnek, kiigazításnak ajtaját, hogy az itt megadott szempontok 
alapján további lépések történjenek a két egyház testvéri viszonya gaz
dagításának javára.

A nagygeresdi szerződés teljes tiszteletben tartja mindkét egyház 
különállását, teológiai tanítását, liturgiáját és kialakult egyházi életrend-
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jét, tehát egyáltalában nem gondol unióra, s nem is akarja azt élőké-- 
szíteni, ellenben munkálni akarja a két protestáns egyház testvéri jó 
viszonyát.

„A történelem az élet tanítómestere”

1973-ban az országos presbitérium határozata alapján megünne
peljük magyar evangélikus egyházunk négyszázötven éves útját, ami 
nemcsak a XVI. századra irányítja figyelmünket, hanem a gyülekezetek 
helytörténeti vonatkozásaira is. Nem véletlen, hogy ugyanez a határozat 
utal a Petőfi-jubileum megünneplésére is, mert ebben kiváló alkalom 
nyílik annak kifejtésére, hogyan függött össze a haladó evangélikus 
magatartás a forradalom ügyének támogatásával. A püspöki jelentések 
utaltak az Állami Egyházügyi Hivatal fennállásának 25 éves jubileumára. 
Mindezek a történelmi vonatkozások a lényegre irányítják figyelmünket.

Minket azok a korszakok érdekelnek az egyháztörténelemből, ame
lyekben jól értették és élték a szeretet parancsát, az emberen való se
gítés szolgálatát. Ez irányítja figyelmünket haladó hagyományainkra, 
amelyekben az tükröződik, hogyan követte az egyház Urát a konkrét 
emberszerető cselekedetekben, hogyan segített, miként szolgált.

A magyarországi evangélikus egyház történetének sajátos vonásait 
nekünk kell megértenünk, mert mi vagyunk az örökösei mindannak a 
múltnak, amin Isten végigvezette egyházunkat. Ezt a feladatot nem 
végezhetik el helyettünk más országok evangélikusai, mert ezt Isten 
reánk bízta. De nem is érdektelen számunkra ez a feladat, mert a tör
ténelem akkor válhat számunkra az élet tanítómesterévé, ha a múltból 
a jelen magatartásunkra nézve szűrhetünk le tanulságokat.

Természetesen a teljesség igénye nélkül soroltam fel feladataink 
említett négy fő területét. De ezek a tárgyak önmagukban is igén sok 
indítást adnak, aki számot akar vetni az előretekintéssel az esztendő 
elején.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Egyházunk útján

ÉLŐ VÍZ A  SZO M JAZÓ KN AK
Jn 7, 37—39

Tanévnyitó igehirdetés az Evangélikus Teológiai Akadémián 
1972. szeptember 29-én (Magnófelvételről)

Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim!
Teológiai Akadémiánk 1972—73-as tanévének első napjaiban úgy 

lép elénk az egyház Ura, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus, mint a nagy 
segítő, a nagy diakonosz. Izrael népének a nagy őszi hálaadó ünnepén, 
amelynek leírásából való a felolvasott szakasz, az utolsó napon arany 
korsóval hozták a vizet a Siloám forrásból, odatették az áldozati oltárra, 
és ünnepelt Izráel népe. Jézus ott állt valahol talán az oltár körül, ta
lán a tömegben, és azt vehette észre éles szemmel, hogy a nagy ünnep
lés közben vannak emberek, akik elégedetlenek, akik ezen az ünnepen 
nem azt kapták, amit szerettek volna. Átlátott a szíveken, és látott 
kielégítetlen szíveket, kereső szíveket, szomjazó szíveket, akik az ünnep 
csúcspontján is úgy érezték magukat, hogy valami hiányzik, valami még 
kellene, valami még nem teljes, valamit még ki kellene elégíteni, és 
akkor kiáltotta el azt, hogy „aki szomjúhozik, az hozzám jöjjön” . Így 
is mondhatom, aki úgy érzi, hogy ez az ünnep minden szépsége mellett 
nem olyan, amely az ő kérdéseikre, problémáikra egyéni és közösségi 
életükben megoldást adott volna, azok jöjjenek Őhozzá. Az önmagukkal 
elégedetlenek, a többre vágyók, a teljességre vágyók, a szomjazok.

Miért mondom ezt el egy tanévnyitó istentiszteleten? Elsősorban 
azért, mert meg vagyok róla győződve, hogy elsőéveseink között nem 
egy van, aki nem azért jött ide, mert hite intenzitása, hite ereje ide
löki, és úgy érzi, hogy inkább meghal, de feltétlenül papnak kell len
nie. Az én meggyőződésem szerint az elsőévesek között sokan vannak 
olyanok, akik hasonlítanak azokhoz az emberekhez, akik azon a bizo
nyos őszi hálaadó ünnepen úgy érezték, hogy szomjasak, keresnek va
lamit, igazságot, nagyobb igazságot, teljesebb életet, valami megoldást. 
Csak azt érzik, hogy többfelé nézték már az életet, de az se elég, meg 
emez se elég, valami — Ady szavával élve — „felhorgad” bennük, 
valamit még meg kellene markolni, de ők maguk se tudják, hogy mit, 
csak azt hiszik, hogy ha idejönnek, akkor talán itt majd megmarkolják 
azt a többet, azt a teljesebbet, azt az igazabbat, ami betöltheti az éle
tüket. És ne űzzük el őket! Ne mondjuk nekik azt, ha igazán nem hiszel 
a Jézus Krisztusban, menj haza! Mondjuk azt nekik: jöjjetek, próbál
játok meg, kíséreljétek meg, hátha itt, hátha itt mégis rátaláltok arra, 
amit ifjúkorotokban kerestek, de eddig még nem találtatok meg, hátha 
itt! Jöjjenek a keresők, jöjjenek a szomjazok, valami hiányérzettel 
küszködök és teljességre vágyók. Nem a teológiát mint olyat akarjuk 
nekik adni, a teológiai tudományt önmagában, hogy kielégíttessenek. En
nél többre vágyunk, nagyobb a koncepciónk: magát Jézust, magát Jé



zust, Öt magát szeretnénk adni. Az ó- és újszövetségi tudományokban, 
a dogmatikában és az etikában, az egyháztörténetben, szemináriumok
ban. Öt magát! Nem szeretnék itt nagy szavakat mondani, de egy szót 
a mi kedves professzorainkhoz, egy szót az itt levő teológusokhoz, akik 
már másod-, harmad-, negyed- vagy ötödévesek.

Professzor testvéreim, minden szóra vigyázzatok! Akik idejönnek, 
nagyobb igazságot keresnek, és vigyázzatok, ne kisebbet, de nagyobbat 
adjatok! A teljes Jézust, a totus Christust, a megfeszítettet és feltáma- 
dottat, aki egyben szolgáló Krisztus, a bűnbocsátó, új életet, üdvösséget 
adó Krisztus. Öt adjátok!

Felsőbb évesek! Vigyázzatok, mert ezek az elsőévesek fogják majd 
nézni, hogy két, három, négy vagy öt év alatt ti mit kezdtetek ezzel 
a nagyobb igazsággal?! Megtaláltátok?! Vagy hitetlenebbek lettetek a 
teológusévek alatt, mint voltatok, amikor idejöttetek?! Cinikusak lette
tek?! Nagyképűek, hetvenkedők?! Nem az rí-e le rólatok, hogy nem 
találtátok meg a nagyobb igazságot Krisztusban?! Vigyázzatok, ne ta
szítsatok! Vigyázzatok, hideg légkört magatok körül ne teremtsetek! 
Vigyázzatok, az elsőéveseket ki ne szorítsátok a magatartásotokkal, a 
beszédetekkel, a hányaveti életetekkel! Vigyázzatok, ma nem adhatunk 
oda egyetlen egy elsőévest se, aki idejön, úgy könnyen: hulljon a fér
gese, van elég! Ha rajtatok végbement ennek a Krisztusnak a szolgá
lata, és megújította életeteket, lássák azt a szomjazok, hogy lehet meg- 
elégíttetni a Krisztussal.

Van ennek az igének egy második része, és befejezésül még erről. 
Jézus ebben az igében valóban úgy jelentkezik, mint a nagy segítő, a 
nagy diakonosz, aki el akarja végezni a megelégítés óriási munkáját. 
Azt, hogy önmagát, az Ö életét adja azoknak, aki szomjaznak. Szinte 
beléjük plántálódjék. Éljen bennük, és ők benne! Ez kitűnik abból, 
hogy egy lépéssel továbblép Jézus, mert azt mondja, nem arról van 
csupán szó, hogy akik szomjaznak, azok megelégíttessenek, akik na
gyobb igazságra vágynak, azok nagyobb igazságot kapjanak, akiknek 
az életük üres, azok meggazdagíttassanak általa, hanem, aki pedig 
megelégíttetik, kinek az életébe beleépül a Krisztus, annak élővíznek 
folyamai ömlenek belsejéből. Nem azért történik a megelégíttetés, l’art 
pour l’art, hogy egy kereső lélek végre valami talajt érezzen a lába 
alatt! Nemcsak azért történik a szomjasok kielégítése, hogy egyensúlyt 
vesztett emberek egyensúlyba kerüljenek egyszerűen, és pihenjenek a 
habárukon! Hanem azért, hogy ezt az igazságot, ezt az életet tovább
adják! Mint diakónusok maguk is szolgáljanak azzal az élettel, amit 
kaptak, hogy körülöttük áldás fakadjon, hogy körülöttük növekedjen 
azoknak az embereknek a száma, akik igazságot nyertek, megelégíttet- 
tek, szolgálatra, igen, szolgálatra és harmadszor is mondom, szolgálatra 
hívattatnak azok, akik megelégíttettek. Hogy belőlük friss, élő víz adas
sák. Pécsi lelkész koromban volt még időm arra is, hogy a Mecsek 
erdeit járjam. Egy-egy séta után, egy-egy forró napon olyan jó volt 
egy mecseki forrásra találni, és úgy tenyérrel belemerni a friss vízbe, 
és szürcsölni a mecseki forrás vizét! Értsétek meg, hogy arra adattunk, 
hogy aki kapott ilyen friss vizet, magát Jézus Krisztust, az Ö igéjét, az 
Ö Szentlelkét, az odaadja másnak, aki szomjas, aki vágyódik az életre. 
Egymás között is a teológusok és a teológián kívül is és egész lelkészi 
karunk azt az életet, amit Jézus élt, a másokért való életet, a másik 
emberért való életet, a másik boldogságáért élő életet. Azt az életet, 
amely nemcsak az egyházon belül jelentkezik egymás szeretgetésére és 
segítgetésére, hanem amely élet a társadalmunkban, a magyar társada
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lomban, az emberiség nagy családjában, hogy forráslelkű emberek élje
nek : evangélikusok, reformátusok vagy katolikusok, akik hisznek a 
Krisztusban, és forrássá tudnak lenni a többi ember számára, hogy 
akik velük találkoznak, azt tudják érezni, hogy ez az ember egy célt 
talált ember, másokat boldogító ember, a társadalmat szolgáló ember, 
mert a Jézus élete ilyen élet volt! Amikor elindulunk, merjünk könyö
rögni azért, hogy akik igazságot keresni jöttek ide. rátaláljanak, akik 
közben itt a teológián visszafelé mennek és nem előre, visszafelé men
nek úgy, hogy fogy a hitük és nem nő, azok beerősödjenek a hitbe, és 
az egész életük úgy formálódjék itt a teológián, hogy másokért szol
gáló, másokért önfeláldozóan élő, mások lelki, anyagi, társadalmi, gaz
dasági, politikai boldogulását segítő élet legyen. Ez nem megy anélkül, 
hogy az egyház ne könyörögne a teológiájáért, és nem megy anélkül, 
hogy a szülők, akik idehozták, küldték vagy engedték a gyerme
keiket, állandóan ne imádkoznának azért, hogy ne cinikus fráterrá le
gyen az akadémián, hanem Jézus Krisztus életét magába vevő, az 
embereket szolgáló teológussá!

D. D. Káldy Zoltán

EGYHÁZ UTOLSÓ HELYEN
Az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepén 
1972. szeptember 29-én elhangzott beszéd.

Helykeresés

Az evangéliumok elbeszélő művészetének jellemző sajátossága az, 
hogy sokszor egyetlen mondattal, egyetlen vonással tudjak életre kelteni, 
elénk varázsolni azt a szituációt, amelyben Jézus élt és tanított. Ezek 
közé tartozik az, hogy egyik evangéliumunk szerint Jézus akkor mondta 
el példázatainak egy sorozatát, amikor egy főfarizeus lakomára hívta 
meg őt. „Jézus megfigyelte, hogyan válogatják a vendégek a fő helyeket” 
— mondja az evangélista. Szinte látjuk, amint Jézus belép a házba. 
Nyüzsögnek a vendégek, és nem gondolnak arra, hogy őt vezessék a 
fő helyre. Jézus nem is tart rá igényt, megáll és figyel. A vendégek 
annál inkább nézegetik a helyeket, és méregetik egymást. Húzódnak és 
helyezkednek, tolakodnak, sőt vonulnak előre, és meg sem várva a házi
gazda intését, elfoglalják a fő helyeket.

Erre a jelenetre kell gondolnom, amikor most egy új tanév kezdetén 
újra azok elé a fiatalok elé állunk, akik a lelkészi pályára készülnek. 
A ,mi munkánk és az ő feladatuk hangsúlyozottan a jövő felé néz, és 
ezért élesen, személyesen, egzisztenciálisan vetődik fel az a kérdés, hogy 
lesz-e, és ha lesz, mi lesz a helyük a jövő nemzedékben, a jövő társa
dalmában. Amikor az emberek végignéznek rajtuk, és kérdezik az újon
nan jelentkezők számát, akkor bizonyára sokan teszik fel magukban ezt 
a kérdést. Lehetnek kételkedők, akik nem értik, hogyan lehet ma a lel
készi szolgálatot élethivatásul választani. Mások talán ellenkezőleg, győ
zelmes hangulatban gondolnak arra, hogy íme nem pusztul ki a keresz-
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tyénség: még a fiatalok is bíznak benne. Ismét mások talán ráhagyják 
a fiatalokra: majd kiverekszik maguknak a helyüket az új világban, ha 
már éppen erre a hivatásra vállalkoztak.

Megváltozott erőviszonyok

Ez a probléma azonban nem elszigetelten jelentkezik az egyház 
életében. Ez a találgatás, a helykeresés jellemzi ma az egész egyházat 
a világban. Sőt, úgy gondoltam, nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, 
hogy a keresztyénség történetében legalábbis az utolsó kétszáz esztendő 
a helykeresés jegyében folyt le. Messze visszanyúló történeti gyökerei 
vannak ennek a jelenségnek. A keresztyénség az emberiség életében, 
kultúrájában és társadalmában évszázadokon át az első helyet foglalta 
el, és hozzászokott ehhez a kitüntetéshez. Az „ecclesia praecedit” jel
szava nemcsak azt jelentette, hogy az egyházat az első hely illeti meg, 
hanem volt olyan történeti korszak, amikor az egyház valóban élen 
járt. Az újkorban azonban lényegesen megváltozott a helyzet, eltolód
tak az erőviszonyok. Egyre szélesebb körökben érezték úgy, hogy az 
egyház inkább akadályozója, mint ösztönzője a haladásnak, és ezért 
egyre szélesebb körökben vonták kétségbe, hogy az egyház megérdemli 
a kitüntető első helyet. A francia forradalom volt az a történeti ese
mény, amely először rázkódtatta meg alapjáig az újkori keresztyén- 
séget, és hatalmas sokkjával tudatára ébresztette annak, hogy kétsé
gessé vált a pozíciója a világban. Nyomóban egészen a mai napig for
radalmi megmozdulások egész sora tette nyilvánvalóvá, hogy az egyház 
és a keresztyénség széles köreiben összenőtt a régi társadalommal, az új 
társadalmat pedig jelentékeny mértékben olyanok tervezik és építik, 
akiknek kapcsolata meglazult, vagy nem is volt a keresztyénséggel. így 
a kérdés azután egészen odáig éleződött, hogy egyáltalában van-e helye 
a keresztyénségnek a világban.

A modern tudományos gondolkodás hatása

Ez a harc a keresztyénség helye körül sokoldalúan folyt és folyik 
az élet különböző területein. Nem utolsósorban a gondolkodás, a filo
zófia, a tudomány eszközeivel. Amikor az újkor embere a tudomány 
és a technika eszközeivel a természet meghódítására vállalkozott, fel 
kellett tételeznie, hogy az egész világ egy önmagába zárt, összefüggő 
rendszert alkot, amely saját belső törvényei szerint mozog, fejlődik 
és halad előre. Világosan kell látnunk, és meg kell értenünk, hogy ez 
a tudomány és technika nem is számolhat Istennel. Hiszen bármilyen 
hivő valaki, biztosan őrültségnek tartaná, ha úgy terveznék az épüle
teket vagy a. gépeket, hogy majd az Isten vagy az imádság megtartja 
azokat. Amilyen mértékben tehát terjed ez a tudományos-technikai 
kultúra, olyan mértékben terjed és hat az emberekre ez az immanens, 
székül áris, evilági gondolkodás, amelybe nem fér bele az Isten léte és 
cselekvése.

Ludwig Feuerbach a humanitás vallásáról

Ez a gondolkodás nemcsak a technikai jellegű tudományokra, ha
nem a társadalomtudományokra is jellemzővé vált, mégpedig abban a 
mértékben, ahogyan az ember vállalkozott a jövő társadalmának tuda
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tos, tervszerű kialakítására. Ebben az összefüggésben méltó, hogy gon
doljunk Ludwig Feuerbachra, akiről a tudományos világ éppen most 
emlékezik halála századik évfordulója alkalmából. Az isteni tekintélyre 
támaszkodó egyházzal szembehelyezi azt a tételét, hogy a vallásnak 
nincs emberen kívüli, objektív isteni oldala, hanem a vallás magában 
az emberben gyökerezik. Az ember a be nem teljesült vágyait vetíti 
ki a végtelenbe, és így alkotja meg az Isten fogalmát. A tudása véges
ségét érző ember alkotja meg a mindentudó Isten képét, és a korlá
tozott hatalmú ember álmodik a mindenható Istenről. Az ember Isten
tudata szerinte azonos az ember öntudatával. Az ember önmagában 
marad vallásos hitével: nincs rajta kívül álló Istene. E gondolatmenet
nek további következményei is vannak. A vallásos vágy mindig a belső 
egyensúlyvesztés, az önmagától való elidegenedés tünete. Ezért amilyen 
mértékben helyreáll az ember belső egyensúlya, amilyen mértékben 
magára talál az ember, olyan mértékben szűnik meg az a vágy is, 
amelyből az ember vallásos világa táplálkozik. Olyan mértékben fordul 
el az ember a túlvilágba vetített vallásos álmaitól, és fordul oda az 
emberhez. Így alkotja meg Ludwig Feuerbach a humanitás vallását, 
amelyben az ember nem Istennel találkozik, hanem az ember talál
kozik az emberrel. E vallásbölcselet világosan mutatja az újkori ember 
gondolkodásának teljes fordulatát az Istenközpontúságtól az ember- 
központúság felé.

A társadalom fejlődése és a vallás

Ludwig Feuerbach vallásbölcselete, mint tudjuk, mély hatással 
volt a marxizmusra, amely ezt továbbfejlesztette, és az individuális 
szférából áttette társadalmi összefüggésekbe. Eszerint a vallás nem az 
individuális szubjektív tudat, hanem a társadalmi tudat kivetítése a 
végtelenbe. Benne nem a belső egyensúlyát vesztett ember vágyai je
lentkeznek, hanem a fejletlen, vagy egyensúlyát vesztett társadalom 
valóságai vetítődnek ki a transzcendens világba. Amilyen mértékben 
azonban az ember legyőzi a természeti és társadalmi erőket, amelyek 
létét fenyegetik, és amilyen mértékben kiépíti az igazságos emberi 
társadalmat, amely biztosítja az emberi fejlődés feltételeit, amilyen 
mértékben tehát teljesül az emberi társadalom vágya, olyan mérték
ben hal el a vallás gyökere. Ez a vallásbölcselet lett a legújabbkorf 
forradalmi megmozdulások harci fegyvere a régi társadalommal mesz- 
szemenően összenőtt egyház ellen. A keresztyénség körében viszont fo
kozta azt a rémlátást, hogy a jövő társadalmában nemcsak nem tart
hatja meg vezető szerepét, hanem talán még helye sem lesz.

Vallásfilozófiai helykeresés

A keresztyénség ezekkel a tendenciákkal szemben óriási erőbeve
téssel próbálja biztosítani a maga helyét a világban. Megkísérli ezt 
mindenekelőtt elméletileg a teológiai gondolkodás révén, és ebben 
gyakran segítségül hívta a filozófiai gondolkodást is.

Az első és talán legnépszerűbb érvelés az, hogy vallás nélkül nincs 
erkölcsiség. Ezt az elvet filozófiai szinten a nagy Immánuel Kant fo
galmazta meg, aki szerint az Isten léte nem bizonyítható, de kell fel
tételeznünk, hogy van Isten, aki őrködik az erkölcsi törvények felett, 
jutalmazza a jót és bünteti a rosszat, és kell feltételezni az ember
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erkölcsi szabadságát és a lélek halhatatlanságát, hogy az ember felelős
ségre vonható legyen a túlvilágban. Hányán vallják azt a nézetet, hogy 
szükség van a vallásra, ahhoz, hogy az emberek jók legyenek! Vallják 
ezt olyanok is, akik talán sohasem hallották Immánuel Kant nevét.

Egy másik érvelés szerint a hit nem az értelem, hanem az érzés, 
a szív dolga. Isten helye a szív mélyén van: ott érzi az ember az ő 
jelenlétét, és ott mit sem jelent a kutató ész vagy a külső világ. 
Eszerint nem kell félteni az egyházat, mert ha van helye Istennek 
a szívekben, akkor van helye a világban az egyháznak is, amely a 
szíveknek ezt a belső igényét kielégíti.

Egy harmadik irányt képvisel a kultúrprotestantizmus, amely hő
siesen kitör a keresztyénség fokozódó elszigetelődéséből, és hirdeti, 
hogy a keresztyénség a legmagasabbrendű kultúra és társadalom hor
dozója. Aki tehát keresztyén, annak a haladás élén kell állnia. Bár ez 
a kultúrprotestantizmus mint mozgalom a múlté, alapgondolatai éppen 
az utóbbi időben kapnak ismét életre, nemegyszer az ökumenében 
vagy a megújuló római katolicizmusban is, azzal a jelszóval, hogy a 
keresztyénség mentheti meg a világot, ha belsőleg megújulva átveszi 
a vezetést a világban.

Sokkal szerényebben lép fel a vallásos egzisztencializmus, de ugyan
akkor a keresztyénség útvesztését és rezignáltságát is világosan tükrözi. 
Egyszerűen tudomásul veszi, hogy Isten léte bizonyíthatatlan, mégis 
vállalja a bizonyíthatatlan és lehetetlen hitet. Ennek azonban alig van 
kifelé ható ereje.

Sokak számára jelent megoldást az a felfogás, amely a modern 
tudomány és az eleven Isten-hit koegzisztenciáját vallja. Eszerint a 
tudomány természetéhez tartozik, hogy eltekint Isten lététől, viszont 
ez nem zárja ki sem az Isten létét, sem azt, hogy maga a tudós minden 
valóság mögött Istent higgye mint a világ alkotóját és kormányzóját. 
Ezzel a megoldással az ember egyszerre vallhatja magát tudósnak és 
hívőnek: építheti a jövő társadalmát anélkül, hogy a keresztyénség 
elhalásával kellene számolnia.

Három lehetőség

Bármilyen sokrétű ez az eszmei harc, amely a keresztyénség lété
nek elvi alapot kíván biztosítani, mégis csak egy része a világméretű 
helykeresésnek. A harc a keresztyénség helyéért döntő módon a való
ságos élet területén folyik, és ezzel kapcsolatban különösen három le
hetőségre, illetőleg jelenségre szeretném felhívni a figyelmet.

Az egyik lehetőség a szembenállás tényéből indul ki, és keresztyén 
politika címén felveszi a harcot minden nem keresztyén vagy nem 
vallásos vezetésű mozgalom, társadalom vagy ország ellen. A vallásos 
érzelmekre apellál az atheizmus veszélyével szemben, és így akarja 
mozgósítani a keresztyén köröket. Jellegzetes megnyilvánulása a hideg
háború és az antikommunizmus. De hatalmi eszközök alkalmazásától 
sem riad vissza, annyira, hogy keresztyén alátámasztást kaphatott az 
indokínai háború ugyanúgy, mint a fegyverkezési hajsza, sőt még az 
atomfegyverek bevetésének igazolása is.

A másik lehetőség a javítás útja, a reformizmus. Sokan látják, 
hogy az egyház mai rendje és élete éppúgy, mint a világ jelenlegi gaz
dasági és társadalmi rendje jelentős javításra szorul, de éppen csak 
javításra. Ez a reformizmus sokszor az egyház és a társadalom nagyon 
kemény bírálatára is képes. Óriási erőket tud mozgósítani a társadalmi
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bajok és igazságtalanságok enyhítésére. Nagyszabású fejlesztési és se
gélyezési programokat tud kidolgozni, de lényegileg érintetlenül hagyja 
a struktúrákat, amelyek a bajok tulajdonképpeni okozói.

A harmadik lehetőség a keresztyén misszió, amelynek kétségtelen 
alapja Jézus missziói parancsa és az egyház felelőssége az evangélium 
terjesztéséért. De gyakran párosul azzal az utópikus szemlélettel, hogy 
az emberiség megtérítése lehetne az emberiség problémáinak leggyöke
resebb megoldása, és mellesleg, nyíltan vagy burkoltan csatlakozik 
hozzá az a reménység, hogy az egyház így talán mégis visszaszerezheti 
régi pozícióit, sőt vezető szerepét is.

A helykeresés mérlege

A valóságos helyzet kritikus elemzése azonban azt mutatja, hogy 
egyik lehetőség sem vezet célhoz. Sem fegyveres vagy hidegháborús 
akciók, sem reformtörekvések és segélyprogramok, sem missziói moz
galmak nem tudják tartósan biztosítani vagy visszaszerezni az egyház 
kiváltságos helyzetét a világban. Ha pedig így kell látnunk az utolsó 
kétszáz év egyháztörténetének mérlegét, az egyház lázas helykeresésé
nek eredményét, akkor nyilván eljött az ideje annak, hogy az egyház 
végre Jézusra figyeljen, aki azon az ünnepi lakomán azt a tanácsot 
adta tanítványainak: várják meg, amíg a házigazda kijelöli helyüket, 
addig pedig foglalják el az utolsó helyet!

