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Keresztyén Békekonferencia

A Keresztyén Békekonferencia 
szolgálatának kibontakozása

Beszámoló a KBK folytatólagos bizottságának 1973. május 25—28-iki
zágorszki üléséről

Áttekintés
TIZENÖT ÉVVEL EZELŐTT, 1958. június 1—3. napjain tartották 

Prágában az első Keresztyén Békekonferenciát. Már akkor egyértelműen 
kifejezték azokat a célkitűzéseket, amelyek azóta is állandó feladatot ké
peznek, hogy ti. a népek közötti béke ügyét kívánja erősíteni a világ ke
resztyénéinek összefogásával a KBK. A magyar egyházak kezdettől fogva 
tevékenyen vették ki részüket ebből a fontos feladatból. A mi segítségünk 
is benne volt abban, hogy fellendült és virágzott a KBK szolgálata. Saj
nos, az 1968-as csehszlovák eseményekkel kapcsolatban eszmei zavar tá
madt átmenetileg a KBK-n belül, de a nehézségek leküzdése aránylag 
hamar megtörtént, és már az 1971-es prágai IV. Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlésen rendeződtek a sorok, új erővel és új vezetőkkel indult lendület
be ez a nagy jelentőségű mozgalom.

A FOLYTATÓLAGOS BIZOTTSÁG az a szerv, amely két világgyűlés 
között viszi a KBK munkáját. Más egyházi nemzetközi szervezetben köz
ponti bizottságnak is nevezik az ilyen vezető testületet. Kb. százhúsz tagja 
van a folytatólagos bizottságnak. Földrajzi és felekezeti szempontok is 
arányossá tették a folytatólagos bizottság tagjainak kiválogatását. A szov- 
jetunióbeli zágorszki gyűlésen 33 országból 174 személy jelent meg, mint 
választott tag, vendég vagy megfigyelő. A gyűlés megválasztott vezetőinek 
összetétele hűen tükrözte a KBK világot átfogó jellegét. A folytatólagos 
bizottság zágorszki gyűlésének idejére a következő tisztikart választotta 
meg. Elnök: Segun püspök (Nigéria), társelnökök: Novak pátriárka (Cseh
szlovákia), Soule professzor (USA), titkár: Gajardo professzor (Chile).

A KBK SAJÁTOS SZOLGÁLATA abban rejlik, hogy élen jár az egy
házi világszervezetek között, elsőnek mondja ki azt a teológiai és politi
kai állásfoglalást, amelyet később mások is belátnak és követnek. Két 
példa támasztja ezt alá: az amerikaiak vietnami agressziója ellen először 
a KBK emelte fel szavát az egyházi világszervezetek között. Hasonló a 
helyzet az európai béke és biztonság szorgalmazásával kapcsolatban is. 
Mindkét ügyben csak jóval később követték a KBK bátor prófétai hang
ját nyugati irányítású egyházi nemzetközi szervezetek. A friss és aktuális 
teológiai és politikai tanulmányi munka a KBK leghatásosabb fegyvere. 
Alapos teológiával tette hitelképessé haladó politikai állásfoglalásait. 
Ugyanakkor a KBK nemzetközi tekintélyét emelték azok a kapcsolatok, 
amelyeket Afrikában, Indiában, Latin-Ameriikában állami vezetőkkel ala
kítottak ki a KBK tisztségviselői. Ennek köszönhető, hogy a harmadik 
világban jelentős lépést tett előre a KBK. Erre is érvényes, hogy a leg
főbb vonzóerő a harmadik világban a jó teológiai-politikai elemzés. Ez 
az imponáló szellemi erő csatlakoztatja a mozgalomhoz a haladó egyházi
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embereket. A nyugati világban is erősödik a KBK befolyása azok körében, 
akik élenjárók kapitalista területen az elmaradottabb és konzervatívabb 
gondolkodásúakhoz képest. A fő erőt természetesen továbbra is a szocia
lista területen élő egyházak jelentik a KBK-ban, mert itt a leghatározot
tabb a békepolitika. A szocializmus természetéhez tartozik hozzá a béke. 
A szocialista területen élő egyházak pedig minden akadálytól mentesen 
követhetik egyházuk tanítását a béke erősítése és a társadalmi igazság 
segítése irányában.

OLYAN KORSZAKBAN érvényesíti a KBK ezt a sajátos szolgálatát, 
amelyet a békeeredmények jellemeznek. A béke ügye egy és oszthatatlan 
— ez a béke-világmozgalom régi bevált jelszava. Természetes, hogy a 
KBK is a nemzetközi feszültség általános enyhülésének hatása és befo
lyása alatt áll. A keresztyén fáradozás a békéért szükségképpen szolidáris 
valamennyi békeerő fáradozásával, hiszen a békéért való küzdelemnek 
éppen az erők összefogása, a széles nemzetközi szolidaritás kialakítása a 
célja — az emberiség békés jövendője és a társadalmi igazság megvalósí
tása jegyében. Ezért érdemes röviden utalni azokra a békeeredményekre, 
amelyekbe a KBK szolgálata is beilleszkedik.

A békeeredmények korszaka
ÜJ FELTÉTELEK KÖZT megy végbe ma a békéért folytatott küz

delem. Jogosan lehet az eredményeket úgy összegezni, hogy a békeered
mények új korszakába lépett az emberiség. A nemzetközi helyzetet a 
feszültségek csökkenése jellemzi. A hidegháború erői vereséget szenved
tek. A hetvenes években már más a helyzet, mint tíz vagy húsz évvel 
ezelőtt volt. Ennek oka a szocializmus erőinek megnövekedése, a béke
szerető erők befolyásának növekedése, a háborúval és a katonai erők 
bevetésével való fenyegetőzés kilútástalansága, az imperialista agresszió 
politikájának lehetetlenné válása, államközi szerződések hálózatának ki
épülése a biztonság és együttmködés erősítésére. A különböző társadal
mi rendszerű államok békés egymás mellett élésének elve olyan széles 
mértékben megerősödött, hogy létrejött az európai béke és biztonság hel
sinki konferenciája, külügyminiszteri szintű részvétellel. Államközi szer
ződések emelnek gátat a visszafelé vezető úton, A katonai, a politikai, 
a gazdasági erők olyan mértékű eltolódása ad szilárd biztosítékot a mos
tani lépéseknek, amelyek létrejöttét sem tudták megakadályozni a hideg
háború hívei.

A NÉPEK ÜGYE a béke. A nemzetközi élet dolgai nemcsak a kor
mányok, nemcsak az államok ügye, hanem a társadalmi erőké is, mert 
amikor a béke ügyéről van szó, az természetesen a lakott föld ernber- 
miUiándjait érinti. A társadalmi szervezeteknek és valamennyi békét kí
vánó erőnek összefogása a feladat. Ebben az alapvető célkitűzésben élen
járó szolgálatot végeznek a Szovjetuniónak és a szocialista országoknak 
a békeerői, mert a szocializmus természetéhez tartozik a béke szeretete 
és mun'kálása. De ha az ember nem illúziókat követ, és nem arra számít, 
hogy spontán módon, magától is kialakul a béke, akkor azt is tudni kell, 
hogy a békéért folytatott erőfeszítések mindig szükségesek. Mert az ag
resszív célokat követő imperialista politika mindig veszélyt rejt magában. 
Ez akkor is így van, ha a mai nemzetközi helyzetre érvényes a feszült
ségek enyhülése, és a békés egymás mellett élés tendenciájának erősö
dése. Ez azért jött létre, mert korszakunkban abszolút kilátástalan az 
imperializmus agresszív politikájának a folytatása. Ez a realitás tette le
hetővé a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett

514



élése elvének gyakorlati megerősítését. A diplomáciai síkon végibement 
bók eeredmény ekhez szorosan hozzátartozik a népek békevágya. Ezt fogja 
kifejezni ez év őszén a Moszkvában rendezendő béke-világkongresszus.

A zágorszki gyűlés rendezésének színvonala
A KBK MOZGALMÁNAK ÜJABB MEGERŐSÖDÉSE jegyében ült 

össze ez a gyűlés. Kettős belső célja volt: egyrészt a világ egyházai és 
vallásos emberei előtt hitelre méltó teológiai megalapozást adni a béke
kérdésekhez, másrészt az aktuális nemzetközi kérdésekben olyan haladó 
hangot megütni, hogy az ösztönzőleg hasson a nemzetközi egyházi szerve
zetekre ugyanúgy, mint az egyes országokban folyó egyházi békemozgal
makra. Ezt a tervét a KBK ülése jól teljesítette. Az előadások átgondol
ták voltak, a hozott határozatokon meglátszik a gondos előkészítés. Mind
ez elsősorban az orosz ortodox egyház jó munkáját dicséri.

A SZOVJETUNIÓ KORMÁNYA nagy megbecsülésben részesítette a 
KBK-t. Iljusenko, miniszterelnök-helyettes a Kremlben fogadta Nyikodim 
metropolita vezetésével a KBK vezető tisztségviselőit és a munkabizott
ság tagjait. A Szovjetunió Állami Egyházügyi Hivatalának elnöke, a Pi- 
men pátriárka fogadásán jelentős beszédben köszöntötte a KBK részt
vevőit. A munkabizottság köszönő táviratot intézett Koszigin miniszter- 
elnökhöz.

A SZOVJETUNIÓBAN MŰKÖDŰ EGYHÁZAK magas szinten vettek 
részt a KBK munkájában. Pimen pátriárka tartotta a megnyitó beszédet 
és a búcsúfogadást. Az üléseken Nyikodim metropolita elnök személyével 
együtt négy metropolita, sok érsek és püspök vett részt. A Szovjetunió 
balti köztársaságaiból lutheránus érsek és katolikus püspök is megjelent. 
A Szovjetunió ázsiai köztársaságaiból mohamedán mufti és buddhista 
láma is megjelent, akik a szabadegyházak képviselőivel együtt azt jelen
tették, hogy a Szovjetunióban működő minden egyház és vallás közös 
erőfeszítéssel vesz részt a békemunkában.

A vendéglátás bősége, figyelmessége — mint mindig, most is — utol- 
érhetetlenül kedves volt. Mindez azt jelentette, hogy a vendéglátó szov
jetunióbeli egyházak minden síkon a maximálisát nyújtották.

Az előadások
PIMEN PÁTRIÁRKA megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Szovjet

unió következetesen és aktívan lép fel különböző békekezdeményezések
kel a nemzetközi élet minden szintjén. A Szovjetunió békeprogramja 
világszerte széles elismerést váltott ki. Az orosz ortodox egyház nagy 
örömmel látja, hogy a Szovjetunió alapvető békepolitikája az államok 
békés egymás mellett élésének elvére épült, ha különböző is az államok 
társadalmi rendszere. Ilyen értelemben történt előrelépés a Szovjetunió 
éis Franciaország, a Szovjetunió és az USA, a Szovjetunió és az NSZK 
között. Az itt elért eredmények nemcsak az érdekelt államokat, hanem 
az egész világbékét érintik. Kiemelte annak a jelentőségét, hogy az őszre 
tervezett moszkvai béke-világkongresszus előtt fog összeülni az európai 
államok béke- és biztonsági értekezlete. Ezeknek a békeeredményeknek 
jegyében működik a KBK is, amelynek munkáját az orosz ortodox egy
ház igen nagyra értékeli.

NYIKODIM, leningrádi és novgorodi metropolita, a KBK mozgalmá
nak elnöke, irányt mutató beszédében kiemelte, hogy világunkra és kor
szakunkra az a jellemző, hogy az egész emberiség sorsát érdeklő béke
kérdésekben világot átfogó szolidaritás alakul ki, millió és millió jóaka-
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ratú ember részéről, akik ugyan sok tekintetben gondolkodásmódjukra 
nézve különböznek egymástól, más hitet vallanak, más hagyományokat 
követnek, és különböző társadalmi rendszerekben élnek, de egységbe 
vonja őket a békéért folytatott küzdelem, amely ki akarja zárni az erő
szakot az államközi kapcsolatokból, amely küzd a lakott föld jövőjéért 
és boldogabb életéért. Amikor milliók vállvetve küzdenek a békéért és 
társadalmi igazságért, a keresztyének is ott vannak közöttük, s ezek so- 
rábban kiemelkedő szolgálatot végez a KBK munkája.

DR. HELLSTERN (a svájci egyházi segélyszerv nyugalmazott főtit
kára) tartotta az első előadást a gyűlés főtémájáról, amely ez volt: „Az 
emberiesség, mint a keresztyének feladata a világ békéjéért és az emberi 
nyomorúság ellen folytatott küzdelemben” . A svájci Leonhard Ragaz, ke
resztényszocialista politikus-teológus gondolatai nyomán jutott el Hell- 
stern a kapitalizmus kritikájáig. Bírálta a monopolkapitalizmust, amely 
akadályozza a világ békéjéért és az emberi nyomorúság ellen folytatott 
küzdelem eredményeit. Támadta a nyugati antikommunizmust, amely fő 
mondanivalója azoknak az egyházi erőknek, amelyek meggyengültek 
igazságukban és korszerűségükben. Megszólaltatta a harmadik világ kri
tikáját a nyugati kapitalizmussal szemben, amikor hivatkozott Nyerere, 
afrikai államelnök kérdésére, hogy az európai egyházak miért azonosítják 
magukat olyan erősen a kapitalizmussal. Kiemelte a vietnami háború 
szégyenét Amerikára nézve. Elítélte a dél-afrikai fajüldöző politikát, és 
síkra szállt a világot átfogó leszerelési mozgalom mellett. A szocializmust 
előadásában ilyen pozitív mondattal is elismerte: „A társadalmi igazság 
ma számunkra a szocializmust jelenti.”

JUVENALIJ METROPOLITA nagyszabású előadásában kiváló teoló
giai megalapozást adott az egyházi békemunkához. Széles körű bibliai 
alapvetéssel jutott el az emberiséget érintő alapvető kérdések értékelé
séig. Az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom indította el azt az 
új társadalmat, amelyben nincs kizsákmányolás, s amelyben a javak ko
rábbi igazságtalan elosztása igazságos orvoslást nyert. A világtörténelem
ben ez a legnagyobb szabású legyőzése az elnyomásnak, a szegénységnek, 
elmaradottságnak. Azóta a Szovjetunióval együtt a szocializmust építő 
népek nagy családja halad előre ezen az úton. Ugyanakkor azonban a 
világ más részén az érvényes, hogy a lakosság tíz százaléka birtokolja a 
világjövedelem hatvan százalékát. A lakosság nagy többsége pedig a lét
minimumon alul szenved és nyomorog. Hétszáz millió azoknak a tizenöt 
éves fiataloknak a száma, akik sem írni. sem olvasni nem tudnak. Közben 
Amerikában négy család, a Rockefeller, Morgan. Du Pont és Mellon csa
lád birtokolja a nemzeti jövedelem agyharmadát. Juvenalij kiemelte, 
hogy a Szovjetunió és a szocialista országok önzetlen segítséget nyújtanak 
a gyengén fejlett országoknak, amint ismeretes, ez a segítség sohasem 
sérti meg az illető országok szuverenitását vagy egyéb nemzeti érdekét. 
A nemzetközi enyhülés lépéseiként kiemelte Leonyid Brezsnyev látoga
tását az NSZK-ban és küszöbönálló látogatását az USA-ban. Miközben 
felsorolta a nemzetközi élet feszültséggócait, amelyek a békeerők további 
aktivizálódását igénylik.

GAJARDO PROFESSZOR (Chile) előadása lényegében beugrás volt 
a tervekben szereplő Arroyo professzor helyett, aki nem érkezett meg 
idejében. Gajardo előadása kiemelte azt a szakadékot, amely Latin-Ame- 
rika népeinek életszínvonala és az USA között mutatkozik. Ennek okát 
az Amerikától való függőségben jelölte meg. Latin-Amerika haladó erői 
igen nagy erőfeszítést fejtenek ki, hogy elérjék gazdasági, társadalmi és 
kulturális függetlenségüket.
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CHANDRAN PROFESSZOR (India, Bangalore) előadását „Szolidari
tás a szegénység elleni küzdelemmel” címen tartotta meg. Megrázó képet 
rajzolt az ázsiai nyomorról és elmaradottságról, s ugyanakkor arról a 
szakadékról, amely a szegényeket a gazdagoktól elválasztja. A szegénység 
és nyomor okául a kapitalista elnyomást és a rendkívül magas katonai 
kiadásokat jelölte meg. A keresztyének Indiában szolidárisak a szegény
ség elleni küzdelemmel, a társadalmi igazságot követelik. Indiában az 
emberiességnek gazdasági jellegzetessége van, mindenekelőtt az ember
hez méltatlan nyomoron kell segíteni.

DR. TÓTH KÁROLY FŐTITKÁR jelentése összefoglalta azokat a 
teológiai eredményeket, amelyek kezdettől fogva a KBK szolgálatának 
alapjait jelentették. Ilyen az a felismerés, hogy az evangéliumnak nem
csak az egyén számára, hanem a társadalmi közösség számára is van 
mondanivalója. Ugyanakkor a bűnnek társadalmi kihatásai is vannak,' 
a bűn jelen van az igazságtalan társadalmi struktúrákban. Ezért a ke
resztyén békeharc feladata a társadalmi struktúrákban és nemzeti vi
szonylatokban jelentkező bűn elleni küzdelem. Továbbá jelentésében 
részletes beszámolót adott a KBK IV. nagygyűlése óta eltelt eredmények
ről, amelyek sorában kiemelte a KBK munkájának teológiai megalapo
zásában elért eredményeit, valamint a tanulmányi bizottságok és az egyes 
területeken működő regionális bizottságok munkáját. A KBK eredmé
nyei sorába tartozik az egyházi és világi világszervezetekkel kiépített 
munka erősödése.

A teológiai munkabizottság
A KBK zágorszki folytatólagos bizottsági ülésének két belső célki

tűzése volt: egyrészt el kellett mélyíteni a KBK hitelre méltó egyházi 
rangját, másrészt hozzá kellett szólni az aktuális nemzetközi problémák
hoz. A feladat első részét vállalta a teológiai munkabizottság. Ennek rész
letes teológiai kifejtésére nem térek ki.

A teológiai bizottság következtetései politikai jelentőségűek. Ezek so
rában eljutottak az államok közötti békés egymás mellett élés elvének 
helyes kifejtésére. Az egyházak számára megmagyarázták a kapitalizmus 
és a szocializmus közötti antagonisztikus ellentétet. Kiemelték, hogy a 
szocializmus vezet a békéhez és a társadalmi igazsághoz. Az alapvető 
politikai elveket helyes egyházi megfogalmazásban tárták az egyházak 
és egyes keresztyén hívők elé.

A jövő feladatait a bizottság úgy jelölte ki, hogy megállapította azo
kat a témákat, amelyekre a következőkben koncentrálni kell. Ezek a té
mák a következők:

1. Ki kell dolgozni a keresztyén emberszeretet konkrét feladatait, 
meg kell határozni, mit jelent ma aktuálisan a keresztyén szolgálat és a 
diakóniai lelkűiét. — 2. A gyors technikai fejlődés korában keresztyén 
hozzájárulást kell adni azokhoz a fáradozásokhoz, amelyek a természet 
védelmét, a levegő, a víz tisztaságát szorgalmazzák. — 3. Az Isten- és 
emberszeretet összefüggését kell kifejteni vertikális és horizontális síkon 
egyaránt. — 4. Meg kell győzni a keresztyéneket az „antimagatartás” 
helytelenségéről. Ez természetesen úgy értendő, hogy a haladó gondo
latokkal szembenálló magatartás helytelenségét fejtik ki, miközben fo
kozni kell a szellemi erőfeszítéseket az antiimperializmus, antirasszizmus, 
antifasizmus irányában. — 5. A szolgáló szeretet lelkületének fel kell 
vennie a küzdelmet az emberi egoizmus jelentkezésével szemben, amely 
szolidaritást jelent az elnyomottakkal, és támadást az elnyomókkal szem
ben. — 6. Az emberjogok témával kapcsolatban a munkához való jogot,
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a kizsákmányolástól való felszabadulást és az emberi méltóság megbe
csülésével összefüggő jelenségeket kell elemezni.

Az alapvető feladat másik részét, az aktuális nemzetközi kérdések
ben való állásfoglalást a másik munkabizottság végezte el, amely a nem
zetközi kérdésekkel foglalkozott.