Az egyház létét meghatározó történeti tények

Milyen helyet jelöl ki ezzel Jézus a keresztyénség és az egyház 
számára? A feleletet most szokatlan, és kevéssé járt úton keressük, 
úgy, hogy figyelmünket Jézus működésének olyan szakasza felé for
dítjuk, amely a történetkutatás eszközeivel legnehezebben közelíthető 
meg. Ez az az időszakasz, amely Jézus halála és az első keresztyén 
gyülekezet megalakulása közé esik, amikor a tanúk szerint a feltámadt 
Jézus megjelenik tanítványainak, együtt van velük, és elindítja őket 
szolgálatukra. Lukács szerint negyven nap. Ez az az idő, amelynek 
eseménysorozata tudományosan alig tisztázható, mert csak hivő és 
„érdekelt” tanúk, az apostolok beszélhetnek arról, hogy mi történt 
akkor. Viszont ez az idő a legdöntőbb szakasz az egyház történetében, 
mert ez az egyház születésének helyét is meghatározta és meghatározza 
a világban.

A történetileg hitelesen bizonyítható tényekből indulunk ki. Tör
ténetileg hitelesen rajzolódik ki az evangéliumok alapján mindenekelőtt 
az említett időszak kezdete és vége. Jézus saját híveitől is elhagyva, 
egyedül hal meg a kereszten, és azután ugyanezen hívei körül egyszerre 
hallatlanul aktív és terjedő gyülekezet alakul ki. Ez a két világosan 
rögzíthető, ellentétes telítettségű történeti tény egyértelműen tanús
kodik arról, hogy közben valamilyen rendkívüli eseménynek kellett 
történnie, amely gyökeresen megfordította Jézus tanítványainak a ma
gatartását. ök  maguk azzal magyarázzák ezt a radikális fordulatot, hogy 
egy számukra is hihetetlen esemény történt: a keresztre feszített, meg
halt és eltemetett Jézus valósággal feltámadt, és valamilyen testi for
mában megjelent nekik. Bármennyire hihetetlen az, amit mondanak, 
mégis tény az, hogy közvetlenül ennek nyomán született az emberiség 
történetének egyik legnagyobb mozgalma: a keresztyén egyház.
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Az első keresztyén hitvallási tételek

A kétségtelen történeti tények közé tartozik az is, hogy az egyház 
születésével egyidőben fogalmazták meg azokat a tételeket, amelyek 
értelmezik ezt a váratlan fordulatot, és világosan állást foglalnak Jézus 
személyére, az egyház helyére és küldetésére nézve. így születtek meg 
azok a hitvallásszerű mondatok, amelyek később a keresztyén teológia 
alapjává lettek. Korai eredetükről tanúskodik az, hogy bennük ugyan
az a belső feszültség és ellentét jelentkezik, amely ama bizonyos negy
ven nap kezdő és végső pontja között megfigyelhető. Ezek a formulák 
azt mondják, hogy a nemrég keresztre feszített ember Jézus az Isten 
Fia, hogy ő a messiás, „Krisztus” , „aki a mi bűneinkért halt meg”, és 
ezért „az ő nevében kell hirdetni a megtérést és a bűnök bocsánatát” 
az egész világon.

Ma már nagyon dogmatikusan hangzanak ezek a tételek. Az évszá
zados használat és a formális idézés közben megszürkültek, az eredeti 
történeti szituáció megváltozása miatt elhomályosult eredeti értelmük 
is. Pedig kétségtelen, hogy eredetileg az apostolok ezekbe a mondatokba 
foglalták azt a hatalmas élményüket, amit a Feltámadottal való talál
kozásuk jelentett számukra, és amelynek nyomán egy világtörténeti je
lentőségű mozgalom első követeivé lettek. De kétségtelen az is, ha si
kerül hozzáférkőzni ezeknek az ősi hitvallásoknak az eredeti értelmé
hez, akkor ez közelebb vezethet annak a megértéséhez is, hogy hogyan 
értelmezze az egyház a maga helyét és feladatát a létét meghatározó 
tények: Jézus Krisztus halála és feltámadása felől.

Jézus kivégzése és a hamis vád

Az őskeresztyén hitvallásszerű kijelentések elemzése azt mutatja, 
hogy bennük Jézus kereszthalálának merőben új, a környező világtól el
térő, sőt azzal ellentétes értelmezése szólal meg. Ezzel ismét a történeti
leg hitelesen ellenőrizhető tények világába léptünk. Mert Jézus életéből az 
a legbiztosabb történeti tény, hogy keresztrefeszítéssel végezték ki. Az pe
dig közismert dolog, hogy a római jog szerint a rablók és a politikai láza
dók büntetése volt ez. Itt azonban egyszerre bonyolulttá válik a történeti 
tények értelmezése. Mert az első lehetőség számításba sem jöhet. Amit 
pedig Jézusról tudunk, az mind amellett szól, hogy nem volt lázadó. Vi
lágosan kijelentette, meg is botránkoztak rajta, hogy az adót meg kell fi
zetni a császárnak. Elfogatása pillanatában egyetlen fegyveres védőjét, 
Pétert leinti. Hitelesnek kell tekintenünk az evangéliumnak azt a tudó
sítását, amely szerint a római helytartó megállapította, hogy nem követett 
el büntethető politikai bűnt. Evangéliumokon kívüli források is úgy tud
ják, hogy a római hatóságok nem akarták kivégeztetni Jézust, mert jó 
viszonyban volt velük. Akkor pedig arra kell következtetnünk, hogy ha
mis vád alapján végezték ki a kereszten.

Kibékíthetetlen ellentét

Hogyan volt ez lehetséges?. Ismét egy történetileg hiteles tény szolgál
tatja a magyarázatot: saját népe, vezetőivel együtt, csalódott Jézusban. 
Remélték, hogy ő lesz a messiás király, aki Isten csodálatos segítségével 
és erejével a római birodalom ellen kivívja népe szabadságát, és talán a
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világuralmat is, hogy végre eljöhessen Isten országával a boldogság kora. 
Más szóval: azt remélték, hogy Jézus — római szemmel nézve — lázadó 
lesz. Ő azonban éppen az ellenkezőjét tette. Ahelyett, hogy összefogott 
volna a nép vezetőivel és a kegyesekkel, a főpapokkal, írástudókkál 
és farizeusokkal, ezeket ostorozta. Viszont a vámszedők és bűnösök társa
ságát kereste, akiket amazok politikai és vallásos magatartásukért megver 
tettek, és megbélyegeztek. Ahogyan már sokszor hangsúlyoztuk: még ta
nítványai is azt várták tőle, hogy uralkodjék és uralmából nekik is részt 
adjon. Jézus pedig kijelentette, hogy azért jött a világba, hogy szolgál
jon. Jézus kortársaival és környezetével ellentétes irányú, számukra 
megbotránkoztató messiási programot képviselt, amely ellenkezett azzal 
az ótestamentumi ígérettel is, hogy Isten olyan  messiást fog küldeni, aki 
kiszabadítja népét az idegen igából. Az ellentét kibékíthetetlen volt, mert 
világos utalásokat találunk az evangéliumokban arra, hogy Jézus ezt nem 
mint magánvéleményét hirdette, hanem úgy nyilatkoztatta ki, mint aki a 
szolgáló messiás programjával magának Istennek az akaratát szólja és 
cselekszi, magát Istent képviseli. A jeruzsálemi főpapi tanács előtt lefoly
tatott perében minden bizonnyal így nyilatkozott, és ezért nem is a val
lásos nemzeti reménység megcsúfolása, hanem Isten káromlása miatt ítél
ték halálra.

A hamis vád igazolása

Mielőtt ítélkezünk felettük, jusson eszünkbe, hogy az apostolok nem 
ítélkeztek felettük, sem akkor, sem később, mert szívükben ők maguk 
is ugyanúgy az. uralkodó messiást várták, és csalódottan elvetették és 
elhagyták Jézust. Nem gyávaságból, hanem mert nem értették és nem 
tudták Isten útjaként elfogadni Jézus programját. Még afelett sem sza
bad könnyelműen pálcát törnünk, hogy a főpapi tanács kiszolgáltatta 
Jézust a római hatóságnak, mégpedig hamis váddal. Ügy érezték, hogy az 
Isten törvénye iránti hűség kötelezi őket erre. Mert Isten törvénye sze
rint az Istenkáromlót halállal kell büntetniük. Mivel azonban ezt a jo
gukat a római birodalom elvette, és a római jog az istenkáromlás bün
tetését nem ismerte, úgy hajtatták végre az Isten törvényében előírt bün
tetést, ahogyan lehetett: a lázadás vádjával. Ez a vád valószínűsíthető is 
volt. hiszen a nép körében el lehetett terjedve az a reménység, hogy 
Jézusból világuralomra törő messiás lesz. így kapta Jézus azt a bünte
tést, amely a népének és vezetőinek,. sőt saját tanítványainak szívében 
élő szándék és reménység jogos büntetése lett volna. Az események azon
ban akkor az ő hitük szerint mellettük szóltak. Megerősítette ezt az, 
hogy Jézus a zsoltár szavaival halt meg: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem?” Isten nem is jött segítségére, és ezért hitük szerint 
igazolódott a hivatalosan kimondott ítélet: maga Isten is elvetette Jézust 
a szolgáló messiás programjával együtt.

Isten Jézust igazolta

Néhány nap múlva azonban gyökeresen megváltozott minden, ami
kor a feltámadt Jézus megjelent tanítványainak. Ha ez igaz. akkor Isten 
mégis Jézust igazolta! Mit jelentett ez a tanítványok számára, ezt mu
tatják azok a hitvallásszerű mondatok, amelyekbe élményüket beletömö-
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rítették. És ebben az összefüggésben ezek az elkoptatott formulák most 
egyszerre érthetővé válnak, és megtelnek élettel. Egyszerre új színben 
tűnik fel Jézus messiási személye és programja. Ha Isten feltámasztotta 
Jézust, akkor ő a messiás. Mást vártunk, és elvetettük őt, de Isten melléje 
állt. Így született meg az első keresztyén hitvallás: Jézus a Krisztus, ami 
abban a helyzetben azt is jelentette: a szolgáló Jézus a Krisztus! Új 
színben jelenik meg a kereszt is. Nem volt kétséges, hogy Jézus nem 
lehetett lázadó, és ha Isten feltámasztotta, akkor nem lehetett Istenká
romló sem. Akkor pedig teljesen megfordult a helyzet. Akkor ők hada
koztak Istennel, midőn Jézust és programját kicsúfolták, és ők érdemel
ték a lázadók büntetését is, hiszen az ő szívük volt tele hamis messianiz
mussal és uralomvággyal. Így született meg az első keresztyén bűnval
lás: Ő a mi bűneinkért halt meg!

Megtérés szolgálatra

Már most nem is lehetett vitás, hogy az alapjaiban hibásnak bi
zonyult irányvétel után csak az egészen új irányvétel, a gyökeres meg
térés hozhatta a megoldást a tanítványok és a nép számára. Az sem lehet 
vitás, hogy ez sokkal többet jelentett kisebb-nagyobb hibák és vétkek el
hagyásánál. A megtérés azt jelentette, hogy lemondanak hivő felsőbb
rendűségükről és a kegyesek világuralmának reménységéről. Azt jelen
tette, hogy követik Jézust, és elfoglalják a szolgálat helyét. A kérdés csak 
az lehetett, hogy súlyos eltévelyedésük után van-e még lehetőségük ilyen 
megtérésre. Erre is választ adott a feltámadott Jézus megjelenése. Ö első
sorban tanítványait kereste meg, és ez 'a  találkozás azt jelentette szá
mukra. hogy Jézus megbocsátott, és így megnyitotta az utat az új 
irányvétel felé. Így született meg az egyház programja: Hirdetni kell az ő 
nevében a megtérést éa bűnök bocsánatát! Milyen világossá lesz egyszerre 
az a napjainkban sokat vitatott kérdés, hogy hogyan függ össze az evan
gélium hirdetése és a szeretet szolgálata az egyház életében és munkájá
ban! Mert hiszen a bűnbocsánat evengéliuma arra ad lehetőséget, hogy a 
hivő fölényből a szolgálat útjára, az első helyről az utolsó helyre térjünk 
meg. Az a tény pedig, hogy erre a megtérésre az a Jézus hív, aki feltá
madt és él, meggyőzi a tanítványokat arról, hogy életük ilyen odaszánása 
a szolgálatra „nem hiábavaló az Ürban!”

Jézus a kenyércsoda ellen

így született az egyház, és így találta meg helyét a világban, abban 
a történeti kutatás számára nehezen hozzáférhető időszakaszban, amely 
Jézus halála után következett. Helyének megtalálása megtérés volt. 
Rálépés arra az útra, amely mellett Jézus is végérvényesen döntött, mind
járt működésének kezdetén, megkísértésekor a pusztában. Mélyen bele
vezet ennek értelmébe Iván Kramszkoj orosz festő felejthetetlen élményt 
nyújtó műve Jézus megkísérléséről. Szürkületbe vesző, végtelen, sivár 
kőrengeteg közepén egy hatalmas kőtömbön ül Jézus, egyedül. Csont és 
bőr, arcán kirajzolódik a hosszan éhező ember ideges remegése. Mereven, 
feszülten néz maga elé. Nézését követve feltűnik a kép előterében egy 
tenyérnyi kő, mint egy karéj kenyér, felállítva, élével felfelé. Érezzük, 
hogy a kenyér kérdése Jézus számára élére van állítva. Tudjuk, ha akarja 
és megszólal, kenyér lesz belőle. Szinte halljuk a kihívó követelést: Te
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gyen csodát, parancsoljon és meglesz a kenyér! És Jézus nem tesz csodát. 
Akik a csodahitet szeretik a keresztyén hit központi kérdésévé tenni, azok 
jól figyeljék meg, hogy Jézus a kenyérkérdésben a csodavárást sátáni 
megtévesztésnek ítéli, és a csoda ellen dönt.

Az emberi munka Isten tervében

Jézus állásfoglalását magyarázza az az idézet, amellyel a kísértőnek 
válaszol: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével!” Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy Jézus szerint az anyagiak helyett a 
lelkiekkel kell törődni. Az Ötestamentumban az idézett helyen arról van 
szó, hogy Isten a szövetségkötéskor megígéri népének: beviszi őket Ká
naán termékeny földjére, és nem lesz közöttük éhező, ha — törvényét meg
tartják! Isten törvénye pedig világosan megmondja, hogy az embernek 
dolgoznia kell a kenyérért, és gondoskodnia kell arról, hogy mindenki 
élvezhesse munkája megérdemelt gyümölcsét. Isten a világ rendjébe nem 
a kenyércsodát tervezte be, hanem az ember munkáját és felelős tevé
kenységét az anyagi és szellemi javak igazságos elosztásáért és fejlesz
téséért.

Kivonulás a magányból

Jézus a csoda ellen dönt, mert a kenyérkérdésben számít az ember 
munkájára és szolgálatára. Tanítványait ezzel a magányból a lelkiekre 
való visszavonulásból kiirányítja az emberek közé, a közéletbe, a mun
kába, a társadalom jó rendjéért folyó harcba. Most, amikor világszerte 
megfáradás és elbizonytalanodás észlelhető, különösen keresztyén körök
ben, amikor hivő emberek szeretnék az egyház munkáját redukálni az 
evangélium hirdetésére, amikor az ifjúság körében sokan azzal a re
ménységgel fordulnak Jézus felé, hogy nála szélcsendes, politikamentes 
szigetet találjanak, — most érdemes felfigyelni arra, hogy Jézus is el
hagyta a pusztát a kísértés után, és az emberek közé ment. És tanítványaitól 
is azt várja, hogy szívósan és fáradhatatlanul kövessék őt a szolgálatban. 
Ma ez tőlünk elmélyült tanulást és becsületes munkát, megbocsátásra és 
áldozatra való készséget, sok türelmet és nagy szeretetet kíván.

Szolgálatokra váró világ

Ha pedig ezek után azt kérdezzük, hogy egészen konkrétül hogyan ta
lálja meg a keresztyénség helyét és szolgálatát a világban, akkor hadd 
idézzem Luther egyik remek gondolatát a jócselekedetekről. Ő nemcsak 
azt mondja, amit számtalanszor idéznek, hogy a hitből magából fakadnak 
a jócselekedetek, vagy hogy a szeretet nagyon találékony, és mielőtt kér
dezné, mit tegyen, már meg is tette. Arra is felhívja figyelmünket, hogy 
az egész világ tele van „jócselekedetekkel”, — mi azt mondanánk ma: 
szolgálatokkal, szolgálati lehetőségekkel! Isten úgy rendezte be a világot, 
hogy az rászorul a jócselekedetekre, az ember munkájára, szolgálatára. 
Luther a példákat saját korának falusi és polgári életéből veszi. A szán
tóföld arra vár. hogy felszántsák, bevessék és learassák. A gabona arra 
vár. hogy megőröljék és kenyérré dagasszák. És így tovább, hasonló jó
cselekedetekre vár a falu, a város, az ország, a világ: csak meg kell látni!
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Készen van a szolgálat helye

Nézzünk köröl mi is a mi világunkban, és lássuk meg, hogy az egész vi
lág tele van „jócselekedetekkel” : vár a szolgálatokra! Lássuk meg, hogy 
például a vietnami nép támogatása nem szavak dolga, hanem magától ér
tetődően kell vállalnunk az anyagi áldozatokat is. Értsük meg, hogy szám
talan lehetőségünk van szolgálatokra saját társadalmunkban, népünk kö
rében, munkahelyünkön, otthonunkban, és ezeket magától értetődően kell 
végeznünk, ahogyan Jézus is magától értedődően szolgált. Vegyük észre, 
hogy a világ tele van szolgálati lehetőségekkel a keresztyénség számára — 
többel, mint amennyit valaha is el tudunk végezni. Ennyi helyet jelölt 
ki számunkra Jézus a mai világban — az utolsó helyet, a szolgálati he
lyét, az Ö helyét!

Dr. Prőhle Károly
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D. Dr. Bartha Tibor 
tiszteletbeli doktorunk

HATÁROZATOK
BARTHA TIBOR TISZTELETBELI 

DOKTORÁTUSÁRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége nevében D. Káldy 

Zoltán püspök Akadémiánk Tanári Karának azt javasolta, hogy dr. Bar
tha Tibor református püspököt, a Magyarországi Egyházak ökumenikus 
Tanácsának elnökét 60. születésnapja alkalmából tüntesse ki tisztelet
beli doktori címmel. D. Dr. Pálfy Miklós dékán 1972. június 16-án a 
Tanári Kar elé terjesztette a javaslatot. Emlékeztetett dr. Bartha Tibor 
püspök ökuménikus tevékenységére, kiemelve azt az iránymutató szol
gálatot, amellyel különösen az 1956-os ellenforradalom után segített 
megtalálni a magyarországi protestáns egyházak útját és szolgálatát a 
szocializmus építésében és a békemunkában. A Tanári Kar — mint
hogy ez megegyezett korábbi tervével — örömmel tette magáévá a ja
vaslatot és egyhangú határozattal kimondta, hogy dr. Bartha Tibor re
formátus püspököt, a Magyarországi Egyházak ökuménikus Tanácsának 
elnökét, a tagegyházak testvéri viszonyának ápolása és elmélyítése, a 
magyar protestantizmusnak a külföldi egyházak közötti teológiai és po
litikai súlyának nevelése, a Keresztyén Békekonferencia eredményes 
munkája, valamint a magyarországi református és evangélikus egyház 
testvéri jóviszonyának kialakítása érdekében végzett kimagasló szolgá
lata elismeréséül az Akadémia tiszteletbeli doktorává fogadja. Miután 
az Országos Egyház Elnöksége ezt a határozatot 618/1972. sz. alatt, 1972. 
június I9-én jóváhagyta, a tiszteletbeli doktorrá avatásnak, illetve a 
tiszteletbeli doktori oklevél átadásának nincs akadálya.

Dr. Selmeczi János 
kari jegyző

BARTHA TIBOR
D. Dr. Bartha Tibor méltatása tiszteletbeli doktorrá avatá
sára

Dr. Bartha Tibor, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, 
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, 1912. július 13-án

16



született Magyarkapudon. Édesapja tanító volt s mind apai, mind anyai 
ágon református tanítók és lelkipásztorok voltak az ősei.

Teológiai tanulmányait a Debreceni Tudományegyetem Teológiai 
Karán kezdette el, ahol 1934 tavaszán tett végszigorlatot, majd ösztön
díjasként előbb a hallei, majd a magdeburgi egyetemen és végül Ba
selban folytatta. Innét 1936 őszén a Debreceni Tudományegyetem ha
zahívta és egyetemi gyakornoki munkakörrel bízta meg. 1938. június 
29-én teológiai doktori címet szerzett a gyakorlati teológiai tudomány- 
szakból. Disszertációjának címe „Isten igéje és igehirdetésünk” volt s 
a doktori szigorlati dolgozat szövege 1938-ban, a Theológiai Szemle 2. 
számú pótfüzetében jelent meg. 1940-ben Munkácson, az Állami Gim
náziumban hitoktató tanár; 1945 és 1949 között lelkipásztor Csaholcon; 
1950—52-ben Berekfürdőn teljesít lelkészi szolgálatot és egyúttal el
látja az itteni diakóniai intézet igazgatói tisztét is. 1952-től 1958-ig
Debrecenben, az Árpád téren lelkipásztor s ezzel egyidejűleg 1953-tól 
a Debreceni Theológiai Akadémia professzora.

1941-ben kötött házasságot G. Szabó Szendével. Házasságukat Isten 
két gyermekkel: egy fiúval és leánnyal áldotta meg. Az adatszerű fel
sorolásból legyen szabad, hogy ki ne felejtsük családfői szeretetének 
két büszkeségét: a két unokát, akikről oly sokszor és oly szívesen szo
kott beszélni. Nem felejthetjük ki, mert ez a vonás is hozzátartozik és 
lényegesen tartozik hozzá sokszínű emberi arculatához.

1958-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezetei az 
egyházkerület püspökévé választották meg, mely tisztébe való beikta
tása március 27-én, ünnepi közgyűlés keretében történt meg. — Az új
jáalakult Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának közgyűlése 
1959. április 11-én az Ökumenikus Tanács elnökévé választotta meg, 
amely tisztségét — többszöri újraválasztás után — mind a mai napig 
betölti. — A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1960. április 
28-án, majd a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje, 
1961. február 16-án lelkészi elnökévé választotta. Az Egyetemes Kon- 
vent és a Zsinat 1964 áprilisában bekövetkezett integrálása után, a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke lett.

Dr. Bartha Tibor püspök úr hazánk felszabadulása és különösen is 
1958 óta végzett teológiai-tudományos, egyházvezetői, hazai és nemzet
közi egyházi munkássága s hazai és nemzetközi vonatkozású társadalmi
politikai és mindenekelőtt az emberiség békéjéért végzett szolgálatai oly 
.számosak és oly szerteágazóak, hogy azokat csak nagyobb vonásaiban és 
csak tervszerűen dokumentálva lehet röviden felsorolni.

1. Rendszeresen jelennek meg cikkei, tanulmányai a hazai és a 
-nemzetközi sajtóban;, előadásai, felszólalásai hangzanak el a különböző 
szintű és alkalmú hazai és nemzetközi egyházi s társadalmi-politikai fó
rumokon, amelyekből a Református Egyház Sajtóosztálya ez évben egy 
kétkötetes válogatást adott ki „Ige, egyház, nép” címen.

Mint a Református Zsinat püspök-lelkészi vezetője, megalkotója, 
kezdeményezője s inspirátora volt több egyházi törvénynek, szabály
zatnak és működési rendnek. Ugyanakkor figyelme kiterjedt a refor
mátus egyház országos tanulmányi munkájának megszervezésére és a 
Zsinati Tanítások elkészítésére is. Mindezen tevékenységei közül is ki
emelkedik az „Uj Egyházi Törvénykönyv” (1967.), a Törvénykönyv Vég
rehajtási Utasítása (1968.) és az I., valamint a II. Zsinati Tanítás (1967. 
május, 1967. október) megalkotása; a Studia et acta 5 kötetből álló ki
adványsorozat, a Jubileumi Kommentár és Térképfüzet szerkesztése és 
kiadása.
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2. 1954-től a Debrecen Városi Tanács, majd 1958-tól a Hajdú-Bi- 
har megyei Tanács tagja és ugyanezen időtől kezdve, országgyűlési 
képviselő s az Országgyűlés jogi és igazságügyi bizottságának is tagja. 
Ugyanezen esztendőben az Országos Béketanács Elnökségébe választ
ják. 1963-tól a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának és az Or
szággyűlés külügyi bizottságának tagja. 1964-ben a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának elnökségébe választják, 1968-ban pedig az Inter
parlamentáris Unió Magyar Csoportjának alelnöke lett. Megalakulása 
óta tagja és alelnöke az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar 
Nemzeti Bizottságának.

3. Egyik alapítója a Keresztyén Békekonferenciának, s itt előbb 
mint a Tanácsadó Bizottságnak tagja, majd pedig — 1964 óta — mint 
alelnöke tevékenykedik. Évek óta egyik alelnöke a Béke-Világtanács- 
nak is.

4. Az Egyházak Világtanácsa 1958-ban tartott new-delhi nagygyű
lésén a Központi Bizottságba kooptálják, majd 1961-ben ugyanide rendes 
tagként választják be, amely tagságát 1968-ban megújítják.

5. A Református Világszövetség Európai Területi Bizottságában
1961- től 1968-ig alelnökként működik közre, 1964-ben és 1971-ben pedig 
a Világszövetség Végrehajtó Bizottságába választják.

6. Az ökumenikus és a keresztyén békemozgalomban végzett mun
kásságának elismeréseképpen az Orosz Ortodox Egyház pátriárkája 
1966-ban a Szent Vlagyimir rend II. és 1972-ben ugyanennek a rendnek
I. fokozatával tüntette ki.

7. Munkásságának elismeréseképpen a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa 1958-ban a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének III.,
1962- ben pedig II. fokozatával tüntette ki. 1970-ben, felszabadulásunk 
25. évfordulója alkalmából a Munkaérdemrend arany fokozatát kapta 
meg. 1972. július 12-én a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. 
születésnapja alkalmából a Magyar Állam és a Református Egyház kö
zött kialakult jó viszony munkálása, valamint a nemzetközi békemoz
galomban kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül a Magyar 
Népköztársaság Zászlórendjének I. fokozatát adományozta számára.

8. Dr. Bartha Tibor püspök úr 60. születésnapjához kapcsolódva a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiája, az Országos 
Egyház Elnökségének — személy szerint D. Káldy Zoltán püspök-elnök 
— javaslatára, úgy határozott, hogy őt a legmagasabb teológiai-tudo
mányos. a tiszteletbeli teológiai doktori címmel tünteti ki.

A Magyarországi Evangélikus Egyház s annak erre hivatott intéz
ménye, a Teológiai Akadémia, ezzel az elhatározással az előtt a férfi 
előtt nyilvánítja ki megbecsülését és szeretetét, aki példaadó teológiai 
munkásságában — a teljes Szentírás és atyáinak tanítása iránti teljes hű
ségben — mindig nyitott tudott lenni az emberek felé és a szolgáló 
Krisztus nyomában járva, az ember örök s evilági javának szolgálatát 
tűzte ki célul maga, egyháza s a hazánkat és a világot átfogó ökumené 
elé. Ebben a szolgálatában járva lett naggyá, igazi értékké az, amit — 
Isten kegyelméből — egyházáért, a magyar protestantizmusért, magyar 
hazánkért, népünkért, a világkeresztyénség lelkiismeretének ébreszté
séért s egyik legszentebb emberi ügyünkért: a békéért eddig elvégez
hetett.

Dr. Vámos József

18



ISTEN KÖVETE ÉS KRISZTUS KÖVETŐJE
D. Dr. Bartha Tibor köszöntése a Teológiai Akadémia ne
vében.

Úgy gondolom, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a 20. század az öku- 
menizmus korszaka az egyház történetében. A felekezeti harcok és vi
ták évszázadai után a keresztyénség egyre szélesebb köreiben tudato
sult az összetartozás érzése, és egyre hangosabban kért szót a szívek 
mélyén élő kívánság, hogy akik Jézus Krisztust Uruknak vallják, azok 
testvéri egyetértésben kövessék őt ebben a világban. A mögöttünk álló 
évtized ökumenikus áradásában némelyek már úgy vélték, hogy a Lé
lek szele elsöpörte a terhelő múltat, és megtisztította az utat az egész 
keresztyénség közeli egysége felé. Ez a reménység azonban nem vált 
valóra. Az összes egyházak és keresztyének összefogása ökumenikus jel
szóvá lett anélkül, hogy tartalmát és célját egyértelműen megfogalmaz
ták és mindenki számára világossá tették volna. Ezért van az, hogy ma 
újra az ökumenikus bizonytalanság és rezignáció, a tájékozódás és út
keresés időszakát éljük. Nyilvánvaló, hogy az egyházak nem térhetnek 
ki az emberiség súlyos problémái elől, annál is inkább, mert a keresz
tyénség világviszonylatban hallatlan szellemi és anyagi erőforrások fe
lett rendelkezik. Ugyanakkor divatossá vált az egyház feladataival kap
csolatban a prioritásokról beszélni, vagyis arról vitatkozni, hogy mi az 
egyház előbbrevaló feladata: az emberi és társadalmi segítségnyújtás, 
vagy a Krisztusról szóló evangélium hirdetése.

Ebben a világhelyzetben megnőtt a magyarországi protestáns egy
házak közös ökumenikus felelőssége és jelentősége. Tanít és kötelez 
minket a közös 450 éves múlt, amelyben az evangélium hirdetése és né
pünk ügyének szolgálata kezdettől fogva szorosan összefonódott. Meg
erősített ebben az elmúlt 25 év tapasztalata, amelyben egyházunk Ura 
nem engedte meg nekünk, hogy prioritásokról vitatkozzunk, hanem rá
vezetett a szolgálat útjára, és világossá tette, hogy a Jézus Krisztusról 
szóló evangélium hirdetésével szükségszerűen együtt jár a közéleti fele
lősségvállalás és a részvétel népünk társadalmának építésében és az 
emberiség békéjének munkálásában.

Ez a tisztázódás nem magától történt. Isten azokon keresztül igazí
totta útba a magyarországi protestantizmust, akik élen jártak és járnak 
a szolgálat útján. Ezek között kimagaslik Dr. Bartha Tibor személye és 
munkája. Nem kell ismételnünk a hivatalos méltatás tartalmát. Az év- 
számok és az adatok tömege jelzi szolgálatának szélességét és munkájá
nak intenzitását. De világosan kitetszik az adatokból Isten ujja és ve
zetése is, amikor már az indulásnál egymás mellett és egymással szo
ros összefüggésben áll az ige szolgálatának teológiai tisztázása és a 
diakónia intézeti és személyes gyakorlata, és azután egyre szélesebben 
és színesebben bontakozik ki a hazai protestantizmus körében és az 
ökumenében, népünk szolgálatában a legmagasabb fokon és az emberi
ség békéjének munkálásában itthon és világszerte. Az igehirdető pró
fétai szava, a lelkipásztor megértő hangja, a teológus éleslátása, az egy
házkormányzó határozottsága és a közéleti ember döntéseinek egyértel
műsége olyan belső egységbe fonódik személyében, hogy neve itthon és 
világviszonylatban fogalommá lett. Olyan fogalommá, amelyet a múlt
ban az ökumenében nemegyszer támadtak, de amelynek tartalma felől 
nem lehetett kétség. Isten követe az Istennel és emberrel való megbé
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kélés evangéliumának szolgálatával és Krisztus követője népünk, tár
sadalmunk és az emberiség haladásának szolgálatával.

_ Ezért őszinte örömmel ragadjuk meg azt az alkalmat, hogy 60. szü
letésnapja alkalmából a tiszteletbeli doktori cím ajándékozásával fe
jezzük ki tiszteletünket, szeretetünket és megbecsülésünket. Hiszen ez 
az aktus elsősorban számunkra megtiszteltetés. Egyben megpecsételése 
annak a testvéri közösségnek, amelyben egyházaink 450 éve élnek eb
ben a hazában, és. amelyben még szorosabb összefogással kívánnak 
együtt élni a jövőben. Ezzel a bizalommal és szeretettel köszöntőm 
most Főtiszteletű Püspök Urat, és kérem az egyház Urának áldását 
életére és munkájára, benne szélesedő testvéri közösségünkre és együtt
működésünkre.

Dr. Prőhle Károly 
prodékán

A KERESZTYÉN SZOLGALAT 
EKKLESIOLOGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

TISZTELETBELI DOKTORI SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁS

Mély tisztelettel és őszinte hálával mondok köszönetét a magas kitün
tetésért, amelyben a Főtisztelendő Kar, a magyarországi evangélikus 
egyház elnökségének javaslatára engem a mai napon részesíteni szíves 
volt. Határozatukkal nagy örömet szereztek nekem, mert abban, meg
győződésem szerint, nemcsak az a testvéri jó viszony jut kifejezésre, 
amely az Augustana és Helvetica konfessio egyházait hazánkban egy
máshoz fűzi, hanem az a jóindulat is, amellyel Önök, Főtisztelendő 
Uraim, közel másfélévtizedes együttműködésünk során közös törekvé
seinkhez felajánlott szerény hozzájárulásomat minősítik. Együttműködé
sünk egyik alapvetően fontos célkitűzése volt ebben az időszakban — és 
hiszem továbbra is az — az egyházainkban folyó teológiai kutató munka 
testvéri eszmecsere útján váló továbbvitele, közös felismeréseink kon
zekvenciáinak érvényesítése. Engedjék meg, hogy ezt az alkalmat fel
használva megpróbáljam összefoglalni, miben látom én egyházaink teoló
giai fáradozásainak közös eredményeit. Egyben szeretnék néhány olyan 
időszerű feladatról is említést tenni, amelyek közös figyelmünket igé
nyelik.

I.

A magyar protestáns teológiai gondolkodást századunkban a chris- 
tológiai aspektus érvényesülése jellemzi. Az első világháború időszakától 
kezdődően a magyar evangéliumi egyházak figyelme — a kontinentális 
teológiai irányzatok alakulásától nem függetlenül — megújult érdeklő
déssel. fordult Isten Igéje felé. A Sola Scriptura reformátori elvének 
repristinációjából fakad egyházi nemzedékünknek az atyák bizonyság- 
tételével megegyező felismerése: a teljes írás Krisztusról tesz bizony-
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ságot: „ . . .  Akiben van a mi váltságnuk az Ő vére által, a bűnöknek 
bocsánata az Ö kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel 
közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertetvén ve
lünk az Ö akaratának titkát az Ű jókedve szerint, melyet eleve elrendelt 
magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszer
keszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben 
vannak, mind amelyek e földön vannak” . (Ef 1,7—10.)

Az igét hallgató, igét olvasó gyülekezet számára a Biblia új fel
fedezését jelentette az üdvtörténeti szemlélet térhódítása és ennek nyo
mán Isten elvégzett jóakaratának új megértése, amelyet kijelentett, vég
hezvitt és munkál Jézus Krisztus által. Krisztus missziója, az Atyától 
vett megbízatása és e világért végzett szolgálata lett az Ige megértésé
nek, az egyház önértelmezésének, a keresztyén exisztencia és szolgálat 
új megértésének eligazító szempontja, vezérmotívuma. A krisztológiai 
szemlélet ily módon való érvényesülése csodálatosan megtermékenyítette 
az egyházainkban folyó teológiai munkát és meggazdagította keresztyén 
életünket. Egyházaink, sőt a magyar evangéliumi keresztyénség, szinte 
egy közösségben részesült ezekben a kegyelmi ajándékokban, ezért egyek 
vagyunk az ajándékokért való hálaadásban is.

A teológiai kutatás területén így vált közösen munkált feladatunkká 
a szolgálat teológiájának kidolgozása. E munka során nyert felismeré
seinkről egyező értelemben tudunk számot adni. Engedjék meg, hogy 
a leglényegesebbnek tartott tételekre utalhassak:

1. Az a szolgálat, amelyről a keresztyén egyházban szó van, első
rendűen Jézus Krisztus szolgálata: e világ, megváltása, amelyre az Atya 
az Ö örök tanácsában Egyszülött Fiát elhívta. A teljes Szentírás arról 
tesz bizonyságot, hogy Krisztus szolgálatát elvégezte, a bűn és a halál 
hatalmát megtörte. Az evangélium erről az örvendetes eseményről azért 
tudósít úgy, mint befejezett múltról, folyamatban lévő jelenről és anti- 
cipált jövendőről, mert véges emberi értelmünkkel nem tudjuk meg
érteni, kifejezni és alkalmazni Isten országának idői kategóriáit.

2. Az evangélium meghallása nemcsak az örvendetes hír tudo
másulvételét, a megváltó kegyelem elfogadását jelenti, hanem egyben el- 
kötelezés is. A tanítványokat Krisztus elküldi: „Elmenvén azért, tegyetek 
tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam néktek és ímé én tiveletek vagyok minden napon a vi
lág végezetéig.” (Mt 28,19—20)

A tanítvánnyá tétel feladata a krisztológiai kiinduló pont alkalmazá
sával új értelmet nyer. Ennek megfelelően a század első felében, ha
zánkban is kibontakozott ébredési mozgalmak missziós, evangélizációs 
fogalom-készletét át kellett értékeljük:

A misszió Krisztus megváltó munkájából deriválandó tevékenység. 
A megtérés, a Biblia szerint, nem meghatározhatatlan amorf élmény. 
Mindazok, akik megtérnek, Krisztushoz térnek meg, Krisztust kell kö
vessék és meg kell tartsák mindazt, amit Krisztus parancsolt tanítvá
nyainak. A Krisztus parancsolatai iránti engedelmesség pedig azt köve
teli, hogy a megtértek betagolódjanak az Ür gyülekezetébe, szolgáló kö
zösségébe és váljanak maguk is részeseivé Krisztus megváltó munkájá
nak. Ily módon a Krisztushoz való megtérés együtt kell járjon az ember
nek emberhez való megtérésével. Az intertestamentális kort lezáró, az 
újtestamentumi korszak küszöbén felhangzó prófécia, Keresztelő János 
igehirdetése éppen azért, mert felismerte az Ige testté léteiét, megtérésre 
hív és próféciája szerint a megtérés, az embernek emberhez való viszo
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nyában kell gyümölcsöt teremjen: „Akinek két köntöse van, egyiket adja 
annak, akinek nincs és akinek van eledele hasonlóképpen cselekedjék.” 
(Lk 3,11)

Hasonlóképpen félreérthetetlen Krisztus követelése, aki az isten- 
tisztelet parancsolatával együtt elvárja követőitől, hogy engedelmesked
jenek az emberszeretet törvényének: „Szeresd az Urat a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes telkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat.” (Mt 22,37—39.) Az <3 akarata, hogy az iránta való sze
retet a felebaráti szeretetben gyümölcsözzék. Az utolsó ítélet alkalmával 
az emberszeretet törvénye iránti engedelmesség lesz a választóvonal: 
„Akkor ezt .mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyám
nak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a 
világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam 
és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem...  Bizony 
mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, énvelem cselekedtetek meg.” (Mt 25,34 kk.)

3. Ezek a Bibliából nyert felismerések összegeződtek a szolgáló egy
ház teológiai koncepciójában, amelynek a kikristályosodása mindkét hit
vallás közösségében egyidejűleg, egymást segítve haladt előre. A refor- 
mátori gyökérzetű föderál-teológia reminiszcenciáit idézve felújult és 
tért hódított a gyülekezetekben az a felismerés, hogy az egyház Krisztus 
szolgálatának eszköze. Ezért a keresztyén életnek és szolgálatnak nincs 
egymástól elkülöníthető, egymással szembe állítható horizontális és ver
tikális aspektusa.1 Az ember szolgálata Isten tiszteletéből fakad. Isten 
tiszteletétől pedig elválaszthatatlan az ember ügyének szolgálata. A hivő 
élet istentiszteletének és emberszolgálatának igazi dimenziói üdvtörté
neti távlatúak, Krisztus váltságművében gyökereznek.

Örvendetes tény, hogy mindezeket a tételeket az igét hallgató gyü
lekezet ma már egyházainkban Loci Communes-ként tartja számon. 
Ebben az összefüggésben szeretnék emlékeztetni az egyházunkban fo
lyó teológiai munka néhány sajátosan új vonására.

Ilyen új vonás például a magyar protestáns teológiai gondolkodás 
viszonylagosan megnövekedett nagykorúsodása, önállósága. A korábbi 
emberöltők során egyenesen kötelező volt a külföldi, elsőrenden német 
teológiai irányzatok nyomonkövetése. Sőt, a magára valamit is adó ige
hirdető „külföldi szerzők nyomán” dolgozott. Távolról sem azt akarom 
ezzel állítani, hogy a magyar protestáns teológia egyedülálló és úttörő 
eredményeket ért el az utóbbi két évtizedben. Hiszen egymással köl
csönhatásban, de egymástól függetlenül is, szimultán módon, a legkülön
bözőbb egyházakban Isten Lelke hasonló látást munkált. Viszont azt 
joggal állíthatjuk, hogy a magyar protestáns teológia a mai nemzedék 
életében a feltett kérdésekre a választ elsőrendben maga akarta kiol
vasni Bibliájából. Szituációja is erre késztette. A neki feltett kérdésekre 
ugyanis nem várhatott másoktól választ: sem az előtte járt nemzedékek
től, sem a világ más pontján élő keresztyénektől.

Hasonlóképpen jellegzetes vonás a magyar protestáns teológia egy- 
háziassága. Az Írás Krisztushoz kötöttségéből következik annak egyház
hoz kötöttsége. Ezért keresztyén teológia az egyház teológiája: szorosan 
kapcsolódik a gyülekezet életéhez és szolgálatához. Ez a körülmény élesen 
megkülönbözteti a hazánkban folyó teológiai fáradozásokat attól az aka
démikus, abstrakciók világában mozgó teológiai kutatástól, amely bizo
nyos ökumenikus teológiai munkálatokra és nyugat-európai teológiai 
irányzatokra olyannyira jellemző. Itt van egyébként a magyarázata teoló
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giai gondolkodásunk hitvallásos kötöttségének is. Egyházaink Isten igéjé
nek megértésében, bizonyságtételük elmondásában nem nélkülözhetik 
az atyák útmutatását és bizonyságtételét.

II.

A szolgálat teológiája egyházaink életét formáló, bizonyságtételét 
meghatározó tényezővé vált. Gyümölcsözését egyebek mellett az alábbi 
tények igazolják:

1. Egyházaink állást foglaltak a hazánkban végbement forradalmi, 
társadalmi átalakulás ügye mellett és ezzel együtt állástfoglaltak a tár
sadalmi igazságosság érvényesítéséért, a békés egymás mellett élés elvé
nek megvalósításáért folyó világméretű küzdelemben is. Ennek az elvi 
döntésnek a konzekvenciájaként egyházaink együttműködést vállaltak 

azokkal az erőkkel, amelyek társadalmunk és az emberiség humanisz
tikus célkitűzéseinek a megvalósításáért küzdenek.

2. A marxista-keresztyén konfrontáció kérdésében a nyugati hemisz- 
férán kialakult modellektől eltérve új útra léptünk, amelyek irányát 
nem a világnézeti ellentétek szembeállítása, vagy a szekuláris világgal 
szembeni önvédelem szabja meg, hanem a szolgálatra való készség. Gyü
lekezeteink körében térthódít az a felismerés, hogy az evangélium prok- 
lamációja nem jelenti a keresztyének uralmi igényeinek proklamálását. 
Ellenkezőleg, az evangélium a világ iránti szolidaritásra, az emberért való 
felelősség elvállalására kötelez. Meglepőek e dialógus eredményei, mint 
ahogy meglepő az a tény, hogy a szolgálat útja — keskeny út — járható. 
Az egyházaink és a marxista ideológia alapján álló társadalom közötti 
konfrontáció nem igényli a keresztyénektől elvi, teológiai bázisuk fel
adását, viszont a keresztyén hitből fakadó, erkölcsi normák betartása az 
emberi magatartás, az életvezetés, a murikaerkölcs, a közösséghez való 
viszony területén, a családi élet tisztaságának megőrzése, a gyermek
áldás vállalása — a keresztyén gyülekezet' tagjai számára megbecsülést 
biztosít a szekuláris társadalomban is.

3. Egyházaink résztvettek a KBK megalapításában és teológiai mun
kájának, akcióinak kibontakoztatásában. Az újköri ökumenikus moz
galmak sorában a legjelentősebbnek tartjuk ezt a vállalkozást, amelynek 
keretében egyházaink nagymértékben hozzájárultak a keresztyén szociál- 
etika kimunkálásához és az annak megfelelő magatartás, keresztyén cse
lekvés szorgalmazásához.

4. Egyházaink a nemzetközi egyházi élet területén következetesen 
képviselték az ökumenizmus krisztológiai értelmezésének gondolatát. 
Minden jel arra vall, hogy a „Life and Work” vonalán, tehát a Krisztus 
indulatától vezetett szolgálatok útján halad előre korunkban a megosz
tott egyházak egymással való közösségének megépülése. Közvetve és köz
vetlenül egyházaink, a magyar protestantizmus teológiai munkája és bi
zonyságtétele ehhez kívánt hozzájárulni.

5. Végül arra szeretnék utalni, hogy a szolgálat teológiája gyümöl
csözött az egyház evangéliumi rendjének újraátgondolása területén is. 
Ezekben a fáradozásokban mindkét egyházat a krisztológiai szemlélet 
érvényesítése vezette. Az evangélikus egyház új törvénykönyvének a 
Praeambuluma az ember ügyének diakóniai szolgálatát tekinti kiinduló
pontnak, amelyből fakadnak az egyház rendjét, szolgálatát meghatározó 
szabályok. Hasonlóképpen a magyarországi református egyház zsinata ál
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tál 1967-ben —  közel egy évtizedes előkészítő munka után — megalkotott 
törvénykönyv ennek az egyháznak az első olyan jogalkotása, amely kö
vetkezetesen a szolgáló egyház teológiai koncepciójára épült fel.

III.

A közös teológiai munkánkról és ennek eredményéről való háládatos 
megemlékezés nem lenne teljes, ha nem esnék szó a további együttműkö
dés szükségességéről. Ebben a vonatkozásban — e megtisztelő alkalom
mal élve — olyan problémakörre szeretném irányítani szíves figyelmü
ket, amely meggyőződésem szerint sürgetően időszerű és tőlünk közös 
erőfeszítéseket igényel. A keresztyén szolgálat ekkleziológiai összefüggé
seinek problémáiról van szó.

Az elmúlt negyedszázad során bőségesen nyílt alkalmunk arra, hogy 
a keresztyén szolgálatról való felismeréseink, hitbeli teológiai gyökérze
tére rámutassunk.

Antagonistáink szerint ugyanis ezeket a felismeréseket a szituáció 
szülte és azok az egyház érdekeit eláruló alkalmazkodás álcázására szol
gálnak. Meg van írva, hogy a keresztyén — modern kifejezéssel élve — 
közbűntényesként ne szenvedjen. Viszont tartsa kiváltságnak, ha Krisztu
sért szenved! „ . . .  Senkise szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, 
vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresz
tyén szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent” . (1 Pt 4,15—16). 
Egyházainkban Krisztus követőinek a lelki békességét ez a meggyőződés 
őrizte a hidegháború leggonoszabb éveiben, amikor az ember ügyében 
elfoglalt álláspontunk miatt számos nyugati keresztyén kör részéről, 
egyáltalán nem keresztyéni bírálatok céltábláivá váltunk.2 Ma a hely
zet lényegesen változott. Előttünk azonban mindig nyilvánvaló volt, hogy 
a keresztyén emberszolgálat motívumának a kérdésében nem a disputa 
dönt, hanem a szolgáló egyház bizonyságtétele az evangélium iránti hű
ségéről. A magyar evangéliumi keresztyénség teológiai gondolkodásának, 
lelki arculatának elfogulatlan vizsgálója lehetetlen hogy ne találkozzék 
ennek a hűségnek a jeleivel.

A keresztyén szolgálat teológiai alapjainak feltárásán való további 
munkálkodásra nem az egyház társadalmi elkötelezettségének igazolása 
késztet bennünket, hanem az a felismerés, amelynek a hangoztatásából 
kiindultunk: a szolgálat, amelyről szó van az egyházban, elsődlegesen 
Krisztus tette, cselekvése.

Ebből következik ugyanis, hogy a keresztyén emberszolgálat teológiai 
gyökerére való utalás nem korlátozódhatik a Bibliából kivont erkölcstani 
követelmények számbavételére, hangoztatására. (A keresztyén ember 
istentisztelete és emberszolgálata nem oly cselekvés, amelynek alanya a 
hivő ember volna, aki a Bibliából desztillált szabályok szem előtt tartá
sával maga betölthetné az istentisztelet és emberszeretet parancsolatát.) 
A cselekvés alanya Krisztus. A keresztyén ember nem közvetlenül, ha
nem közvetve, mégpedig az egyház közösségében válik Krisztus megváltó 
munkájának részesévé. A reformátor! teológia félreérthetetlenül tanítja, 
hogy Isten örök tanácsában Krisztust választotta el a megváltás művé
nek végrehajtására. „Őbenne van a mi váltságunk az Ő vére által” (Ef 
1,7). Krisztus elhivatásónak másodlagos módon az egyház a részese, 
„amely az Ő teste, teljessége Őnéki” (Ef 1,23). A hivő individuum csak 
harmadfokon, az egyház közösségében részesedhetik Krisztus szolgála
tában. Mindebből nyilvánvaló, hogy az egyház fogalmának a bekapcsolása
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a keresztyén szolgálat teológiájának a struktúrájába nem pragmatikus 
meggondolások eredménye. A Kijelentés közli velünk, hogy a keresztyén 
szolgálat letéteményese az egyház. Ezért és ily módon kell az ekklesiolo- 
giát a keresztyén szolgálat szempontjából időszerű és jelentős problémá
nak tekinteni.

Az egyik feladat, amelynek közös vállalására tisztelettel javaslatot 
teszek, az egyházról szóló reformátori tanítás bibliai alapon történő to
vábbfejlesztése annak érdekében, hogy a krisztológiai kiindulópont alkal
mazásával, tehát a keresztyén szolgálatról nyert felismerések érvényesí
tésével közelíthessük meg az egyház titkát. Ennek a feladatnak az aktua
litását a fentiek mellett az alábbi meggondolások igazolják:.

A reformáció korának ekklesiologiája nemcsak felelevenítésre, hanem 
továbbfejlesztésre is szorul. A reformátor atyák figyelme elsőrenden és 
szükségképpen a római katolikus egyházban deformálódott, Bibliától 
eltért ekklesiológia bírálatára irányult.

A felvilágosodás, a racionalizmus és a liberalizmus szellemi áram
latai, a protestantizmus egyházértelmezését befolyásolták és a reformáció 
biblikus egyháztanát elhomályosították. Szinte azt mondhatnék, hogy a 
prae-reformatoriikus és nem-protestáns keresztyén tradíció hűségesebben 
őrizte azt a kijelentést, amely szerint az egyház feje Jézus Krisztus és 
ezért az egyház, amely Krisztusnak teste eoelestiális test. Ezzel szemben 
a racionalizmus és liberalizmus hatására a protestantizmus területén 
térthódított az a szemlélet, amely az egyházat olyan vallásos egyesület
nek tekintette, amelynek erkölcsnemesítő hatására a társadalomnak is 
szüksége van.3

A szekuláris világnak az egyház eredetéről és természetéről alkotott 
— természetszerűen a keresztyén teológiától eltérő — képe, az egyház- 
történet során, az égyház önértelmezését nem befolyásolta.4 Sokkal in
kább befolyásolták azok a vallásfilozófiai és ébredési irányzatok, amelyek 
közvetlenül hatottak a keresztyén teológiára. Ilyen pl. a Sörén Kierke- 
gaardra visszavezethető exisztencializmus, amelynek mind a német Hei- 
degger és Jaspers, majd a francia Jean Paul Sartre által képviselt ateisz- 
tikus irányzata, mind pedig a Gábriel Marcel által képviselt keresztyéni 
ága elutasítja, hogy élesen bírálja az egyházat, mint institúciót.5 A má
sik tényező, amelynek kihatása számottevően érintette a protestáns kö
zösség egyházlátását a 19. században megindult és hazánk területén éppen 
a századunk közepén kulminált ébredési mozgalmak sorozata. Lehetetlen 
elvitatni e mozgalmak egyházkritikájának jogosultságát. Az egyházi ins
titúció megmerevedése, lelki elsekélyesedése és a krisztusi szolgálatban 
való megerőtlenedése igazolja ezt a bírálatot. Ugyanakkor nem lehet 
elvitatni azt a tényt sem, hogy ezek előtt a mozgalmak előtt általában 
nem az egyház megújhodásának a látomása lebegett. Igazában az egyház
ról lemondtak és annak egyesületi közösséggel való pótlására törekedtek. 
Ezért kétségtelennek tűnik előttünk, hogy a hazai ébredési mozgalmak 
kihatásai inkább az egyháztól való elidegenedéshez, semmint az egyház 
iránti szeretet és felelősség fokozásához járultak hozzá.6

Az egyesületi keresztyénség és az egyházak ellentétei kontinensün
kön ma már általában barátságos kompetícióvá szelídültek vagy békés 
egymás mellett élésbe torkolltak. (Pl. némely nyugatnémet egyházi terü
leten, „in, mit aber nicht unter dér Kirche” , az együttélés rendező elve.) 
Latens állapotban azonban az elidegenedés nyomai külföldön is és ha
zánkban is még megvannak és teljes feloldásra várnak. Ez a feloldás 
nagymértékben előrehaladt éppen azzal, hogy egyházaink igehirdetése 
a Krisztus nevében való emberszolgálat ügyében mélyebben megértett
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evangéliumot hirdetett, mint a legújabbkori ébredési mozgalmak evan- 
gélizációja. Ez az igehirdetés úgy hív Krisztushoz, hogy egyben az em
bert a világgal való szolidaritás vállalására szólítja lel.

Egyházaink igehirdetése ugyanígy középpontba kell állítsák az evan- 
gélizáció által elfelejtett másik tanítást is: az egyházról szóló kijelentést.

.. Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” — mondja 
Urunk (Jn 14,6). Ez azt jelenti, hogy aki Istent keresi, annak Krisztust 
kell követnie. Viszont aki Krisztust követi, annak Krisztus egyházához 
kell csatlakoznia. Az Ige testté léteiének csodája folytán az emberi tör
ténelembe belépett Isten jelenléte ebben a világban, érzékelhetően, kéz
zelfoghatóan manifesztálódik az egyház valóságában: „mert az egyház 
Krisztus teste, teljessége Önéki” (Ef 1,23).7

Teljes figyelmet kell szenteljünk a páli teológia „soma tou Christou” 
fogalmának — annak érdekében, hogy a Krisztushoz való megtérésre hívó 
üzenet egyet jelentsen az egyházhoz való hívással; az egyház iránti sze- 
retetben, felelősségben és hűségben való megújulással Urunk, aki földi 
életének napjaiban helyhez, időhöz kötött konkrét megbízatásokat adott 
tanítványainak, ma is él és ma is Ö szabja meg a keresztyén misszió 
időhöz, helyhez kötött feladatait. Előttünk úgy tűnik, hogy ez a feladat 
ma, a mi nemzedékünk életében, a keresztyének Krisztushoz való meg
térítésének a munkálása.8 (Egyben az is meggyőződésünk, hogy az embe
riség sorsának alakulása mélyen összefügg ennek a missziónak a sikeré
vel: vajon a keresztyén egyházak engedelmeskednek-e az ember ügyében 
Krisztusnak?) Ebben az összefüggésben kell elhelyezni az egyház iránti 
felelősségben, szeretetben, hűségben való megújulás igényét. Ennek az 
igénynek a motívuma nem valamilyen gyermekkori emlékekből táplál
kozó reminiszcencia, nem is a szekuláris világgal való szembehelyezkedés 
vágya, hanem az a szolgálat, amelyet Krisztus bízott a Világért az egy
házra. Végső fokon tehát az egyház iránti szeretet indítéka Krisztus. Aki 
Krisztust szereti, az egyházat kell szeresse. Ez az egyház nemcsak általá
ban és eszmeileg az Una Sancta Ecclesia, hanem valóságosan, az evan
gélikus testvérek számára Krisztus magyarországi evangélikus egyháza, 
a református testvérek számára Krisztus magyarországi református egy
háza. Arról vagyok meggyőződve, hogy elsőrenden egyházaink úrvacso
rával élő tagjait kell elérje a valamikori evangélizációk által elfelejtett 
bibliai tanítás a keresztyén szolgálat elkötelezéséről és ezzel összefüggés
ben a szolgáló egyház iránti felelősségről.

A tanítvánnyá tétel feladata és a tanítvánnyá létei folyamata Isten 
igéje szerint a sákramentumokhoz kapcsolódik („Elmenvén tegyetek ta
nítványotokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, Fiú
nak és Szentiéleknek nevében” .) (Mt 28:19). A szent keresztyénség sákra- 
mentumát az apostoli bizonyságtétel, az ősgyülekezet gyakorlata alapján 
úgy értékeli az egyház, mint a Krisztus testébe való betagolódás Lélektől 
vezetett szent, misztikus eseményét. Az Űri szent vacsora pedig a Fővel, 
Krisztussal való közösség megélésének kifejezése és eseménye. A kereszt- 
ségről szólói tanítás tekintetében a különböző egyházak között nincsenek 
éles ellentétek. A gyermek keresztség és a felnőtt keresztség gyakorlatát 
valló egyházak közötti divergencia sem végzetesen súlyos, hiszen a gyer
mek keresztség gyakorlatának őse mégiscsak a felnőtt keresztség volt. 
Annál élesebbek az úrvacsorái tanban jelentkező ellentétek. Az egyes 
egyházak közötti tanbeli és tradícióból eredő különbözőségek éppen az 
úrvacsorái tanban összegeződnek és az egyes egyházak különállása az úr
vacsorái közösség elkülönült gyakorlatában demonstrálódik. Ezért ért
hető módon az újabbkori ökumenikus mozgalom rendkívül nagy erő
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feszítéseket tett az asztal-közösség” helyreállítására. Számottevő ered
mény nélkül! Annak ellenére, hogy az ellentétek áthidalására irányuló 
törekvések ma már nem szorítkoznak csak a tanbeli különbözőségek 
akadémikus területére, hanem új összefüggésekben is vizsgálják a prob
lémát. Ezek az új összefüggések döntően a korral, a világgal való kon
frontációból adódnak. Így pl. az EVT „Hit és Egyházszervezet” bizottsága 
legutóbbi löweni ülésén 1971-ben „Az egyház egysége és az emberiség 
egysége” téma alá rendelte a sákramentummal kapcsolatos vizsgálódá
sait is. A löweni beszámoló szerint: „Bár a teológusok komoly erőfeszíté
seket tesznek olyan formák megtalálására, amelyekben a sákramentumok 
korporatív és missziói jellegzetességének új megértése összekapcsolódik 
a világban végzendő hatékony cselekvés új kötelezettségével — mégis e 
teológiai munka eredményei eleddig nem csapódtak le olyan fogalmi 
meghatározásokban, amelyeket a keresztyének többsége elfogadhatna és 
a gyakorlatba átültethetne (Löwen, 1971. 56. old.). A löweni jelentés át
tekintést ad a „Hit és Egyházszervezet” osztályának az uppsalai nagy
gyűlés után végzett ilyen némű munkálatairól. Ezt az összefoglalást át
tekintve, azt kell mondanunk, hogy e fáradozások során az Úri szent 
vacsora sákramentumának értelmezésében meghatározó jelentőségű ma
radt az egység szempontja. Az eucharisztiát elsőrenden úgy értelmezik, 
mint az egység sákramentumát. Meggyőződésem szerint a sákramentum 
krisztológiai, pneumatológiai értelmezésének előtérbe helyezése jelenthet 
a sákramentum titkának mélyebb megértése felé vezető úton előrelépést. 
Ilyen meggyőződéssel és ilyen értelemben teszek javaslatot arra, hogy 
egyházaink saját igemegértésük vonalán haladva, de mégis egymással 
közösségben maradva vállalkozzanak új, közös erőfeszítésekre az eucha- 
ristia bibliai értelmének teljesebb feltárása érdekében.

Erre a javaslatra bátorít fel a magyarországi evangélikus egyház 
körében folyó teológiai kutatás iránya, számos eredménye: Ismeretes, 
hogy az új evangélikus Agenda milyen széles körű tanulmányi munkára 
épült és hogy az istentisztelettel kapcsolatos elmélyült teológiai kutatás 
ma is tovább folytatódik gyakorlati teológiai szakcsoport keretében.

A krisztológiai alapvetésű diakóniai teológia kifejtése a magyaror
szági evangélikus egyház teológiai fáradozásainak hosszabb idő óta hang
súlyos törekvése, és ebben a folyamatban méltán tarthatjuk kiemelkedő 
eredménynek D. Káldy Zoltán püspök úr bratislavai díszdoktori érteke
zését, vagy az ezévi országos lelkészkonferenciákon tartott előadását. E 
krisztológiai kiindulású diakóniai teológia eredményei jutnak kifejező
désre a Lutheránus Világszövetség eviani nagygyűlésére készített magyar 
hozzászólásban is. Ez a tanulmány igen tanulságos módon mutatja fel 
az összefüggést egyfelől Krisztus küldetése és az egyház szolgálata, más
felől az úrvacsora és a diakónia között. Eszerint az úrvacsora a Krisztus 
küldetésében járó gyülekezetét a világban végzendő szolgálatra készíti fel.

*
A hivő értelem számára megragadható-e és miben áll a Verbum visi- 

bile, a kiábrázolt Ige titka? János 12,20—26-ban a következőket olvassuk: 
„Néhány görög is volt azok között, akik felmenőnek, hogy imádkozzanak 
az ünnepen: ezek azért a galileai Bethsaidából való Filephez mentek és 
kérték őt, mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy pedig Filep 
és szóla Andrásnak és viszont András és Filep szóla Jézusnak. Jézus 
pedig felele nekik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az 
Embernek Fia. Bizony, bizony mondom néktek: ha a földbe esett gabona 
mag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt
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terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét 
e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, 
és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, meg
becsüli azt az Atya.”

„Uram, látni akarjuk a Jézust” — ebben a kérésben Krisztus vizibi- 
litásának, láthatóságának az igénye jelentkezik. A meglepő válasz Krisz
tus áldozatára utal („ ... eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Embernek 
Fia. . .  Ha a földbe esett mag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig 
elhal, sok gyümölcsöt terem”). Ugyanakkor Jézus felszólítja a tanítvá
nyait, hogy kövessék őt („aki engem szolgál, engem kövessen”). Nyilván
való, hogy Krisztus követése a Krisztus-esemény teljességében — Krisz
tus születése, élete, váltsághalála és feltámasztása — értendő és érthető. 
A Krisztuseseményben is centrális helyen Krisztus áldozata, váltság
halála áll. Krisztus szolgája, aki Öt követi, Krisztus áldozatának érde
mében részesedik.

Krisztus mindenütt jelen van, mert kijelentette és megígérte („ímé, 
én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig”) (Mt 28,20). Krisz
tus mindenütt jelen valóságával kapcsolatosan a központi probléma Krisz
tus vizibilitása, mégpedig a szónak nem egyszerűen horasztikus, hanem 
eseményt, történést jelentő értelmében: Ahol Isten Lelke által megadatik, 
hogy az emberek Krisztust kövessék, ott Krisztus váltságműve megy be
teljesedésbe e világban, hiszen Krisztus követői az Ö áldozatának ér
demében részesednek. A megfeszített Jézus (aki a feltámasztott Krisztus) 
él tovább övéiben: Krisztus láthatóvá válik ezen a földön. A teljes Írás 
bizonyságtétele, Krisztus szavai, a keresztyén hivő tapasztalat megerősíti 
ezt az állítást! Lehetséges az, hogy a bűntől megrontott emberek Krisz
tust követve, a Lélek ereje által lényelgileg változnak meg. új minőséget 
nyernek, fiákká válnak. („Kibocsátotta Isten az Ö Fiának Lelkét a ti 
szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abbá! Atyám! Gál 4,6). „ . . .  akiket Isten Lelke 
vezérel, azok az Istennek fiai” (Rm 8,14). Ez az átlényegülés, — vagy ha 
úgy tetszik átminősülés, még más szóval újjáteremtés teszi lehetővé, hogy 
az ember így valljon önmagáról: „Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus” (Gál 2,20). Így válik lehetővé, hogy emberekkel 
szemben az apostol ezt a követelést támasztja: „Az az indulat legyen 
bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban (Fii 2,5).

A szereztetési igéknek, általában az Írás idevonatkozó közléseinek 
exegetikai vizsgálata, bibliai-teológiai értelmezése megengedi-é, hogy a 
jegyek átváltozása helyett a Krisztus testébe való betagolódás, a Krisztus 
testévé válás fent leírt folyamatára irányítsuk figyelmünket? A jegyek 
átváltozása Krisztus deális prézenciájának problémájára próbál magya
rázatul szolgáim. Krisztus reális prézenciájának megragadásához éppen 
a Krisztus testébe való betagolódás, a Krisztus testévé válás folyamatát 
vizsgálva érkezünk el. Így a jegyek átváltozása ill. a Krisztus testévé 
válás nem a teológiai ill. antropológiai kérdésfeltevés alternatívája, hiszen 
ez utóbbinál is a Krisztusesemény és annak döntő szakasza, Krisztus 
váltsághalála áll a középpontban.

Az én válaszom a fenti kérdésre feltétlenül igenlő. Nem bocsátkoz
hatom részletes fejtegetésekbe ez alkalommal, csak utalok néhány exe- 
geta megállapításra. 1 Kor 10,16—16. A hálaadásnak pohara, amelyet 
megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, ame
lyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünkéé? Mert egy 
a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből 
részesedünk. 1 Kor 12,27. Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész 
szerint. 1 Kor 6,15 Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek Krisztusnak tag-
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jai? Gal 2,20 Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jn 15 rész. 
Én vagyok az igazi szőlőtő . ..

Edward Schweitzer zürichi teológiai professzor szerint a soma elsőd
legesen a Názáreti Jézus személyiségét jelenti. Az úrvacsora szereztetése 
alkalmával elhangzó magyarázó szó: „ez az én testem” (Mk 14,22 pár) 
mindenekelőtt Jézus, személyét határozza meg, aki a halálba megy és 
odaadja magát övéiért. A hangsúly azonban azon van, hogy Jézus testét 
tudatosan adja oda áldozatul. Az 1 Kor 11,24-ben is a kenyérhez fűződő 
értelmező szavak (touto mou estin to soma) hangsúllyal nem a substan- 
ciára, hanem a hozzáfűződő akcióra esik. Ugyanúgy mint a Jézus véré
nek említése esetében is. A soma tehát nőmén actionis-ként a meg
jelölt cselekvés folyamatát kifejező főnév. (Theologisches Wörterbuch 
zum Neuen Testament begründet v. G. Kittel, hrsg. v. G. Friedrich, VII, 
kötet 1065. lap, Schweizer, E.: soma).9

Hasonló álláspontot fejt ki Heinrich Rendtorff, NTD 63. k (7. kiad, 
1955), de erről beszél Heinrich Schlier is, dér Brief an die Epheser, Ein 
Kommentár. Patmos-Verlag — 1962. (94. k. lap).

A sákramentumok krisztológiai értelmezése, közelebbről az eucha- 
risztiának mint a szolgálat sákramentumának a megértése, új felismeré
sek lehetőségét nyitja meg. Példának okáért:

Az ökumené közösségét évek óta foglalkoztatja a gyülekezet missziói 
struktúrájának kérdése. Miután a Krisztus közösségében élő egyház struk
túrája a Főben adott, Krisztus által meghatározott sakramentális közös
ség, a missziói struktúra felismeréséért folytatott fáradozásokhoz csak 
a sákramentum új megértése nyújthat segítséget. Káldy püspök úrnak, 
az egyház diakóniai szervezetéről, strukturáltságáról szóló fejtegetése 
szorosan kongruens azzal az igénnyel, amelyet én ez alkalommal sakra
mentális megalapozottsággal fejtek ki. Az eucharisztia krisztológiai 
értelmezése valóban lehetővé teszi, hogy Krisztus küldetését, az egyház 
misszióját, a konkrét gyülekezet életét és a hivő keresztyén ember szol
gálatát egységben láthassuk. Egységes missziói struktúra látomása 
bontakozik ki szemeink előtt, amely így funkcionál: Isten Lelkének 
vezetése mellett, az Ige hirdetése nyomán történik a Krisztus testébe 
való betagolódás eseménye,10 amelynek eredményeként részesedhetik a 
hivő urának istentiszteletében és emberszolgálatában: a megváltás mun
kájában.

Még egyetlen példát: az egyházainkban megújuló igeismeret nyi
totta fel szemeinket annak meglátására, hogy a sákramentumok kiszol
gáltatása, egyházainkban nem kielégítő. A népegyházi gyakorlat számára 
szinte csak népszokás a sákramentumokkal való élés. Sürgetően szük
séges, hogy a szent keresztségben valóban a Krisztus testébe való be
tagolódás, az úri szent vacsorában pedig a szolgáltató Krisztussal való 
közösség eseményét lássuk. Konkrétan a konfirmáció ügyére gondolok, 
amely nyilvánvalóan a szent keresztség és az úri szent vacsora sákra- 
mentumához kapcsolódó egyházi szolgálat. Nem volna szabad megelé
gednünk azzal az igénnyel, amely a népegyházi gyakorlat fenntartá
sának biztosítását követeli. Mélyebben fekvő problémákkal kell nyíltan 
szembenézzünk. A Krisztus testébe való bekeresztelkedés és a Krisztus 
szolgáló közösségébe való betagalódás Lélektől vezetett folyamatát nem 
megfelelő módon szolgáljuk azzal, hogy egy bizonyos életkorban mecha
nikusan konfirmáljuk gyermekeinket és ezzel őket — úgy mondjuk — 
Krisztus úrvacsorái közösségének tagjaivá avatjuk. A konfirmáció prob
lémájának mélyreható elemzése a harmadik feladat, amelynek közös 
munkálására mély tisztelettel javaslatot teszek.
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Kontinensünkön a két hitvallás egyházai komoly erőfeszítéseket 
folytatnak a szószéki és úrasztali közösség helyreállításáért. Ezeknek a 
fáradozásoknak az eredményei a leuenbergi konferencia Konkordátum 
tervezetében előttünk vannak és azokkal kapcsolatban külföldi hittest
véreink véleményünk nyilvánítását kérik. Mi áldást kívánunk ezekre a 
törekvésekre azzal az őszinte óhajtással, hogy bárcsak külföldi test
véreink is elnyerhetnék az egymással való testvéri közösség azon aján
dékait, amelyekért mi Istennek hálát adunk. Mégis Káldy Zoltán főtisz
telendő úrral együtt úgy gondoltuk, jó és hasznos volna, ha az elkövet
kezendő hónapok valamelyik napján egyházaink vezetői, professzorai 
és doktorai egybegyűlnének a nagygeresdi ekklésiában és kollokviu
mot tartva együtt hálát adnánk az egyházaink közötti testvéri kö
zösségért, megújítanék az atyáink által kötött egyezséget, véleményt 
közölnénk egymással a leuenbergi konkordátumot illetően és egyben 
megvitatnók közös feladatainkat a teológiai kutatás területén. Mély 
tisztelettel kérem erre az Agenda listára a jelzett problémák felvételét 
is, abban a meggyőződésben, hogy a keresztyén szolgálat ekklesiológiai 
összefüggéseinek teljesebb feltárása hozzájárulhat egyházaink szolgá
latának hatékonyságához — embertársaink javára, Isten dicsőségére.

D. Dr. Bartha Tibor
JEGYZETEK

1. A  prioritások rendjét keresve lehetetlen előtérbe helyezni az Ige szolgá
latát úgy, hogy az ig e  szolgálata ellentétbe kerüljön  az em ber ügyének a szolgá
latával. A  kettő szorosan összetartozik.

2. M ély tisztelettel gondolok  e ponton Vető Lajos, Krisztusban szeretett 
Atyánkra, munkatársaira, az előttünk Jártakra, akik a Krisztusnak engedelm es
kedő döntés konzekvenciáit, a Krisztus akaratát m egérteni nem akaró bizonyos 
keresztyének dühét a maga teljes hevességével elviselték, elhordozták, s velük 
együtt mi is elviseltük és elhordoztuk.

3. A  racionalizm us és liberalizm us ekkléziológiáját és a vele szem ben m eg
induló harc leírását 1. E. H irsch : Die G eschichte dér neueren evangelischen Theo- 
logie. V. Dér Streit um den K irchenbegriff, 145—231; valam int: Trutz R end torff: 
K irche und Theologie. Die system atische Funktion des K irchenbegriffes in dér 
neueren Theologie. 2. A ufl. 1970. 27—63.

4. Mi tisztelettel tudom ásul vesszük és örülünk annak, hogy hasonló respek- 
tussal veszi a szekuláris világ tudomásul a mi m eggyőződésünket.

5. Az exisztencializm us magatartására jellem ző S. K ierkegaard késői irataiban 
egyre erősödő támadása az egyház ellen : ,,Unwissenschaftliche N achschrift”  Ausg. 
H irsch , 1957; továbbá: ,,Der A n griff”  1960.

6. Ez az elidegenedés nyilvánvaló előttünk. Nem azt jelentette, h ogy  hívő ke
resztyének feladták keresztyén hitüket. E llenkezőleg! Itt m élyebb hitre törekvő 
keresztyénekről van szó. Olyan keresztyénekről, akik a m élyebb hitre való törek
vésükben hagyják el az egyházat.

7. Az új protestáns teológiában Barth K ároly  hívja fe l először a figyelm et az
egyház krisztológiai aspektusának a fontosságára. Tőle származik az a m éltán 
korszakalkotónak nevezhető m ondás: „d ie  K irche . . . sekundáre Form  seiner
Existenz”  azaz ,,az egyház m ásodlagos életm ódja”  K irchliche Dogm atik 11/1,543. 
Ennek a gondolatnak klasszikus kifejtése található Eduard Schw eizer: Das Leben 
des H erm  iin dér Gem einde und ihrer Diensten, 1946; D. B on h oeffer : Sanctorum  
Comm unio. Dogm atische Untersuchung Soziologie dér Kirche, 1954; valam int a 
legújabb alapvető krisztológiai m űvekben : W. Pannanberg: Grundzüge des Chris- 
tologie, 1969, 386 k. H. D em bow ski: Grundfragen dér Christologie, 2. Aufl. 1971. 
323 kk.

8. Bárm ilyen botránkoztatóan hangozzék, a legm élyebb m eggyőződésem  és m eg
győződésünk szerint a keresztyén m isszió központi feladata ma, ezen a fö ldön  a 
keresztyének Krisztushoz való megtérése.

9. A  soma fogalom  alkalmazása a keresztyén gyülekezetre nyilvánvalóan azért 
történik, mert ez a m egjelölés juttatja legm élyebben kifejezésre az egyháznak 
Krisztushoz való viszonyát, a vele való közösséget, a Tőle való függést és a Neki 
való eszközi alárendeltségét.

10. Vagyis a Krisztus testévé válás, a „transsubstantiátió”  esem énye nem a 
jegyekben , hanem Krisztus követőiben.
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ÖTVENEDIK TEO LÓ G IAI DO KTO RUNK
D. Dr. Bartha Tibor köszöntése az Evangélikus Egyház
nevében

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnöksége nevében 
testvéri szívvel, megbecsüléssel, igaz tisztelettel köszöntőm Főtiszteletű 
Püspök Urat.

Nemcsak a Magyarországi Evangélikus Egyház Elnökségének, és 
nem is csak az Evangélikus Teológiai Akadémia Tanári Karának volt a 
kívánsága az, hogy az Evangélikus Teológiai Akadémia a Főtiszteletű 
Püspök Urat tiszteletbeli doktorává avassa, hanem a Magyarországi 
Evangélikus Egyház közvéleményének, gyülekezeteinknek, gyülekezeti 
tagjainknak s köztük lelkészeinknek. Egyfelől azért, mert gyülekeze
teink, lelkészeink velünk együtt látták azt az óriási munkát, amit 
Püspök Űr végzett és végez. Látták azt az egyértelműséget; teológiailag, 
politikailag és egyházpolitikailag, amivel Főtiszteletű Püspök Űr szolgá
latát végzi és felfigyeltek erre az egyértelmű, bátor, rizikókat vállaló, 
előremutató szolgálatra. Másfelől az evangélikus közvélemény az öröm 
pecsétjét látja ezzel a doktorátussal arra a jó viszonyra, arra a testvéri 
közösségre, amely a Magyarországi Református Egyház és a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház között fennáll. Sokan úgy látják, hogy az 
egy tömbből kinövő két ág; a református és az evangélikus ág, a refor
mációnak ez a két szép ága, amint egymás felé hajol, erre akarják 
rátenni a pecsétet, hogy hajoljon még közelebb, legyen még melegebb 
a testvéri közösségünk, s legyen még gyümölcsözőbb.

Teológiai Akadémiánknak van egy anyakönyve, a „Teológiai Dok
torok Anyakönyve” . Ebben az anyakönyvben fel vannak sorolva mind
azok a doktoraink, akik „rite” , vagy „honoris causa” kapták az elmúlt 
években a doktorátust. A sorozatban az első Söderblom Náthán, volt 
uppsalai püspök, az ötvenedik a sorozatban D. Dr. Bartha Tibor püspök. 
Miért merem a két nevet így együtt említeni, és felhívni a figyelmet 
erre, a szerintem nem véletlen dologra?

Mindannyian tudjuk, hogy Söderblom Náthán már 1914 novembe
rében, az első világháború megindulása után felhívta a figyelmet és 
kiáltványt adott ki a békéért, a háború áldozatainak a segítésére. Utána 
pedig elindította azt az ökumenikus mozgalmat, amelyet Ö egyáltalán 
nem látott ilyen l’art pour l’art, önmagáért való ökumenikus mozga
lomnak, hanem Ö úgy gondolta, hogy a keresztyéneknek össze kell 
fognia, hogy együttesen tudjanak bizonyságot tenni szóval és cseleke
dettel a világban, a világért, az emberekért, a békéért, a nyomorúság 
legyőzéséért.

Én úgy látom, hogy Bartha püspök úr a beteljesítője, továbbvivője, 
tartalmilag gazdagítója mindannak, amit Söderblom Náthán a maga 
korában gondolt. Ugyanígy látom az első helyen álló Söderblom nevét 
nagyon összekapcsolva az ötvenedik doktorunkkal, Bartha Tibor püspök 
úrral. Igen, az ökumenizmus azért, hogy segítsük az emberiség ügyét, 
hogy segítsünk a lesújtottaknak, hogy meggátoljuk a háborút, hogy 
segítsük a jóakaratú emberekkel együtt a társadalmi igazságosság meg
valósítását, a faji egyenlőség megvalósítását. Azt, hogy legyen minden
kinek elég kenyere a világon, békés otthona, öröme és reménységgel 
tudjon előrenézni. Ez az ökumenizmusnak az első rendű feladata és
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vita nélkül Bartha püspök úr erre tette rá az életét. Ezt szeretnénk 
megköszönni és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az áldását 
Püspök Ürnak átadni. Ezen szolgálaton belül két dologra szeretném még 
felhívni a figyelmet.

Az egyik az a prófétai szolgálat, amit Püspök Űr végez idehaza és 
külföldön. Tudjuk nagyon jól, hogy az egyház prófétai szolgálatát — 
elsősorban a nyugati országokban, de egy ideig sokan még itthon is — 
úgy gondolták, hogy negatíve kritizálja azt a társadalmi rendet, amely 
ebben az országban épül, és azokat tekintették a „valódi prófétáknak” , 
akik minél több rosszat tudtak mondani erről a társadalmi rendről, az 
Egyház székében ülve sokszor nyelvöltögetve arra a társadalmi rendre, 
amely épül, s amelyik a mienk! Bartha püspök úr a prófétai szolgálatot 
nem ilyen negatívumban látta és látja, hanem abban a pozitívumban, 
hogy odaállni népünk mellé és együtt építeni ezt a társadalmi rendet, 
segíteni annak békéjét, ennek a társadalmi rendnek a kiteljesítését és 
egyben, ebben a társadalmi rendben az Egyháznak jó irányú, gyümöl
csöző, előremutató szolgálatát. Én nagyon jól tudom, hiszen magam is 
átéltem, hogy aki ilyen prófétai szolgálatra vállalkozik, az sok sebet 
kap. Annak sok álmatlan éjszakája van, mert a visszahúzók, a min
den kákán csomót keresők, a mindent jobban tudók, az „igazi egyhá
ziak” , az „igazi teológusok” azt hiszik, hogy ez nem igazi prófétai szol
gálat. Meggyőződésem szerint Bartha püspök úr az igazi prófétai szol
gálatot teljesíti, amikor ezek között és ennek ellenére bátran ment 
előre, nemcsak itthon, hanem odakint is. Én láttam Bartha püspök urat 
néhányad magával — hadd mondjam így — egyedül maradni. Az Egy
házak Világtanácsa Központi Bizottsági ülésén nem is olyan régen, ami
kor — ha szabad — egy Világgal szemben állt fel, és mondotta ki a 
vietnami nép igazságát, amelyet az Egyházak Világtanácsa meg akart 
kerülni. Az idő, de még többet kell mondanom, Isten Öt igazolta, ben
nünket igazolt. Ez a prófétai szolgálat: bátran előrelépni ott, ahol má
sok kullognak, visszahúznak, gáncsoskodnak, rágalmaznak és gyanú
sítanak. Szeretném megköszönni Bartha püspök úrnak ezt a bátor, meg
ismétlem: rizikókat vállaló, belső meggyőződésből eredő, hitből fakadó 
prófétai szolgálatát. Ez számunkra is, az Evangélikus Egyház számára 
is bátorítás.