Aktuális nemzetközi kérdések
A Keresztyén Békekonferencia folytatólagos bizottságának a zágorsz- 

ki orosz ortodox kolostorban tartott ülésének lényegében az volt a célja, 
hogy a keresztyén lelkiismeret szavát megszólaltassa az aktuális nemzet
közi kérdésekben. A béke erői világszerte összefognak a földünket ért 
sebek gyógyítására. Az emberi együttélés egészséges rendjéért küzdő erők 
számos területen értek el jelentős eredményt, világunk az enyhülés kor
szaka felé tart, de mégsem pihenhetünk babérokon, mert igen sok égető 
probléma mered a békéért küzdő emberiség elé. A keresztyén felelősség 
azok mellé áll, akik legkövetkezetesebben küzdenek a békéért és hala
dásért. A Keresztyén Békekonferencia elöljár az egyházi világszerveze
tek között a legfontosabb nemzetközi kérdések haladó szellemű megvá
laszolásában. Ezt tükrözik azok a határozatok, amelyeket a KBK zá- 
gorszki ülése a tag egy házakhoz, de ezen túlmenően minden egyházhoz és 
minden keresztyénhez intézett.

KÖZEL-KELET állandó nyugtalanítást jelent a világbékére nézve. 
A KBK határozata kifejti, hogy egyetlen nép sem kívánhat magának ki
váltságos helyzetet a nemzetközi életben. Izrael állama nem hivatkozhat 
bibliai előjogokra, hanem ugyanúgy kell a nemzetközi jogot betartania, 
mint minden más államnak. Az ENSZ 1967. nov. 22-i határozata kötelezi 
a hatnapos háborúban végzett agressziója következményeinek felszámolá
sára, a megszállt területek visszaadására. A KBK-nak az a reménysége, 
hogy a béke erői megoldást fognak taláni a közel-keleti veszélyes fe
szültséggócnak a megoldására.

DÉL-ÁZSIA területén India, Pakisztán és Bangla Desh problémáit 
1972-ben Simlában kötött egyezség kívánja megoldani. Pakisztán azonban 
nem ismeri el önálló államnak Bangla Desh-t. A viszály hátterében száz
ezrek emberi tragédiája áll. Az 1971-es összecsapás következtében két
százhatvanezer ember akar Bangla Desh-ből Pakisztánba repatriálni, és 
négyszázezer bengáliai akar Pakisztánból Bangla Desh-be visszatérni, 
ezenkívül kilencvenezer pakisztáni hadifogoly van Indiában. A helyzetet 
kiélezi, hogy egyes hatalmak Pakisztánt új fegyverekkel látják el. A KBK 
határozata kérte a három államot, kövessenek el mindent a problémák 
megoldása érdekében. Jó kezdeményezésnek tartotta India és Bangla 
Desh közös fellépését a béke érdekében.

AZ INDOKÍNAI HÁBORÚ a párizsi szerződés ellenére is tovább tart 
Kambodzsában. Az amerikai katonai jelenlét ebben a térségben továbbra 
is az imperializmus brutális jelentkezése. A KBK határozata felhívást 
tartalmazott minden amerikai katonai jelenlét teljes megszüntetésére. 
Dél-Vietnam bábkormánya kétszázezer politikai foglyot életveszélyesen 
fenyeget. A KBK szilárdan áll azoknak az erőknek az oldalán, amelyek 
az indokínai térségben is munkálják az ázsiai népek békéjét és bizton
ságát. Egyetlen útként a felszabadítási mozgalom sikere és a népek ön
rendelkezési jogának érvényesítése kínálkozik.

A LESZERELÉS érdekében a KBK köszöntötte a Szovjetunió felhí
vását, amely 1974-ben leszerelési világkonferencia összehívását javasolja. 
Ezzel kapcsolatban a KBK is támogatja a békemozgalomnak azt a köve
telését, hogy minden évben tartsanak világleszerelési napot. A leszerelés
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útján előhbrejutást jelent a szovjet—amerikai megállapodás a stratégiai 
fegyverek korlátozásáról. Az atomstopegyezmény segíti a világ biztonsá
gát. Lelkesen köszöntötte a KBK azt a szovjet kezdeményezést, hogy 
minden állaim csatlakozzék olyan egyezményhez, amely megtiltja az erő
szak alkalmazását a nemzetközi kapcsolatokban, amely betiltja a tömeg- 
pusztító fegyverek minden változatát. A KBK is csatlakozott ahhoz a vi
lágszerte megnyilvánuló tiltakozáshoz, amelyet a francia kormányhoz in
téznek a Csendes-óceán déli részén tervezett atomfegyver-kísérletek be
szüntetésére.

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ügyében örömmel köszöntötte a KK az 
európai államok küszöbönálló helsinki konferenciáját. A békés egymás 
mellett élés elvének gyakorlati megvalósulásaként értékelték Leonyid 
Brezsnyevnek az NSZK-ban tett hivatalos látogatását. A békeerők győzel
mét jelzi az NDK—NSZK közötti kapcsolatok további normalizálása, a 
müncheni egyezmény kezdettől fogva való érvénytelenségének kiemelése 
a csehszlovák—NSZK megállapodásban, valamint a SALT-tárgyalások és 
a bécsi megállapodások területén jelentkező előbbrehaladás. Áz európai 
béke és biztonság megszilárdítása érdekében nagy jelentőségű lesz az ez 
év októberére Moszkvába összehívott béke-világkongresszus. Fontos meg
állapítása a KK-nak az, hogy az európai béke és biztonság megerősödése 
pozitív hatást gyakorol Afrika, Ázsia, Latin-Amerika felszabadulásért 
küzdő népe'nek javára. A béke egy és osztatlan mivolta azt jelenti, hogy 
Európából kedvező hatások sugározhatnak ki más kontinensek felé is. 
Természetesen az európai biztonsághoz hozzátartozik a magunk értékei
nek védelme, az államok belső ügyeibe való be nem avatkozásnak az 
elve. A haladás és a visszahúzó erők küzdelmében ezt hangsúlyozni kell.

A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS a gyarmatrendszer maradványaként 
jelentkezik. Az imperializmusnak súlyos felelőssége van a dél-afrikai 
rasszizmus fenntartásában, amelyet a világ keresztyénéi egyértelműen 
ítélnek el, a portugálok afrikai terrorjával együtt. Az amerikai négerek 
elnyomott helyzetével kapcsolatban a KBK határozata kimondta, hogy 
a keresztyénség és a földi szabadság elválaszthatatlanul összetartozik.

LATIN-AMERIKA felemelkedésért küzdő erőit biztosítja együttérzé
séről a KBK. Az északról jövő imperialista törekvések számos helyen 
erősítik a gazdagok uralmát, de kétségtelen, hogy a jövő a felemelkedé
sért és szabadságért küzdő elnyomott és ma még szegény rétegek számára 
kedvez. Latin-Amerika lakosainak többsége keresztyénnek vallja magát. 
Az egyházra szép feladatok várnak a kisemmizettek felkarolása és a for
radalmi mozgalmak támogatása terén.

E határozatokban rejlő állásfoglalás világosan mutatja, hogy az ak
tuális nemzetközi kérdésekben milyen értelemben foglal állást a KBK, 
miként áll a népek békéje és az emberiség jövője munkálásának szol
gálatában.

KBK—ENSZ albizottság
A  KBK mozgalmának kiemelkedő eredménye, hogy az ENSZ gazda

sági és szociális tanácsában a nem kormányszintű szervezetek között ta
nácskozási joggal tagságot kapott a KBK. Ennek a jelentőségét az adja 
meg, hogy a KBK az ENSZ központjában, New Yorkban, főhivatású kép
viselővel lehet jelen, s felállíthat irodát is. Így számos hasznos informá
cióhoz juthat, és befolyást gyakorolhat az ENSZ megfelelő szerveire.

A folytatólagos bizottság irányvonalakat állapított meg arra, hogy 
milyen szellemben kell az ENSZ-ben a KBK képviseletét ellátni. Ugyan
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akkor albizottság is alakult, amely szakértők bevonásával foglalkozik az
zal a kérdéssel, hogyan töltheti be minél jobban a KBK ENSZ-beli sze
repét.

Összefoglalás
A KBK saját fejlődése történetében jelentős lépést tett. A mozgalom 

vezetése megszilárdult, antagonisztikus ellentétek nincsenek. A KBK 
azonkívül, hogy támogatja a béke-világmozgalom célkitűzéseit, fontos sze
repet tölt be az egyházi nemzetközi életben, mert a többi egyházi nem
zetközi szervezetre is kihatnak az eredmények. Élen jár a KBK, és magá
val sodorja a lassú mozgású egyházi világszervezeteket is.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

D inam ikus együttélés Európában
az 1972. évi LMK-dolgozatok tükrében

1. Néhány általános megjegyzés
Előttem van a témáról az elmúlt évben a Lelkészi Munkaközösségek

ben elhangzott 13 dolgozat, közöttük két korreferátum. Mikor elolvastam 
őket, mindenekelőtt az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy az OLMK 
elnöksége ilyen aktuális és a mindennapi élethez közelálló témákat ír elő 
kidolgozásra. Mert az ilyen témához van forrásanyag bőven, a napi sajtó
tól és a folyóiratoktól kezdve a témáról megjelent könyvekig. Még csak 
németül sem kell tudni ahhoz, hogy elolvassuk őket. Azután ez a téma 
olyan, hogy itt nem lehet mellébeszélni. Hiszen a téma annyira körül van 
határolva, hogy a mellébeszélés művészet lenne. S azt se lehet mondani, 
hogy a téma unalmas, íróasztalszagú. Ki az Magyarországon, akit Európa 
jövője — s benne magyar hazánk jövője is — nem érdekel? S ha hívein
ket egzisztenciálisan érdekli a téma, akkor kell, hogy bennünket, lelki
pásztorokat és igehirdetőket is érdekeljen. Hiszen arra hivattunk, hogy 
híveinknek utat mutassunk, vezessük és tanácsoljuk őket. Ezt pedig csak 
úgy tehetjük, ha azonosulni tudunk népünkkel, a gyülekezettel.

Ezek előrebocsátásával a bevezetőben szeretnék a dolgozatokhoz né
hány általános megjegyzést fűzni. A témát általában helyesen fogták meg, 
és jól dolgozták ki a lelkészek. Különösen látszik ez azoknál, akik elő
adásaikat ősszel tartották, mert ők a témához D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
az Országos Teológiai Konferenciákon elhangzott hasonló témájú előadá
sából nagyon sok indítást meríthettek. A legtöbb dolgozatnak az a hibája, 
hogy a témával kapcsolatos eseményeket, politikai lépéseket egyszerűen 
leírja, anélkül, hogy a probléma mélyére hatolva elemezné azokat. He
lyesebb lett volna az a megoldás, ha a történelmi eseményeket, politikai 
tevékenységeket az elvi elemzéshez illusztrációként alkalmazták volna. 
Az elvi elemzésmód hiánya az oka annak, hogy a legtöbb dolgozat nem 
tér ki arra a feszültségre, amely a dinamikus együttélés és a két poli
tikai, gazdasági és társadalmi rendszer különbözősége között van, így ter
mészetes, hogy azzal sem foglalkozik, milyen feladatok elé állít bennün
ket a dinamikus együttélésben ez a feszültség. Sok dolgozatból a való

ságos tényeket figyelembe nem vevő rajongás vagy naivitás csendül ki, 
amely egyeseknél a konvergencia hitvallásához vezet. A legtöbb dolgozat
ból kicsendül a személyes állásfoglalás, hogy a dolgozathozó a szocializ
mus és kapitalizmus feszültségének harcában minden fenntartás nélkül a 
szocializmus oldalán áll. De az egyik dolgozat írója ezt a személyes állás- 
foglalást úgy akarja megkerülni, hogy dolgozatában Kállai Gyulának 
1971. szeptember 30-i előadását és Péter Jánosnak a Népszabadság 1970. 
december 25-i számában megjelent cikkét ismerteti. Ez teszi ki a dolgozat 
nagy részét. A dolgozat írója a saját véleményéből alig tesz hozzá vala
mit, állásfoglalását pedig teljesen elhallgatja, nem gondolva arra, hogy 
az ilyen előterjesztési mód is „állásfoglalás” . Két dolgozat írója pedig 
túlságosan röviden, két és fél oldallal, kereken 80 sorral intézte el a kér
dést. Ez még persze nem lett volna baj, mert ha tézisszerűen fogalmaz

521



tak volna, akkor a 80 sorba belefért volna a téma mélysége és teljessége, 
de az volt az érzésem, hogy ez a két dolgozathozó megelégedett azzal, 
hogy a témához néhány glosszát fűzzön. Mivel a LMK jegyzőkönyvek 
nem álltak rendelkezésemre, nem tudom, hogy a LMK megelégedett-e 
ezekkel a dolgozatokkal. Remélem, hogy nem. A legtöbb dolgozat helye
sen azzal is foglalkozik, mi az egyházak feladata és szolgálata a dina
mikus együttélés megvalósításáért. Ennek a résznek is általában az a 
hiányossága, hogy idéznek cikkeket, könyveket, leírják az egyes egyházi 
világszervezetek gyűléseinek határozatait anélkül, hogy elvileg is elemez
nék az egyházak feladatát és szolgálatát. Egyetlen dolgozatban fordul elő, 
hogy nem egészen tisztázott teológiai alapról tárgyalja a keresztyénség 
és szocializmus viszonyát, s a kettő közötti legnagyobb feszültséget az 
„immanens” és „transcendens” eschatológiában látja. A magántulajdon 
és közösségi tulajdon teológiai megítélésében is félreérthetően fogalmaz. 
Sokkal jobb lett volna, ha a diakóniai teológia alapállásából azokat a 
pontokat emelte volna ki, amelyeken a keresztyének és nem keresztyé
nek a szocializmus megvalósulása érdekében őszintén együtt tudnak 
dolgozni.

Ezek után az általános megjegyzések után összefoglalom és a saját 
látásommal kiegészítem a dolgozatokban előadottakat, hogy lássuk, ho
gyan fest a dinamikus együttélés Európában az 1972. évi LMK-dolgozatok 
tükrében.

2. Az együttélés problémái Európában
„Az európai kontinens évszázadokon át a világ középpontja, volt. Ál

talában itt döntötték el a világpolitika nagy kérdéseit. Innen indult ki az 
egész világot megremegtető két nagy világégés.” (Klenner Gyula) Európa 
32 országával, s ennél jóval több nemzetiségével a világ egyik legválto
zatosabb kontinense. A különböző országok és népek hagyományai, kul
turális öröksége, gazdasági és politikai érdekei olyan feszültségeket te
remtettek évszázadokon át ezen a kontinensen, amit más, homogén kon
tinensek szemszögéiből nézve alig lehet megérteni. Innen érthető csak meg 
a sok feszültség, háború és békétlenség. S ehhez a feszültséghez jött a 
második világháború után a kapitalizmus és a szocializmus áthidalhatat
lannak látszó feszültsége. „A világ megosztottsága Európában vált nyil
vánvalóvá. Itt van a halálos veszély. Ez a mondat csaknem húsz eszten
deje hangzott Churchill miniszterelnök ajkáról, s az azóta eltelt idő csak 
igazolta ezt a bölcs megállapítást. Európában futnak össze a világ erő
vonalai, kelet és nyugat, a kapitalizmus és szocializmus, a régi és az új 
világ érintkezési pontja ez.” (Nikodémusz János) Éppen ezért — bár a 
világ nagyon kitágult — a világ békéje szempontjából igen lényeges és 
döntő, hogy hogyan találják meg az európai népek a békés együttélés 
útját.

Az út megtalálása érdekében mindenekelőtt a második világháború 
utáni helyzetet kell ismerni és elemezni. „A második világháború befe
jeztével új helyzet állt elő Európában. Egyes országok határai megvál
toztak. Több kelet-európai államban teret hódított, majd győzött a szo
cializmus.” (Szabó István) Bár a fasiszta Németországot legyőző négy 
nagyhatalom Potsdamban megegyezett Európa békés rendezésének kér
désében, a Szovjetunió és nyugati szövetségesei közötti ellentétek csak
hamar kezdtek megmutatkozni. „Nem bíztak igazán egymásban, s féltek, 
hogy bármelyik oldalra kerül az egész Németország, abból baj lesz. Így 
osztották el az átmeneti időre négy részre Németországot.” (Kertész Gé
za) A nyugati hatalmak, felrúgva a potsdami megállapodást, létrehozták
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a Német Szövetségi Köztársaságot, s a Szovjetunió szembe találta magát 
nyugati szövetségeseivel. Mindennek természetes következménye volt a 
Német Demokratikus Köztársaság megalakulása, valamint a két katonái 
tömb, a NATO és a Varsói Szerződés létrehozása. A nyugati hatalmak 
a szocializmustól való félelmükben féktelen fegyverkezési hajszába kezd
tek, s az atombomba birtokában az erőpolitika pozíciójából állandóan fe
nyegették a Szovjetuniót és a szocialista országokat. Csak természetes, 
hogy a Szovjetunió és a szocialista országok a saját védelmük érdekében 
kénytelenek voltak követni a nyugati hatalmakat a fegyverkezésiben. En
nek eredményeképpen rengeteg fegyver halmozódott fel Európában. 
„A NATO-nak ma van 92 hadosztálya, 14 páncélos hadosztálya, 3000 har
ci repülőgépe és 590 hadihajója. Ezen erők fékentartása érdekében a 
Varsói Szerződés tagállamainak van 102 hadosztálya, 43 páncélos hadosz
tálya, 5000 harci repülőgépe és 530 hadihajója.” (Szabó István) Emellett a 
Szovjetunió is kifejlesztette atomfegyverzetét, s mindennek eredménye
képpen a második világháború után soha nem alakult ki olyan helyzet, 
amikor a nyugati hatalmak döntő fölényben érezhették volna magukat, 
s bár állandóan játszottak a tűzzel, Európában soha nem mertek fegy
veres konfliktust kirobbantani. Idők folyamán egyre világosabb lett, hogy 
ezt a döntő fölényt nem is tudják elérni, s egyre nyilvánvalóbb lett, mi
lyen esztelenség a fegyverkezési hajsza. Ez a felismerés indította el első
sorban a Szovjetunió és a szocialista országok kezdeményezésére a le
szerelés és a békés együttélés útjának keresését.

Az együttélés problémáira sokféle tényezőt lehet megemlíteni, azon
ban ezek a tényezők mind egyre vezethetők vissza: a kapitalizmus és 
szocializmus politikai, gazdasági és társadalmi rendszerének szöges ellen
tétére. Amikor a dinamikus együttélés problémáit és lehetőségeit elemez' 
zük, mindenekelőtt arra a kérdésre kell feleletet adnunk, megvalósítha
tó-e a két világrendszer, a kapitalizmus és szocializmus békés együttélése. 
Volt idő, amikor erre a kérdésre egyöntetű volt a felelet: a két világ- 
rendszer annyira ellentétes és olyan antagonlsztikus harcban áll egymás
sal, hogy a békés együttélés teljesen kizárt, a kettő úgy képzelhető el, 
hogy kibékíthetetlen, élethalálharcot vív egymással. Ennek a felfogásnak 
természetes következménye volt a hidegháború időszaka, amely állan
dóan magában hordta a veszélyt, hogy a hidegháború bármelyik pillanat
ban melegiháborúvá válhat. Európa népei rájöttek arra, hogy ez az állapot 
sem gazdaságilag, sem idegileg nem tartható fenn sokáig, és elsősorban 
a szocialista országok kezdeményezésére kezdték keresni a békés együtt
élés lehetőségeit. Mielőtt azonban ezeknek a lehetőségeknek az elemzé
sére rátérnénk, vizsgáljuk meg elvileg, hogyan élhet egymással vagy egy
más mellett a két világrendszer, a kapitalizmus és a szocializmus.

3. Megoldási kísérletek
Elvileg el lehetne képzelni statikus egymás mellett élést, amikor a két 

világrendszer egymástól teljesen elszeparálva éli a maga életét. Bizonyos 
mértékig ez az elgondolás vezette a nyugati hatalmakat, amikor létrehoz
ták az ún. „vasfüggönyt” . Amíg a szocializmust egyetlen ország, a Szov 
jetunió képviselte, addig lehetett a két rendszernek így, statikusan egy
más mellett élni. Ennek a statikus egymás mellett élésnek a két világ
háború közötti képlete az volt, hogy magára kell hagyni a Szovjetuniót 
problémáival, kérdéseivel, s így előbb vagy utóbb úgyis csődbe kerül, és 
összeroppan. A reménység azonban nem vált be. A Szovjetunió megerő
södött, és a második világháborúból mint a világ egyik vezető hatalma 
került ki. Amikor azonban a második világháború után kialakult hely
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zetben a szocializmus és kapitalizmus Európa közepén, sőt egy ország és 
egy város közepén haladt át, ez a statikus egymás mellett élés nem volt 
tovább fenntartható. Nemcsak azért, mert Európa népei hosszú évszáza
dokon át gazdasági és kulturális kapcsolatban voltak egymással, és ezeket 
a kapcsolatokat egyszerűen lehetetlen volt megszüntetni, hanem azért is, 
mert a tudomány és technika fejlődésének eredményeképpen a világ egy
re inkább egy és osztatlan lett, amit következmények nélkül nem lehet 
ilyen statikusan megosztani. „Bebizonyosodott, hogy sem a szocialista or
szágok, sem a kapitalista országok nem képesek önálló, zárt rendszert 
kialakítani. Egyszerűen szükséges a gazdasági kapcsolatok felvétele mind 
a két világrendszer számára.” (Kertész Géza) Mindez arról beszél, hogy a 
statikus egymás mellett élés elve gyakorlatilag nem követhető.

A másik út volt az a kísérlet, hogy meg kell szüntetni Európában a 
kapitalizmus és szocializmus közti határokat, illetve meg kell szüntetni 
a szocialista rendszert. Abban a hitben, hogy fegyveres erőfölényben van, 
az USA a hidegháború éveiben fegyveres erőszak alkalmazásával próbál
ta ezt a célt megvalósítani. Ehhez járult még a gazdasági diszkrimináció 
eszköze, amelynek értelmében az USA megtiltott minden gazdasági kap
csolatot szövetségeseinek a szocialista országokkal. Tette ezt abban a re
ményben, hogy a tőkés országokkal folytatott gazdasági kapcsolat nélkül 
a szocialista országok gazdaságilag csődbe kerülnek. Mindkét út elhibá
zott volt. A hidegháború megindítása után csakhamar kiderült, hogy a 
fegyveres erőfölény egyszerűen el nem érhető, sőt a fejlődés megmutatta, 
hogy bekövetkezhet az az állapot, amikor a szocialista tábor kerül erő
fölénybe. Az is kiderült, hogy a gazdasági diszkriminációból elsősorban 
nem is a szocialista országokra, hanem a szocialista piacok elvesztése ré
vén elsősorban a kapitalista országokra háramlik hátrány. Ezért a gazda
sági krízisek nem a szocialista, hanem a kapitalista országokban követ
keztek be. A fegyverkezési hajsza következtében is elsősorban a nyugat
európai kapitalista országok kerültek nehéz helyzetbe, s ezért a nyugat
európai kapitalista országok függetlenül az USÁ-tól, megpróbáltak a szo
cialista országokkal való együttélésre új módszereket kialakítani.

Itt mindenekelőtt De Gaulle „Európai Európa” koncepcióját kell 
megemlíteni. Ennek az elképzelésnek egyik bázisa a francia atombomba. 
Ezzel akarta De Gaulle függetleníteni Európát az USA politikájától, és 
kialakítani egy európai politikát. „Az elképzelés mögött meg kell látni a 
francia nagyhatalmi törekvéseket, amelyek egyáltalán nem mentesek a 
szovjetellenességtől. Európa európai jövőjéről 1962-ben az NSZK-ban a 
tábornok a következőket mondta: bennünket együtt és közvetlenül fenye
getnek a Szovjetunió uralmi törekvései. Majd kifejtette, hogy létre kell 
hozni egy bástyát, amely itt, Európában biztosítaná a „szabad fejlődés” 
lehetőségét. Ezt a bástyát csak a mi két országunk szövetségére lehet 
építeni — mondja büszkén a tábornok az NSZK-ban. Majd a további 
célokat így fogalmazza meg: Enyhülést akarunk létrehozni, hogy azt 
olyan nemzetközi egyetértés kövesse, amely lehetővé teszi, hogy Európa 
helyreállítsa egyensúlyát, békéjét és fejlődését az Atlanti-óceántól az 
Uraiig, mihelyt egy „idejét múlt” ideológia uralmi törekvései keleten 
megszűnnek. így tehát a tábornok az egész szocialista táborról úgy beszél, 
mint ami „megszűnt” , illetve „idejét múlt” . (Kertész Géza)

A másik ilyen elgondolás Strauss bonni politikus „Szabad Európa” 
terve. „Elképzeléseit „Herausforderung und Antwort” c. művében fejti 
ki. Ennek az elgondolásnak sokkal élesebb az antikommunista vonása. 
Az NSZK-t úgy tünteti fel, mint akinek erkölcsi kötelessége megvédeni 
a „szabad világot” . Az USÁ-tól független Nyugat-Európát kell kialakítani
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— természetesen az NSZK vezetése alatt. Ebben a tervben benne van 
Németország újraegyesítése. Nyugat-Európa fejlődése révén annyira von
zó lesz — mondja Strauss —, hogy gravitációs központként hat Kelet- 
Európa országaira. Minél inkább kialakul majd Nyugat-Európa politikai 
egysége, annál inkább el fog tűnni a keleti 1ömb kisebb államainak félel
me, hogy nyugat felől az állítólagos revansizmus fenyegeti őket. Akkor 
aztán a kontinens két fele között a kapcsolatok annyira kifejlődnek, hogy 
Ulbricht rendszere csupán egy már elfelejtett korszak maradványának 
fog tűnni. Tehát Strauss tervére jellemző, hogy az NDK-t egyszerűen be 
akarja „kebelezni”. Nekünk, magyaroknak is csak egy kis tartományocska 
szerepét szánta ebben az eleve halva született elképzelésében.” (Szabó 
István)

De Gaulle és Strauss tervére egyaránt jellemző, hogy a szocialista 
országok megszüntetését békés úton a gazdasági és politikai fellazítás út
ján kívánta elérni. Éppen ezért nem is kell magyarázni, hogy ezek az 
elképzelések a szocialista tábor országai számára elfogadhatatlanok 
voltak.

4. Az egyetlen járható út
A  szocialista és kapitalista gazdasági világrendszer békés együttélé

sére Európában a tervezetet a szocialista országok dolgozták ki. Már a 
hidegháború idején erre irányult a Szovjetunió és a szocialista tábor min
den politikai tevékenysége: „1954-ben a berlini külügyminiszteri értekez
leten a Szovjetunió javasolta egy általános európai kollektív szerződés 
megkötését. 1955-ben a genfi négyhatalmi csúcsértekezleten javasolta, 
hogy a NATO és a Varsói Szerződés kössön meg nem támadási szerző
dést. 1958-ban az ENSZ elé vitte a lengyel és román atammentes övezet
ről szóló tervet. 1966-ban az NDK kormánya javaslatot tett az NDK és 
NSZK kapcsolatainak normalizálására. 1966-ban a Varsói Szerződés poli
tikai tanácskozó testületé javasolta és kidolgozta a jó szomszédi kapcso
latok fejlesztését, a függetlenség, egyenjogúság és egymás ügyeibe való be 
nem avatkozás elve alapján a különböző társadalmi rendszerű országok 
között. 1967-ben Karlovy Varyban az európai kommunista és munkáspár
tok értekezlete hangsúlyozta, hogy a helyzet csak a második világháború 
utáni realitások figyelembevételével oldható meg. Állást foglaltak a le
szerelést követelő egyezmények mellett, támogatták a két európai katonai 
szövetség egyidejű felszámolását.” (Bozorády Zoltán) Az európai bizton
ságra vonatkozó felhívást és a dinamikus együttélésre való konkrét ja
vaslatokat a Varsói Szerződés tagállamainak politikai tanácskozó testületé 
Budapesten 1969. március 17-én az ún. „Budapesti Felhívás”-ban végezte 
el. Ez a felhívás a két világrendszerhez tartozó népek dinamikus, békés 
együttélésének elveit a következőkben állapította meg: 1. Le kell mon
dani mindenfajta erőszak alkalmazásáról, a vitás kérdéseket tárgyalások 
útján és kétoldalú szerződések megkötésével kell megoldani. 2. A második 
világháború utáni kialakult realitásokat tudomásul kell venni, beleértve 
az Odera—Neisse határt és a két német állam között kialakult határokat. 
3. A két német államot nemzetközi jogi érvénnyel el kell ismerni, Nyu- 
gat-Berlin sajátos státuszát tudomásul kell venni. 4. A szemben álló fegy
veres erőket kölcsönösen fokozatosan csökkenteni kell, ami végül is a 
NATO és a Varsói Szerződés fegyveres erejének fokozatos felszámolásá
hoz vezet. 5. A békés együttélés és jó szomszédi kapcsolatok kialakítása, 
úgy, hogy elismerik egymás szuverenitását, és. egymás belügyeibe nem 
avatkoznak be.

Ezekből a célkitűzésekből világosan kitűnik, hogy itt nem arról van
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szó, hogy az együttélés kapcsolatait az egyik rendszer a másik elleni tá
madásra, illetve annak megsemmisítésére használja fel. A dinamikus 
együttélés és a gazdasági, kulturális együttműködés nem jelenti a saját 
ideológiai vagy gazdasági rend feladását. Erre vonatkozólag Andorka 
Sándor dolgozatában a következőket írja: „A békés együttélés politikája, 
mint illetékesek ismételten kifejtették, nem szünteti meg a szocializmus 
és kapitalizmus közötti áthidalhatatlan ellentéteket. A tudomány és a 
technika előrehaladása sem mérsékeli azt, csupán az összeütközés formáit 
befolyásolja. A nukleáris korban a kölcsönös elpusztulás kockázata egyre 
inkább kizárja a két világrendszer közötti viták háborús megoldását. 
A békés együttélés azt jelenti, hogy a vitás kérdések erőszakos megoldása 
a háttérbe szorul, de más harci formák jutnak fokozottan érvényre. Azt 
jósolják, hogy az ideológiai harc majd egyre élesebb formát ölt. örven
detesnek számít mindenesetre az a törekvés, hogy a pusztító fegyveres 
konfliktusokat ki kell iktatni a népek életéből.” Mindehhez még annyit 
kell hozzátenni, hogy az említett ideológiai harc a dinamikus együttélés 
korszakában békés területekre: a termelésre, az életszínvonal emelésére, 
a két világrendszernek békés versenyére szorul vissza. A szocialista tábor 
népei meg vannak győződve, hogy ebből a békés versenyből a szocializ
mus fog győztesen kikerülni, de hogy mikor és hogyan, az a történe
lem titka.

A nyugati országok először gyanakodva fogadták ezt a tervet. Meg
próbálták a „Budapesti Felhívásra” a választ halogatni, vagy kitérő vá
laszt adni, de mivel a közvélemény előtt annyira szimpatikus volt ennek 
a dinamikus együttélésnek a gondolata, a nyugati államok kormányai 
kénytelenek voltak a felhívásra pozitív választ adni. A felhívás óta eltelt 
két esztendő alatt egy sereg megállapodás született a szocialista és kapi
talista országok között. Nixon és Brezsnyev kölcsönös hivatalos látoga
tásai révén lassan normalizálódnak a kapcsolatok a két vezető nagyhata
lom, a Szovjetunió és az USA között. Az NDK és NSZK, valamint Cseh
szlovákia és NSZK között létrejött megállapodások eredményeképpen kü
szöbönén a két német államnak az ENSZ-be való felvétele, s az európai 
biztonságot előkészítő tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy reménység 
szerint még ebben az esztendőben összeül Helsinkiben, illetve Bécsben az 
európai biztonsági és együttműködési konferencia, s minden reményünk 
megvan rá, hogy pozitív eredményeket fog elérni. Minderről természete
sen a dolgozatírók az elmúlt esztendőben még nem írhattak, de amit a 
dinamikus együttélés elvi feltételeiről kifejtettek, az ma is érvényes.

5. A dinamikus együttélés feltételei
Feltehetné valaki a kérdést, hogy miért csak a hetvenes években ke

rült sor Európában a szocialista és, kapitalista államok közötti feszültség 
enyhülésére. Egyszerűen azért, mert erre az időre értek meg a dinamikus 
együttélés feltételei. E feltételek között elsőnek az erőegyensúly kialaku
lását kell megemlíteni. Az ötvenes években a nyugati országokat, élen az 
USÁ-val, az a reménység fűtötte, hogy el tudnak érni egy olyan helyze
tet, amikor fegyveres fölénybe kerülnek a szocialista országokkal szem
ben. Ezt kezdetben az atomtitokra alapozták. Az is szerepet játszott, hogy 
a második világháború alatt a Szovjetunió népgazdasága majdnem tel
jesen elpusztult, míg a vezető kapitalista államnak, az USÁ-nak népgaz
dasága a háború pusztításaitól érintetlen maradt. A Szovjetunió azonban 
már a negyvenes évek végére kidolgozta az atombombát, és a rakéta
fegyverek gyors kifejlesztésével olyan helyzetbe került, hogy bármikor 
képes volt elhárítani, illetve viszonozni egy esetleges atomtámadást.
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„Mindez szükségszerű és bonyolult folyamat eredménye, amelynek lénye
ge az, hogy a két társadalmi rendszer között az erőviszonyok alapvetően 
eltolódtak a szocialista erők javára. A szocialista közösség döntő erejét 
képező Szovjetunió gazdaságilag is világhatalommá vált, óriási eredmé
nyeket ért el a tudomány és a technika fejlesztésében, beleértve a hadi 
tudományokat és korszerű fegyverzeteket is. Az Egyesült Államok nuk
leáris bázison épült erőpolitikája és fenyegető fellépése arra késztette a 
Szovjetuniót, hogy kifejlessze a világ leghatalmasabb nukleáris csapás- 
mérő erejét, olyan messzehordó és célba juttató technikával, amely a 
föld bármely pontján bármikor lecsaphat az ellenségre.” (Andorka 
Sándor)

Ez az erőegyensúly a fegyverkezési hajsza értelmetlenségének belá
tásához vezetett. Mivel ez az erőegyensúly előfeltétele a dinamikus 
együttélésnek, a leszerelés csak úgy képzelhető el, hogy a szerződések 
megtartásánál és a leszerelés végrehajtásának ellenőrzéséről olyan intéz
kedés történik, amit nem lehet kijátszani.

Az erőegyensúly feltételének második biztosítéka az, hogy a fellazí
tás politikájával nem sikerült megbontani a szocialista tábor egységét. 
Amíg a nyugati hatalmaknak erre volt esélyük vagy reményük, addig 
nem voltak hajlandók rálépni a dinamikus békés együttélés útjára. De 
Gaulle és Strauss elképzelései éppen arra a feltevésre alapultak, hogy a 
nyugat-európai országok kulturális, életszínvonalbeli és gazdasági fölé
nyükkel meg tudják lazítani ezt az egységet. A szocialista országok azon
ban éberek voltak. Hiába próbáltak a nyugati hatalmak ellenforradalmat 
kirobbantani Magyarországon, majd Csehszlovákiában, hiába próbálták 
meg gazdasági kapcsolatok ürügyén Romániát letéríteni a szocialista út
ról, rá kellett jönniük, hogy a szocialista országok egysége, gazdasági ere
je sokkal erősebb gazdasági alapokon áll, mint gondolták. Mindebből 
az is világos, hogy a dinamikus, békés együttélés feltétele azonnal meg
szűnik, mihelyt a szocialista országok kapcsolatában bármiféle lazulás áll 
be. Ezért a béke biztosításához, a dinamikus békés együttélés megvaló
sításához feltétlen hozzá tartozik a szocialista országok gazdasági, poli
tikai és kulturális integrációja. Első pillanatra úgy látszik, hogy ez ellen
tétben áll a békés együttélés elvével, de ha figyelembe vesszük, hogy a 
dinamikus együttélés nem elvtelen, egyrpásban feloldódó együttélés, ha
nem békés verseny, és ezért pártos-tudatos együttmunkálkodás, akkor azt 
is belátjuk, hogy a békés együttélés feltételeit akkor munkáljuk a leg
jobban, ha gátat vetünk minden fellazulásnak, és mindent megteszünk a 
szocialista testvérközösség minél hathatósabb együttműködéséért.

A fellazításnak egyik leghatásosabb eszköze a konvergenciaelmélet. 
„A szocializmus javára megváltozott erőviszonyok, a különböző társadal
mi renszerű országok békés együttélés-politikájának térhódítása, a nem
zetközi tárgyalások időszaka olyan nézeteket is kiváltott, mintha a tár
sadalmi fejlődés olyan szakaszába érkeztünk volna, amikor a tudomány 
és technika viharos fejlődése, a fegyverek mérhetetlen pusztító ereje a 
két társadalmi rendszert közeledésre, hovatovább egymásba növésre kész
teti. Még haladó erők táborában is előfordul ez a megalapozatlan illúzió.” 
(Andorka Sándor)

„A békés együttélés gondolata nem azt jelenti, hogy szocialista esz
méinkből egy jottányit is engedünk, s konvergens módon a másik felé 
kacsingatni igyekszünk az ellentétek élét csorbítani.” (Nikodémusz János)

Kár, hogy csak ez a két dolgozat említi csupán ezt a veszélyt, pedig, 
mivel gyülekezeteink, lelkészeink gondolkodásában igen gyakran fordul
nak elő ilyen és ehhez hasonló nézetek, különösen is hangsúlyoznunk
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kell, hogy a dinamikus együttélésben a különböző társadalmi rendszerek 
gazdasági, kulturális együttműködésében nem lehet szó feloldódásról, 
konvergenciáról. Lehet, hogy a gazdasági életnek vannak jelenségei, 
amelyek azonosak a két világrendszerben (például a piac és kereslet je
lentősége), de ez nem mossa el azt az alapvető különbséget, hogy a szo
cialista rendszerben a termelő eszközök társadalmi tulajdonban vannak, 
s közvetlenül az egész társadalom érdekeit szolgálják. A dinamikus 
együttélés feltételeihez szorosan hozzátartozik, hogy felvesszük a harcot 
minden ilyen fellazító, téves felfogás ellen.

6. Az egyházak szolgálata
Mivel a kormányok magatartására igen nagy hatással van a közvéle

mény, s a közvélemény alakításában döntő szerep jut az egyházaknak, 
kétségtelenül jelentős szolgálat vár a dinamikus együttélés megvalósítása 
terén az egyházakra. Itt hadd idézzem D. Káldy Zoltán püspök előadásá
nak idevonatkozó szakaszát: „Nekünk, egyházaknak mi a szolgálatunk 
ezen a téren? Kétségtelenül nemcsak annyi, hogy a tények tudomásul
vételéig jutunk el. Itt igaz csak valójában, hogy nemcsak a menny tagjai 
vagyunk, hanem földi hazánknak is. Drasztikusan fogalmazva sokan úgy 
vélekednek, hogy az otthonom, a feleségem, a gyermekem, a mindennapi 
kenyér mind nem számít, mert az nem a mennyei haza része. Persze, jó, 
hogy van mennyei haza, mennyei kenyér, de jó, ha van földi otthonom 
is, s az asztalomon kenyér. Ezt a lutheránus embernek meg kell becsülnie. 
Aki mást mond, az idegklinikára való.

Az egyháznak persze nem úgy kell tenni valamit a békéért, nem úgy 
kell munkálnia a dinamikus együttélést, hogy politikai párttá átalakul. 
Ezt senki nem is kívánja tőlünk, s ez visszaélés lenne a keresztyénséggel. 
Nem kell külön úgynevezett „béketeológiát” csinálni. A béke egy és oszt
hatatlan.

A rajongástól is meg kell szabadulni. Egyesek azt mondják: háború, 
bűn mindig lesz, így hát nem tehetünk semmit ellene. Ez a háború teoló
giája. De van húsvét is. A keresztyén ember a húsvét, a feltámadás, a 
megújulás teológiáját kell, hogy vallja.

Végül a keresztyén embernek is kell használnia a fejét. A keresztyén 
embernek hivő agya van. Ezzel a hivő aggyal méri fel a szituációt. Ezzel 
végzi az egyházi szolgálatot, s áll ki azok mellett a józan politikai és 
társadalmi döntések mellett, amelyek az európai együttműködést, a szo
cialista és kapitalista világrendszer dinamikus együttélését szolgálják.”

Konkrétan ez azt jelenti, hogy a keresztyének kötelessége, hogy az 
egyházi világszervezetek útján a dinamikus együttélés elfogadására han
golják a közvéleményt és elsősorban a nyugati egyházakban működő egy
házakat, hogy azok a nép közvéleményével együtt megfelelő nyomást tud
janak gyakorolni kormányaikra a dinamikus együttélés elvének elfoga
dására. „A nyugati történelmi egyházak sajnos sokszor annyira belebo
nyolódnak saját problémáikba, ellentéteikbe, hogy nem hallják meg a 
néptömegek hatalmas hangját, s nem vesznek tudomást azokról a prob
lémákról, amelyekre az emberiség nagy családjának súlypontja áttoló
dik.” (Sárkány András) Ezért vár óriási feladat a szocialista országokban 
élő egyházak tagjaira, kiküldötteire, hogy a nyugati keresztyén testvérek 
véleményét a helyes irányban formálják.