A másik ezzel összefügg: különös hangsúlyt érdemlő békeszolgálata. 
Az Országos Béketanács Elnöksége tagjaként, a Keresztyén Békekonfe
rencia tagjaként, Európa Biztonsági és Együttműködési Bizottsága Ma
gyar Nemzeti Bizottsága tagjaként, egyháza püspökeként fáradhatatla
nul szolgált és szolgál. Én láttam, és nekem szabad erről beszélni: afri
kai hőségben, amely egészségének, éppen úgy, mint a mi egészségünk
nek, nem éppen kedvező, nehéz, járványos területeken, szinte sokszor 
elalélva, másfél évtizeden keresztül vitte a béke üzenetét, és ahol csak 
tudta, munkálta a békét. Neve elválaszthatatlanul összefügg a békével, 
összefügg a Keresztyén Békekonferenciával, a népek jövendőjével.

Befejezésül; kicsinek tűnik, de nem az, szeretném megköszönni a 
hazai ökumenén belül végzett drága szolgálatát. Az, hogy itt az öku
menikus Tanács tagegyházai egy családdá lettek, és valóban családtag
ként szeretik egymást és munkálkodnak együtt, egymásért és drága 
magyar népünkért, abban Neki rendkívül nagy szerepe van. Nemcsak 
a szavát, a szívét adta bele. Osztogatta a szívét, s mindegyikünk kapott 
belőle egy-egy darabot, de még mindig maradt nagy szíve Püspök Ürnak.
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Hálásan köszönjük! Fogadja el rajtam keresztül a Magyarországi Evan
gélikus Egyház szívét, szeretetét, megbecsülését.

Hadd köszöntsem, s ezt meg is szabad tennem ebben az ünnepi 
órában. Kedves Főtiszteletű Asszonyt! A Főtiszteletű Asszony pontosan 
tudja, hogy nem egyszerű a püspöknéknek a dolga. Sok lemondás, sok
szor egyedülvalóság, együtt küszködés a férjükkel, problémákkal. Mi, 
evangélikusok is megköszönjük Főtiszteletű Asszonynak, hogy a Püspök 
Ür mellett olyan sok szeretettel, olyan igazi, feleségi szeretettel áll. 
Isten gazdagon áldja meg!

D. D. Káldy Zoltán
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Tanulmányok

Petőfi sárszentlőrinci tanára
SZÁZ ÉVE HALT MEG LEHR ANDRÁS

„Legyen áldott emléked, hosszú pályádon, nehéz, de igaz életet 
éltél!” — Dr. Sass István orvos emlékezik így, amikor tollat fog, 
hogy megörökítse ,a halhatatlan iskolatárs, Petőfi Sándor sárszent
lőrinci tanulóéveit, a kis gimnáziumot, annak rajongva szeretett ta
nára, L e h r  A n d r á s  emlékét. Elcsukló hangú tiszteletadásához so
kan csatlakozhatnak, akik a nagy nevelő katedrája elől el nem fogyó 
útravalóval indultak az életbe. Negyvenegy évi nevelői munkája alatt 
kiváló emberek egész sorát bocsátotta szárnyra, s hogy azok fényes 
nevet vívtak ki maguknak, abban tehetségük, szorgalmuk és becsü
letes munkájuk mellett része van az elméjük és lelkűk formálásán 
munkálkodónak is. — A Soproni Evangélikus Lyceum és Főiskola 
1873—74. évi értesítője is férfias megilletődöttség hangján kezdődik: 
E napon — szeptember 3. — akart megindulni a munka. De a nap, 
amelyet az örömteljes megkezdés napjává akartunk tenni, mély gyász
ba borította a tanári kart és az ifjúságot. Mert Lehr András, a latin 
irodalom tanszékében 20 éven keresztül működő tanártársunk szep
tember 3-án az élők sorából kimúlt. — Szeptember 5-én a Várkerület 
5. sz. gyászházból az egész város részvétele mellett a soproni evan
gélikus temetőben helyezték örök nyugodalomra. A hosszú gyászmenet
ben szép számmal voltak . soproni öregdiákok is, akik vidékről fel- 
sereglettek, hogy elkísérjék utolsó útjára szeretett tanárukat. Emléke 
ma is méltó arra, hogy felidézzük.

Német telepes ősöktől indult. . .

Lehr András ősei 1724-ben érkeztek Németországból, s a kistor- 
mási pusztán telepedtek le. Apja, Lehr András, már gyönki vaske
reskedő volt, anyja, Lagler Mária Erzsébet Rozália, Lagler György 
kistormási lelkész leánya. Anyai nagyanyja, Mohai Kiss Katalin, Kiss 
Péter györkönyi lelkész leánya. Az ő révén Lehr Andrásban magyar 
vér is csörgedezett.

Lehr András Gyönkön született 1807. december 31-én. Iskoláit 
Gyönkön és Sopronban végezte. Feltehetően külföldi egyetemen is ta
nult, de hogy hol, annak még nem sikerült nyomára jutni. 1831 őszén 
kerül Sárszerttlőrincre a betegeskedő Haag Péter professzor mellé. 
Elmeháborodott főnöke féltékeny rá, nem szívlelheti, ismételten el
üldözi. 1832. március 16-án nyer teljes jogú megbízást a sárszentlőrinci 
iskola vezetésére, amikor az iskola felügyeleti hatósága a háborodott 
tanárt betegségére való hivatkozással felmenti, és a tanítás felelőssé
gét a 24 éves segédtanárra ruházza. Haag betegsége, ügyének vizs
gálata elviszi ugyan a tanév tekintélyes részét, Lehr András mégis a 
csonka félévben olyan jó eredményt mutat fel a július 12-én a temp
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lomban rendezett nyilvános vizsgán, hogy az egyházmegye vezetősége 
véglegesíti megbízását. Ezzel elkezdődik 21 év gyümölcsöző munkája 
a sárszentlőrinci egyházmegyei iskolánál. A lőrinci gimnáziumnak ez 
a fénykora. Az egyházmegyén kívülről is szívesen küldik a tanulni 
vágyó fiatalokat Lehr András keze alá, s Petrovits István szabadszál
lási mészáros is beíratja fiát a második évre is — az első év zavarai 
ellenére.

A szabadságharc leverése után az állami rendelkezések teljesít
hetetlen követelmények elé állítják a tolnai egyházmegyei iskolát, de 
a többi protestáns magyar iskola is a lét és nemlét kérdése elé kerül. 
Sárszentlőrincen nem tudnak anyagi alapot teremteni a megkívánt 
négy tanár alkalmazásához, s ekkor a dunántúli evangélikus egyház- 
kerület Lehr Andrást elviszi soproni iskolájához „életmentő” profesz- 
szornak. 1853-tól 1873-ig munkálkodik itt mint a lyceum és a böl
cseleti és teológiai főiskola tanára. Főleg latin nyelvet, de mellette 
magyart és történelmet is tanított. Tagja volt a tanár jeléteket vizs
gáztató bizottságnak is.

. . .  a magyar nyelv és a klasszikus magyar irodalom tanításához 
érkezett

Lehr András beszédes példája annak, hogy mennyire meg tudja 
hódítani a magyar föld, a magyar iskola és a magyar kultúra a keb
lére került idegent. Dédapja még Németországban született, iskoláit 
még ő is német környezetben kezdte, de egész életművét a XIX. 
században öntudatosuló magyar nevelés szolgálatában teljesítette. En
nek a szellemi formálódásnak mérföldkövei lehetnek: a soproni evan
gélikus lyceum, amelynek 1823—27-ig tanulója, és a sárszentlőrinci 
gimnázium, amely általános kulturális feladata mellett azzal a céllal 
is létesült, hogy a német telepes gyülekezetek fiait magyar nyelv
tudással és korszerű műveltséggel küldhesse vissza falujukba tanítói, 
faluvezetői munkakörbe. Lehr András vezetése alatt a kis gimnázium 
nagyszerűen betöltötte ezt a hivatást. Egyházmegyei rendelkezés szü
letett arról,, hogy a sárszentlőrinci iskola elvégzése nélkül senki sem 
tölthetett be tanítói hivatalt az esperesség területén.

A kis gimnázium elég széles skálájú tantervében Lehr András 
alatt a magyar nyelv, a magyar írás — a szépírás éppen úgy, mint a 
helyesírás —, a magyar irodalom tanítása hangsúlyos helyet foglalt 
el. Az iskola fennhatósága éppen ezidőben dolgozta ki oktatási és ne
velési elveit, amelyhez előbb kikérte a fiatal tanár véleményét. Ebben 
az előterjesztésben világosan előttünk vannak Lehr András pedagógiai 
elvei. Hangsúlyozza az anyanyelvi oktatás elsődlegességét: „A tudo
mányok közönségesen taníttassanak magyar hazai nyelven.” A fel
sőbb iskolákban megkívánt előmenetel érdekében elkerülhetetlen ugyan, 
hogy „némely tudományt deákul tanuljanak, úgy azonban, hogy azo
kat, amiket a tanítványok áltáljában idegen nyelven tanultak, anyai 
nyelvükön is előadhassák.”

A szép és hibátlan írás mellett a szép beszédre is súlyt helyezett 
Lehr András. Ezt a szónoki gyakorlatok és a szavalási — declamatio — 
próbatételek által igyekezett elérni. „A szónoki gyakorlás az Ifjúban 
a bátorságot — a hang ejtését és a Nyelv helyes kimondását akarja 
leginkább nevelni. A lelkes Írók munkái erre legalkalmatosabbak, mivel 
ezekben a Nemzet nyelvének nem mindennapi szavai ezer alakban for-
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dúlnak elő. Berzsenyi Dániel volt közkedvességben. Populáris Írót, ki
nek Versezeti Declamálásra alkalmatossak volnának, nem ismér Alól
írt. Triviális van, de nem gyermek szájába való. A folyó beszéd nehéz 
tanulhatású.” — A magyar nyelvújítás, a magyar költészet magára 
találásának idején Lehr András a versek nyelvén tanít magyarul. Azo
kat is gondosan megválogatva, a nevelőre mindig kötelező magas mér
téket alkalmazva. A legmodernebb nevelési felismerés, hogy a jó vers 
könnyebben tanulható, mint a próza. S ezek az elvek nem találtak 
süket fülekre a kis nádfödeles, falusi gimnáziumban. „Mindenkor azt 
vettük észre a közönséges Próbatételek alkalmakor, hogy az Ifjú a 
Classicus darabot egészen elmondhatta, ami pedig nem oly érdekes, 
ámbár gyermekies volt, ezt hallottuk »Másik« »Elég«. Így a publicum 
csak a velős szépnek tapsolt.”

Nem véletlen, hogy ezelőtt a katedra előtt és ebben a publicum- 
ban ott ült Petőfi Sándor is 9—11 évesen.

Az emberség pedagógusa

Petőfi életírói kiemelik, hogy a sárszentlőrinci gimnáziumban Lehr 
András közel tudott férkőzni tanítványai leikéhez. A kis Petrovits is, 
akiről előző tanítója, a szabadszállási Ujlaky István, azt vallotta, hogy 
„kissé nyakas, önfejű, magába vonuló, közlekedni egy tanulótársával 
sem szerető, a játéktól is félrehúzódó volt” , Lőrincen egészen feloldó
dott, a játékban vezető szerepet vitt, s életre szóló barátságot kötött. 
Késze volt ebben Lehr Andrásnak, aki a tanteremben együt gondolko
dott, együtt tanult és együtt vizsgázott tanítványaival, s a játszótéren 
ugyancsak velük futott és métázott. Hogy ez nála nem természeti adott
ság és könnyed barátkozás volt — életírója szerint „kevés szavú, ma
gába vonult, rendkívül mély érzésű ember volt” (Hajas Béla: A Lehr- 
család és Lehr András) —, hanem átgondolt, elvszerű pedagógia, amellett 
ékesen bizonyítanak előbb is idézett, az iskola nevelési instrukcióihoz 
fűzött észrevételei. Hadd lássunk még néhány idézetet.

„Egyedül a Tanító tisztje ismerni mindegyik Tanítványát, s e sze
rint is fogja sikeresen azt a feladott példák által az Oskolában nyil
vánosan gyakorolni.” Az egyénenkénti foglalkozás és megítélés világos 
alapelve.

„A Gyermek csak arról írhat, amit ért — hall — és lát —, és 
amint a természeti ész vezérli a Gyermeket, a szerint ír. Ahány féle 
az értelem, annyiféle a munka és annak formája.” (Bár talán csak 
írásmód, mégis milyen megkapó, hogy mindig nagybetűvel kezdi az 
Ifjúságot, a Tanítványt és a Gyermeket!)

„A figyelmes író mindenkor igyekezett, a gondatlan, ha mindjárt 
egy sort is kellett nékie írni — amit a szónak tellyes értelmében ked
vetlenül tapasztalt az Alólírt, — gondatlanul tette kötelességét.” Nem
csak a szép teljesítményeken őszintén örülő, hanem a gondatlanság 
jelein szíve szerint bánkódó pedagógus! A felületességet a szónak teljes 
értelmében kedvetlenül vette tudomásul. Bizonyára mindig remélt, 
mindig többet várt a tanítványaitól.

Emberséges pedagógiájára vall egy a templomba járással kapcso
latos s egyházi feletteseivel vitát sejtető megjegyzése is. „A Temp
lomba az Oskolából minden vasárnap kétszer seregesen megy az Ifjú
ság. — Ebben az esztendőben kétszer Vasárnap délután engedelemmel 
nem ment, de nem ok nélkül — Ekkor egyszer történt, hogy a Tanító
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ezeket mondta: „Most nem megytek a Templomba, mivel a halotti be
széd későbben esik, azonban aki akar, elmehet. A részre nem hajló 
Bíró ítélje meg, hogy ez által kényére volt-e eresztve az Ifjúság. — 
Azonban jónak fogja tartani a Tanító a Gyermekeket a nagyobb hide
gekben otthon tartani; amit a Szülők köszönettel fognak venni. — Azt 
is parancsolja a Vallás: Vigyázz egészségedre!”

„Docendo discimus. — Az ügyesebb az ügyetlent oktatja. — A Cor- 
repetitio áll.”

Ma is érvényes és érvényesítendő elvek ezek. Mégis a következő
vel zárja felterjesztését Lehr András: „Alólírt ezen á szabályokkal él 
a tanításban, hogy tökéletesebbek is lehetnek, azt érzi; — azért ma- 
katsul nem is akar azokhoz ragaszkodni: — e végből egész tisztelettel 
megkéri a T. T. oskolai kiküldöttséget, hogy a kifogásokat és Észre
vételeket vele közölni méltóztasson.”

Ezeket a pedagógiai elveket Lehr András még fiatalon, kezdő tanár 
korában foglalta írásba, de egész életén keresztül alkalmazta, öregkori, 
soproni tanítványa is így emlékezik rá: „Kisdiákkoromból jól emlé
kezem roskatag alakjára, ősz szakálltól övezett, tisztes arcára. Ahítatos 
tisztelettel néztünk rá, és elgondoltuk, milyen nagy ember lehet az, 
akitől még Petőfinek is volt mit tanulnia. Jó tanár volt csakugyan. 
Lehr András atyja volt tanítványainak.” (Szigethy Lajos: Luther lelke 
II. 89. lap.)

Jeles tanárok ősatyja

Lehr András életműve nem is szakadt meg 1873. szeptember 3-án, 
hanem folytatódott és még inkább kiterebélyesedett. Soproni katedrá
ját veje Gombocz Miklós foglalta el, aki a soproni főgimnázium igaz
gatói tisztét is hosszú időn át betöltötte. Ennek fiai Gombocz Zoltán 
nyelvész, egyetemi tanár, Gombocz Endre természettudós, egyetemi m. 
tanár a magyar tudományos élet kiváló képviselői lettek. Sárszentlőrinci 
tanári állásában fia Lehr Albert lett utóda, aki az iskolát Bonyhádra 
is elkísérte, később budapesti főgimnáziumi, majd egyetemi tanárként 
a magyar nyelv és irodalom ritka ismerőjeként vívott ki nagy nevet 
magának. Másik fia Lehr Zsigmond ugyan csak 30 évet élt, pozsonyi 
tanárként már neves költő és műfordító volt. Ennek fia, Tolnai Vilmos, 
a pécsi egyetem irodalomtörténet professzoraként fejtett ki igen gazdag 
munkásságot. Egyik leánya, Lehr Emma — sajnos, ugyancsak fiatalon, 
35 éves korában —, a rozsnyói evangélikus felső leányiskola igazgató
jaként halt meg. Lehr András leszármazottain beteljesedett a régi bib
liai ígéret: Megáldom ezerízig azokat, akik szeretnek engem és az én 
parancsolataimat megtartják. Ez az áldás öröklődik még 100 év után 
még dédunokáin is, akik a maguk helyén mind hűséges tagjai evan
gélikus egyházunknak és értékes munkásai a magyar szellemi életnek.

„Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja 
m úl. . ”

Csepregi Béla
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MADÁCH ÉS FŐMŰVE EVANGÉLIKUS SZEMMEL
SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁN

1.

Nagy Iván történész 1861. október 21-én azt írta barátjának, Ma
dách Imrének: „ .. .N e m  Nógrád, a haza dísze vagy te már!” Mi ma 
azt is mondhatjuk: Madách Imre nemcsak Magyarország, hanem az 
egész világ „dísze” már. Petőfivel együtt, akivel egy hónapban szüle
tett, három hét különbséggel, 1823. január 21-én.

Drámai költeménye, Az ember tragédiája, 26 nyelvű 67 fordításá
nak 99 kiadásával, Petőfi lírája mellett a legvilágirodalmibb magyar 
költői alkotás.

2.

Madách ősei. Madách Imre törzsökös nógrádi nemzetség sarja. 
Legrégibb ismert őse Radon de Oszlán II. Endre királytól kapta a ne
mességet 1235-ben. Ennek a Radonnak egyik fia keresztnévül kapta 
a „Madách” nevet. Ebből lett aztán a családi nevük. A „Madách” nevet 
sokan próbálták így-úgy értelmezni, neves nyelvészünk, Melich János, 
azonban kimutatta (Magyar Nyelv, 1919. XV. 1.), hogy ősmagyar ere
detű.

A sztregovai régi Madách-várnak, az „Olim Castellum”-nak szinte 
szerves részét képező evangélikus templom oltárának egyik oldalán 
falbaeresztve régi címer van, a Rimay család címere keresztalakú hor
gonnyal.

Rimay János, a 16. századi jeles evangélikus költő és hazafi, Ba
lassa Bálint barátja, akinek két énekét, a 292.-et és 329.-et ma is éne
keljük, — édesanyja Madách Krisztina volt. (Magyar Történelmi Tár 
1862-es, XI. évf. 238. oldal; Radvánszky Béla: Balassa és Rimay barát
sága, 4. oldal.)

Madách Imre egyik őse, Gáspár, maga is költő, Rimay több latin 
versét magyarra fordította. A buzgó evangélikus Rimay János aztán 
sógorát, Madách Pétert, evangélikus hitre vonzotta. (Voinovich Géza: 
Madách Imre és Az ember tragédiája. 9. oldal.) Ettől fogva a Madáchok 
öt nemzedéken át az evangélikus egyház hűséges hívei voltak. Különö
sen buzgó evangélikus Péter ötödik ivadéka, a költő dédapja. Vallásos 
énekeket írt. Tőle származik például a Cithara Sanctorum — Tranos- 
cius 916.-os, hatversszakos éneke.

Palágyi Menyhért, Madách Imre egyik legelső életrajzírója és érté
kelője azt írja a költő dédapjáról, Jánosról: „János még igen buzgó 
lutheránus, vallásos énekeket ír t ... , egyáltalán többet törődött a val
lással, mint a gazdaságával. . . ”

1758-ban nagy tűz pusztított Sztregován. Leégett az egész falu, a 
templom is, kastély is. De Madách János felépíttette az egészet saját 
költségén. Ebbe azonban tönkre is ment, s gondjaiba belehalt. Egyet
len kiskorú fiát, Sándort, ügyes érzékkel az akkori váci római kato
likus megyéspüspök, Migazzy Kristóf vette pártfogásba, neveltette fel 
— római katolikussá. Madách Sándor, a költő nagyapja, aztán neves 
jogász lett, Nógrád tiszti ügyésze. Ö volt a Martinovich-féle összees
küvés 13 vádlottjának védője. (Fraknói: Martinovich és társainak ösz-
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szeesküvése. 337. old.) Az evangélikus Madách-ősök a sztregovai evan
gélikus templom kriptájában pihennek, de Sándorral római katolikus 
ág kezdődik.

Sándor fia, Imre, költőnk atyja, az erősen római katolikus Majthé- 
nyi Annát veszi feleségül, de jellemző, hogy az ifjú pár esküvője em
lékére úrvacsorái kelyhet ajándékoz az evangélikus egyháznak a bete
gek használatára ezzel a felírással: Emericus Madách cum consorte sua 
Anna Majthényi, pro usibus infirmorum Aug. Confess. Add. Eccl. A. 
Sztregovensis offert 1817. 1. Januarii.” S nincs kifogásuk az ellen, hogy 
a Madách-telken emelt s 1819-ben újra felépített evangélikus templom 
homlokfalán ez a felirat ékeskedik:

D. O. M.
Sztregova, Kisfalu, Kislibercs’ora, Keletsén
Lutheri penetrat dogmata sacra probe.

Azaz:
Sztregovát, Kisfalut, Kislibercset, Kelecsént
Luther szent tanításai jól átjárták.

(Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyének Históriái, Geographiai 
és Statisztikai esmertetése. 1826. I. 95, 98. oldal.)

A költő tehát már római katolikusnak született. De milyen érdekes 
és — ezt magam jegyeztem ki a sztregovai római katolikus keresztelési 
anyakönyvből — keresztapja az akkori sztregovai evangélikus lelkész, 
Bukva György.

3.

Madách barátai. Nem lehet véletlennek tekinteni, hogy Madách Imre 
minden igazi barátja evangélikus, sem azzal nem lehet csupán magya
rázni, hogy az akkori Nógrádban hozzávaló kaputos emberek között sok 
volt az evangélikus. Vonzódott az evangélikusokhoz. (Azt csak éppen 
zárójelben említem meg, hogy szerelmei is sorban evangélikusok vagy 
protestánsok, a kis Lónyai Etelkától Dacsó Lujzán keresztül feleségéig, 
Fráter Erzsiig.)

Barátai között Szontágh Pált kell első helyen említeni. Horpácsi bir
tokos, szécsényi főbíró. Európai műveltségű ember, egyházkerületi és ős
agárdi felügyelő, a 48-as eszmékért börtönviselt hazafi, az 1859-es csá
szári pátens elleni küzdelemben a magyar evangélikus egyház vezér
harcosa, mindvégig hűséges, legjobb igaz barátja Madách Imrének.

A nagyon szerény, szigorúan önkritikus és magában sokat tépelődő 
Madách Imre nagy művét, Az ember tragédiáját először ennek a legjobb 
barátjának, Szontágh Pálnak olvasta fel. „Imrém, nagyot alkottál” , — 
hangzott a bátorítás. S ha Arany Jánosnak, a magyar irodalom akkori 
vezéralakjának köszönjük, hogy irodalmunknak ezt a csúcsalkotását elin
dította a világhír útján, Szontágh Pálnak viszont azt kell köszönnünk, 
hogy biztatására került a mű Arany szakértő kezébe. Az evangélikus jó
barátnak vagyunk tehát adósai azért, hogy Ádám — mint Madách maga 
mondotta — „nem a purgatóriumban fejezte be életét” .

Meleg baráti kapcsolat fűzte Madách Imrét a Veres családhoz, külö
nösen annak vanyarci ágához, Veres Pálhoz és feleségéhez, Beniczky Her- 
mimhez. A vanyarci Veres-kastély valóságos kis irodalmi szalon volt, s 
Madách Imre sokszor megfordult benne.
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Meg kell említeni, hogy mivel Veres Pálné a magyar nőnevelés 
mozgalmát Madách „A nőről, különösen esztétikai szempontból” című 
1864. április 18-án tartott Akadémiai Székfoglalójának mintegy ellenha 
fásaként indította meg, a magyar evangélikus nőnevelés intézményes meg
indításában Madách Imrének így közvetve jelentős része volt.

Adatunk van Madách olyan nyilatkozatáról, hogy ha a Tragédia 
Éváján több a fenkölt vonás, mint a sötét folt, akkor ezt ő, a feleségében, 
csalódott ember, két nőnek köszöni, az édesanyjának és Veres Pálnénak.

Szoros szellemi kapcsolata volt Madách Imrének a két nógrádi Sré- 
terrel, Jánossal és Horáccal; mindkettő nagy könyvtárral rendelkező, li
teré tus ember, művelt jóbarát.

Külön lapot érdemel Madách meleg barátsága a sztregovai evangé
likus lelkésszel, Henriczy Ágostonnal. Ezzel a derűs, nagyon művelt evan
gélikus pappal a római katolikus költő igen jóban volt. Igaz, hogy Hen
riczy Madách legközelebbi szomszédja volt, hiszen az evangélikus parókia 
a Madách-kastély tövében van. A nyitott, mély szellemű Henriczyvel a 
töprengő-meditáló típusú költő igen jól el tudott beszélgetni. Megtár
gyalja vele a Tragédia egyes részeit, különösen a bibliai keretszíneket. 
S mikor megérkezik Arany János 1861. szeptember 12-én kelt elismerő 
levele: „Tisztelt Hazafi! Az ember tragédiája úgy koncepcióban, mint 
kompozícióban igen jeles m ű. . . ” stb., akkor a túláradóan boldog Ma
dách Imre ezzel a levéllel elsőnek az evangélikus lelkészhez, Henriczy 
Ágostonhoz szalad át.

1863. február 17-én Madách Imre saját kezű levelet ír Henriczy Ágos
ton evangélikus lelkésznek, s abban felajánlja az evangélikus templom 
„orgonájának befestését és fúvói huzolyos szerkezetének nyomás által 
mozgásba hozhatóvá leendő átidomítását” saját költségén.

A sztregovai evangélikus templomban most is megvan a „Madách- 
szék”. A római katolikus költő ebben a székben többször hallgatta Hen
riczy igehirdetését. Nyáron pedig —, ahogy ezt Hrdlicska Lajos losonci 
esperes, volt sztregovai evangélikus lelkész közölte velem — a templom
ajtón kívül szokott a költő leülni, s ott hallgatta végig az evangélikus 
istentiszteletet.