„A magyarországi protestáns egyházak komoly erőfeszítéseket tesz
nek azon a téren, hogy a haladás, a béke, a leszerelés terén az európai 
népek közeledését munkálva előbbre jusson a világ.” (Benkő István) Az
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egyházi világszervezetek és a Keresztyén Békekonferencia megalakulásá
tól kezdve céltudatosan kiálltak a béke, a leszerelés, s békés dinamikus 
együttélés mellett, hangsúlyozva azt, hogy a (keresztyének hitéből és kül
detéséből egyenesen következik ez a szolgálat. „Azt tudjuk, hogy Isten 
országa nem e világi, s hogy ez a transcendens ország ennek az aionnak 
elmúlásával lesz a miénk. De viszont azt is tudjuk, hogy a békés Európa 
gondolata régi keresztyén gondolat.” (Ruttkay Levente) „A magyarországi 
protestáns egyházak már 1949 óta részt vesznek a békemunkában és min
den olyan kezdeményezésben, amely elősegíti az enyhülést. Ott van egy
házunk képviselője az európai biztonság és együttműködés magyar nem
zeti bizottságában. De nemcsak itthon hallatja szavát egyházunk, hanem 
a Lutheránus Világszövetség eviáni nagygyűlésén a magyar evangélikus 
püspökök kezdeményezésére született meg az állásfoglalás a biztonsági 
konferencia mellett.” (Halasy Endre)

„Felmérhetetlen munka, felelősségteljes és sokszor kemény falakba 
ütköző harc árán jutott el Magyarországi Evangélikus Egyházunk abba 
a helyzetbe, hogy kicsisége ellenére szava az egész világkeresztyénséghez 
és benne az európai lutheranizmushoz is eljut, és döntéseiben olyan di
namikus módon hat közre, hogy ezek a döntések az egész európai keresz- 
tyénség, illetve a lutheranizmus jövendő útjának egészséges kibontakozását 
lendítik előbbre, és szolgálatát gazdagítják az egységet kereső, az egység 
nélkül bizonytalanságban élő, de sok mindenben mégis megosztott világ
ban. Európa dinamikus együttélésének kimunkálása teológiai, hitbeli 
alapállásunkból egyenesen következően elkötelez minket a szolgálatra. 
Egy egészséges európai koegzisztencia létrejöttének segítségéből nem von
hatja ki magát evangélikus egyházunk, ha nem akar hűtlenné lenni el
hívó Urával szemben — mint ahogy eddig sem vonta ki magát azokból 
az erőfeszítésekből, melyek látható eredményei a Keresztyén Békekonfe
rencia döntéseiben egész kontinensünk életére, jövendőjére, békés útjára 
vonatkozólag döntő jelentőségűek lehetnek.” (Blatniczky Jenő)

Amikor a világ jóakaratai embereinek a fáradozása kezd lassan be
érni, amikor napról napra tapasztalhatjuk az enyhülést, amikor a dina
mikus békés együttélést szabályozó megállapodásokból egyre több szer
ződés lát napvilágot, a mi szívünket is a boldog öröm töltheti el, hogy 
fáradozásunk nem volt hiábavaló.

7. A jövő feladatai
Minden jel arra mutat, hogy a nyugati hatalmakat az európai bizton

ság és együttműködés tárgyalására sikerül asztalhoz kényszeríteni. 1973. 
július 3-án megkezdődik Helsinkiben az európai biztonsági és együttmű
ködési értekezlet, s reménység szerint ezt követi az értekezletek 
egész sora.

Ez azonban még nem minden. Már eddig sok jelét tapasztaltuk, hogy 
a nyugati országok képviselői mindent elkövetnek, hogy a megállapodá
sokban és szerződésekben bizonyos előnyökhöz jussanak. Ez pedig azért 
veszélyes, mert soha nem lehet tudni, hogy milyen előny bontja meg a 
kialakult erőegyensúlyt. Ez azt jelentené, hogy veszélybe kerül a dina
mikus együttélés alapja, és enyhülés helyett újra megmerevedés felé vesz 
irányt a nemzetközi politikai élet. Ezért a szocialista országok képviselői
nek éles szemmel elemezni kell minden készülő megállapodást, hogy a 
dinamikus együttélés megtorpedózását elkerülhessük. Mindehhez jó azt 
is tudni, hogy nyugaton vannak még politikusok, akiknek nincs ínyére 
az enyhülés politikája és a dinamikus együttélés gondolata, és mindent 
megtesznek annak lejáratására.
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Az enyhülési programiban benne van a kulturális termékek szaba
dabb áramlása is. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a nyugati körök 
a kulturális csereprogramok ürügyén megpróbálják majd az ideológiai 
fellazítást. Mindez úgy kerülhető el, ha tudatosan és éberen őrködünk az 
ideológia tisztasága fölött. S mivel a nyugati politikai körök kezében az 
ideológiai fellazításnak kedvenc eszköze az egyház és a keresztyénség, 
nekünk, keresztyéneknek a nyugati keresztyén testvéreinkkel való érint
kezések során még éberebbeknek kell lennünk. Nem szabad engedni ma
gunkat elkápráztatni a nyugati életforma látszatcsillogásától, sem attól, 
hogy a nyugati keresztyénség életformája az igazi keresztyén életforma. 
Tudatosítani kell szocialista társadalmi rendszerünk vívmányait, értékeit, 
s helyes biblia-teológiai látással észre kell vennünk és tudatosítanunk kell 
egyházaink életében mindazt, ami pozitívum és ami inkább felel meg a 
biblia tanításának, mint a nyugati keresztyénség sok-sok csillogó vonása.

Mindezt elsősorban önmagunk számára kell elvégezni, hogy szocia
lista és keresztyén tudatunkat hamis illúziókkal ne lehessen megzavarni. 
De segíteni kell ebben társadalmunkat és gyülekezetünk tagjait is, hiszen 
a nyugati hatások egyre szélesebb körben fogják éreztetni magukat. Mert 
az enyhülés politikájából és az együttélésből csak akkor fog származni 
népünk és egyházunk életére áldás, ha a kapitalista országokkal és az itt 
élő egyházakkal való kapcsolatunk valóban dinamikus együttélés lesz.

Dr. Selmeczi János

A Krisztusban szeretett világ
A Kolosséi-levél kozmikus krisztológiája

Részletek Dr. Cserháti Sándor doktori disszertációjából
2. rész

3. Kozmocentrikus ekkléziológia
A Kolosséi-levélben a kozmosz mellett az „ekklésziáról” is sok szó 

esik. Ennek okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy a tévtanítás az 
ekkléziológiát is érintette. A kozmosszal kapcsolatos téves álláspont ekk- 
léziológiai tévedésekhez is vezetett. Az összefüggés nyilvánvaló: Ha a ko- 
losséi keresztyén aláveti magát az „elemek” uralmának, akkor ezzel egy
úttal az egyházban elnyert váltság hatókörét is szűkebbre vonja. Talán 
elfogadták Krisztustól a bűnbocsánatot, de a sorsukat az „elemek” és 
„hatalmak” kezébe tették le (I. fej. 3. p.). Mivel pedig az egyház közössége 
nem tudja a teljesség ígéretét nyújtani, más közösséget — a „filozófusok” 
misztériumközösségét — kell felkeresni, ahol a hiányt pótolhatják. Az 
egyház számukra többé már nem az „új teremtés” népe, hanem egy kul
tuszközösség a sok kultuszközösség között. Az egyház szórványhelyzete is 
ebben az irányban befolyásolhatta az ingadozókat. A Római birodalom
ban a különböző vallások tarka sokasága között elenyésző kisebbségben 
élő keresztyénség még igazán nem kelthette a világegyház benyomását.

A Kolosséi-levél ekkléziológiai üzenetét ebben a sajátos kifejezésben 
foglalhatjuk össze: Az egyház „Krisztus teste” (szórna tou Khrisztou) (1, 
18; 1, 24; 2, 9; 3, 15), az egyház „feje” pedig Krisztus (1, 18; 2, 19). Ennek 
a kifejezésnek helyes értelmezése sok gondot okoz az írásmagyarázóknak.
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A kifejezés ebben a formában a korábbi páli levelekben nem fordul elő. 
Ezért a kutatók feltételezik, hogy tartalmilag is új, a korábbitól eltérő 
ekkléziológiával van dolgunk, amelyet „nem lehet egyszerűen a korábbi 
páli teológia tételeinek továbbfejlődéseként értelmezni” (1). Ezt az új ekk- 
léziológia mozzanatot pedig abban látják, hogy itt már a „világméretű 
egyház” (2) jelentkezik, amely azt „a helyet jelöli meg, ahol Krisztus 
világméretű uralma megvalósul” (3). Ez az egyház már „olyan organiz
musként értendő, amelyet Krisztus elevenít meg” (4). Az organikus kap
csolat Krisztus és az egyház között szintén új értelmet nyer, mert — állít
ja Schweizer — a Kolosséi-levél himnuszában kifejtett krisztológia értel
mében, amely Krisztus mennybe menetelében mennyet és földet térbeli 
fizikai módon egyesítő eseményt lát, Krisztust és az ő „testét” is fizikai 
kapcsolat köti össze (5).

Ezek szerint a levélben található „Krisztus teste” kifejezés három új 
vonást hoz az Üjszövetség ekkléziológiújába: Az egység, az univerzalitás 
és az igei kapcsolat helyett az ontologikai kapcsolat vonását. Valóban 
úgy van, hogy a Kolosséi-levél ekkléziológiája nem tekinthető a páli ekk- 
léziológia töretlen továbbfejlődésének? Erre a kérdésre csak a páli ekk- 
’ éziológia beható vizsgálata után adhatunk választ.

A világ különböző pontján élő keresztyének már kezdettől fogva egy
máshoz tartozónak tudták magukat. Nem férhet kétség ahhoz, hogy ez a 
tudat nem származhatott a misszió eredményeiből, hiszen az egyház ma
roknyi népéből senki nem következtethetett az egyház egyetemes voltára. 
Az összetartozás tudata más forrásokból táplálkozott, és a keresztyénség 
lényegéből fakadt.

Jól szemlélteti ezt az igazságot az „ekkleszia” szó újtestamentumi 
értelme. Igaz, gyakran használja az Űjtestamentum a helyi gyülekezet 
megjelölésére. De ebben a Kolosséi-levélnél korábbi iratokban sem kö
vetkezetes. Moule felhívja a figyelmünket a páli levelek elején található 
és a címzetteket megnevező fordulatra: „Isten gyülekezetének, amely Ko- 
rinthusban van” (I Kor 1, 2; 2 Kor 1, 1). A fogalmazás sejteti, hogy a 
korinthusi gyülekezet csak egy része Isten gyülekezetének (6). De félre
érthetetlenül az egyetemes „ekklésziáról” beszél Pál apostol ott, ahol az 
ő egyházat üldöző múltját említi. (Következetesen egyes számot használ!) 
(1 Kor 15, 9; Gál 1, 13; Fii 3, 6).

Az „ekklészia” szó már jelentésénél fogva is magában hordja az 
egyetemesség mozzanatát. Nem valószínű, hogy a fiatal keresztyénséget 
a szónak görög értelme („népgyűlés”) befolyásolta, amikor magát „ekklé- 
sziának” nevezte. Ha az összegyülekezést akarták volna kifejezni, akkor 
sokkal kézenfekvőbb lett volna átvenni a zsidó hagyományból a „szüna- 
gógé” szót. Mégis az „ekklésziához” ragaszkodtak, és ennek csak az lehet 
a magyarázata, hogy a LXX szóhasználatát követték. A LXX a „kachal” 
szót fordítja „ekklésziával” , amely Izrael népközösségének, a templomi 
gyülekezetnek megnevezése volt. Amikor a keresztyénség „ekklésziának” 
nevezi magát, azt akarja tudatosítani, hogy ő Isten választott népe. Erre 
mutat az is, hogy az Üjszövetség a keresztyénség megnevezéseként más 
ótestámentumi eredetű és a választott népet illető fordulatokat is hasz
nál: „Isten választottai” (Mt 24, 22; Rm 8, 33; Kol 3, 12!), „elhívott szen
tek” (Hm 1, 7; 1 Kor 1, 2; Kol 1, 2), „Isten népe” (Hm 9, 25—26; 2 Kor 
6, 16). Amikor a keresztyénség a választott nép örökösének tartotta magát, 
ezzel együtt a világ négy égtája felé szétszórt keresztyének egy népbe 
tartozásáról is hitet tett. Sőt ennél is többről volt szó! Az „ekklészia” 
Istennek minden népiből kiválasztott és kihívott népe, .amely új, a többi 
néptől eltérő életfeltételek között él. Az „ekklészia” az új emberiség.

Még közelebb jutunk „az egyház Krisztus teste” kijelentés értelmé
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hez, ha az egyház genezisét vesszük szemügyre. Az egyház létrejöttében 
nem a szociológiai, hanem a szotériológiai tényező jut döntő szerephez. 
Mert az egyház nem úgy keletkezik, hogy a hívők a kölcsönös érdek vagy 
vonzalom alapján társulnak egymással. Egyház ott születik, ahol Krisztus, 
az egy Ür, Szentlelkével hitet ébreszt. Jól szemlélhető ez a folyamat már 
az első pünkösdi gyülekezet megszületésének leírásában is (Csel 2, 41—42). 
(A magyar „csatlakoztak” fordítás nem adja vissza az eredeti szöveg pasz- 
szív aorisztoszának teljes értelmét. A szó az eredetiben azt fejezi ki, hogy 
a gyülekezet megalakulásában nem az ember, hanem Isten az aktív té
nyező.) A hívőket tehát a közös alap és eredet kapcsolja össze. Az egyház 
egysége már eleve, az egyház eredetében adva van. Hasonló szociológiai 
képlet, mint a család, amelyet a közös származás és nem a szimpátia 
kapcsol össze. Nem véletlen, hogy a keresztyének, még ha nem is tartoz
tak ugyanabba a helyi gyülekezetbe, „testvérnek” szólítják egymást.

A Kolosséi-levél teljes mértékben osztja az egyház genezisének ezt a 
koncepcióját. Azt vallja Krisztusról, hogy ő a „kezdet” (arkhé). Kezdet; 
nemcsak a „primum movens” , hanem a „mindenkori kezdeményező” ér
telmében is (7). Krisztus az új aión eschatológiai eseményének a hordozója 
(8). A kolosséi gyülekezet is akkor született meg, amikor Krisztus „evan
géliuma elérkezett hozzájuk” (1, 5). Kétségtelen, hogy ez az ekkléziológiai 
szemlélet jut kifejezésre a „Krisztus teste” szókapcsolatában is.

Ha Pál korábbi leveleit ebből a szempontból vizsgáljuk meg, megál
lapíthatjuk, hogy tartalmilag minden készen áll abból, amit a „Krisztus 
teste” kifejez. Az Ádám—Jézus párhuzammal érzékelteti Pál apostol, 
hogy Krisztus és a benne hivő között származás útján létrejövő kapcsolat, 
sőt azonosulás van. Ahogy az Adámtól való származásunk ránk örökítette 
a bűnt és a halált, úgy örököljük Krisztustól való pneumatikus szárma
zásunk révén az ő igazságát és életét (Rm 5, 12—21). Az úrvacsoráról 
szóló tanításban a „Krisztus teste” még Jézusnak értünk halálra adott 
földi testét jelenti, de ennek a testnek egyházat teremtő ereje van: „A ke
nyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? 
Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan.” (1 Kor 10, 16—17) (9)

Az 1 Kor 12, 27-ben Menenius Agrippa híres hasonlatát (10) alkal
mazza a sokféle lelki adománnyal rendelkező gyülekezet funkcionális 
egységének megvilágítására. De a „test” szó ebben az esetben sem tekint
hető puszta hasonlatnak, mert nemcsak azt fejezi ki, hogy a tagok rá
szorulnak egymás szolgálatára, hanem azt is, hogy a gyülekezet élete 
mindenestől Krisztustól függ. Pál az 1 Kor 12, 12-ben ezt írja: „A testnek 
minden tagja, bár több van belőlük, egy testhez tartozik.” Azt várnánk, 
hogy a következtetést így vonja le: így van ez a gyülekezettel is. Ehelyett 
váratlan fordulattal ezt mondja: „így Krisztus is.” A gyülekezet elválaszt
hatatlan Krisztustól, a gyülekezet „Krisztus teste” . Ugyanez a gondolat 
található a levél elején is, ahol az apostol a pártoskodás képtelenségét 
ezzel a felkiáltással érzékelteti: „Hát részekre osztatott a Krisztus?” (1 
Kor 1, 12)

Az 1 Korinthusi-levél már olyan egyházfogalmat fejez ki a „Krisztus 
teste” fordulattal, amely az „intronizációs” krisztológiával függ össze. Már 
nemcsak Krisztus áldozatul adott teste fogja a „testbe” az egyházat, ha
nem a mennybe ment, de az egyházban pneumatikusan jelenlevő, élő 
Ür is: „Különbség van a kegyelmi adományokban, de ugyanaz a Lélek. 
Különbség van a szolgálatokban, de ugyanaz az Ür.” (1 Kor 12, 4—5) Az 
egyház tehát olyan közösség, amelyet Jézus Krisztus, az élő Ür teremt a 
Lélek erejével, az evangélium hirdetése által, és nem emberi elhatározás
ból jön létre. Az egyház organikus „test” , amelyet nem mi rakunk össze, 
hanem él Krisztus által, mielőtt mi beleépülnénk. Az egyházat nem mi
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teremtjük, abba beleiktattattunk a keresztség által. A Kolosséi-levél ekk- 
léziológiája is ebben a gondolatkörben mozog.

Ami a Kolosséi-levélben az ekkléziológia terén új, az nem tartalmilag 
jelent újat vagy mást az eddigiekhez képest. Igaz, hogy míg az 1 Kor 
12-ben a fej egyike a tagoknak, addig a Kolosséi-levél terminológiája 
szerint Krisztus a „feje” a „testnek”, azaz az egyháznak. De nem tudom 
belátni, hogy ez a terminológiai eltérés mennyiben jelent tartalmilag is 
új ekkléziológiai szemléletet. Igazat kellene adnunk ennek a vélemény
nek, ha a levél valóban fizikai — helyesebben szubsztanciális — kapcso
latot tételezne fel Krisztus és az egyház között. A levélben egy igehely 
eshet e tekintetben gyanú alá: „(A tévtanítók) nem ragaszkodnak a főhöz, 
akiből az egész test ízületek és kötelékek segítségével összekötve növek
szik Istentől való növekedéssel.” (2, 19) A vers kétségtelenül a fő és test 
organikus egységéről beszél. De a levél párhuzamos versei rávilágítanak, 
hogy ez az organikus egység személyes és nem fizikai kapcsolaton alapul. 
A növekedés ugyanis az 1, 5—6 szerint az „evangélium igazsága igéjének” 
köszönhető. Az a szó („szündeszmosz”) pedig, amely a testet összetartó 
kötelék megnevezése, visszatér a 3, 14-ben, ahol a gyülekezetét összetartó 
szeretetet jelöli. A kapcsolat szubsztanciális jellegét cáfolja az a tény is, 
hogy az apostol többször is említi a gyülekezet befejezetlen, tökéletlen 
voltát (1, 10; 3, 7—9; 3, 13).

A „fő” és „test” megkülönböztetésével az apostolnak kettős szándéka 
van. Egyrészt kizárja vele azt a kísértést, hogy az egyház könnyelműen 
azonosítsa magát az egyház Urával (11). Különben az egyház Krisztus 
uralmát összetéveszthetné az ekkléziokráeiával. Másrészt azzal, hogy az 
apostol a hatalmak fejének (2, 10) és az egyház fejének egyaránt Krisztust 
tekinti, az egyházat Isten kozmikus terveinek összefüggésébe állítja. így 
a „Krisztus teste” kifejezés, de a Kolosséi-levél egész ekkléziológiai kon
cepciója is, jól beleillik a levél tendenciájába. Az egyházról mondottak
ban is érvényesül a krisztológiai koncepció és az univerzális horizont.

A Kolosséi-levéllel foglalkozó kutatók egy része az ekkléziológiában 
látja a levél döntő teológiai mondanivalóját. Szerintük a levél szerzője 
ekkléziológiai irányba értelmezi át, amit a himnusz kozmikus, ontológikus 
síkon mond el. Azt állítják, hogy amikor a szerző az 1,18/c-ben a „Krisztus 
teste” szavak után a „tész ekklésziasz”-t értelmezőként betoldja, s amikor 
a himnusz után az egyház világméretű missziójáról beszél (1, 24—29), ak
kor ez a korrigáló szándék vezeti. Ezért a levél üzenetét úgy kell érte
ni — állítják ők —, hogy krisztus kozmikus uralma a „világmisszió által”
(12) „a keresztyéneknek az egész világon hangzó bizonyságtétele által”
(13) valósul meg. „A teremtéshez nem vezet más út, csak a bűnbocsánaton 
keresztül.” (14) Ezért Krisztus ma csak „az egyre több keresztyén „Ür- 
ban” végzett hűséges szolgálatán és munkáján keresztül hat a világra” 
(15). Ennek a felfogásnak logikus következménye, hogy az egyházat te
kintik annak a „célnak, amelyre nézve Krisztus eget és földet átfogó bé
kéltető szolgálata történik” (16).

Pál szerint az egyház valóban Krisztus uralmának eszköze. Feladata 
az, hogy az ige világméretű hirdetésével „minden embert tökéletessé te
gyen Krisztusban” (1, 28). De sehol nem utal az apostol arra, hogy az 
egyház Krisztus uralmának kizárólagos eszköze. Sőt a saját álláspontja- 
k 'nt vallja, hogy „Krisztus feje a hatalmaknak” (2, 10).

Az 1, 24—29 szakasz mögött rejlő szerzői szándék sem az, hogy a 
himnusz üzenetét ekkléziológiai irányba csúsztassa el. Itt — véleményem 
szerint — az apostol a más vallási közösségek felé kacsintó kolosséiek 
figyelmét az egyház feladatának és szolgálatának egyetemes jelentőségére 
irányítja. Ezért beszél a pogánymissszióról és önmagáról, aki ennek a
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pogánymissziónak a letéteményese. Az egyház nem egy nép ügye, hanem 
az egész világé. Ezért kell az egyházban megmaradni; alapot venni, és 
azon növekedni, ahelyett, hogy más közösségben keressük az élet teljes
ségét (1, 23; 2, 5. 7.). Ez azonban még nem jogosít fel bennünket arra, 
hogy ekkléziológiai „átértelmezésről" beszélhessünk. Az ekkléziológial át
értelmezés hipotézise valójában az exegéták ekkléziológiai „kibúvója” .

„Az egyház a Krisztus teste.” Ebben a kijelentésben hangsúly esik 
arra is, hogy az egyház a Krisztus teste. Pál apostol tudatos fogalmazá
sának kell tulajdonítanunk, hogy ugyanezt nem mondja el Krisztus és 
a „hatalmak” viszonyáról, bár Krisztust egyaránt az egyház és a „hatal
mak” fejének nevezi. A kapcsolat Krisztus és az egyház között közvetle
nebb, mint Krisztus és a „hatalmak” között. Krisztus az egyházban jelenti 
ki magát, és az egyház ismeri fel benne a világ Urát. Az egyház viszi szét 
aZ egész világon Krisztus uralmának jó hírét. Az egyházban nyerhetünk 
bűnbocsánatot,' és a Szentlélek által az egyházban részesülünk Krisztus 
életében. „A gyülekezet, illetőleg az egyház az a hely, ahol ízelítőt kell 
kapnunk Isten országa e földön való jelenlétéről, abból az új életből, 
amit Isten országa jelent.” (17) Az egyház élete nem lehet öncélú. Meg
bízatását akkor értjük meg teljesen, ha a kozmoszra vonatkoztatjuk. 
A Kolosséi-levélből sok példával szemléltethetjük, hogy az egyház Ura 
mennyire „világi” célokat tűzött népe elé úgy, hogy „az egyháznak nem
csak tennie kell valamit, hanem egész létében, struktúrájában meg kell 
élnie valamit” (19).

Az egyházban ki kell formálódniuk Isten teremtő szándékainak. Dol
goznia kell a világ egységéért, de mindenekelőtt önmagában kell áthi
dalnia minden ellentétet emiber és ember között (3. 10—11). De kell vet
kőznie minden olyan megnyilvánulást, amely mérgezi a közösségi életet 
(3, 8—9), és olyan közösségi életet kell kialakítania az egyházban, amely
ben a békességé a döntő szó (3, 15). Az egyház népe nem forgolódhat úgy 
a világban, mint az elefánt a porcelánboltban, hanem „beszédének min
denkor kellemesnek, sóval fűszerezettnek (és találónak)” kell lennie, mint 
az olyan ember beszéde, aki otthon van a világban. Támogatnia kell 
minden olyan világi rendet, amely megfelel Ura akaratának („házi táb
lák” 3, 18—4, 1) (20). A munkát pl. nem a látszat kedvéért kell végeznie, 
hanem meg kell látnia benne Istennek a világ fenntartását és átalakítását 
szem előtt tartó jóakaratát. Aki tehát az ekkléziológiai átértelmezés hipo
tézisét vallja, visszájára fordítja a szerző valódi szándékát.

A Kolosséi-levél ekkléziológiája egyszerű és világos; Isten az egyhá
zat arra rendelte, hogy a kozmosz üdvösségén és javán fáradozzék. A „fő” 
és a „test” között levő különleges kapcsolat is ezt a célt szolgálja. Csak 
így lehet annak népévé, aki a világot nem hajítja el, hanem szereti és 
céljához segíti (21).

4. Krisztus elrejtett uralma
A Kolosséi-levél Krisztus kozmikus uralmáról tesz bizonyságot. De a 

levél sajátos üzenetét akkor ragadhatjuk meg, ha ezt a bizonyságtételt 
konkrétebben fogalmazzuk meg: A Kolosséi-levél, a mindenekelőtt az 1, 
15—20-ban található himnusz, a hangsúlyt arra helyezi, hogy Krisztus 
kozmikus uralmát már most gyakorolja, és nemcsak az Idők végén fogja 
elhozni. Krisztus kozmikus uralmának ez a megítélése rendkívül élesen 
veti fel a kérdést: Miként valósul meg Krisztus uralma a teremtett világ 
mai valóságában?

Ha a kérdést így tesszük fel, akkor nem térhetünk ki egy sereg to
vábbi kérdés elől sem. Beszélhetünk-e Krisztus uralmáról ott, ahol nem
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hisznek benne, és nem engedelmeskednek neki? „Beszélhet-e és énekel
het-e az ember himnusszal együtt anélkül, hogy valamit mondanánk an
nak a világnak nyomorúságáról és borzalmairól, amelyben egészen más
fajta hatalmak uralkodnak, mint amilyenekről a Krisztus-harmónia be
szél?” (22) „Nem olyan „emelkedett” krisztológiát tanít-e a himnusz, ame
lyet az az veszély fenyeget, hogy belevész a spekulációk felhőibe?” (23) 
„Nem jelentkezik-e itt egy alapjában véve optimisztikus világkép, amely 
szerint az univerzum Krisztus jelét viseli magán, Krisztus ellenőrzése 
alatt áll, és Krisztusról beszél? Számol-e ez a világkép azzal a borzalmas 
valósággal, amelyben egyik lény felfalja a másikat, a növényvilágtól 
kezdve az állatvilág, és amelyben az ember a szellemi erejét arra for
dítja, hogy ugyanazt tegye sokkal rafináltabb módon?” (24)

Amint már láttuk, Kásemann, Schweizer, Gabathuler, Lohse és má
sok a kérdés élét úgy igyekeznek kikerülni, hogy exegetikai, redakció- 
történeti eszközökkel ellentétet konstruálnak a himnusz és a levél szer
zőiének teológiája között. Szerintük a szerző a himnusz kozmikus, ontoló
gia és történelem feletti kijelentéseit, történeti, ekkléziológiai síkon át
értelmezte. Amiket tehát a himnusz a kozmoszról mond, azt az egyházra 
kell érteni: „A mi időnkben Krisztus uralma az egyházban valósul meg.” 
(25) Mert az egyházban hangzik az evangélium a megváltás történeti ese
ményeiről, és az egyházban juthat el az ember a hit személyes döntéséig. 
Krisztus hit által, és nem ontológikus, metafizikus hatásokon keresztül 
teremti újjá, és vonja uralma alá az embert, Krisztus ott uralkodik ebben 
a világban, ahol engedelmeskednek neki. Így már nem róható fel Krisz
tusnak mindaz a borzalom, amely világunkat jellemzi. Beszélhetünk 
Krisztus kozmikus uralmáról, de azt az egész világot átható evangélium
hirdetésre, a misszióra kell értenünk (26).

Schweizer újabban nagyobb megértést tanúsít a himnusz iránt. A 
himnusz kozmikus távlatú kijelentései igazak, mert „Krisztusnak szólnak. 
Ö a himnusz hallgatója . . . „Abban a pillanatban, amikor mások hallgat
ják, hívők vagy nem hívők, a himnusz teóriává válik.” (27) „Ha a him- 
nikus dicséretben valamiképp elővételezzük az idők végét, és jelennek 
tekintjük, az csak a hit aktusának pillanatában érvényes.” (28) Tehát, ha 
egy kis kerülővel is, ugyanoda jutottunk vissza: A Kollosséi-levél kozmikus 
üzenete nem objektív igazság, mert a hit aktusán kívül tarthatatlanná 
válik.

Az előző pontban már láttuk, hogy a levél alapos exegézise nem iga
zolja az ekkléziológiai átértelmezés hipotézisét. Az apostol a himnusztól 
függetlenül is beszól arról, hogy Krisztus feje a „hatalmaknak” , tehát Űr 
az egyházon kívüli valóság felett a mi hitünktől függetlenül is. De ezt 
igazolja a parainetikus rész koncepciója is. Ha igaz volna, hogy a szerző 
Krisztus uralmát az egyházra szűkíti le, akkor az intelmeknek is meg 
kellene elégedniük az egyház szolgálata iránti felelősség ébresztgetésével. 
Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az apostoli intelmek elsősorban a 
kozmikus rendre vonatkoznak. A gyülekezetnek is küzdenie kell az em
beri kapcsolatok tisztaságáért (3, 5—9), az emberiség egységéért (3, 10— 
11), a közösség békességéért (3, 15), a család jó rendjéért (3, 18—21) és a 
munka becsületéért (3, 22).

Az ekkléziológiai átértelmezés hipotézisének képviselői erre azt 
mondják, hogy valóban a világ jó rendjére vonatkoznak az apostoli intel
mek, de az intelmek valóra váltását Pál az egyháztól, az új teremtés 
népétől várja. „Mert az egyház az a hely, ahol a mi időnkben Krisztus 
uralma megvalósul.” (29) A Kolosséi-levél azonban arról tanúskodik, hogy 
ez az álláspont Pál teológiai állásfoglalását túlságosan leegyszerűsíti. Az
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igazság az, hogy az intelmekben is érvényesíti azt a kettősséget, amellyel 
Krisztus kozmikus uralmát is jellemzi. Állításom helyességét legvilágo
sabban a „házitáblák” szemléltetik. Mivel Krisztus a teremtés eszköze, 
Krisztus uralma az egész világ rendjében érvényesül. Ezért Pál a gyüle
kezetre is érvényesnek tartja korának profán társadalmi struktúráit. De 
mivel Krisztus ugyanakkor az új teremtés Ura is, Pál arra inti a gyüle
kezetei, hogy ezekben a struktúrákban a felelősség, a kölcsönösség és a 
szeretet szempontjait érvényesítsék. Pálnak ez a látásmódja megegyezik 
az őskeresztyénség gyakorlatával. Bármennyire erős volt is az a kapcso
lat, amely őket a gyülekezethez mint új eschatológikus közösséghez fűzte, 
a maguk részéről mégsem rúgták fel a természetes emberi kapcsolatokat. 
Ezért inti Pál a rajongásra hajlamos korinthusiakat, hogy a keresztyén 
házastárs ne váljék el hitetlen férjétől vagy feleségétől, ha a másik fél is 
ragaszkodik a házastársi kapcsolat fenntartásához (1 Kor 7, 12—17).

De az ekkléziológiai átértelmezés hipotézise azért sem jelenthet meg
oldást, mert ha a kozmikus struktúrákat kivonjuk a krisztológia köréből, 
akkor csak egy teológiai lehetőség marad: A kozmoszt a teremtő Isten 
hatáskörébe kell utalnunk. Ebben az esetiben Krisztusról a Teremtőre há
rítjuk a felelősséget a kozmosz „hibáiért” , ami egyúttal azt is jelenti, 
hogy más Istent látunk a Teremtőben, mint a Krisztus által kinyilat- 
koztatottban. Ez az út a Kolosséi-levél, de az egész Újszövetség szerint is, 
járhatalan. Csak az az Isten-arc hiteles, amelyet Krisztusban ismerhet
tünk fel. Ebből pedig az következik, hogy Isten mind teremtő, mind meg
újító szándékát Krisztus uralma által valósítja meg. Aki a levél, de első
sorban a himnusz kozmikus kijelentéseit kétségbe vonja, annak észre kell 
vennie, hogy ezzel együtt az újtesitamentumi kijelentés centrumát is kér
désessé tette. Az ekkléziológiai „kibúvó” zsákutcába vezet.

Az ekkléziológiai átértelmezés hipotézise nemcsak adós marad az iga
zi válasszal a világ nyomorúsága által felvetett kérdésre, hanem a kérdés 
súlyát még fokozza is. Mert ha a világ jelen állapota kérdésessé teszi 
Krisztus kozmikus uralmát, ugyanúgy megkérdőjelezi Krisztus egyház fe
letti uralmát is az egyháznak nyomorúságos állapota. Bár Pál apostol még 
nem olvashatta az egyháztörténet elszomorító lapjait, maga a tény előtte 
sem ismeretlen. A Kolosséi-levélben sem feltételezi, hogy az egyházban 
töretlenül megvalósul Krisztus akarata. Különben nem kellene buzdítania 
a gyülekezetei a növekedésre, a megújulásra, a megbocsátásra. Krisztus 
uralma és a tapasztalt valóság között valóban súlyos ellentmondás van, 
de az ellentmondás súlya éppen úgy ránehezedik az egyházra is, mint a 
világra. Ezért a megoldást nem az ekkléziológiában kell keresnünk. 
A Kolosséi-levél teológiája sem ebbe az irányba mutat.

Mindannak ellenére, amit eddig elmondottunk, meg kell állapíta
nunk, hogy a levélnek Schweizer és még mások által képviselt ekklézioló
giai szemléletében egy olyan teológiai érdek is meghúzódik, amelyet nem 
hagyhatunk figyelmen kívül. „Krisztus uralmának lényege — írja 
Schweizer — az a személyes történés, amelyben engedelmesen elismerjük 
az Űr tekintélyét. Tehát mi magunk személyesen is részt veszünk Krisz
tus uralmának eseményében.” (30) Mivel „Krisztus uralma a mi engedel
mességünket igényli, uralma csak az egyházban valósulhat meg” (31). 
Amikor Schweizer ilyen határozottan ragaszkodik Krisztus uralmának 
személyes jellegéhez, tulajdonképpen egy sajátos és összefüggő teológiai 
rendszer kísértését akarja elkerülni: „Azáltal, hogy a mennybemenetel 
helyett — a Kolosséi-levél szerzője — a keresztet helyezi a középpontba 
(1, 20!), világossá válik, hogy mennyire nem szabad a Krisztus testéről
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s z ó ló  kijelentésekben misztikus eseményt látni, és azokat ontológiailag 
értelmezni.” (32)

Valóban fennáll annak a veszélye, hogy Krisztusnak mind a világ, 
mind az egyház felett gyakorolt uralmát misztikus-ontológikus értelem
ben fogjuk fel. Ezt tesszük, amikor feltételezzük, hogy Krisztus termé
szetfeletti uralma lényegi és maradandó változásokat hoz a természet 
struktúrájába — mintegy „ex opere operato” — anélkül, hogy az ember 
személyes részvételét, hitét és engedelmességét igénybe venné. Ha pedig 
Krisztus uralma lényegében változtatja meg a természetet, akkor a ter
mészet valóban „beszélhet Krisztusról” (33). Krisztus uralmának ontoló- 
gikus felfogása tehát magában rejti azt a veszélyt, hogy az ige teológiá
ját teológia naturalis-szal cseréljük fel. Ez a veszély ad magyarázatot 
arra, hogy sok exegéta miért tekint fenntartással a himnuszra, és miért 
ragaszkodik az ekkléziológia átértelmezés hipotéziséhez.

Nem tagadhatjuk, hogy a Kolosséi-levél is Krisztus uralmának szemé
lyi-történeti karakterét hangsúlyozza. A tévtanítók azt állították, hogy 
az embernek, üdvössége érdekében, összhangba kell kerülnie az „ele- 
mek”-kel, a természet erőivel. Ez a felfogás indokolta a test fegyelme
zésének, az aszkézisnek követelményét (2,23). Pál apostol — Jézussal 
összhangban (Mt 15,11 kk) — határozottan szembeszáll ezzel a szotérioló- 
giával, és rámutat arra, hogy a romlás kapuja nem a természet világá
ban, hanem az ember természetében van. Ennek megfelelően a gyógyu
lásnak is itt kell kezdődnie.

Kol 2,11-ben azt mondja Pál, hogy „körülmetéltettetek a bűnös test 
levetkőzésében” . Az eredeti szöveg szerint a körülmetélés a „to szórna 
tou szarkosz” -t érintette. A nehézkes szerkezet nyilvánvalóan polemikus 
szándékot takar. Mind a két szó a testet jelöli meg. De míg az első a 
természethez tartozó testünket nevezi meg, a második az ember hitetlen, 
önző valóját. A kifejezés értelme, most már feloldva: Istenhez tartoz
tok, mivel a keresztségben nem a latható, természetes testetek, hanem 
bűnös valótok halt meg.

Hasonló gondolatmenetet találunk a 3,5—6-ban is: „Öldököljétek meg 
a ti földi tagjaitokat, a paráznaságot, a tisztátalanságot stb.. . . ” Látszólag 
Pál is a test sanyargatásáról beszél, mint a tévtanítók. De mikor arra 
kerül a sor, hogy kifejtse ennek a vérre menő harcnak a célját, kiderül, 
hogy egészen más aszkézisről beszél, mint a kolosséi filozófusok. Az új 
élet tehát a bűnbocsánatban és Krisztus akarata engedelmes elfogadá
sában tör be életünkbe és világunkba. A személyes hit döntésén múlik, 
és nem természeti folyamatok eredménye. „Ahol bűnbocsánat van, ott 
van szabadulás a „hatalmak” és „erők” rabságából, ott van élet és üd
vösség.” (34)

De ahogy Krisztus uralmának ontológikus felfogása a teológia na
turális kátyújába vihet, ugyanúgy veszélyt jelenthet a hit és személyes 
részvétel existencialista túlértékelése. Ha azt mondjuk, hogy Krisztus 
uralma a világmisszión és a hitre jutott emberek aktivitásán múlik, fel
cseréljük az okot az okozattal. A hit az Újszövetség egységes látása sze
rint, nem produkálja Isten dolgait, hanem elfogadja Isten cselekvését. 
A hit abba kapaszkodik, ami „extra nos”  történik, amit Isten már meg
tett értünk.

A Kolosséi-levélnek Krisztus kozmikus uralmára vonatkozó kijelen
téseit is ez a szemlélet hatja át. Mivel Krisztusban teremtetett a világ, 
övé a döntő szó a világban. Mivel Krisztus megbékítette a mindenséget, 
mi is részesei lettünk a kiengesztelésnek (1,20; 2,22). Mivel Krisztus le
győzte a hatalmakat a kereszten, nekünk sem kell már a hatalmak rab
ságában élnünk. Hasonló gondolatmenetet követ Pál apostol a 2 Kor
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5,18—20-ban is: Mivel Isten Krisztusban kibékítette önmagával a vilá
got, az igehirdetőkre bízta a békéltetés szolgálatát, hogy mi is megbé
kéljünk Istennel. A vitorlát a hajós csak akkor fordíthatja meg, ha a szél
járás is megfordult. Nem képzelheti be magának senki, hogy a vitorla 
megfordításával ő változtatott a széljáráson. Elhordozhatatlan teher volna 
a hit, ha Krisztus uralma rajta múlna. A Kolosséi-levél pedig, az egész 
Újszövetséggel összhangban, Krisztus uralmáról mint evangéliumról be
szél.

Ha Krisztus uralma megelőzi a mi hitünket, akkor ez csak úgy lehet
séges, hogy az emberi existencián kívül, a hittől függetlenül is valóság. 
Krisztus a mi közvetítésünk nélkül is parancsol a szeleknek, a betegség 
pusztító erejének, a halál hatalmának. Krisztus közvetlen hatalma nélkül 
az igehirdetés és a hit tehetetlenségre volna kárhoztatva. Ha Krisztus 
uralma nem előzné meg a mi hitünket, nem mondhatta volna el Pál 
hatalmas vigasztaló sorait: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem ha
lál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 
élj övén dők, sem magasság, sem mélység, sem erők, sem bármi más te
remtmény nem választhat el minket az Isten szeretetéől, mely a Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban van.” (Rm 8,38—39) Ugyanez a hang csendül 
fel más hangszerelésben a Kolosséi-levélben is.