Mikor aztán — mint tudjuk, emberileg nagyon korán. 42 éves sem 
volt még — közeledett a halála, gyermekei gyámjául, javai gondnokául 
az evangélikus Veres Gyulát kérte meg Szakaiból. Az evangélikus Szon- 
tágh Pálnak diktálja le a végrendeletét, s annak tanújául nem a plébá
nost, hanem az evangélikus lelkészt kéri. Meghatva olvastam Madách 
Imre végrendelete alatt Henriczy Ágoston hajdani lelkésztestvérünk 
nevét.

4.

Madách vallásossága. Mindenesetre az volt, aminek született, vallásos 
római katolikus ember. Az volt a szokása, erről hagyatéka tanúskodik, 
hogy egy-egy papírlapon felvet, aztán fejteget egy-egy vallási problémát.

A fentiek azonban — úgy vélem — meggyőzően igazolják, hogy nem 
volt elfogult, sok hajlamot és vonást őrzött ősei evangélikus örökségéből.

Vallásossága semmi esetre sem volt betanult, vakon elhitt tekin
tély-hit.

Kedvét lelte abban, hogy a házához járó két pap, Divald plébános 
és Henriczy evangélikus lelkész között hitvitát indítson, s ő maga azt a 
háttérből csendesen figyelte. Egyszer, mikor szőrszálhasogató vitájukban 
a költő döntését kérték, Madách csöndesen így felelt: ,,A pap urak mind
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ketten készen kapták hinnivalójukat a teológián: én magam tusakodom 
ki a magamét” . A személyes, meggyőződéses hitnek ugyanez a becsületes 
igénye szólal meg Madách főművének két helyén: a második színben:

„Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben,
Nemes, de terhes önló'bunkon állni;”

és a második prágai színben, ahol Kepler arra biztatja tanítványát::

„E fóliánsokat, miken penész ül,
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik 
Saját lábunkon a járást velünk 
És megkímélnek a gondolkodástól.”

1844 márciusában a balassagyarmati vármegyeházán igen erőteljes-' 
felszólalása hangzott el Madách Imrének egy a „vallás tárgyában” ér
kezett királyi rezolúcióra. Kifogásolja, hogy a királyi leirat a helyett, 
hogy orvosolná a vegyesházasságok villongásait és a gyermekek vallása 
körüli lélekkufárságot, „új szakadást teremt a családi élet szentelt bel-, 
sejében” . Nincs a leiratban viszonosság mert — mint mondja — „egyik 
oldalon a hatalmas, a bűnbocsánat aranykulcsait kezében tartó klérus áll 
a fanatizmus vérkeresztjével, készül szülő és gyermek között ölelésüket 
megfagyasztani. Másfelől egy szegény pénz- és bűnbocsánat-nélküli isten
szolga, egybegyűlten a többi polgárokkal. . . ” „Nem várok” — mondja — 
„sem kegyet, sem kitüntetést, rendületlen mondom ki véleményemet, híven 
követve keblem Istenét. . . ” „Irassék meg őfelségének.. .  férfiasán ez is.”

Bátor, igaz szó a római katolikus Madách Imre ajkán.
Ezek után nem lehet azon csodálkozni, sem véletlennek tekinteni, 

hogy Madách vallásossága és az evangélikusság felé való vonzalma mű
veiben is kiütközik.

5.

Madách irodalmi hagyatéka két óriási kötet, de fő műve Az ember 
tragédiája.

Életem egyik legnagyobb élményének tartom, amikor a Magyar Tu
dományos Akadémián kezembe vehettem és tanulmányozhattam Az em
ber tragédiájának egyetlen kéziratát. „Kezdtem 1859. februárius 17-én, 
befejeztem 1860. március 26-án” , — jegyezte rá egy papírszeletre maga a 
költő. Szinte mindent azért írt előtte, hogy éhhez a nagy lelki piramis
hoz faragja-hordja a szellemi követ. Lázas gyorsasággal írja — 13 hónap 
— mintha csak érezné, hogy életének homokórája gyorsan pereg lefelé. 
4141 jambikus sor, benne annyi szépség-érték, magasság és mélység, hogy 
száz év múlva is elevenen hat, minden olvasása újat nyújt, s minden kor
szaknak érdemes újra elmélyedni benne. Beláthatatlan bel- és külfödi 
irodalma van.

6.

Az ember tragédiája. Mindenek előtt néhány mondatot Madách fő
művének állítólagos külföldi rokonságáról. Az ember tragédiáját Goethe 
Faustjával, Milton Elveszett paradicsomával, Byron Káinjával, Comenius 
A világ labirintjával és Doleschal egy művével szokták kapcsolatba hozni. 
Madách ezeket a műveket persze ismerhette — széles érdeklődéskörű
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és igen művelt ember volt — egyiket-másikat bizonyosan ismerte is, de 
nagy művében mindenesetre eredetit alkotott. Milton műve bibliai mély
ségben, Byron Kainja drámai erőben, Goethe Faustja lélektani ábrázo
lásban nagy, de — nem elfogultság, ha megállapítjuk —, hogy a kon
cepció grandiozitásában, a kifejtés átfogó méreteiben Madách műve meg
haladja az említett műveket. Az ilyen ráhatásokkal amúgy is olyanféle 
a helyzet, mint ahogy a fák tavasszal hatnak egymásra —, hatnak, mert 
a szél hordja-viszi a virágport, a magokat és csírákat. Ezekre a nagy 
művekre egyébként közös ősforrás hatott, a Biblia. Ha itt-ott mégis 
felötlik egy-egy rokon gondolat Madách Tragédiájában — a nagy szel
lemek találkoznak —, az jelen témánk számára csak érdekes és bizo
nyító, mert Milton is, Byron is, Comenius is, Goethe is protestánsok 
voltak.

Ha Madách Imre nem lett volna evangélikus lelki-örökségű és szel
lemiségű ember, akkor egy ilyen mű témájáért bizonnyal nem a Bibliá
hoz, hanem például a szentek legendáihoz nyúlt volna.

Dr. Dudek János a századfordulón a Katholikus Szemlében Az em
ber tragédiáját római katolikus szempontból vizsgálva kijelentette, hogy 
a Tragédia nagy hírnevének magyarázata Madách Imre evangélikus 
volta, és hogy csupa protestáns bíráló karolta fel: Arany János. Szász 
Károly, Erdélyi János. (Katholikus Szemle, 1897. XI. kötet; Protestáns 
Szemle, 1906. évf. 438. sk. oldal.) Madách persze nem volt evangélikus, 
de az felette érdekes és jellemző, hogy egy római katolikus vizsgáló a 
Tragédiát annyira evangélikus szelleműnek érzi, hogy a műből írójára 
visszakövetkeztetve, szerzőjét is evangélikusnak véli.

Mi az, amit az evangélikus szemlélő Az ember tragédiájában már 
külsődlegesen is örömmel észrevesz és szívesen számontart.

Az ember tragédiájának első. második, harmadik és tizenötödik szí
nét, fejezetét bibliai keretszíneknek nevezi még az irodalomtörténet is. 
Ezek a bibliai megalapozású keretszínek világosan mutatják, hogy Az 
ember tragédiája bibliai fogantatású mű. A második és harmadik szín 
bibliai alapja Genesis 1, 2, 3; a tizenötödiké Jób könyvének 38—42. fe
jezete. A konstantinápolyi színnek ezekben a soraiban:

„ . . .  ti vagytok a nagy Babilon,
Az a kéjhölgy, kiről szent János írt,
A hétfejű sárkány, az Antikrisztus 
Vagytok ti, kikről szent János beszél..

— világos a tartalmi utalás Jelenések könyve 17. és 18. fejezetére. Meg
találjuk a Tragédiában Jób könyve elejének és a vanitatum vanitas 
bibliai iratának, a Prédikátor könyvének az áthangzásait is. Bibliai ala
kok az Űr, az angyalok, Lucifer, Ádám, Éva és a fáraó is az egyiptomi 
színiben.

Madách Az ember tragédiájában négy alkalommal szöveg szerint is 
idéz a Bibliából. Mindegyiket a konstantinápolyi színben találjuk, ahol az 
eretnekek és barátok átkozódó antifonákban citálják egymásra először a 
22. zsoltár 1—3. és a 35. zsoltár 1—3. versét, később pedig ugyanannak a 
22. zsoltárnak 21—23. versét és ugyanannak a 35. zsoltárnak 26—27. ver
sét. S itt meg kell melíteni, hogy Madách ezeket a zsoltáridézeteket a mi 
Bibliánkból, a Károli-fordításból veszi, nem pedig a római katolikus 
fordításból. Pedig akkor már volt a Vulgatának közkézen forgó magyar 
fordítása, pl. a Káldi György féle. S ez Madách könyvtárában is meg
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volt. Madách íróasztalán azonban Luther német bibliafordítása és Ká- 
roli Gáspár magyar bibliafordítása jelentette a Szentírást.

Szász Károly kifogásolta, hogy a reformáció nem szerepel a Tragédia 
színei között. Madách Imre 1863. március 18-án kelt levelében így vá
laszol: „Én is osztom, hogy a reformáció nagyszerű mozgalmának nem 
lett volna szabad kimaradnia az emberiség történetének képeiből. De 
magát a tulajdonképpeni reformációt, mint győzelmeset, nem véltem 
használhatni a Tragédiában, mert ha használom, azt is kénytelen vagyok 
valami olyas kiábrándulással végezni, mint a többi jelenetet. . .  Igyekez
tem tehát a reformáció nehéz kezdeteiből a munkálkodó emberi szellem 
első csíráit fölhasználni, s ezt a Tankréd, meg Kepler jeleneteiben vél
tem utolérni ..

Valóban Tankréd a konstantinápolyi színben a tisztult keresztyénség 
bajnokaként lép elénk. Látva a pompázó, merev, gőgös, máglyagyújtó egy
házat, felkiált:

„E gyilkos méreg mesterül kivonva 
A legfényesb, legüdítőbb virágból.
E szép virágot egykor ismerém 
Üldött hitünknek zsendülő korában:
Ki az a bűnös, aki tönkretette?”

S mikor a hitükért elítéltek vonulnak bátran a halál felé, a két vers
sor, hogy „a vész, mely összehoz. Erőt ád: ott van az eretnekekkel” , nem 
mutatja-e világosan, hogy Madách nem a többségi egyházzal, hanem az 
eretnekekkel rokonszenvez? (Ebben ne zavarjon bennünket az, hogy azok 
az eretnekek valóban tévelyegtek, mert ariánusok voltak.) Később, ugyan
csak a konstantinápolyi színben azt mondja Lucifer Tankréd-Ádámnak:

„ . . .  nézz kissé táborodba,
Mit járnak ott azon piszkos barátok,
Mi vásárt űznek, mit szónoklanak 
Örült taglejtés vad kíséretében?”

S akkor megszólal egy barát:

„Bajnokok, vegyétek,
Vegyétek a vezeklésnek tanát 
Kalauzul minden kétségetekben.
Ez megtanít, a gyilkos, a parázna,
A templomrábló, a 'hamistanú 
Hány évig fog szenvedni a pokolban,
És megtanít, egy évi büntetést
Hogy a gazdag megválthat húsz s nehány,
Míg a szegény három szolidival.
S ki már fizetni éppen képtelen,
Néhány ezer korbácsütéssel is. —
Vegyétek e becses könyvet, vegyétek!” —

Tankréd-Ádám így felel:

„Hah, rossz árus és még rosszabb vevők!
Vonj kardot és verd szét e ronda vásárt!”

43



Nem ismerhetjük-e fel e sorokban a tetzeli bűnbocsátó cédulák áru
lásának éles elítélését s e lélekkufárság feletti feláborodást?

Megjegyzendő, hogy Lucifer nem „veri szét e ronda vásárt”, sőt 
élvezi, mert — úgymond — „e barát régi cimborám”.

Keplernek, a híres csillagásznak szerepeltetése a prágai színben két
szeresen is érdekes. Hogy tudniillik Madách éppen a protestáns Keplert 
választja. Mert Kepler protestáns volt, sőt lelkésznek készült. Madách ezt 
tudta, a Tragédiában mégis római katolikusnak tünteti, hogy annál ha
tásosabban hangozzék ellene Rudolf császár szemrehányása:

„Rossz hír kereng az udvarban felőled,
Hogy új tanoknak 'hívéül szegődtél,
Rostálod a szentegyház tétéit.”

Madách, hogy a falanszter eljéUegtelenítő ridegségét ábrázolja, fel
vonultatja a világtörténelem négy vezéralakját: Cass.iust, Plátót, Miche- 
langelót és — még pedig elsőnek — Luther Mártont. Szól a falanszter 
főnöke, az „aggastyán” :

„Harmincadik szám!”

Luther a sorból kilépve:
„Itt vagyok!”

Aggastyán:
„Te ismét

Mértéktelen fűtötted a kazánt.
Valóban úgy látszik, hogy szenvedélyed 
Veszélybe hozni az egész falansztert.”

Luther:
„S ki állna ellent a csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadult elem 
A láng ezer nyelvével vesz körül,
Elérni kíván, hogy megsemmisítsen:
S ott állni bátran, szítani tovább.
Jól tudva, hogy hatalmamban vagyon.
Nem ismered te a tűznek varázsát,
Ki csak fazék alatt isméred azt.”

S most kiszabják a nagy kazánfűtőre a büntetést:

„Hiú beszéd, ezért ma nem ebédelsz.”

Mire Luther — milyen jellemző! — így felel:

„De holnap újra szítom a tüzet.”

Nincs-e benne Madáchnak a reformáció felé húzó vonzalma abban, 
hogy a hitért való küzdelem bajnokaként nem pl. Loyola Ignácot lépteti 
színre, hanem Luther Mártont?

Egyébként Madách íróasztalán állandóan ott volt egy kis Luther- 
szobor, s azt anyjának többszöri perhorreszkáló megjegyzésére sem tá
volította el onnét. Nyilván ennek a Luther-szobornak a mindennapos lá
tása az egyik magyarázata annak, hogy a nagy reformátor a Tragédiá-
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nak nemcsak a tizenkettedik, hanem a tizennegyedik színében is, tehát 
kétszer szerepel. Az 1861. március 12-én Balassagyarmaton elmondott hí
res politikai hitvallását például így fejezi be: „Nincs más hátra, mint az, 
amit mondtam, egy nagy férfiú szavaival megtoldanom, Luther Márton 
világtörténeti apostrofájával: Kimondottam, nem tehettem máskép. Isten 
engem úgy segéljen. Ámen.”

Kovács Sándor püspök „Madách történelemszemlélete” című tanul
mányában azt mondja, hogy Madách a Tragédia történelmi képsoroza
tába azért nem vette fel a reformációt, mert azt nem egyszerűen „ese
ménynek, vagy korszaknak tartja, ami születik és elmúlik, hanem állandó 
küzdő elvnek...” Gondolom, ehhez a beleerőltetés vádja nélkül tehetem 
hozzá, hogy amikor a falanszterban ebédelvonással megbüntetett Luther 
azt mondja: „De holnap újra szítom a tüzet”, ebben Madách a „semper 
reformari” ismert és nagyon szükséges elvét is megpendíti.

Meggyőződésem, hogy amikor ennél a jelenetnél Ádárn örvendő lel
kesedéssel kiált: „Mit látok? Ezt a férfit ismerem. Ez volt Luther”, — ez 
Madách részéről több, mint puszta verssor: ő valóban ismerte Luthert.

7.

A Credo tükrében. Érdemes Az ember tragédiájának tizenöt hatalmas 
színén a Három Hitágazat szemszögéből végigtekinteni.

A felséges drámai költeményt az angyalok kara intonálja: „Dicsőség 
a magasban Istenünknek!” Ne lepjen meg senkit, hogy Madách a Kézirat
ban Isten nevét kisbetűvel írja. Ebben az akkori „helyesírási” szokáshoz 
alkalmazkodott. A mindeneket elkezdő és mindeneket bevégző nagy Fak
tor Madách számára a Tragédiában amúgy is nem az „Isten” névvel, ha
nem az „Űr” névvel jelenik meg, s ezt a nevet Madách mindig nagy betű
vel írja.

Aki az Űr első megszólításában: „Be van fejezve a nagy mű, igen. 
A gép forog, az alkotó pihen” — deizmust érez, az ne felejtse el, hogy ez 
az utóbbi sor Arany János bele javítása. A sort Madách eredetileg így ír
ta: „Be van fejezve a nagy mű, igen. S úgy összevág minden, hogy azt hi
szem, Évmilliókig elforog . . . ” , s ebben nyoma sincs annak a deista gondo
latnak, hogy Isten a teremtés után magára hagyta a megteremtett min- 
denséget. Tudnivaló, hogy Arany János a verselés mesterségbeli kellékei
nek jobban birtokában lévén, a Tragédia jambusain számos, költészetileg 
helytálló javítást tett, de itt-ott bizony finomkodóan gyengített Madách 
vidékies, de erőteljes darabosságain. (Lásd. Az ember tragédiájának Tol
nai Vilmos féle centenáriumi, 1923-as, első kritikai kiadását.)

Talán itt-ott — 73—74. sor; 481—489. sor —, mintha egy-egy panteista 
sor villanna fel; de igazában a bibliai kijelentés, tehát az első hitágazat 
Istene szól és cselekszik Az ember tragédiájában. A nagy mű első sora 

-eredetileg így szólt: „Dicsőség a magasban Istenemnek . . Arany meg
jegyzése: „Ez az -em, Istenem, nagyon személyes, . .. jobb volna „Iste
nünknek” , mert az angyalok kara énekli.” Igen, személyes Isten, mert sze
mély is, és az én személyes Istenem is, végtelen hatalmú, „Ki egy szavá
val híva létre mindent. S pillantásától függ ismét a vég.” Szuverén.

„Ő az erő, tudás, gyönyör egésze,
Részünk csak az árny, melyet ránk vetett.
Imádjuk Öt a végtelen kegyért, hogy 
Fényében ily osztályrészt engedett.”
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Övé minden dicsőség. Előtte borulnak le hódolva a főangyalok. Öt 
köszöntik karácsonyi glóriával az angyali karok. Dicsőségére keringenek 
a trónja előtt elzúgó égitestek, mert „az Ür mindentől, mit lehelni enged, 
Méltó adót szent zsámolyára vár.” Hűséges Isten, hiszen olyan jó

„Érezni, hogy gondoskodnak felőlünk,
És mindezért csupán hálát rebegünk 
Ahhoz, ki nyújtja mind e kéjeket.”

„Csak hódolat illeti, nem bírálat” , s előtte az ember legigazibb test
tartása a térdreereszkedés, ahogy az elporló kőistenekből kiábrándult 
Sergiolus-Ádám teszi a római színben:

„.. . elkopott mind,
Mi a miénk volt — s újat létrehozni 
Erőnk kevés . . . ”

Vagy a dráma végén Ádám a történelmi katasztrófák szörnyű sora 
után valóban drámai megtéréssel — Madách színi utasításában írja, hogy 
„térdre esve” — így imádkozik:

„Uram, legyőztél. lm porban vagyok.
Nélküled, ellened hiába vívok:
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.”

Bűnt gyűlölő és ítélő Isten, fájdalmas szigorral mondja — s most jól 
figyeljünk, mert itt van az egész madáchi mű értelmének expozíciója, a 
Tragédia megértésének kulcsa:

„Ádám, Ádám! Elhagytál engemet,
Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban.”

De kegyelmes is — a megtérő Ádámhoz nagyirgalmú: „...fiam, be
széld, el hogy mi bánt úgy.” „Emelkedjél, Ádám, ne légy levert. Midőn 
látod, kegyembe veszlek újra.”

Itt van Ádám tragédiájának, a mindenkori ember tragédiájának meg
oldása.

Lucifer, ez a bukott angyal, agyafúrt, ravasz kísértő, is benne van az 
Űr terveiben, s minden rossz szándékával együtt, akarva, nem akarva, a 
hatalmas Isten eszköze.

„ . . .  hasztalan rázod porláncodat,
Csatád hiú az Úrnak ellenében.”

„ . . .  egy gyűrű te is
Mindenségemben, — működjél tovább:
Hideg tudásod, dőre tagadásod 
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz,
S eltántorítja bár — az mit se tesz —
Egy percre az embert, majd visszatér.
De bűnhődésed végtelen leend,
Szünetlen látva, hogy, mit rontni vágyói,
Szép és nemesnek új csírája lesz.”
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Szuverén Üra múltnak, jelennek, jövőnek. A titkok az Övéi: „Szen
telt pecsét az, feltárté az Űr magának.” S mikor Ádám felteszi hármas 
nagy kérdését:

„E szűkhatárú lét-e mindenem?” . . .
„Megy-é előre majdan fajzatom,
Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad,
S a körből, melyben jár, nem bír kitömi?” . ..
„Van-e jutalma a nemes k e b e l n e k — így felel:

„ . . .  ne kérdd
Tovább a titkot, mit jótékonyan 
Takard el istenkéz vágyó szemedtől..

S ellátja a történelem s élet küzdelmébe induló embert vigasztaló út- 
ravalóval:

„Ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szüntelenül..

Megzendül újra biztatón, vigasztalón az angyalok kara:

„Szabadon bűn és erény közt 
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll Isten kegyelme.”

S aztán a nagy befejező mondat:

„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

Az ember tragédiájának hitvilága elsősorban természetesen az első 
hitágazat körében mozog, de azért krisztológiája is van ennek a nagy 
műnek.

Jézus neve kimondottan csak egyszer fordul elő a londoni szín nagy 
kapitalista forgatagában, egy koldus száján:

„Krisztusnak öt sebére, alamizsnát 
Á szenvedőnek, édes uraim!”

De utalást Jézusra sokat találunk a Tragédiában. Tankréd mondja 
Konstantinápolyban:

„Hitünk világát vittük Ázsiának,
Szeretetnek tanát, hogy elvadult 
Milljói, melyek közt szent bölcseje 
Ringott üdvünknek, érezzék malasztját,”

Lucifer mondja Tankrédnak a barátokról:

„Erényök a sanyargás, a lemondás, 
mit mestered kezdett meg a kereszten.”
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Mikor Lucifer ráolvassa Évára az eredendő bűnt:

„Te dóré asszony, mondd, mit kérkedel?
Fiad Édenben is bűnnel fogamzott,
Az- hoz földedre minden bűnt s nyomort,”

— Éva ragyogó arccal mondja:

„ . . .  majd fogamzik 
Más a nyomorban, aki eltöröli,
Testvériséget hozván e világra.”

A Tragédia krisztológiája szempontjából legjelentősebb a római szín 
Sötét, emberi, negatív háttere ez az idők teljességének.

„Ah mit, Herkulesre,
Ki hinne még közöttünk istenekben?”

— kérdezi frivolan Catulus. Cinikusan ledér beszédek, dőzsölő, részeg or
gia, szadista kéj habzsolás. Félmeztelen örömleányok rögtönzött dalokban 
gúnyolják a szemérmet, erkölcsöt, becsületet, hitet. Ez a költőileg is reme
kül megkonstruált római szín a változás, megváltás történelmi szükségsze
rűséget a legélesebben mutatja. Aztán megjelenik a döghalál, az istenszob
rok szétporlanak, „az égen glóriában feltűnik a kereszt”, s felhangzik Pé
ter apostol megrendítő tirádája:

„Te nyomorú faj, — gyáva nemzedék,
. . . Istent, erényt gúnyolva taposó . . .
Nem érzed-é, hogy az ég büntetése 
Nehezedik rád . . .

. . .  a régi istenekben 
Nincs már hited, kövekké dermedeztek.
Elporlanak, s új istent nem találsz,
Mely a salakból újra fölemelne. ..
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék,
E nagy világ most tisztuló színéről.”

Aztán a haldokló Hippiát megkereszteli:

„Ne átkozódjál, lányom, sőt bocsáss meg —
Majd gyámoh'tlak én és a nagy Isten,
A szent szeretet örök Istene.”

Aztán a megrendült, térdeplő Sergiolus-Ádámhoz fordul:

„Az Ür meghallgatott. . .
Legyen hát célod: Istennek dicsőség.
Magadnak munka..

i
Az ember tragédiájának római színe a láthatatlanul, de valóságosan 

jelenlevő Jézus Krisztus templomtisztítása.
A harmadik hitágazat szemszögéből is felfedezhető a Tragédiában né

hány figyelemre méltó mozzanat. Próbálok óvakodni attól, hogy az ellen- 
zős-szemléletű teológus elfogultságával akármit is belemagyarázzak Ma-
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dách művébe, aki végtére is nem áhítatossági irodalomnak szánta Az em
ber tragédiáját. De amikor Péter apostol a szolgálatát prédikációval és ke
reszteléssel kezdi, amikor az Ür a csüggedő Ádámot azzal biztatja, hogy 
„ ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd Szüntelenül, mely visszaint s 
emel, Csak azt kövesd . . . ” — nincsen benne az ige és szentség fontossága? 
S ilyen sorokban : „Ha vétkezel, fiadban bűnhödöl” , „Fiad Édenben is bűn
nel fogamzott” , — s rá feleletül e biztatásban:

„Szabadon bűn és erény közt 
Választhatni, mily nagy eszme.
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll Isten kegyelme,”

— nincs-e benne a peccatum originale komolyan vétele s az azt feloldó 
bűnbocsátó kegyelem reménysége?

Madách jól meglátta — s ez is a harmadik hitágazat körébe tartozik
— a reformációt szükségessé tevő középkori egyházromlás jegyeit. A kons
tantinápolyi színben jön a pátriarcha, s Ádám azt kérdezi Lucifertől:

„ . . .  mondd, mi fejdelem
Közéig amott oly dőlyfösen, kihívón?”

Lucifer gúnyosan adja meg a felvilágosítást:

„A főpap az, apostolok utóda.”

Íme az egyház gőgje, pompája — a kezdeti alázat és egyszerűség után.
— A barátok csoportja eretnekeket kísér a máglyára, s a két társaság egy
mást átkozza, mégpedig gyűlölettől egymásra citált igével. A pátriarcha 
azt mondja Tankrédnak:

„ . . .  hogyha a kereszt vitézi vagytok,
Minek kerestek messze szerecsent.
Itt a veszélyesb ellen. Fel tehát,
Fel falvaikra, irtsátok ki őket.
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket.”

Közben az „apostolok utóda” versenyt üvölt a barátokkal: „Halál reá
juk, már a máglya ég.” — Isten dicsére a máglyára őket!” Íme, a türel
metlen, az üldöző egyház. Milyen komoly .egyháziörténeti valóság szólal 
meg Lucifer gúnyolódásában:

„A szent tanok —
Ah, épp a szent tan mindig átkotok . . .
Mert addig csűritek, hegyezitek.
Hasogatjátok, élesítitek.
Míg őrültség vagy békó lesz belőle . . .
Önátkotokra, büszke emberek . . . ”

Lám, az éltető igét holt dogmává merevítő s azt a szeretetlenség esz
közévé süllyesztő egyház!

49



Számomra Az ember tragédiájának egyik legmegrendítőbb része az, 
amikor a római színben a kereszt glóriás feltűnésére Lucifer így reagál:

„E látvány kissé borzogatja hátam,
De nem emberrel kell-e küzdenem?
Mit én nem bírok, ő teszi helyettem .. .
A glória ha lassan elveszett,
Még megmarad a vérengző kereszt.”

Lucifer nem tévedett a reménységben: Krisztus drága keresztje gyak
ran lett a vérengzés eszköze.

Amit fentebb más vonatkozásban már említettem, most az egyház
romlás jeleként gondoljunk ismét a bűnbocsátó cédulák világos utalására, 
említésére a konstantinápolyi színben.

Ide kívánkozik az is, hogy Az ember tragédiájában számos helyen ta
lálkozunk szentírási igék költőileg gyönyörű illusztrációival. „Hiszem — 
az örök életet” —, valljuk a harmadik hitágazatban, mert „minden test 
fű és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad 
a fű és virága elhull. . . ” 1 Péter 1,24. Ebből értett meg valamit a dicső
ség vágyát piramisokba építtető fáraó-Ádám, midőn arra kéri Lucifert:

„Hagyj vetnem egy merész pillanatot 
Előre, egy pár ezredév utánra,
Mi lesz híremből?”

Van-e fenti péteri igének a világirodalomban hatalmasabb — gyönyö
rűbb illusztrációja annál, mint amit erre mond Lucifer?

„Amíg csókolódtok.
Nem érzed-é a lanyha szelletet.
Mely arcodat legyinti s elröpül ?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy századévben már néhány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved.
Kéj-kertjeidben a sakál üvölt,
A pusztán koldus, szolganép tanyáz.

S mindezt — s itt Madách megjegyzi, hogy „amit Lucifer mond, mind 
láthatóvá is lesz” —

nem a mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölő földindulás cselekszi.
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg.”

Egyébként Madách monumentális műve azért hat száztíz év után is 
elevenen, mert nagy lelki-emberi-történelmi igazságokat költőileg is ma
gas színvonalon szólaltat meg sajátságos, itt-ott zordon, darabos, nemes- 
pátoszú nyelvén.

8.

Külön tanulmányt érdemelne, hogy Madách nagy művét ne csak 
evangélikus szemmel nézzük át, hanem a genuin lutheri teológia mérle
gére is rátegyük. '  '
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Most csak egy szempontot: a lutheri teológiát jellemzi, hogy bibliai- 
teológiai alapállásból meghatározóan a bűn és kegyelem, élesen dialekti
kus felkészültségében nézi az embert és történelmet. Aki csak egyszer is 
ilyen szempontból átolvassa Az ember tragédiáját, lehetetlen észre nem 
vennie, hogy azon végigvonul a lutheri szemléletnek ez a jellegzetessége.

Isten megállapítja, hogy „íme minden igen jó” . A teremtettség „év
milliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítani kell.” Az Istennek 
ebben a jól megteremtett világában az ember első szava Éva ajkán szólal 
meg:

„Ah élni, élni: mi édes, mi szép!”

Honnét aztán a sok keserű csalódás és végül az öngyilkolás szándéka? 
A bűn aratása ez.

„Ádám, Ádám! Elhagytál engemet,
Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban.”

Madách Imre kritikusának, Erdélyi Jánosnak, 1862. szeptember 13-án 
küldött levelében azt írja: „ .. .Egész művem alapeszméje az akar lenni, 
hogy amint az ember Istentől1 elszakad s önerejére támaszkodva, kezd cse
lekedni (ez az Istentől elszakadó autonómia, — ez éppen a bűn) . . .  min
denütt megbukik . . .  gyöngéinél fogva, melyek természetében vannak, me
lyeket osak Isten keze pótolhat...” Isten keze aztán — nem pótolta, ha
nem megcselekedte, mikor a tőle elszakadt Ádám összetörtén és feltétel 
nélkül megadta magát:

„ . . .  emelj vagy sújts, kitárom, keblemet.”

Az űr jelenetben szinte egy lélegzetvétellel mondja Ádám ezt a kettőt:

„A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.”

— „ .. . eszmém .. .
Mindegy, kereszt, vagy tudomány, szabadság —
.. .  formájában hatott-e.
Előre vitte az embernemet.” .

Melyik igaz hát: csak célt-nem-érő küzdés egyhelyében toporog az 
emberiség, vagy van fejlődés? Egy magasabb szintézisben mindegyik igaz. 
Az igei alapon tájékozódó, eschatonra kész, de almafácskát ültető páli- 
lutheri dialektikus történelemszemléletnek kettős, feloldhatatlan feszült
sége ez is.

Az ember tragédiája értékelésének mindmáig legvitatottabb kérdése 
az, hogy ez a nagy mű optimista-e, vagy pesszimista?! Lehet vitatni, hogy 
optimista, hiszen Ádám reménysége a színek elején mindig magasra lob
ban, és egyre újabb aktivitásba lendül. De azt is lehet vitatni, hogy pesz- 
szimista, hiszen a végletekig le-letörik, s a magvaszakasztó öngyilkosság 
végső mozdulatára is képes volna:

„Előttem e szírt és alatta mély:
Egy ugrás, mint utolsó felvonás.. .
S azt mondom: vége a komédiának.”
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Azt állítom, hogy Az ember tragédiája — akár csak a Biblia — nem 
optimista és nem pesszimista, hanem dialektikus feszültségben mindkettő 
együtt, azaz realista.

„Ah értem e dalt hála Istenemnek!”
.. fogom követni. . . ” — ez optimizmus.

„Csak az a vég! csak azt tudnám feledni!”

— ez pesszimizmus. De a kettő együtt — realizmus.
Csak az emberi gyengeség és isteni hatalom, a bűn és kegyelem ket

tőssége is egységes bibliai-lutheri szemlélete zendíthette meg Madách lel
kében a csődbejutott szinek után a mű végén a végső reménytelenség leg
végső reménységének óriási mondatát:

..Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

Madách Imre nagy műve. Az ember tragédiája, a maga egészében is, 
egyes kicsengéseiben pedig különösen is evangéliomi szellemű alkotás, 
ezért érthető, hogy a római katolikus egyház hivatalos állásfoglalása róla 
nem volt kedvező. Prdhászka Ottokár megyéspüspöknek például az volt a 
véleménye: „Igazán bensőséges, vallásos lelkekre Madách Tragédiája kí
nos benyomást tesz, mint akik imádság helyett káromkodást, isteni tervek 
helyett inkább kontárságot, nagy teremtő stílus helyett inkább cinizmust, 
s az ördög tűrhetetlen pökhendiségét érzik ki, s elzarándokolnak az ilyen 
földről Dante Poklába, hogy áhítatot és kegyeletet tanuljanak . . . ”

Mi evangélikusok viszont, akik keresztlevél szerint nem, — csak a lé
lek mélyebb kapcsolataiban mondhatjuk Madách Imrét hittestvérnek, szü
letése százötvenéves fordulóján hálásan valljuk: Az ember tragédiája a 
Szentírás egy lényeges mondanivalójának, az Istentől elszakadt ember sor
sának magas szintű ábrázolása; értő fül kihallhatja belőle a mindenség 
Urának szavát, amelyet óvó és eligazító szándékkal akar mondani a min
denkori Ádámnak, aki korszakok váltóin át egyre járja a történelem mély 
ösvényeit, élete sűrűjét, sikerrel és kudarcokkal, csüggedéssel és — re
ménnyel !

Szabó József
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Az igehirdető műhelye

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP 
2 Móz 3,11—15 

Készülés közben

A kijelölt textus a Mózes elhívásáról szóló tudósításnak a befeje
zése. Más perikópákban az 1—14. v. vagy az 1—15. v. szerepelnek. Mó
zes Hóreb hegyén különös jelenséget lát: egy égő, de el nem emész
tődő csipkebokrot. Ez a forma, ahogyan Isten itt Mózesnek megjelenik, 
egyedülálló. Mózes parancsot kap Istentől: legyen népének vezére, sza
badítsa ki azt az egyiptomiak kezéből és vigye be .az ígéret földjére.

Mózes azonban ezt a megbízást vonakodik elfogadni. Ö, akit pedig 
gondolatban sokat foglalkoztatott népének sorsa és nyomorúsága, most 
megretten a feladat nagyságától és nehézségétől. Biztosítékot kér. Fedje 
fel Isten kilétét előtte, mondja meg nevét, hogy legyen kire hivatkoznia 
népe előtt. Mintegy ezzel legitimizálja küldetését.

A szöveg megértésénél az első problémát az adja, hogy a kijelölt 
versek — de az egész fejezet is — szemmel láthatóan két forrásból öt
vöződnek: a Jahvista és Elohista iratból. Ez a szöveget közelebbről fi
gyelve több dologban észrevehető. A kijelölt textus előtti versek úgy 
beszélnek Istenről, mint aki maga száll le, menti lei népét és felviszi 
a „jó tágas földre” (8. v.). Ugyanakkor a 10. versben Ö ad parancsot 
Mózesnek: hozza ki Izrael fiait Egyiptomból. Ezek a nüanszbeli kü
lönbségek abból adódnak, hogy míg a J forrás szerint Isten maga cse
lekszik, az E forrás inkább hangsúlyozza Mózesnek, mint Isten eszkö
zének szerepét népének kiszabadításában. A 12. vers kettős ötvözete 
különösen is szembetűnő. Isten jelt ígér Mózesnek. Ez a jel azonban 
nincs konkréten megjelölve. Valószínűleg egy későbbi redaktor látva 
ezt a hiányt, toldotta be a 12c-t magyarázatként: „szolgálni fogtok az 
Istennek ezen a hegyen” . A vers eleje egyes szám első személyben be
szél Istenről, a vége viszont már harmadik személyben: „szolgálni fog
tok az Istennek” . A 15. verset egyes perikopák azért hagyják el, mert 
a 14. és 15. v. különbségéből világos, hogy a két vers más forrásból 
származik. A 14. v. csak körülírja Isten nevét, de nem használ tény
leges Isten-nevet. A „hájá” vagy „hává” =  „lesz, történik” ige egyes 
szám első .személyű, aorisztosz (imperfectum) módban álló alakját „Va
gyok” vagy „Leszek” igével fordítja. A 15. v. ugyanannak az igének 
s igemódnak 3. személyű alakjánál a Jahve nevet használja: „Jahve, a 
ti atyáitok Istene. . .  küldött hozzátok” . Így szerepel az 1953-ban kiadott 
próbafordításban is. Régebbi fordítások, a Septuaginta hatására, a 
„Kürios” , „dér Herr” , „az Ür” kifejezést használják. A 14. v. titokza
tos mondata, melyet Isten Mózes kérdésére ad: „Vagyok, aki Vagyok” , 
— még ma is sokat vitatott és nem teljesen tisztázott írásmagyarázati 
probléma! Mégis ez a mondat a textus kulcsmondata.
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A textussal kapcsolatban két dolgot kell közelebbről megvizsgálni.
1. Miért kérdez Mózes Isten neve után? A Mózes korában élő 

egyiptomiak hite szerint az istenség elrejtett, titkos nevének ismerete 
képessé tette az embert arra, hogy az isten-névvel1 még kényszeríthesse 
is az istenséget kívánsága teljesítésére. Mózes kérdése elárulja, hogy ő, 
vagy legalábbis népe, az egyiptomi gondolkodás hatása alatt állott.

Másrészt jogos Mózes kérdése. Az „Isten” héberül „él”, vagy 
„álóhim” lehet általános megnevezés, amelyen túl a sokistenhívő vi
lágban (így Egyiptomban is) az isteneknek tulajdonneveik is voltak. 
Melyik isten nevében beszél Mózes? Nem állhatott népe elé egy sze
mélytelen istenfogalommal.

2. Mi Isten válasza Mózes kérdésére? Isten válasza kettős értel
met hordoz magában.

a) A „Vagyok, aki Vagyok” válasza elutasít minden olyan elképze
lést, mintha Istent nevénél fogva megkötni vagy kényszeríteni lehetne 
akár Mózesnek, aikár a népnek — saját akarata eszközeként. Minden 
ilyen pogány jellegű gondolkodást elutasít az Isten.

Ugyanakkor a „Vagyok, aki Vagyok” válasza kifejezésre juttatja 
azt is, hogy nincs olyan név, fogalom, mely Isten lényének teljes fel
tárását magában foglalná. Isten lényét teljességgel felfogni az ember 
nem képes. Luther erre utal, amikor azt mondja: a „deus revelatus” 
ugyanakkor és egyúttal „deus abseonditus” is. Vagy gondoljunk az 
evangélikus költő, Berzsenyi Dániel megfogalmazására: „Isten, kit a 
bölcs lángesze fel nem é r ..

b) Isten válaszának azonban van egy pozitív mondanivalója. Ez 
adja az egész textus értelmét és mai mondanivalóját is. Ennek meg
fejtése a héber „hájá” ige eredeti jelentésében van. Ez az ige, melyet 
legtöbbször a 14. versben előforduló alakjában „Vagyok” -nak fordíta
nak, nem egyszerűen létezést, egzisztálást jelent, hanem cselekvő léte
zést (Wirksam-Sein). Isten úgy Isten, hogy belép az emberek világába, 
Izrael népének életébe, a történelembe és cselekszik, irányítja azt.

Az újabb modem fordítások egyre inkább a „vagyok” helyett „le- 
szek”-nek fordítják az „ehje” szót, ami az eredeti jelentésnek még in
kább megfelel, mert ez az igemód bevégezetlen, bekövetkező cselek
ményt jelent, s legjobban a mi jövő időnkkel fordítható. Ez azt jelenti, 
hogy Isten azt az ígéretet adja Mózesnek, hogy vele lesz és népével a 
jövőben, mindig számíthatnak rá. Isten nevének ez a vonása az Ö 
örökkévaló, változhatatlan kegyelmét hirdeti.

Hogy Isten lényege ez a változatlan, mentő szeretet, ezt az Űjtesta- 
mentum ismeretében, Jézus Krisztus személyén keresztül érthetjük meg 
igazán. Rajta keresztül világosodik meg teljesen a 14. vers sajátos mon
data. Luther az Erős várunkban nagyon merészen, de teológiailag he
lyesen. fogalmaz, amikor azt mondja: „Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus 
az.” Ö az, Akiben Isten mellénk lépését, cselekvő, életünket formáló 
erejét, változhatatlan szeretetét megérezheti és megtapasztalhatja az 
ember.

Hogyan került ez a perikópa a vízkereszt utáni ünnepkörbe? 
Stáhlin szerint az égő csipkebokor jelensége miatt. Ha a párhuzam 
nem is minden nehézség nélküli a tűzjelenség és Jézus megdicsőülése 
között, mégis nem egészen eltérő a gondolat, hogy Jézus Krisztus nem
csak tűz, hanem a világ világossága és hogy' a titokzatos és megfogha
tatlan láng Jézus Krisztusban világító és megvilágosító fénnyé változott.
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Vázlat

Kicsoda az Isten?

Nyugat-európai színpadokon játszanak egy különös, furcsa történetid 
abszurd drámát. Sámuel Beckett francia író darabja ez: A játszma 
vége. Képzeletbeli cselekménye a harmadik termonukleáris háború 
utáni napon játszódik. A történetnek különösen a vége megdöbbentő. 
A béna, vak apa azt mondja: imádkozzunk Istenhez. A színpadra tett 
két szemetes kukában két emberi csonik, a két nagyszülő elkezdi a 
Miatyánkot. Figyeljünk, felel-é az Isten! Vajon van-e? — kérdez az 
imádság közben az apa. S ekkor a negyedik szereplő, a fiú felkiáltr 
A csirkefogó (t. i. az Isten) . . .  nem felel vagy nem is létezik.

Ez a — talán sokak számára istenkáromlásnak ható — modern da
rab minden abszurdsága ellenére kifejezi, amit a ma embere érez. Azt 
a kétségbeesést, a magára hagyatottságnak az érzését, ami a ma embe
rét betölti, mikor rászakad a világ jövőjének és a saját sorsának bi
zonytalansága. Nem látja benne az Istent, vagy olyannak látja, Aki 
közömbösen néz el egy atomháború megmaradt emberroncsainak nyo
morúsága felett.

De valóban ilyen Isten az Isten?
Valami hasonló kétségbeesés, magárahagyatottság keríthette hatal

mába Izrael népét Egyiptomban. A fizikai és lelki terhek alatt gör
nyedő hátú emberek nem láttak reményt, szabadulást. Messze volt tő
lük az atyák Istene. Talán egy kicsit el is felejtették.

Ebben a helyzetben lép melléjük az Isten. Mert több van ezekben 
a versekben, mint Mózes elhívásának eseménye. Mózes bizonytalanságá
ból és vonakodásából fakadó kérdésére: „Mi a neve — mit feleljek 
nekik?”, Isten kijelenti magát, felfedi kilétét. Új szakasz kezdődik Mó
zes életében és népének sorsában.

Mit mond el Isten magáról?
1. Ö olyan Isten, Aki velünk van. Isten válasza ez: Vagyok, aki 

vagyok. A magyar fordítás nem tükrözi elég világosan, amit ez a sa
játos mondat eredetijében mond. Ez azt jelenti, hogy Isten nem egy
szerűen van, létezik, hanem vele lesz Mózessel, illetve Izrael népé
vel. Nem marad magára. Életének, történelmének eseményeiben min
dig számíthat Isten segítő, megbocsátó, hűséges jelenlétére.

A Biblia elénk is ezt az Istent állítja, Akit talán titkaiban telje
sen felfedni nem tudunk, de egyet bizonyosan tudhatunk Róla: olyan 
Isten, Aki velünk van. Nem a madáchi szemlélet: „a gép forog, az al
kotó pihen” stoikus Istene, nem is az abszurd dráma kegyetlen és kö
nyörtelen Istene, hanem az az Isten, Aki ma is él, cselekszik a világ- 
történelemben, de a mi életünkben is.

2. Isten a jövendő Istene. A modern bibliafordítások többségében 
a 14. vers mondata „Vagyok, aki vagyok” — így áll: „Leszek, aki le
szek.” Ez nem egyszerű jövő idő. Az Ür „nevéről”, azaz lényéről Mó
zesnek adott új kijelentés — amit addig Izrael nem ismert — az, 
hogy Ö a jövendő Istene, hogy Ö az Eljövendő, Izraelhez. Ezzel a jövő 
felé irányítja a tekintetüket. Előre nézve számolhatnak Isten jelenlé
tével és segítségével.

Mai keresztyéneknek nemcsak múltbanragadt Istenük van sokszor? 
Siratunk régi lehetőségeket, letűnt kegyességi formákat, idejétmúlt 
gyülekezeti struktúrákat, s nem vesszük észre a jövő, a jövendő Iste
nét, Aki az újat, a jövőt készíti számunkra. A mi Istenünk a jövendő

55



Istene! Merünk-e ezzel számolni? Egy Halléban járt lelkész mondta el, 
hogy a régi Halle mellett épül egy 400 ezres új városrész. Havonta ezer 
lakást adnak át. Az új városrész szélén megmarad egy régi kis evan
gélikus templom, parókia, mezőgazdasági épületekkel. S a kis gyüle
kezet ma, a városépítéssel versenyben alakítja át a régi épületeket egy 
új gyülekezeti centrummá. Gyülekezeteink, híveink, mernek-e számolni 
a jövendő Istenével?

3. Isten a szeretet Istene. Kicsoda az Isten? Mi a neve? — kérdezi 
Mózes1. Es Isten felfedi kilétét, ha titokzatossága és megfoghatatlansága 
egy bizonyos mértékig meg is marad. Annyit tud Mózes és a nép ez
után a kijelentés után, ami hitének és reménységének újjászületéséhez 
szükséges. Azon az ígéreten keresztül, hogy Isten vele lesz a jövőben 
is, megtapasztal valamit Isten szeretetéből.

Kicsoda az Isten?, a keresztyének Istene? Mi különbözteti meg Öt 
a monotheista pogány vallások istenétől? — kérdezte egy fiatal gyüle
kezeti tagunk egy beszélgetés során. Munkatársai kérdezték meg őt, s 
ő továbbadta a kérdést. Hirtelen nem jutott eszembe közérthető teoló
giai definíció, Végül a következőt mondtam: a pogány isteneket, a 
monotheista pogány vallásokban a félelem szülte. Félnek tőlük, rettegik 
hatalmukat, tisztelik őket. A keresztyénség Istene a szeretet Istene. 
Ot szeretni lehet, s ez nagy különbség!

Az Ötestamentum népe ennek a szeretetnek töredékét tapasztalta 
meg Isten szavából és cselekedetéből. De ennek a szeretetnek nagysá
gát és mélységét csak Jézus Krisztuson keresztül érthetjük meg igazán. 
Kicsoda az Isten? — erre mi nem tudunk jobb választ adni: Jézus 
Krisztus. Rajta keresztül ragyog fel számunkra Isten igazi lénye: a 
Szeretet.

Sárkányné Horváth Erzsébet

Laikus kérdések és szempontok 2 Móz 3,11—15-hez

Mózes nem „napirenden” levő név. Keveset hallunk róla, pedig iz
galmas lenne a mai pályaválasztó világban az elhivatásról hallani. 
Milyen összefüggés lehet az elhivatottság és a pályaválasztás között? 
Mennyire lehet Mózes az elhivatottság példája? (39) — Tudjuk, hogy 
nem mehetett be az ígéret földjére, de hosszú utat tett meg egy nép
pel. Hogyan tudta összefogni a generációkat? — Mózes mint népének 
vezetője, mégsem tekinthető hadvezérnek. Olyan vezető, aki Isten sza
vának közlője, ugyanakkor kitéve a történelmi konfliktusoknak. Tanul
ságos az, hogy ő ezt vállalja. „Elmegyek” —- mondja, de ez csak akkor 
hangzik, amikor Isten ígéretét kapja: „Én veled leszek!” (39) — Konk
rét feladatot is kap. Ha csak hirdeti az Isten üzenetét, akkor nem vég
zett el mindent? A prófétát az tette azzá, hogy hirdette és végezte, 
amivel Isten megbízta? Mózes vállalja a nehéz történelmi szerepet, de 
csak azután, amikor meggyőződik arról, hogy Isten is vállalja őt. Miből 
tudhatom meg, hogy engem is vállal Isten? (39) — „A vagyok, aki va
gyok” név azt jelenti számomra, hogy az Isten örökkévaló Isten. — 
Mózes félt a parancsolt úton megindulni. Az a félelem becsületes féle
lem, mert nagyobb a feladat annál, amit el tudna végezni. (22) — Isten 
reánk is bízott embereket, akikért felelnünk kell. — Istenről többet 
nem mondhatunk annál, hogy ő a mi mennyei Atyánk. Milyen üres az 
ilyen istenhit: Valakinek lennie kell! (22) — Isten több, mint amit el
mondhatunk róla: Igaz, amit Berzsenyi írt: „Léted világít mint az égő
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nap, De szemünk bele nem tekinthet. . ( 2 2 )  — Mózesnek két nehéz
séggel kellett számolnia: A fáraóval és a néppel. Mózes inkább a nép
től félt, mert tudta, hogy nem akar majd neki hinni. Milyen hitele is 
lehetett Mózesnek a nép előtt? (22) — „A vagyok, aki vagyok” válasz 
flegmatikus kijelentésnek tűnik előttem. Az az ember, aki szeretné Is
tent meghatározni, ezt a választ kapja. Ember kimeríteni Isten mély
ségeit nem tudja. Még egy megbízást sem tud önállóan elvégezni. (22) 
— Luther is megtapasztalta, hogy az erő feletti feladathoz Isten adja az 
erőt. — Nem értem a módját annak, hogy Isten miként beszélt Mózes
sel. Ma ilyen közvetlenül nem szól senkihez Isten. (22) — Ha Istent Is
tennek nevezem, még nem tapintok a lényégre. Ahányan vagyunk, 
annyi félét gondolunk. Szükségünk van a névre, hogy beszélhessünk 
róla. (22) — Akkor sok Istenben hittek a világon. Ezért volt szükség. 
arra, hogy Abrahám, Izsák és Jákob Istenének nevezze Isten magát. 
(22) — Oregúrnak szokták ábrázolni Istent, hogy valamiképpen meg
ragadhassuk. Pedig O több annál, amit elképzelünk róla, de annál is 
több, mint amennyit önmagáról kijelentett. (22) — „Vagyok, aki va
gyok” azt jelenti, hogy Isten akkor is van, ha én oem hiszek benne. 
Isten nem azért van, mert én észlelem, hanem azért észlelhetem, mert 
van. Ha Isten megteszi, amit akar, akkor mi üljünk tétlenül? Ez ellen
kezik emberi lényegünkkel. (22)

HETVENED VASÁRNAP

Mk 1,5—16
I.

Jézus úgy tanít igénkben, mint akinek hatalma van — a törvény 
fölött, mert annak betöltője. Hatalma van a tiszta és tisztátalan kér
désében állást foglalni, mert igazán ismeri az embert. Jézusnak a 
hatalma a 7. fejezet további részében a démonűzésben és a süketnéma 
meggyógyításában jut kifejezésre.

A tanítványoknak a Misná-ban szereplő szigorú kézmosási tör
vény-megszegése miatti vád mögött Jézus gyülekezete törvénytől szabad 
magatartása a megkérdőjelezett. A Mester bizonnyal szólt tanítványai
nak a „vének hagyományáról”, s szabaddá tette őket a mózesi törvény 
vének által megszabott értelmezésétől. így érthető, hogy a tanítványok 
közül néhányan nem tartották be a farizeusok között oly szigorú tisz
tálkodási törvényeket.

A farizeusok rosszindulatú kérdésére Jézus a törvényeskedő maga
tartás mélyére néz. A romlott szív az oka a vádaskodásuknak. A szív 
a bibliai szóhasználatban az egész embert jelöli, mint ami személyisé
gének a központja és igazi énje szivében van elrejtve. (I. Pét. 3,4) A 
szív jónak és gonosznak a forrása, (Gén. 6, 5; 8, 21), ezen keresztül terem
tődik meg az erkölcsi viszony Isten és ember, ember és ember kö
zött (Lev. 19,17, Gén 15,16). Mivel az ember szíve romlott, ezért kép
mutatásra hajlamos. Szebbet akar mutatni, mint aki és ami. Jézus a 
farizeusokat álkegyességükért, alakoskodásukért keményen ostorozza. 
(Mt. 6,2; 23, 13—29.) A képmutatás üres látszat-vallásosság. A segítségre 
szoruló elkerülése, figyelmen kívül hagyása. S ahelyett, hogy az ember 
Isten előtt szegénynek tudná magát, saját magatartását isteni tekin
téllyel másokra nézve is kötelezőnek hirdeti meg.
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Jézus a mózesi törvénynek a félreértését a 9—13. versekben a 4. 
parancsolat példájával illusztrálja. Az igazi kegyesség mindig az ember
társ szolgálatában álló segítőkész magatartás.