Krisztus és a kozmosz nem antagonista hatalmak. Annyira nem, 
hogy a mi naturánkat vette magára. Ha jelenléte más természetű is, 
mint földi élete idején, de nem kevésbé reális. Reális jelenléte nem je
lenthet ontológiai azonosságot. Ö a „feje” marad minden esetben á koz
mosz hatalmainak. Más a „fő” , és más az, aki alá van rendelve. De ez 
nem változtat azon a tényen, hogy Krisztus ott is jelen van, és ott is ural
kodik — mégpedig a kozmosz javára uralkodik —, ahol erről semmit nem 
tudnak. Az egyház népe felismeri őt, és ezért boldog bizakodással szol
gálhatja Ura terveit a kozmosz minden zugában. „A világ és én is oszt
hatatlan vagyok. Ha Krisztusé a világ és én Krisztusé, akkor nincs olyan 
szelete az életnek, ahol ne találkoznék vele.”  (35) Lehet, hogy a kozmosz
nak ezt a szemléletét valaki teológia naturális vádjával illeti. Nem sza
bad azonban elfelejtenünk, hogy a natura teológiája nem feltétlenül azo
nos a teológia naturalis-szal.

Tudom, hogy Krisztus kozmikus reálprezenciája nem oldja fel a kiál
tó ellentétet Krisztus uralma és a világ mai állapota között. De az is két
ségtelen, hogy a megoldást nem fogjuk megtalálni sem az ontológiai sem 
az ekkléziológiai „kibúvót” követve. A Kolosséi-levél nem kínál megol
dást, de felfedi a feszültség titkát és rámutat Krisztus uralmának a mi 
ellentmondásokkal teli világunkban vezető útjára. Ez az út a „via crucis” .

Az ellentmondás Krisztus uralma és a világ állapota között ennek 
az uralomnak minden filozófiai spekulációt megszégyenítő sajátos mód
jából adódik. Erre hívja fel a kolosséi gyülekezet figyelmét Pál apostol 
a „kereszt” említésével. Ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy a levél 
szerzője a himnusz teológiáját fenntartásokkal kezeli és átértelmezi, ak
kor ezt a himnusznak ebben a kétségtelenül Páltól származó kiegészítésé
ben fedezhetjük fel: „Békességet szerzett keresztjének vére által” (1,20). 
Azt a „teológia gloriae”-t — fűzi magyarázatul Lohse az igehelyhez —, 
amely hajlamos a teljességet már elérkezettnek látni, korrigálja a „teoló
gia crucis” (36).

Az őskeresztyén hagyomány Jézus megváltó művében halálának tá
nyéré helyezi a hangsúlyt: „Krisztus meghalt bűneinkért az írások sze
rint.” (1 Kor 15,3) Jézus halálának körülményeire a tradíció nem tér ki. 
Pál apostol viszont teológiai jelentőséget lát abban is, hogy Jézus halála
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kereszthalál volt. Több ízben is szükségesnek látja, hogy a hagyományt 
ebben az irányban kiegészítse. A hagyomány ilyen értelmű kiegészítésé
nek legszembetűnőbb példáját a Fii 2,8-ban találjuk. A levélben idézett 
őskeresztyén himnusz egyik sora így hangzik: „megalázta magát úgy, 
hogy engedelmes volt haláláig.” Ezután Pál még a himnusz ritmusának 
megbillentése árán is szükségesnek tartja megjegyezni: „mégpedig a ke
reszthalálig” . Ugyanígy töri meg a himnuszi lendületet a Kolosséi-le- 
vélbe iktatott himnusz esetében is: „És tetszett általa kibékíttetnie, felé 
irányítva a mindenséget, miután békességet szerzett az ő keresztjének 
vére által” .

Pál a „keresztet” nem azért említi, hogy ezzel is fokozza, szemléle
tesebbé tegye — esetleg a halál áldozati jellegének a kidomborítása ér
dekében — Krisztus halálának bűntörlő erejét. A bűnbocsánat ígéretét 
már a halál ténye is eléggé nyomatékossá teszi. Amikor Pál arról be
szél, hogy a kolosséieket is megbékéltette Isten, elegendőnek találja en
nek bizonyságául a Krisztus halálára történő hivatkozást (1,22). A „ke
reszt” említése más teológiai indítékból fakad.

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a páli iratokat, kiderül, hogy a 
„kereszt” említése mindig azokban az összefüggésekben történik, ame
lyekben Pál vagy Krisztus dicsőségéről és hatalmáról beszél (Fii 2,8; 
Kol 1,20; 2,14; Gál 3,1), vagy azokkal vitatkozik, akik Krisztus jelentő
ségét kétségbevonják (1 Kor 1,17—2,8; Gál 5,11; 5,28; Fii 3,18). Ezekben az 
összefüggésekben a „kereszt” említésének a szerepe az, hogy Jézus halá
lának minden „normális” haláesettől eltérő, „botrányos” jellegét ki
emelje (37). „Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, bolondság” 

• (1 Kor 1,18). „Ha a körülmetélést hirdetem, . . .  megszűnt a kereszt bot
ránya” (Gál 5,11). A „kereszt botránya” pedig Krisztus „gyengesége” ; 
„Mert megfeszíttetett erőtlenségből” (2 Kor 13,4). Nem testi, vagy lelki 
gyengeségről van itt szó. hanem arról a kiszolgáltatottságról, amely Jézus
nak minden dicsőségről és hatalomról történt lemondásából következik. De 
éppen ebben a kiszolgáltatottságban rejlik Jézus dicsősége és hatalma: 
„Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlen
sége erősebb az embereknél” (1 Kor 1,25). Ezért ne is „legyen dicsekvé
sünk mással, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével” (Gál 6,14).

A ,,/cereszí”-nek ezt a Krisztus dicsőségét és hatalmát fémjelző sze
repét fedezhetjük fel a Kolosséi-levélben is. „A békességet szerzett 
Krisztus keresztjének vére által” — kijelentésnek is az az értelme, hogy 
Isten nem mindeneket lehengerlő hatalmával, igazságos ítéletének vég
rehajtásával, ellenségei vérének ontásával szerzett békességet a kozmosz
nak, hanem azzal, hogy Jézus Krisztusban teremtményeinek ellenséges 
indulatát a gyalázat fájáig, vére hullásáig elhordozta. Ha a kozmoszban 
Isten erőtlenségét tapasztaljuk, akkor ennek okát a keresztben, az erős
nek szeretetben vállalt erőtlenségében találjuk meg. Az egész kozmosz 
ennek a szeretetnek jegyében teremtetett, áll fent és halad Istentől meg
szabott célja felé. A „Kereszt” -ben hull le Isten lényéről a lepel. Ott bi
zonyosodhatunk meg arról, hogy Isten szándéka nem a kozmosz meg
semmisítése," hanem „felszabadítása a romlandóság szolgasága alól” (Rm 
8,21) .

A „kereszt” -ben jelöli meg a levél azt a helyet is, ahol Krisztus győ
zelmet aratott és diadlmenetet tartott a „hatalmak” felett. Sokkal lo- 
gikusabb volnia, ha Pál a győzelem zálogát Krisztus hatalomba iktatásá
ban, Isten jobbjára ültetésében mutatná fel. Ehelyett kemény kontrasztot 
alkalmaz: Krisztus győzelmének titka kereszten elszenvedett vereségé
ben van.
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Hogyan kerülnek a- hatalmak kapcsolatba a kereszttel? Kozmikus 
drámát vél látni Pál a nagypénteki esemény hátterében? Jézus halála 
pillanatát követő eseményeknek, a napfogyatkozásnak, földrengésnek, sí
rok megnyílásának a szenvedéstörténetben található leírása arra enged 
következtetni, hogy ez a gondolat nem volt idegen az első keresztyének
től. Vagy talán a hatalmaknak a keresztnél megmutatkozó csődjéről be
szél az apostol, mint az 1 Kor 2,8-ban? ,,Senki a világ fejedelmei közül 
nem ismerte fel (Isten bölcsességét), mert ha felismerték volna, a dicső
ség Urát nem feszítették volna meg” . Vagy Jézusnak Jn 14,30-ban meg
őrzött szavainak irányában kell keresnünk a megoldást? „Mert eljön e 
világnak fejedelme — mondja Jézus halála órájára célozva —, de ben
nem nincsen semmije” . Tehát a világ fejedelme nem diadalmaskodhatott 
felette, mert Isten iránti töretlen hűségben szenvedte el a kereszt gyöt
relmeit.

Nehéz ma már pontosan megmondani, hogy Pál miben látta a ke
reszten megvívott csata lényegét. Ha ez gondolatmenete számára fon
tos lett volna, bizonyára bővebben ki is fejtette volna. Pál apostol szá
mára az alapszituáció felvázolása fontos: Isten hatalma a kereszt erőt
lenségében áll a „nyilvánosság” (2,15) elé. Ez a hatalom a szeretet ha
talma, amely „megbocsátja nekünk minden vétkünket” (2,13)'. Ezért nem 
vagyunk többé adósai a világnak. A kozmosz hatalmainak javunkat kell 
szolgálnia.

A kereszt teológiáját nem tekinthetjük periférikus jelentőségűnek a 
l vél teológiájában. Nézőpontja jelen van a levélnek minden lényeges ki
jelentésében. A Krisztus uralma alatt élő egyháznak sincs más dicsősége, 
mint az ő Urának. Ezt mondja el Pál a kolosséieknek abban a különös 
mondatban, amely annyi fejtörést okozott az exegétáknak, s amelyről 
egy könyvtárnyi könyvet írtak: „Most örülök a szenvedéseknek tiérte
tek, és ami híja van a Krisztus gyötrelmeinek, azt betöltőm testemben az 
ő testéért, ami az egyház” .

A legtöbb gondot a „hüszteréma tón thlipszeón tou Khrisztou” ki
fejezés okozza. Mit jelent az, hogy Krisztus szenvedéseinek híja van és 
azt az apostolnak kell betölteni? Talán Krisztus megváltó szenvedésének 
van valami fogyatékossága (38), és így ez a vers azt bizonyítaná, hogy 
szükség van Krisztus áldozatának megismétlésére? A Pál által használt 
szavak nem ebbe az irányba mutatnak. A „hüszteréma” nem valami hát
ralevőt, hanem a már meglevő egészből hiányzó részt jelöl (39). A „thlip- 
szisz” szót sem alkalmazza az Újszövetség Jézus szenvedéseire. Elsősor
ban az utolsó idők gyötrelmeit foglalja benne össze. Vagy „Krisztus szen
vedései” és az „apostol szenvedései” között valami misztikus kapcsolat 
van, amely titokzatos úton az élő Űr testének, az egyháznak javára szol
gál (40)? Ha így van, akkor ebben a változatban mi az értelme a szen
vedés ,,hiányá” -nak?

A különös mondat értelme akkor világosodik meg, ha az apokalip
tikus gondolatvilág felől közelítjük meg. Az utolsó idők a gyülekezet szá
mára szenvedéseket jelentenek, mert a tanítvány nem lehet nagyobb mes
terénél és osztoznia kell mestere sorsában. Ugyanakkor a szenvedések 
mértékét Isten előre megszabta. (V. ö. Mk 13,19—20). Pál a maga fogsá
gát is olyan szenvedésnek tartja, amely a Krisztussal való közösségből fa
kad. De egyúttal az általa vállalt szenvedéssel csökkenti az egyházra ki
szabott szenvedés mennyiségét is. Örömének így kettős oka van: Egy
részt örül annak, hogy Krisztus szolgálatában szenvedhet, mert ez az 
iránta megnyilvánuló kegyelem jele (Fii 1,29). (Lásd még: Csel 5,41). Más
részt az is örömet jelent neki, hogy a maga szenvedéseivel könnyít a 
többi keresztyén sorsán.
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Láhnemann felveti azt a gondolatot, hogy nem kellene-e ennek a 
szokatlan szónak, a „hüszterémá”-nak eredetét a tévtanítók szellemi fegy
vertárában keresnünk (41). Valóban könnyen feltételezhető, hogy a tév
tanítók Krisztusban valami hiányosságot véltek felfedezni. Talán éppen 
azt kifogásolták, hogy Krisztus hatalma nem nyilvánul meg meggyőző 
erővel a kozmosz „elemei” -ben, struktúráiban. Erre enged következtetni 
az a tény, hogy a levél minden területen igyekszik Krisztus teljességét 
és univerzális jelentőségét megmutatni. Lehet, hogy Pál apostol fogsága 
is kételyeket támasztott a kolosséi keresztyénekben, és azt a következ
tetést votnhattá'k le belőle, hogy Pál is a hatalmak áldozata. A filippi- 
beliekhez írt levél bizonyítja, hogy ilyen gondolatok felmerülhettek a 
gyülekezetekben. Válaszként az apostol a Filippi-levélben is fogságának 
pozitívumait és örömeit hangsúlyozza.

Pál a tévtanítóknak adott válaszában két gondolatot ötvöz egybe. 
Átveszi tőlük a „hüszteréma” szót, s ezzel maga is elismeri, hogy Jézus 
dicsősége valóban „hiányos”, vagyis nem mutatkozik meg kozmoszt le
gyűrő hatalmában és fenségében. Ugyanakkor más értelmet ad a szó
nak, és ezzel kifejezésre juttatja, hogy amit a tévtanítók hiánynak tar
tanak, az valójában Isten kegyelmének csodája és Krisztus elrejtett koz
mikus dicsősége.

Az egyház, amely Jézus Krisztus teste — tehát élet — és sorsközös
ségben van az ő Urával —, osztozik az ő keresztjében is. Isten kegyel
mének örömhírét nem is viheti tovább a hatalom eszközének elutasítása 
nélkül. Csak így lehet továbbvivője Jézus művének. A Kolosséi-levél 
egyértelműen kizárja az ekkléziokrácia lehetőségét. A hatalmak feje 
Krisztus és nem az egyház. Az egyház Krisztustól öröklött feladata nem 
a parancsolás, hanem a szolgálat. Az utolsó idők gyötrelmeinek gyökere 
nem a kozmosz ellenséges beállítottságában van, hanem az evangélium
hoz egyedül méltó szolgáló életformában. Pált csak ezért tudták fogság
ba vetni, mert Krisztus nem adott neki hatalmat arra, hogy ezt meg
akadályozza. De éppen ezért teheti azt a merész kijelentést, hogy fog
sága szenvedéseiben Krisztus gyötrelmei folytatódnak.

Pál ugyanakkor, amikor igenli a maga és az egyház számára a ha
talomról való lemondás krisztusi útját, meg van győződve arról, hogy 
ez az út győzelmes út. Az így vállalt szolgálat eljut mindenhová az ég 
alatt (1,23), és az ige betölti a földet (1,25). Isten erőtlensége erősebb 
minden hatalomnál. Most ugyan Isten minden emberi értelmet felülha
ladó akaratából a kozmosz javát előmozdító hatalmát kereszt alá rejti, 
de ennek az időszaknak mértékét is Ö határozza meg. A kereszt útja 
Krisztus végső diadalába fog torkolni. Per crucem ad Lucem. Ez a felis
merés elég Pálnak ahhoz, hogy még kiszolgáltatott helyzetének is örülni 
tudjon.

Egyedül a kereszt teológiája felől válik érthetővé az is, amit Pál 
Krisztus ismeretéről mond. Krisztus titok számunkra (2,2). A „titok” szó
nak nem abban az értelmében, ahogy a misztérium-vallások használ
ják. Ezekben a kultuszokban a tanítást azért nevezték „müsztérion”-nak, 
mert azt titokban tartották a beavatatlanok előtt. A Krisztus-titkot nem 
elrejeni, hanem azt az egész világon minden embernek hirdetni kell. 
Maga az üzenet rejtélyes. Krisztus uralmát hirdeti, és mégis a kiszolgál
tatottság keresztjéről tanúskodik, amikor a megváltást Jézus Krisztus
ban és az egyház közösségében kínálja fel. Krisztus uralma ez alá az el
lentmondás alá van elrejtve. Sőt, éppen a keresztben jut érvényre Krisz
tus uralma. Az a tény, hogy Krisztus nem él kozmikus hatalmával, be
szél Isten szeretetéről, a bűnbocsánatról, a szolgálatban értelmet kapott
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új életről, az üdvösség kegyelmi idejéről. Valóban „Krisztusban van a 
bölcsességnek és ismeretnek minden kincse” (2,3). De „sub contraria spé
cié” , az ellenkező látszat, a kereszt alá elrejtve. A Kolosséi-levélben két
ség nélkül az 1. Korinthusi-levélnek a bölcsességéről írt éles mondatai 
elevenednek fel: „A kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, bolondság, de 
nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje” (1 Kor 1,18).

A kolosséi tévtanítók minden bizonnyal nemcsak a Krisztusban el
nyerhető ismeret, hanem a keresztyén existencia fogyatékosságáról is 
meg voltak győződve. Ezért kínálták a gyülekezetnek a maguk aszketikus 
előírásokhoz igazodó, tökéletesebb életformáját. Pál nem kezd „szerecsen- 
mosdatásba” . Nem tagadja a nyilvánvaló igazságot, hogy a keresztyének 
is, minden emberrel együtt, bűneikkel küszködő, vitatható szentségű, a 
sors szeszélye alá vetett, halandó és tört exisztenciák, és ezért az „erőt
lenség” , a vereség keresztjének jelét viselik magukon.

Félreértenénk az apostol szavait, ha a keresztyén élet elrejtettségét 
Krisztusnak és a hivőnek a szív belső kamrájában végbemenő misztikus 
egyesülésére vonatkoztatnánk (42). A Krisztus belső megtapasztalására is 
vonatkozik a keresztyén exisztencia fogyatékossága. A keresztyén élet a 
kereszt, vagyis a hatalmáról kegyelmesen lemondó isteni szeretet jele alá 
van elrejtve. Pál kemény belső harc után lemond arról, hogy Isten ha
talma az emberi szem számára látható dicsőségben nyilvánuljon meg 
nyomorúsággal megvert testében. Elfogadja Isten megfoghatatlan üzene
tét: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő erőtlenség közepette ér 
céljához” (1 Kor 12,9). Krisztus uralma tehát ma is dicsőséges, de dicsősé
ge abban van, hogy szándékait alkalmatlan, tört exisztenciákon keresz
tül valósítja meg. Elrejtett hatalma így kovácsolhat a rosszból, a nyo
morúságosból is jót. Nincs olyan hatalom és erő a kozmoszban, amely 
erre képes volna.

De Krisztus uralmának dicsőségét a befejezetlen keresztyén élet alá 
is csak átmenetileg rejtette el. „Amikor nyilvánvalóvá lesz Krisztus, a 
mi életünk, akkor vele együtt ti is nyilvánvalóvá lesztek a dicsőségben” 
(3,4).

Ha nem kerüli el a figyelmünket a teológia crucisnak az egész le
velet meghatározó koncepciója, akkor elhibázottnak kell tartanunk Krisz
tus uralmának mind az ontológiai, mind az ekkléziológiai megközelí
tését. Krisztus uralma nem olvasható le a kozmosz arculatáról, mert di
csősége nem nyilvánvaló. A kereszt alá van rejtve. A kereszt teológiá
jában lelepleződik a teológia naturális lehetetlensége. A teológia glóriáé 
útja ebben a tekintetben is járhatatlannak bizonyul. De Krisztus kozmi
kus uralma, ha elrejtett is, valóságos uralom. Ezért nem mondhatjuk, 
hogy az egyház hite és szolgálata exponálja a világban Krisztus uralmát. 
Hitre éppen azért van szükség, hogy felismerjük Krisztusnak kereszt alá 
rejtett dicsőségét.

Krisztus az egyházban és a keresztyén exisztenciában sem triumfál. 
Dicsősége itt is a kereszt kétértelműsége alá van rejtve. Az egyházban és 
a világban egyaránt úgy uralkodik, hogy hatalmát kegyelmesen vissza
fogja, és szeretetével szolgál nekik. Az egyház dicsősége is ebben, a ke
reszt erőtlensége alá rejtett szolgáló életformában van. A kereszt teoló
giája így ölelkezik az Újszövetség eschatologiájával: Krisztus győzött a 
hatalmak felett, de dicsősége most még szeretetből a kereszt alá van 
rejtve, hogy majd az utolsó napon a napnál is fényesebben ragyogjon.

A kereszt teológiája Isten elrejtett bölcsessége. A kereszt teológiájá
ban nyer egyedül igazolást, értelmet és lendületet az egyháznak szolgai 
formában vállalt kozmikus küldetése is a Krisztusban szeretett világ
hoz (43).
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Hogyan kezeljük,
gondozzuk és őrizzük műkincseinket?

Elöljáróban hadd hívjam fel a figyelmet arra a nagyszerű szakkönyv
re, amely mindnyájunk kezében van, amelyet örömmel kell üdvözöl
nünk és behatóan olvasgatnunk. A címe: „Egyházi épületek és műtárgyak 
gondozása”  (továbbiakban: Egy). 1971-ben jelent meg a Képzőművészeti 
Alap Kiadóvállalatánál, kiváló szakemberek közreműködésével s minden 
egyházközség megkapta.

Nélkülözhetetlen és alapvető minden ilyen munkánál, bár tágabb 
körű mű. Pontos tájékoztatást ad a műemléki karbantartás tervezésére, 
engedélyeztetésére, kivitelezésére vonatkozó fennálló szabályokról, ten
nivalókról, anyagokról is.

Ebben olvassuk többek között: „A templom és minden, ami ahhoz 
tartozik, népünk közös kincse, becses kultúrtörténeti érték, amelynek 
védelméről gondoskodni lelkipásztoroknak és presbitereknek szent kö
telessége.” (Egy 116. 1.) Ezek a tárgyak őrzik a korok, korszakok művé
szetét, életét.

Gondozásuk tehát szolgálatunk része. „A lelkipásztor. . .  nemcsak a 
vasárnapi szentbeszéddel prédikál, hanem templomával is. Ezért mond
hatjuk joggal: a templom gondozása, művészi értékeinek védelme, kor
szerű elrendezése és tisztántartása elsőrendű és fontos lelkipásztori fel
adat.” (Egy 110. 1.)

Több gyülekezet könyvtárában megtalálható az 1944-ben megjelent 
„Evangélikus Templomok”  c. kiadvány (továbbiakban: EvT), amely 
ugyancsak ad szakismereteket is és sok jó ösztönzést. Ebből való az aláb
bi megállapítás: „A keresztyén régészet a keresztyén hit emlékeit és a ke
resztyén hitélet nyomait reálrégészeti emlékekben tárja ^lénk. . .  A ke
resztyén hit világa és ennek történelme a keresztyén hitnek a történel
me.” (EvT 342. 1.) A keresztyén emlékek a hit megnyilvánulásait helye
zik előtérbe.

Ennek pedig megvan a külső formája is. A „mindenek ékesen és jó 
rendben legyenek” apostoli követelmény tükrében a poros, pókhálós, pisz
kos helyek, sarkok, sekrestyék, elhanyagolt, gondozatlan eszközök mél
tatlanok szolgálatunkhoz és hitünkhöz.

„Törvényes rendelkezések csak a hivatalos jegyzékben szereplő mű
vészi alkotások védelmét rendezik. Az értékeit őrző egyházközségnek 
azonban a jó gazda gondosságával kell őrködnie. . .  azokról is, amelyek 
értéket jelentenek a közösség számára.” (Egy 9. 1.) — Ezt nekünk evan
gélikusoknak annál inkább kell komolyan vennünk, mivel kiemelkedő 
értékekkel ritkán rendelkezünk, de a kisebb értékűnek tűnő használati 
darabok is értékek, azokat is meg kell becsülni, nemcsak a nemesfémből 
készülteket. Műkincsek alatt mindig az egész templom és tartozékai ér
tendők. Ezek az esetleg egyszerű tárgyak szolgáltak az igeszolgálat fo
lyamatos végzésében. Ezért is vannak kitéve az időnek, a változásnak.

*

Használati tárgyakról lévén szó, műtárgyaink sokszor hányódnak ide- 
oda, tisztogatásuk nem rendszeres, őrzésük esetleges. Gondoskodni kell 
állandó helyükről s használat után oda tegyük vissza őket. Időnként — 
bizonyos rendszerességgel — tisztítani is kell.
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Tudom, általános panasz korunkban, hogy túl vagyunk terhelve. 
Képtelenség minden igénynek eleget tenni. Rostálni kell a tennivalókat. 
De nem úgy, hogy elhanyagoljuk saját magunkat és közvetlen környe
zetünket, hiszen ezzel diszkreditáljuk szolgálatunkat. Amit a cím mond: 
az a közvetlen környezetünk. Élünk velük, használjuk, legalább időn
ként. Éppúgy rendben kell tartani, ahogy sajátmagunkat.

Évenként legalább egyszer általános nagytakarítást kell végeznünk 
mindenütt. A legnagyobb templomot is társadalmi összefogással, ki le
het takarítani. Ilyenkor alapos szellőztetés, porolás, rendezés lehetséges. 
Vigyázzunk azonban, hogy ne kavarjunk nagy port, feleslegesen ne vi
zezzük be. Sekrestyék, kamrák, szekrények mind kerüljenek sorra. Néz
zük meg, ellenőrizzünk mindent alaposan. Ez kötelességünk.

Amit nem használunk, azt tegyük máshová. Mindjárt jobban tudunk 
eligazodni dolgaink között. Régi újságok, könyvek, használaton kívüli 
tárgyak, törött darabok, gyertyavégek, zsinegek, régi, kegyeletinek tűnő 
emlékkoszoruk, szalagok, csak feleslegesen zsúfolódnak és a kártevők jó 
fészkei. Van, ahol zsúfolt fiókban, ládában van minden egyrakáson.

Nem csinálhat mindent a lelkész! Igaz. De a felelősség mégiscsak az 
övé. A szakismeretek, vagy azok megszerzése is tőle várható leginkább. 
Ö kell, hogy irányítsa az egyházi életet s nem lehet, hogy kusza össze
visszaságban hajszolják mindig a szükségeset.

Van, ahol a sekrestye, kegyszerek gondozása az egyházfi, vagy ha
sonló ember „privilégiuma” és sértésnek veszi, ha beleavatkoznak. Ha 
azonban megfelelő időben és módon beszéljük meg vele a tennivalókat, 
az sem lehet probléma.

Tárolás, elhelyezés. Akár a használati, akár a -használaton kívüli 
tárgynak megfelelő tárolókra van szükségük. Nem tudunk új és új dol
gokról, bútorokról gondoskodni. Nem is kell mindig, van ami felhasz
nálható, különösen, ha elvégeztük a válogatást. Ami oda jól elfér, ma
radjon a régi, ha használható, helyén. De csak, ami elfér! Iratokat, 
könyveket behajtani, vagy csak begyömöszölni vétek! Oltárterítők, textí
liák elhelyezése ugyancsak kellő gondosságot igényel.

Láttam aránylag használható széles ládát, de egymásra dobálva ben
ne minden. S ami kellett, rendszerint alulról kihúzták s a többi helyet 
cserélt. De hogyan!? Egy-egy pálca beépítésével meg lehetett oldani a 
textíliák tárolását úgy, hogy ráterítették az anyagokat a pálcákra, egy
más mellé.

Meg is kell nézni néha tárgyainkat s nemcsak közvetlen használat 
előtt, mert akkor rendszerint egy évre újra elfelejtődik minden. Csak 
úgy szemlélni! Gondoljunk arra, hogy ki készíthette, mennyi energiát 
fektetett bele, mennyi szeretet lelkesítette, még ha ízlése, gondolkozása 
más is volt, mint a miénk. Esetleg egy-egy felirat, évszám, jel tűnik elő, 
következtetni tudunk belőle. És megszeretjük. Saját szobánkban, íróasz
talunkon is szeretjük dolgainkat. Ha megszeretjük, kicsit ki lehet simí
tani, szellőztetni, szárítani, ha ■ kell, eligazítani jobban. Tájékozódunk, 
hogy milyen anyagból van, milyen állapotban. Minden tárgy egyedi da
rab, anyaga, megmunkálása, kora, állapota s ettől függhet minden to
vábbi dolgunk.

A világért se kapjunk bele azonnal, ötletszerűen valami tisztogatás
ba, folttisztításba, javításba. Ez a következő lépés lehet, de először szak
ismereteket kell szereznünk. A modem anyagok, tisztítószerek is tanít
hatnak, hogy nem minden jó mindenhez. Nagy kárt is okozhatunk, pó
tolhatatlan veszteséget.

Ha úgy találjuk, hogy egy-egy tárgyunk megrongálódott, konzervá
lásra, vagy restaurálásra szorul, azzal ne kísérletezzünk, forduljunk szak
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emberhez. Ma már állami és egyházi vonalon magas szinten végzik eze
ket a munkákat, csak egy kis utánajárás kell. Megéri!

A mi legfontosabb munkánk az őrzés, gondozás, a károsodás meg
előzése. A tárgyak anyagának romlása külső behatás következtében in
dul meg. A megelőzés: távoltartani mindazt a külső behatást, ami csök
kentheti a tárgyak állagát.

Mindennek a legnagyobb kártevője, ellensége a víz, a nedvesség, a 
magas páratartalom. Ezért nagyon fontos ennek az ellenőrzése. Rossz 
tető, csatorna, beszivárgás, a talajvíz feltörése a falakban. Elejét kell ven
ni s ha már megtörtént, sürgősen javítani kell a víz elvezetésével, szi
geteléssel stb. Fontos a rendszeres szellőztetés, amely csökkenti a pára- 
tartalmat, elejét veszi a penészesedésnek, dohosságnak. Szekrényeket, lá
dákat, fiókokat is szellőztetni kell. Ügyeljünk pl. a virágok öntözésénél, 
használjunk vízfelfogó tálakat, mert a víz, nedvesség ott is penészt, kor- 
hadást okoz.

A tűzveszélyre is ügyeljünk! A tűzrendészet is előírja a tűzbiztonsá
got, az oltóanyagok beszerzését. Itt is a megelőzés a legjobb orvosság. 
Rögzítsük a gyertyatartókat, gyertyákat, égessük le előre, vagy vágjuk le 
az új gyertya lógó belét. Távolítsuk e(l'az éghető anyagokat a közelből. 
Elavult szigetelésű villanyvezetéket cseréltessük ki, ha szabadon van va
lahol.

A gyertya egyébként más kárt is okozhat: kormoz, pörköl, lefolyik. 
Kerüljük a mechanikai rongálásokat: fába, textíliába ne verjünk szöget, 
rajzszöget. Károsítja a felületet s utat nyit a különféle károkozóknak 
(rozsda, rovar stb.)

A fa legveszedelmesebb kártevői bizonyos rovar- és gombafajok. Itt 
is áll, hogy óvjuk a nedvességtől. A faanyagokat vízzel lemosni nem 
szabad, szárazon kell portalanítani. A szú jelenlétére a furatliszt utal. Ha 
ilyen van, keressünk szakembert, aki felvilágosítást adhat. Ne nézzük a 
műtárgyak lassú pusztulását. A szú nem ártatlan kis féreg. Szarvason az 
újtemplom padlásterében mire felfigyeltek rá, megfertőzte az egész tető- 
szerkezetet, amit csak milliós költséggel lehet kicserélni.

Súlyos károk, rongálódások esetén restaurálásra van szükség. Ezt 
csak szakember végezheti, aki ismeri nemcsak az anyagot, hanem a 
tárgy szerkezetét is és így ki tudja cserélni a károsodott alkatrészt.
« Az állati kártevők között gondolnunk kell még a molyokra is, de az 
egerekre is. Orgonistánk szokott beszélni egérinvázióról az őszi időben. 
Ilyenkor egérfogókat helyez el az orgona terében és többet fog el, ame
lyek bizony ott sok kárt tudnának tenni a borozott orgonaszerkezetben.

Egy cikk keretében lehetetlen felsorolni minden tárgyat és anyagot, 
amelyekkel dolgunk van, vagy lehet. Ezért csak a legfontosabbakra utal
hatunk néhány mondattal.

Kőtagozatok. Elsősorban épületek díszei, ajtók, ablakok keretei van
nak kőből, de lehet padozat is, lehet síremlék stb. Bár a kő tartós anyag, 
a víz, ha megáll, vagy megfagy rajta nagy kárt tehet benne. Lúgos, sa
vas vegyszereket ne használjunk tisztításához, csak tiszta vizet.

Volt idő, amikor ezeket a részeket is bevakolták, festették. Ha lehet, 
ki kell szabadítani őket ez alól és bemutatni.

Táblaképek, oltárképek. Szakértői vélemény nélkül hozzányúlni sem 
szabad, porolgatni se nagyon. Övni keli viszont a gyors páratartalom vál
tozástól, hőmérsékletingadozástól, durva szennyeződéstől (gyertyakorom, 
lecsurgás). Egyébként minden ilyen kép „akklimatizálódik” s ott éri a 
legkevesebb károsodás, ahol már hosszú ideje van. Egy restaurátor mon
dotta el, hogy Angliában egy vidéki kastély festményeit felszállították a
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jód temperált múzeumba. Kis idő múlva a képek elkezdtek töredezni s 
vissza kellett azokat szállítani eredeti helyükre.

Berendezési és felszerelési tárgyak. A legtöbb berendezési tárgy fa
anyag. Feladatunk, hogy a tárgyak olyan állapotban maradjanak meg, 
ahogy vannak, vagy a lehető legkevesebb változást szenvedjék.

A fa rendkívül időálló anyag s gyakran a jól fertőtlenített helyi
ségben megfelelő ellenőrzéssel századokig eláll. Konzerválni csak azt kell, 
amely feltétlenül megkívánja. Tisztításánál is csak a Száraz leporolást 
használjuk. Ellenőrizzük a szúfertőzést, a jelentkező furatliszt mutatja 
meg, a gombafertőzést is. Ha megvetemedik a fa, ez azt mutatja, sok 
nedvesség éri.

Ajtót, ablakot a kiszáradástól kell óvni, lenolajas festéssel.
Úrvacsorái és keresztelési edények. Leginkább ezeket szoktuk mű

kincseknek tekinteni, mert rendszerint nemes fémből készülnek, művé
szi kivitelben, különféle történelmi stílusban.

Tisztításuk sokszor csak öblítésből áll s így a sokéves használat után 
szennyeződnek, különösen az ezüst tárgyak feketédnek meg. Kerüljünk 
azonban minden olyan mechanikus módszert, ami az edények állagát ve
szélyezteti, koptatja (pl. csiszoiópapír vagy más dörzsölés). Vízzel hígí
tott szalmiákszeszbe mártott vattával, vagy puha ronggyal lehet lemos
ni. Vagy még egyszerűbb szer a szódabikarbónába mártott nedves ruha. 
A Sidol után ugyanis fehéres részek maradnak, főleg a domborítások
nál. Ezeket puha kefével tisztítjuk. Majd bő vízzel lemossuk és puha 
ruhával szárazra töröljük.

Az aranyozott ezüst, nikkel nem oxidálódik. Ha kell, ezekhez is az 
előbbi anyagokat használjuk.

Egyházunkban elég sok ónedény (boros kupák) is van, a drága ne
mesfém tárgyakat helyettesítették vele. Könnyen olvad, deformálódik, 
ezért hőtől óvni kell. Időtálló anyag, de a hőmérséklet-ingadozást nem 
bírja. Lakott szoba hőmérsékletén tartsuk, óvjuk a csersavtól (ne te
gyük bükkfából készült szekrénybe, ládába).

Betegsége az ónpestis. Fehéres foltokban jelentkezik, felválik és le
hullik. Az ilyen edényt különítsük el és forduljunk vele szakemberhez.

Az ónedényt benzinban oldott parafinnal védhetjük a levegőtől (le
írását lásd Egy 120. 1.)

Paramentumok, térítők, abroszok. Tárolásuk körültekintést igényel. 
Ne gyűrődjenek. Ha össze kell hajtani, ott hajtsuk, ahol nincs hímzés. 
De a selyemszövetet időnként át kell hajtogatni, mert megtörik a hosz- 
szas állásban a hajtogatás mentén. A tárolópolcra lehetőleg egy darabot 
tegyünk csak, hogy a súlya ne nyomja. Legjobb azonban akasztóra ten
ni, vagy rúdra csavarni. A kisebb darabokat selyempapír közé lehet ösz- 
szecsavarni, így a papír rétegesen elválasztja.

A vasalás nem használ a régi szövetnek.
Óvjuk a nedvességtől, penészt ne kapjon, mert szétmállik.
Pontalanítani kell, szellőztetni, a molyok ellen ez a legjobb óvszer. 

Vigyázzunk azonban, napfény huzamosan ne érje az anyagot, az árt 
neki. Ha moly lenne benne, benzinbe mártott puha kefével átkeféljük 
mindkét oldalán. Ezt azonban három hetenként meg kell ismételni ta
vasszal és nyáron, mert a moly kikelési ideje három hét. Persze csak azo
kat a tárgyakat kezeljük így, amelyeknél szükség van, az ók nélkül való 
kefélgetés gyengíti az anyagot. Ugyancsak óvakodjunk az anyag erős 
rázogatásától, a szálak elszakadhatnak.

A tárolószekrénybe vagy globolt, vagy paradiklórbenzolt tehetünk, 
a naftalin ugyanis nem árt a molyoknak.
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A fémet kerüljük el lehetőleg (rajzszög!), kötéshurkokkal erősítsük 
fel használati helyére. A meggyengült anyagot alábéleléssel erősíthetjük 
meg.

Tisztításkor szappant csak a pamut anyaghoz használunk, máshoz 
zsíralkohol-szulfonát vizes oldatát. Ez lúgot nem tartalmaz, öblítés útján 
könnyen és tökéletesen eltávolítható. A kiterített textíliát vizes kefével 
szálmentén színén és fonákján egyaránt átkeféljük. Ha az anyag színes, az 
utolsó öblítővízbe kevés ecetet is tehetünk, mert ez felfrissíti a színeket.

Gyertya- vagy sztearinfoltot meleg vasalóval, vagy melegített kés- 
háttal oldjuk itatóspapíron keresztül. Ha kell, benzinnel, vagy zsíralko- 
hol-szulfonáttal távolítjuk el.

Szőnyegek. Gyengéd lesöpréssel tisztítjuk. Ha erősen poros, porszí
vózzuk. Ha szennyezett, vegyi úton zsíralkoholszulfonáttal tisztítjuk.

Könyvek, bibliák, imádságos könyvek, énekeskönyvek, korálkönyvek. 
Mivel már kevés van belőlük, rendkívül becsesek. Száraz helyen tartsuk, 
óvatosan portalanítsuk és védjük a rovarfertőzéstől, penésztől.

Harangok, temetői fejfák, sírkövek, keresztek is lehetnek műkincsek, 
értékek, egyháztörténetünk beszédes jelei. Ezekről se feledkezzünk meg.

Használaton kívüli, elfekvő tárgyak is akadhatnak, őrizzük azokat is 
kellő megbecsüléssel. Pl. ostyasütő vasak stb. Szobrok is akadhatnak. 
A szarvasi ótemplom oltárán eredetileg két szobor állt, majd levették 
őket. Sokáig egy lomkamrában hevertek. 1938-ban akadtak rájuk s el
helyezték őket az árvaház dísztermében.'Elhelyezés előtt azonban az ak
kori másodfelügyelő „gondosságból” okkersárga olajfestékkel befestette, 
alig lehetett leszedni róluk a festéket. Keményfát, ui. sohasem festünk. — 
Szarvason művészi kiképzésű koporsófödél és ravatal („szentmihálylova”) 
van. Máshol más tárgyak akadnak.

Az idők változása bizonyos átrendezést, átalakítást tehet szükségessé 
A tendencia az eredeti őrzése és bemutatása. Ami későbbi, leszedhető, 
de az eredetit őrizni kell. Még ha az ma feleslegesnek látszik is, pl. rá
csos padok. Legfeljebb a lelkész ma már nem abba ül, hanem máshol 
alakít ki ülőhelyet magának. Karzatokat sem lehet megszüntetni, csak 
ha azok későbbi hozzátoldások és nem feltétlen tartozékai a templomnak. 
Történetileg így is beszédesek lehetnek, a helyi körülmények tehetik in
dokolttá az esetleges változtatásokat. Beszéljük meg szakemberrel feltét
lenül.

Ugyancsak körültekintést igényel a mai szükségletek érvényesítése, 
pl. fűtés, világítás, hangosító berendezés beépítése, hogy a kellő összhang 
megmaradjon a templomban.

„Lehetetlen, hogy a műemlékek egyházi gazdái ne ismerjék, ne sze
ressék a rájuk bízott értékeket. . .  A jelen kornak és a jövőnek is meg 
vannak az igényei. Az első ilyen igény, hogy mindazt távol tartsuk és el- 
távolítsuk templomunkból, ami ízléstelen, értéktelen. Lelkipásztori böl
csességet, tapintatot, erélyt és jóízlést kívánó feladat ez. Önneveléssel, 
művészeti tanulmányokkal, ízlésfejlesztéssel, szép templomok megláto
gatásával, jó példák felkeresésével alakíthatjuk ki magunkban e tulaj
donságokat.” (Egy 110. 1.)

Nem jelent tehát az őrzés, gondozás megcsontosodást, mindenféle 
szükséges javítás lehetetlenségét. De az művészi legyen. Az előbb idézett 
kiadvány evangélikus körből két szép példát mutat be, ahol ízléses át
alakítás történt s ezzel értékesebbé lettek e templomok: a lovászpatonai 
és a dunaegyházai.

Híveinket is nevelni kell, tájékoztatni ezekben a dolgokban, ők is 
csak akkor értik meg.
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Ahol több anyag van, lehet kiállítást is rendezni s így mutatni be az 
értékeket. Ilyen volt Miskolcon, Szarvason, Pilisen például. Nem kell eh
hez feltétlen nagy felszerelés. Egy-egy asztal, tábla is megteszi s ügyes 
elrendezésben jól érvényesülnek tárgyaink. Ki lehet egészíteni képekkel, 
grafikonokkal, mai életünk egy-egy jellegzetes darabjával s így mindjárt 
hangulatosabb és életszerűbb lesz a bemutatás.