Majd a farizeusoknak adott válasz után tanító szóval fordul Jézus 
a sokasághoz. Mozdulata szeretetet hordoz hallgatói iránt, amikor igazán 
tanítja a Misna lemerevedett hagyományain nevelkedett zsidóknak 
Isten teremtett világát helyesen szemlélni. Nem a világ dolgai tisztár 
talanok, hanem az ember szíve által lesznek azzá. Ez azt jelenti, hogy 
Isten teremtett világa jó, amelytől nem kell magunkat „gyanúsító 
aszkézist” tanúsítva távoltartani. Az ember szíve gonosz (Gén. 8,21; 
Jer 17,9), ezért szívcserére van szükség. Isten új szívet ad, megtisztít
hatja és kegyelemmel megerősíti. (Jer. 24,7; Ezék. 36,26; Ps. 51,12; 
Acta 15, 9; Zsid 13, 9)

II.

Aligha volt az orvostudomány történetében nagyobb szenzáció, 
mint Barnard professzor kezdeményezése: a szívátültetés. Bár a teljes 
siker még várat magára, amikor biztonsággal lehet majd a régi beteg 
szív helyére az újat átültetni, a próbálkozás maga is új korszakot nyi
tott az orvostudomány történetében.

Üj szívet kaphat az ember. Mire volna nagyobb szükségünk?! S 
most nem csak biológiai, de lelki értélemben is gondolunk a szívcse
rére. — Szívcserére van szükségünk, mert:

1. Minden rossz forrása a gonosz szív

A Jézus korabeli zsidóság kiforgatta Isten törvényét, megmereve
dett formaságok betartása jelentette az igazi kegyességet, de szívük 
és segítőkészségük távol volt Istentől és az embertől. Nincs nagyobb 
Istenkáromlás, mint vallásos keresztyént színlelve közönyösen járni 
bajbajutottak között. Amikor Jézus leleplezi a farizeusok képmutató 
vallásoskodását, kijelenti: A szívetek gonosz, amely minden rossz for
rása. Nem a külső romlott, hanem a belső.

Nem a világ rossz és gonosz. Sőt Isten azt mondta róla a teremtés 
hajnalán: íme minden igen jó. Az ember teszi tönkre és pusztítja el 
magát is, ha nem a közösség javára, hanem kárára fordítja Isten
adta lehetőségeit.

Nem a technika rossz, vagy démoni, sőt áldást jelenthetnek az új 
felfedezések: éhezőnek kenyeret, betegnek kórházat mindenütt, ahol 
ember él; több automatizáló gépet és kevesebb fegyvert. Az emberen 
múlik, hogyan él vele. „Ezért az élet legfontosabb döntéseinek kell 
tartalmazniuk egy kikerülhetetlen irracionális elemet. A döntés szá
mára alap szükséges, mivel kell lennie valaminek, amire az ember 
hagyatkozhatik: egy alapelvnek, hogy ez vezesse cselekedeteinket. Ilyen 
álláspont nélkül elveszítenék cselekedeteink erejüket.” — mondotta 
Heisenberg atomfizikus.

Nem az alkohol rossz önmagában, milyen sok fertőtlenítőszer alap
anyaga, de az ember teszi magát tönkre, ha mértéktelenül él vele.

Nem a pénz rossz önmagában, sőt milyen sok emberen segíthetünk 
vele. De az ember véti el élete célját, ha csak a pénzért él.

Nem a szexualitás rossz önmagában, sőt Isten ezen keresztül plán
tálja tovább az emberi életet a nemzedékláncokat egymást követő
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generációiban. De az ember tud felelőtlenül visszaélni szexuális adott
ságaival, s teszi tönkre a maga életét, s pusztítja másokét.

Nem a világ és a világ „dolgai” rosszak, az ember szíve gonosz. 
A közelmúltban érdekes műsor hangzott el a rádióban az ember em
berré válásáról. A természettudomány megállapítása szerint hiányzik 
az a láncszem a fejlődés-elméletből, amely arra adna választ, hogyan 
lett az ember emberré. Ez titok az empirikus módszerekkel kutató 
tudósok előtt. A Biblia írói ezt a titkot fedik fel, amikor hitük és meg
győződésük szerint arról tanúskodnak, hogy az ember Istennel való 
kapcsolatában nyerte el emberségét, amikor a Teremtő szívébe írta 
törvényét. Ez az igazi embersége romlott meg, amikor fellázadt Istene 
ellen előttünk ma már ismeretlen helyen és időben. Mi pedig vénáink
ban és aortáinkban hordozzuk az Isten-ellenes lázadás, az önmagunkra- 
gondolás, a kételkedés negatív örökségét. Theodor Storm német novella
író így fogalmazza ezt meg: „Minden ember készen hozza magával a 
világra az életét és részesek benne mindazok, akik egy csepp vért adtak 
hozzá.” — Mi készen hozzuk magunkkal a romlott és gonosz szívet 
az emberi születés természetes rendjében. Ebből a romlott szívből fakad 
a bántó szó, az önző cselekedet, a közösség érdekét figyelmen kívül- 
hagyó életfelfogás. „Nincsen olyan bűn, amelynek elkövetésére ne érez
nék magamban hajlamot.” (Goethe)

Szívcserére van szükségünk, mert:

2. Minden rossz felszámolásához új szív kell

Luther és kortársai a rossz felszámolása, a bűntől való szabadulás 
érdekében elvonultak a „gonosz világtól” sötét szerzetesi cellák mé
lyére. A reformátor éppen itt tapasztalta meg, hogy emberi erőlködés 
nem vezet eredményre.

Isten egy szívet, egy embert, az Ő fiát adta ezért a világért, hogy 
új b i z a l m i  kapcsolat szülessék közte és az ember között. Ebben 
a kapcsolatban komolyan veszi az ember Isten törvényét, mert tudja, 
hogy a bűn következményei tönkre teszik életét, boldogtalanná ember
társát, s szomorúvá Istent. Ebben a bizalmi kapcsolatban Isten aján
déka: Jézus tölti be szívünket, s valljuk Pállal: Élek pedig többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus. A régiek elmúltak; íme újjá lett 
minden.

„Az én szememben mindennek, ami személyiség, Jézus személye 
ad értelmet, jogosultságot, reményt. Én azért lehetek én, mert Jézus 
ő v o lt ...” (Vass István költő vallomása).

Sigmund Freud szerint az új kor emberét három természettudo
mányos felfedezés rázta meg. Az első az volt, amikor Kopernikusz 
nyomán kiderült: nem a Föld a világmindenség középpontja. A máso
dik Darwin feltevése volt, amely szerint az ember csupán az állat
világ legsikerültebb tagja. A harmadik felfedezés pedig magának Freud- 
nak a nevéhez fűződik: az ember tudatalatti világának feltárásával. 
S ez azt jelentette, hogy az ember saját kis „portáján”, személyiségé
ben sem úr, mert a tudatalatti tényezők befolyásolják döntéseit.

Anélkül, hogy vitába szállnánk Freuddal, valljuk, hogy amikor az 
ember új szívet kap, akkor nem kell félnie, mert lakóhelye immár 
nem a világ közepe, de Ura a mindenség Ura. Nem kell megrendülnie, 
mert rokonsága biológiai szinten az állatvilággal kimutatható, de Ura
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minden élet forrása és teremtője. Nem kell kétségbeesnie, mert tudat
alattija van, hiszen Ura személyiségének is Ura, szívének meghatározója.

Az új szívvel megajándékozott ember új kapcsolatba kerül ember
társaival is. Képmutatás nélkül őszinte magatartás jellemzi. Ez az 
őszinteség mindig a másikra tekint, mert felismeri a segítségre szoruló 
embertársban magát Jézust. Új szívvel megajándékozottan hozzunk szí
vesen áldozatot, hogy legyen otthonuk korunk menekültjeinek, legyen 
új iskolájuk rombadőlt városok tanulásraváró gyermekeinek, s ne 
tétovázzunk szólni az elnyomottakért, az igazságtalanul megkülönböz- 
tettekért, hogy Isten jó rendje ne csak reménység legyen a szívben, 
de valóság lakott földünkön.

A szívcsere lehetséges: Tiszta szívet teremts bennem, oh, Isten..., 
mert boldogok, akiknek szívük tiszta: ők az Istent meglátják.

Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok Márk 7,5—16-hoz
Ennek a textusnak gerince szerintem a 7—8 vers. Így fogalmaznám 

meg az üzenetét: az egyházban nem a hagyományok továbbmentése a 
fontos, hanem Isten parancsolatának cselekvése. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a szeretet parancsolatát minden emberi hagyomány követelésénél fonto
sabbnak kell tartanunk. (20a) — A 11. versben arról van szó, hogy valaki 
a szüleinek segítése elmulasztását Istenre hárítja. Azért nem segíthetek, 
mert már Istennek felajánlottam. Ez a legsötétebb bűn, mert Isten nem 
a betűszerinti megtartást, hanem az ő parancsolatainak lelkét kívánja. 
(20a) — Vannak ilyen esetek még egyháztagok sorában is, hogy a szülők 
tönkremennek abban, hogy gyermekeiknek minden legyen, és a gyerme
kek nem tudnak segíteni, mert luxusra kell a jövedelem nagy része. (20a)
— Sokat beszélünk, hallunk ma igehiretésben a diakóniai lelkületről, a 
gyülekezetei szolgáló struktúrájáról. Ez az ige pompás segítséget ad, hogy 
még világosabban lássunk. Szerintem az egyik alapvető textusa lehet mai 
keresztyén magatartásunknak: Az egyház nem a hagyományokért van, 
nem üres szertartásosság követője, hanem Jézust kell követnünk szolgáló 
életben. Isten parancsolatainak megtartása a másik embert állítja elénk, 
akinek javára kell cselekednünk. (20a) — A hagyományok kérdését 
nem árt kiterjesztenünk egészen fontos tevékenységeinkre is. Gondolok 
a keresztség, az esketés, temetés „hagyományszerű” gyakorlására. (20a)
— Ide tartozik az is, hogy sokszor olyan elégedettek vagyunk magunkkal. 
Voltunk templomban, hallgattuk az igét, együtt voltunk a gyülekezettel, 
de ugyanakkor elfelejtettünk néhány olyan gyülekezeti tagot, akik beteg
ség, öregség miatt hiányoznak (20a) — Téves lenne azért minden hagyo
mányt csak úgy kivetni. Vannak olyanok, amelyek ma is jó keretté válhat
nak, csak szívvel, tartalommal kell megtölteni, mert üressé váltak. (20a)
— Az igazi istentisztelet kérdése is ide tartozik Rm 12-ből. Nem formák 
cselekvése, hanem Isten akaratának teljesítése a szolgáló szeretetben. Ne 
Istennek akarjunk tenni valamit, hanem neki engedelmeskedve inkább 
embertársainknak. (20a) — Jézus életében sok zsidó előbbre helyezte a 
külsőséges emberi rendeléseket az Isten törvényénél, pl. ill a 4. paran
csolatnál. Fontosabb volt az edények tisztántartása, a rituálisan megmo
sott kéz a szülők megsegítésénél. Ezt a kifogást a szenteskedők ígv ma
gyarázták: ..Nem adhatjuk, mert korban, azaz templomi ajándék.” Átvive 
ezt a mai életbe: hiába gondolja a ma élő látszat keresztyén, ha a temp
lomba megyek, minden el van intézve, ha vele együtt élő édesapjával,
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vagy édesanyjával haragot tart, ha szociális otthonba helyezett szülőjét 
nem látogatja — egyáltalában, ha valakinek gyereke van, az hogy lehet 
szociális otthonban? stb. (30a) — Ne attól féljünk, ami másoktól jön akár 
érzelmi, akár fizikai vonalon felénk, hanem ami belőlünk jön, az a rossz, 
ártalmas. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem volt tisztában a kívülről 
jövő veszéllyel, de az az elsőrendű veszély, hogy gonoszságra adjuk ma
gunkat. (30a) — Jézus a törvényt nem akarta eltörölni, hanem magasabb 
szintre emelni. Nem azért ült le mosdatlan kézzel, mert nem tartotta ezt 
fontosnak, hanem mást tartott fontosnak! (30a) — Modern formája is 
van a tisztálkodási „mániának” . Tudok olyanokról, akik nem vesznek úr
vacsorát, mert nem tartják elégségesnek ezt a tisztítást, amivel a kelyhet 
egyes lelkészek odakínálják az úrvacsorázóknak. Be kellene vezetni a 
különkelyhes úrvacsorázást — kívánják ezek. (30a)

HATVANAD VASÁRNAP

Lk 13,31—35

Az előttünk levő textus világosan tagolódik két részre: 31—33. és 
34—35. versekre. Az első részben a Heródes gyilkossági szándékától 
való megóvás dominál. Erről jut el Jézus bizonyságtételében halálának 
újabb bejelentéséhez. A második részben Jézus Jeruzsálem jövőjéről 
beszél és azt kapcsolatba hozza azzal, ahogyan az ő igéjét meghallgat
ják. Erről a második részről kell hangsúlyosabban szólnunk, ha az agen- 
dánk előírásait is figyelembe vesszük: Böjt felé igaz megtéréssel — 
süketségből az ige hallására!

Az írásmagyarázók elég sokat időznek annál a kérdésnél, hogy 
vajon kik voltak és milyen indítékból mentek oda Jézushoz bejelen
teni Heródes szándékát. Lehet, hogy meg akarták menteni? Vagy maga 
Heródes így akart szabadulni Jézustól? (Bővebbet erről Prőhle: Lukács 
evangéliuma kommentárjában olvashatunk.) Azt gondolom azonban, 
hogy ez a mozzanat mai igehirdetésünkben nem kaphat hangsúlyt, ezért 
ezzel nem foglalkozom bővebben. Van azonban három olyan téma, ami 
benne rejlik a textusban.

Az egyik az, ahogyan Jézus ragaszkodik a „kell” -hez. Mindig tudja 
és ezt Atyjával való páratlan kapcsolatából tudja, hogy minek kell 
következnie. Majd jön a halál is, az is „kell” , de most még nincs itt 
az órája. Neki most még ördögöket kell űzni, gyógyítani és bevégezni 
küldetését. ,

A másik az, hogy meghirdeti: Jeruzsálem lesz halálának helye. 
Ezzel előre hírt ad a keresztről, de mi mindjárt hozzátehetjük, mert 
elválaszthatatlanul hozzátartozik: üres sírjáról is.

A harmadik az, hogy Jeruzsálemről sem elsősorban a maga sorsa, 
jut eszébe, hanem Jeruzsálem népének jövője: mi lesz veletek, akik 
nem halljátok meg az igét?

E három téma kibontása meditációs feladatunk. Jézus útját Isten 
szabja meg. A feladatokat nem téveszti el, nem cseréli össze. Az ő 
népének reá kell figyelni és mi is tőle tudjuk meg, hogy az egyház 
útját nem „választjuk” , nem „hasznosnak látjuk” , hanem kapjuk Isten
től. Újra és újra jó egyházunk mai útját nézve ezt tudatosítanunk. 
Egészen világos az, amit Jézus arról mond: mit „kell” neki most tennie 
és ebben a cselekvésben nem lehet őt megijeszteni, Heródes nevével 
kilendíteni, megfélemlíteni, vagy éppen arra rábírni, hogy ne azt csi
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nálja, hanem törődjön kissé magával, saját biztonságával, jövőjével és 
hagyjon fel azzal, amit tennie „kell” , ördögöket, démonokat kell űznie, 
betegeket kell gyógyítania, — ezt egyértelműen ma így mondjuk: dia-' 
kóniát kell végeznie! És ettől Jézust semmi módon el nem lehet for
dítani. Amikor azt mondja: „Lehetetlen, hogy a próféta Jeruzsálemen 
kívül vesszen el”, — ez a „lehetetlen” nemcsak a halálának helyére 
értendő, de az egész szituációra: lehetetlen, hogy Ö ne azt végezze, amit 
Atyja akaratából végeznie kell. Lehetetlen, hogy ne segítsen démoni 
megszállottakon, ne gyógyítson betegeket, ne törődjön emberek bajával, 
problémáival, ne igyekezzen embereket megbékíteni Istennel és egymás
sal. Nagy fába vágja a fejszéjét, aki Jézust a diakónia útjáról el akarja 
téríteni. Még Heródes emlegetése sem elegendő érv arra, hogy ne kö
nyörüljön embereken, ne tegye magáévá bajaikat, betegségeiket, problé
máikat.

Milyen világosan mutatja Jézus nekünk az utat. Ennyire világosan, 
határozottan látjuk magunk előtt a szolgálat útját? Soha nincs meg
állás? Nincs magunk féltése, nincs egyházféltés vagy -mentés, felmentés 
egy időre? Bárcsak ma is, mi is ilyen határozottan látnánk a „kell” -t 
és velünk együtt híveink is. Még mindig csak ugyanaz az „egy” paran
csunk van Jézustól az evangélium hirdetésére és annak megélésére. Et
től újabbat ma sem mondhatunk. Jézusra nézünk és lehetetlen, hogy 
mást tegyünk, mint Ö.

Jézus a diakóniában nem válogatott. Korának minden nyomorú
sága beletartozott munkaterületébe. Betegek és démoni megszállottak, 
bűnösök és vámszedők, farizeusok, de még Izraelen kívüliek is megkap
ták tőle a segítséget. Nincs határa diakóniánknak! Nemcsak a gyüleke
zet kerítéséig vagyok elkötelezve. Azon túl, a társadalmunk életében is 
vannak kérdések, melyek ránk is tartoznak. És ott van tágabb ottho
nunk kérdése: valóban béke és csend lesz Európánkban, vagy a hideg
háború lidérce még mindig ott kísért? Mi lesz az éhhalállal küszködő 
emberekkel? Kapnak igazságot végre azok a testvéreink, akiket fajuk 
vagy bőrük színe miatt „alacsonyabb rendűeknek” tartanak? Vagy eljön 
végre az idő, hogy ők is „csendesen munkálkodva a maguk kenyerét 
ehetik” ? Egyáltalán gondolunk-e arra, hogy a problémák még sűrű
södnek? 2000-re mekkorára ugorhat fel a népszaporulat a világon? Kik 
lesznek többen? Elég lesz-e a föld termése? Eljutunk-e arra a meg
győződésre, hogy háborúk semmit nem oldanak meg, csak újabb hábo
rúk magjait vetik el? Hogy csak az egymás megértése, az egymással 
való beszélgetés, tárgyalás az egyetlen emberhez méltó és járható út 
ahhoz, hogy egy óvatlan pillanatban el ne pusztuljon az egész világ A-, 
H- és ki tudja még milyfen betűvel jelölhető bombák pusztítása követ
keztében ?

Jézus az akkori világ minden bajában és nyomorúságában tudta, 
mit kell tennie és tette. Ilyen határozottan tudjuk-e mi is azt, hogy 
mi a „kell” ?

Tudta Jézus azt is, hogy ez a feladata egyszer befejeződik, eljut 
a teljességre. Éppen azáltal, hogy Jeruzsálemben elvesztik. Neki az a 
különös lehetőség adatott, hogy diakóniáját halálával megpecsételje. 
Tudta, hogy Jeruzsálemben mi vár reá. A kereszt és az üres sír! Ne
künk meg erőforrásunk lett az Ö keresztje és feltámadása. Csak azért 
tudjuk, mit „kell” tennünk, mert élő Urunk van közöttünk és reá 
figyelve végezzük a diakóniát.

Itt nem árt, ha közel visszük e prédikációban a gyülekezethez 
mindazt, amit diakóniai utunk alapjáról és továbbfejlesztéséről kimun-
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káltunk az elmúlt nyáron. Amitől Jézust óvták, azt ö  végül is vállalta, 
hogy halála, áldozata és feltámadása legyen Őbenne való életünk, szol
gálatunk forrása.

Jézus aggódó kérdése: mi lesz veletek, akik nem halljátok meg az 
igét? — egy harmadik aspektus igehirdetésünkhöz. Ez az egész, amit 
feljebb végiggondoltunk — innen indul. Aki elkerüli az igét, bedugja 
fülét, mást keres abban, az éppen a szolgálatra felhívást nem hallja 
meg, azt kerüli el, és könnyen rámegy arra az útra, amelyre Jézus nem 
lépett reá, — bármennyire is humánusnak látszott, hogy meg akarják 
menteni, védeni a haláltól. Azt, hogy mi „kell”, nem másból, csak az 
ige hallásából veheti Jézus tanítványa. Minden emberi magatartásnak 
van rugója. Valamilyen meggondolásból teszünk vagy nem teszünk va
lamit. Az, hogy a diakóniai út realizálódik-e életünkben, járjuk-e vagy 
csak ajánljuk, azon dől el, hogy mi hogy halljuk meg, tesszük magun
kévá, vagy utasítjuk el az élő Jézus igéjét. Különben élő víz folyamai 
nem ömlenek belőlük.

Böjt felé megyünk! Ebben kell megtérnünk, hogy Jézus igéje ne
künk is, hallgatóinknak is azzá legyen, aminek Jézus adja. Borzalmasan 
hangzik Jézus kijelentése: „nem akartátok” . Mintha nekünk is mon
daná: adtam elétek utat, adtam igémet, tudjátok, mi a szeretet, tudjá
tok, mi a felebarát, ismeritek a sok nyomorúságot, problémát, tudatá
ban vagytok annak, hogy segíteni k e ll... de nem akarjátok?! Az enge
detlen szolga képe itt kísért Jézus e szavainál. Tudjuk, ez ige hátteré
ben ott van Jeruzsálem pusztulása, a templom pusztulása, Izráel bukása. 
Az igére nem hallgatni — ez az egyház bukása, pusztulása.

Az igehirdetés elindításához bevezetőben arról szólnék, milyen ve
szélyes dolog nem ismerni az utat. Nemcsak eltévedni lehet, de szán
dékos eltérítésnek is áldozata lehet az ember. Nehéz az, ha valaki nem 
találja helyét, nem ismeri, mit „kell” tennie. Jézus aggódik azokért, 
akik nem hallják meg igéjét és abból nem ismerik meg feladatukat, 
szolgálatuk útját.

Az igehirdetés témája: Jézus igéjének meghallása odaölel bennün
ket szeretetébe. Így találjuk meg helyünket és utunkat. Az ige tesz biz
tossá bennünket abban, amit „kell” tennünk Csak Jézusra kell figyel
nünk, hogy észrevegyük, ha szolgálatunk útjáról bárki vagy bármi el 
akarna téríteni.

Az őskeresztyén gyülekezet Jézustól tanulta meg, hogy olyan maga
tartást tanúsítson Jeruzsálem pusztulásakor, mint amit tanúsított. (L. 
Prőhle: Lukács evangéliuma, kommentár!) Jézus népe ma is Tőle tanul
hatja, hogy ne kapkodjon és bizonytalankodjon, hanem járja a szol
gálat keskeny útját. A döntéseket mindig a konkrét helyzetben kell 
megtalálni és nem lehet előre adni. De Jézussal, igéjén keresztül lehet 
olyan közösséget tartani, amiből konkrét helyzetben konkrét döntések 
születnek. Pl. úgy, ahogy Jézus döntött az életét mindenáron meg
védeni akaró jótanácsokkal szemben. Ma éppen ez az igéhez kötött
ség a fő üzenete igénknek. Innen ismerhetjük helyünket és feladatun
kat. De még azt is, hogy munkánk nem hiábavaló az Ürban.

Jézus siratja Jeruzsálemet, mert elutasították igéjét. Mi mennyire 
adunk hálát Istennek azért, hogy igéjével megtaláltuk a szolgáló egy
ház útját és miután ö  bevégezte e földön szolgálatát, mi beállhatunk 
abba, és folytathatjuk, mert Isten igéje mondja és mert arra szomjas és 
vágyakozik minden felebarátunk.

Tóth-Szöllős Mihály
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Laikus kérdések és szempontok Lk 13,31—35-hez

A hatalmukat féltő farizeusok Jézust Heródessel fenyegetve akar
ják eltenni láb alól? Vajon itt még őszintén menteni akarják Krisztus 
életét, mert Messiásnak tartják? Vagy csupán taktikázás az egész? (14) 
— Keresztyének védelmükbe veszik Isten ügyét, akaratát azonban nem 
akarják cselekedni. Mások, Krisztust elutasító 'magatartásukat a kor
szellemre, a nagykorúskodó világra, mindig másokra akarják áthárítani 
Jézust munkája végzése közben nem akadályozhatja meg semmiféle 
gyűlölet, sem „elrejteni akaró”, mentő vagy féltő szeretet. (14) — Jézus 
az ember földi szenvedését itt a jelenben orvosolja, s közben végzi az 
öröklétre hívogatás szolgálatát. Eltéveszti és eltévesztette az egyház 
küldetését, ha kanosaiul csak a menny boldogsága után tekintget, s 
nem veszi észre azt, akinek itt kell gyógyírt adni sebére. Ez valaki mel
lé odaállást jelentett a bethesdai tónál. Az élet megvédését a vádlókkal 
szemben. Kenyeretjuttatást az éhezőknek. Megbocsátást a bocsánatra 
vágyóknak. (14) — Jézus feladatát abban látta, hogy mindenkit magá
hoz vonjon. Magához, s nem kora vallásosságát képviselő, de a fele
baráti szeretetről mit sem tudó farizeusok társaságához. Ma sem lehet 
elfelejteni: Keresztyénnek lenni nem keresztyén ideológiához vagy val
lásos eszméhez kötöttséget jelent, hanem az élő Istenhez való odakap- 
csolódást, aki Jézus Krisztusban lehajolt minden emberi nyomorúság
hoz, gyógyítóan és örök életet ajándékozóan. (14) — A farizeusokról 
úgy tudjuk, hogy Jézus halálos ellenségei voltak. Miért lett hirtelen 
annyira szívügyükké Jézus élete és sorsa? (35) — Jézus rókának ne
vezi Heródest, nem erős kicsit Jézus szájából ez a jelző, aki így taní
tott: „ . . .  szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket át
koznak . . . ” (35) — Érdekes lenne egyszer arról hallani — s ezt a kér
dést a 31—35 versek is élesen felvetik —, hogy miért tudott Jézus élete 
során minden támadással és ármánnyal higgadtan és nyugodtan szem
benézni? Miért olyan fölényes itt is magatartása? Mennyire tudta ma
gát, sorsát és küldetését Isten kezében? (35)—  Jeruzsálem feletti pa
nasza közben fel lehet-e mutatni egyfelől azt, hogy mennyire egy népé
vel és a szent várossal, hiszen mikor bekövetkezendő halálára gondol, 
azonnal kapcsolódik benne népe fővárosának szomorú sorsa? Másfelől 
pedig panasza mögött nem húzódik-e meg saját szolgálata eredményte
lenségének szomorú tapasztalata? Az bizonyos, hogy az ok ebben van: 
„ . . .  ti nem akartátok!” Nem kell e nekünk sokszor megdöbbenve lát
nunk, hogy Jézus mennyi munkája hiábavalóvá válik és kárbavész raj
tunk? Hányszor mi magunk rekesztjük ki magunkat Isten szövetségé
ből és zárjuk el életünkből ajándékaink beáradását? (35) — Lehetne 
arról beszélni, hogy Jézus munkája tovább folyik a világban nemcsak 
választottam keresztül, de a mi számunkra élet-halál kérdés, hogy ben
ne vagyunk-e ebben vagy kívül állunk? (35)

64