Ahol kevesebb, vagy csak egy-egy darab van, elhelyezhető dolgozó- 
szobánkban is kellő védelem mellett (üvegszekrényben), ahol többen lát
hatják.

Szeretetvendégségi vagy más előadás témája is lehet a művészi, vagy 
egyháztörténeti darabok bemutatása. Ki lehet egészíteni fényképek, ké
pek anyagával s ha van diafilmek levetítésével. Templomokat, felsze
relési tárgyakat ismertethetünk meg így s az összehasonlítás önmagában 
is tágítja az értékelést. Stílusirányzatok, a régi élet használati- eszközei 
régebbi korok emberének életét, hitét is elénk állítják.

Műkincseink — közkincsek — az egész gyülekezet, sőt az egész egy
ház és nép kincse. Kultúránk, történelmünk szerves része. Egész kultú
ránkat károsítja az, aki gondatlanul kezeli a rábízott dolgokat, pusztulni 
hagyja. Gyökértelenné teszi életünket az, aki csak a mai dolgokat érté
keli s érzéketlenül szemléli, vagy közönyösen kidobja atyáink öröksé
gét.

Kovács Pál

Prófétai sorsvállalás, 
mint Isten szeretetének hirdetése

A Teológiai Akadémián 1973. májusában Hős 3,1—3-ról tartott előadás
nyomán

Nem kivételes jelenség, hogy próféták jelképes cselekedettel teszik 
feltűnő módon szemléletessé és emlékezetessé a rájuk bízott isteni üze
netet. (Ézs 20,2—4; Jer 19,10—11) Ez a prófétai cót azonban Hóseás éle
tében húsba-vérbe vágóan személyes, hiszen házaséletének erősen ma
gánjellegű szféráját illeti alapvetően: a megvetett szeretető, folyamatosan 
megcsalt férj helyzetében, épp ilyenként kell magatartásában kiábrázol
nia Isten képtelenségnek tűnő szeretetét. Ennek az emberileg szólva kí
nos és vegyes érzelmeket keltő szituációnak közelebbi megvizsgálása előtt 
azonban annak nézzünk utána: ki lehetett az, akire nézve a próféta ezt az 
isteni utasítást kapja: „Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más sze
retője és házasságtörő, ahogy az Űr szereti Izráel fia it. . . ”

A szeretet „abszurd” kitartása
Egyes egzegéták úgy vélik, hogy itt Hósieásnak második házasságá

ról van szó, mivel már említés sem történik a három gyerekről, akik sa
játságos nevükkel amolyan kétlábon járó prédikációhordozók voltak az
1. részben, tehát az igehirdetés szempontjából is fontos funkciót töltöt
tek be, sőt arról sem értesülünk, hogy Gómer-„Hóseásné” (1,3) hogyan 
került rabszolgahelyzetbe, amelyből 3,2 szerint ki kellett volna váltani, 
így aztán, ahogy W. Rudolph Sellinhez csatlakozva állítja, ..valóságos 
regényt kellene költeni” , hogy a 3. részt az 1. folytatásának tekinthes
sük. (Rudolph: Hosea. Ev. Verlagsanstalt Berlin, 1971. 88. o.)
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Ezzel szemben hangsúlyozzuk, hogy a próféta itt nem naplót, vagy 
házassági drámát ír, amitől valami kerek történetet várhatnánk el, s ál
talában nem valami individualista sors-szemlélet jellemzi, hanem alap
vetően közösségi és kérügmatikus a látása, és ez a hozzáállása segíti még 
egyéni sorsának is aktív elfogadásához. Az isteni üzenetet tanúsítja, tel
jes személyes súllyal, és ebbe „mindent belead” . Éppen totális igénybe
vétele jellemzi próféta-mivoltát, miközben nemcsak hogy nem igényel 
magának „külön státust”, de még az önrendelkezési jog köznapi mérté
kéhez sem ragaszkodik, annyira üzenethordozóvá válik mindenestől. 
(Korának átlagembere magától értődőnek tartotta volna a válást, mózesi 
alapon.) Az a szolgáló megragadottság veti itt előre fényét, amelyről Pál 
Cs 20,24-ben így vall aztán: „ . . .  még életem sem drága, csak futásomat 
elvégezhessem. . . ”

A hóseási bizonyságtételben privátnak, önéletrajzinak minősíthető 
elemek csak annyiban kaphatnak helyt, amennyiben az üzenet szemé
lyes tanúsításául szolgálnak. Tehát nem lényeges, hogy a „sztori” kerek-e, 
vagy nem. Sztori-igénnyel nem közeledhetünk prófétai könyvhöz, annak 
más ügy izgalmas. A feltűnően fura nevű gyerekek például, miután meg
tették szolgálatukat, eltűnnek a további történés színpadáról, mert a ki
nyilatkoztatás fénye most már más negatív, vágy pozitív emberi elemek
ről tükröződik. Gómertől mellesleg — ahogy eddig ismertük — kitelhe
tett olyan magatartás, amelynek következményeképpen ki kellett váltani, 
vagy kultikus szerelemlány-szolgálatból, vagy közönséges rabszolgaság
ból. (H. W. Wolff: Hosea. Neukrichen, 1965. 77. o.) De bármi történt lé
gyen is időközben, a hűtlen társ alakja akkor kap a kinyilatkoztatás ég
boltján újra megvilágítást, amikor kiváltásra és szeretetre szorul s ezzel 
példázza: mennyire rá van utalva az ember arra a páratlan szeretetre, 
amely csak az Istentől telik ki.

S hogy most már az eddigieken túlmenően miért tartjuk Gómerrel 
azonosnak a 3,1-ben szereplő nőt, arra érveink a következők:

a) Csak így van értelme a „szeresd tovább”  utasításnak. Nem szól 
ez ellen az sem, hogy az cód-ot „továbbá” -nak is lehet fordítani, valahogy 
így: „Továbbá menj, szeress olyan asszonyt, aki más szeretője. . . ” A 
problematika és a szimbolika ugyanis változatlan maradt az előzőkhöz 
képest s így nincs értelme semmiféle „továbbá”-nak.

b) A szóbanforgó nő már a különös „szerétet-parancs” elhangzásá
nak pillanatában „házasságtörőnek” minősül, ami csak Hóseáshoz való 
feleségi viszonylatában értelmes. Különben is aligha képzelhető el, hogy 
Hóseás ne utalt volna esetleges új házasságára, amikor a róla szóló tu
dósítás rendkívüli szűkszavúsága ellenére is említést tett 1,3-ban az első
ről (és szerintünk egyetlenről).

c) Legnyomósabb okunk viszont az, hogy a keményen-kurtán, rikító 
színekkel felrakott családi képnek értelme csakis egyugyanazon asszony 
esetében lehet: csak így válhat a prófétai magatartás Jahve kitartó, s ha 
kell, rabszolgaságból is kiváltó szeretető kiábrázolójává. Különben a pró
fétai cselekvés képe azt jelenetné, hogy az Ür egy másik hűtlen nép után 
néz, ami nyilvánvaló képtelenség, hiszen Hóseás magatartása a szívós, 
törhetetlen szeretet szimbóluma a méltatlan kiválasztott iránt, s nem a 
partnerváltásé. (A. Weiser: ATD, Hosea. Göttingen, 1956. 36. o.)

A konzekvens diakónia
Köznapi szemlélet szerint ugyan ezzel még nőhet is a botrány a Hó

seás contra Gómer ügyben, csakhogy ez prófétai tanúsításban egy sokkal 
átfogóbb tényállás tanmodelljévé válik: ha úgy tetszik, prédikáló bot
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ránnyá, mely kiteregeti, hogy mit tesz Isten népe nagyban, hogyan tá
jékozódik az indulatain, gómeri mintára, hogy nézi Urát bőségszarú-ke- 
zelőnek, akinek csak az a dolga, hogy ömlessze népének „a jót” minden 
mennyiségben s elkötelezettség nélkül — de azt is kikürtöli, hogy ez a 
fogyasztói mentalitású, „kellemeset a hasznossáT-teológia hogyan vonja 
majd magára Isten masszív és félelmetes szerelmének villámait, hiszen 
3,3—5-bem a nevelő fegyelmezés színfoltja sem hiányzik.

Szinte az abszurditásig éles botrány-szituáció hirdeti: így szeret az 
Isten, mégis így szeret! Ilyen szent lerázhatatlansággal, ilyen elképzel
hetetlen energiabevetéssel, ilyen „egyoldalúan” , ilyen istenien! Ám ez az 
isteni szeretet modell emberi cselekvésünk számára. Ennek felszabadító 
analógiáját kell levetítenünk emberi viszonyainkra, életünk terepére, ön- 
és világszemléletére. Közben pillanatra sem veszíthetjük szem elől, hogy 
igénkben nem Hóseás, hanem Isten a szeretet igazi alanya — aki tud 
szeretni! — ám tárgya sem egyszerűen Gómer, hanem a Nagy Hűtelen, 
az ő méltatlan népe, melynek soraiba tartozik maga a próféta is.

Magából Hóseásból valamilyen átlagos emberi reagálás telt volna ki, 
ami — kedélyvilágát sejtve — közelebb lett volna a dühhöz, mint a rezig- 
nációhoz. Megragadottságában azonban primér módon nem könyörűlő- 
vé lesz a próféta, hanem kegyelmet nyertté, és csak mint ilyen tud úgy 
viszonyulni áldatlan családi helyzetéhez, hogy abban mégis áldotta vá
lik. Lelket romboló élményét csakis diakóniai sorselfogadásban dolgoz
hatja fel. Így válik lehetségessé, hogy feleségével ne úgy járjon el, ahogy 
az kora férfi-szokásának és indulatának megfelelt volna (2,4—6)! hogy ne 
rendezzen család-robbantást és asszony ki verést, sőt: a többszörösen fel
szarvazott férj dühítő és dicstelen szerepében minősüljön át Isten hal
latlan szereteterejének transzparensévé. Ezt a sorsot a próféta már nem 
egyszerűen tűri, hanem vállalja. S ez óriási különbség. Mert ebben -már 
döntő tényező elhivatottságának céltudatossága és lendülete. Csakis eb
ben érhette el a „szökési sebességet” saját keserűségével s megtorlás
igényével szemben. És így szolgálhatott egész népének!

Maupassant megcsalt férj-figurája, Mönsieur Parent pipogyaságból 
„nem vesz észre” semmit, s amikor már kénytelen látni, akkor egy gyors 
botránnyal önmagát reménytelenebb helyzetbe taszítja, mint feleségét. 
Leoncavallo Bajazzoja előbb sír, aztán gyilkol, de mindkettő gyöngesé- 
gének jele. A prófétai sorselfogadásnak viszont tartalma és célja van, 
alapja nem a tehetetlenség, hanem az erő, így tud következetesen szol
gálni, saját erőtlenségében Isten erejével (2 Kor 12,10). S ezzel nyer esélyt 
a kilátástalanságban, mert a szolgálni tudás az élet mindenkori chance-a, 
akár fent, akár lent jár velünk a kerék.

A konzekvens diakónia ágense Isten; „szeresd tovább” -ja életparancs, 
rendeltetés-megvalósításunk iránytűje. A próféta viszont, s vele Isten 
mindenkori megragadottja „reagense”  az igazi diakóniának, melyet soha
sem mi „csinálunk” . Abban „reagáló” részünk annyira lehet, amennyire 
kegyelmet nyertünk, s az ad botorkálásunkban célt és tartást: gyógyító 
szolgálatot, mely egyben emberségünk munkaterápiája.

A következetes szeretet állóképében Hóseás tulajdonképpen ide
gen szerepet alakít, mint egy falusi legény, akire a passiójátékban Krisz
tus szerepe jutott: nem Krisztus ő, sőt éppúgy a megváltandók között a 
helye, mint a többinek. Voltaképpen Hóseás is „gómerita”, indulatlény, 
aki az elkötelezett engedelmesség életformájával szemben a „mazsola
kalácsot” részesítené előnyben, az édes élet kényelmi ideológiáját. „De 
könyörült rajtam” — vallhatná Pállal (1 Tim 1,13). Itt kezdődik a mi 
diakóniánk, itt azonban el is kell kezdődnie: másokért s magunkért egy
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aránt. Mert gyógyulva gyógyíthatunk s gyógyítva gyógyulhatunk — mind
kettő igaz, elválaszthatatlanul. Az minden esetre biztos, hogy az egy
ház nem sorolhatja be magát egyszerűen gyógyítónk, minden mást pe
dig meggyógyítandónak, hanem a gómeriták sorából újulhatunk meg, 
önmagunkból egészségesen kiábrándulva és a legszélesebb szolgálatra 
felszabadulva.

Nem az élet abszurd, hanem a szolgálni nem tudás, az antidiakó- 
niai életforma. Szeretetgátló és szeretetsorvasztó tényezők vannak ugyan 
s kavarognak kaotikus energiák — de korántsem csupán rajtunk kívül, 
noha többnyire „kint” vagyunk hajlamosak érzékelni őket. Amikor az
tán érzületünk kontraszt-hátterén felvillan a megtörhetetlen szeretet va
kító fehérsége, azt érezzük abszurdnak. Pedig egy-egy olyan maga
tartási modellben, mint amilyet Isten a Hóseáséból formált ki, a Kez
det és a Végső Teljesség tisztaságát ismerhetjük fel.

S amennyire az megragad bennünket a legszélesebb skálájú diakó- 
niában, annyira valósítjuk meg — terápikusan — sorsunkat s önma
gunkat.

Bodrog Miklós

Evangélikus egyház 
a magyar államban

III.
A Türelmi Rendelet és a reformkor

1. Jozefinizmus
II. József és II. Lipót uralkodását a jozefizmus jellemezte. Ennek 

a Józsefről elnevezett irányzatnak a célja a felvilágosodott abszolutiz
mus, az uralkodó reformterveinek megvalósítása volt. Hatása Mária Te
rézia uralkodásának utolsó éveiben már jelentkezett és II. Lipót uralko
dását is jellemezte. A gondolati szabadság és a liberalizmus meghirdetése 
az élet minden területére antifeudális és antiklerikális jelenség volt.

II. József liberális egyénisége nálunk új irányt szabott a fejlődés
nek: nem koronáztatta meg magát, hogy uralkodásában ne érezze az eskü 
kötelezését az ország eddigi törvényeinek megtartására. Amitől anyja 
még irtózott, és tanácsosai befolyására tartózkodott, annak ő merészen 
nekivágott: dacolt a pápával, a katolikus klérussal, sőt a nemzettel.

Mária Terézia néhány vallásügyi reformját is fia kezdeményezte. 
Igyekezett anyját is felszabadítani a pápai és a klerikális befolyás alól.

A vallási kérdésekben tanúsított toleranciális felfogását nem anyjá
tól vagy nevelőitől tanulta. Felfogásának gyökerei Pufendorf természe- 
jogi elméletéhez nyúlnak vissza. Uralkodásának első két évében 18 taná
csosát nyugdíjaztatta, mert valláspolitikáját nem támogatták. Janzenista 
beállítottságú tanácsosait viszont különösen megbecsülte.

2. A Türelmi Rendelet
II. József vallástoleranciájának értékes dokumentuma a Türelmi 

Rendelet (1781), amely a hitükben zaklatott és elnyomott protestánsok

552



nak és nem-katolikusoknak biztosított — korlátozásokkal — vallássza
badságot. A rendelet október 29-én jelent meg, hosszú tárgyalások, viták 
és módosítások után. Ezt megelőzve, május 21-én már kiadtak egy pá
tenst a vallási sérelmek orvoslására.

A Türelmi Rendelet a vallásszabadság elvéből indul ki. Jelentősé
gét akkor értjük meg igazán, ha összehasonlítjuk az előző uralkodók in
tézkedéseivel. 18 pontból áll és tartalma tárgyrendi csoportosításban a 
következő:

Az istentiszteletről
a) ahol a protestánsoknak eddig nem volt vallásgyakorlatuk, ott ma

gán vallásgyakorlatot kapnak. Ahol 100 ilyen család lakik együtt és 
megfelelő anyagi erővel rendelkeznek, lelkészt és tanítót alkalmazhat
nak. Oratóriumot és iskolát építhetnek, azonban az oratóriumot torony, 
harangok és utcára nyíló bejárat nélkül;

b) a mágnások és a nemesek imaházaiba nemcsak a helybeliek, ha
nem a vidékiek is eljárhatnak;

c) a római katolikus szertartásokon a protestánsok nem kötelesek 
részt venni, és a céhek szabályai sem kötelezhetik erre a tagokat.

Az autonómiáról
a) Az evangélikus lelkészek nem tartoznak a katolikus püspökök 

fennhatósága alá. Szuperintendenseik egyházlátogatásokat végezhetnek, 
de a hívektől ilyenkor semmiféle díjat nem kérhetnek és nem fogadhat
nak el;

b) zsinatok uralkodói engedéllyel tarthatók, két királyi biztos jelen
létében ;

c) iskolákat is állíthatnak fel, de iskolai célra is tilos a pénzgyűjtés 
(szupplikáció, legáció);

d) a lelkészek a filiákba is kijárhatnak, a betegeket, rabokat és halál
ra ítélteket meglátogathatják;

A polgári jogokról
a) ezután protestánsok is választhatók mindenféle tisztségre; A pro

testánsok új birtokokat is szabadon szerezhetnek;
b) vallásukkal ellenkező esküre nem kötelezhetők.
A házassági ügyekről
a) vegyesházasságoknól megszűnnek az eddigi reverzálisok; ha az 

apa katolikus, akkor minden gyerek az, ha protestáns, akkor csak a fiúk 
követik apjuk vallását;

b) ugyanez a rendelkezés az irányadó, ha a tiszta protestáns házas
ság áttérés következtében vegyesházassággá lesz, és a gyermekek még 
18 éven aluliak.

A 18. század viszonyaihoz képest ez a rendelet nagy jelentőségű volt 
a protestánsok számára, ök  ezt hálásan is fogadták és Pilisen tartott kö
zös gyűlésükről köszönő feliratot küldtek az uralkodónak. Sok köszönő, 
örvendező kiadvány jelent meg.

II. József megengedte a protestáns egyházakba az áttérést is, 6 heti 
oktatás után, erről szóló bizonyítvánnyal (1782). 1786-ban kiadott házas
ságügyi rendeletével pedig kivette a protestánsokat a szentszék hatáskö
réből és házassági ügyeiket világi bíróság elé utalta. De érvényben ma
radt a protestánsok stólafizetési kötelezettsége a katolikus plébánosok
nak ott, ahol ez a rendelet előtt is szokásban volt. így is néhány év alatt 
1015 protestáns anya- és leány gyülekezet szervezkedett. Őseink a hosszú 
ideig tartó elnyomás és üldözés után érthetően örültek még e korlátozott 
szabadságjogoknak is.
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II. Józsefnek a pápasághoz való viszonyát röviden így jellemezhet
nénk: hűséges, de nem elfogult katolikus volt. Célkitűzése: a nemzeti 
katolikus egyház kialakítása. Ennek érdekében tett intézkedései során 
pl. a hazai szerzetesrendeket 1781-ben magyar főhatóság alá rendelte.

Halála után többen a tolerancia-rendszer megváltoztatására gondol
tak, de a körülmények a változtatásnak nem kedveztek.

3. II. Lipót törvényei és a pesti zsinat
Amit II. József királyi rendelettel adott a protestánsoknak, azt öcs- 

cse II. Lipót országos törvénnyel is biztosította és kibővítette. így a pro
testánsok újabb alkotmányos vallásszabadsága tkp. II. Lipót uralkodásá
val (1790—1792) kezdődik. Egy pozsonyi audiencia alkalmával a legna
gyobb felháborodással vette tudomásul a protestánsok sérelmeit, és meg
ígérte, hogy országgyűlésen fogja tárgyaltatni ezeket az ügyeket. ígére
tét teljesítette.

Az 1791:26. tc-t nemcsak a protestánsok sürgetése és az uralkodó mél
tányossága készítette elő, hanem a korszellem és az ennek hatása alatt 
álló irodalom is siettette. Nemcsak protestáns, hanem katolikus szerzők
től is sűrűn jelentek meg a vallásszabadságot sürgető röpiratok, és a klé
rus türelmetlenségét kritizáló írások. A katolikus követek és főrendek 
között is voltak már szabadelvűek, akik méltányosnak találták, hogy a 
protestánsok vallásszabadsága a régi, 1608. és 1647. évi törvények alapján 
legyen biztosítva.

A vallásügyet az országgyűlés vegyesbizottsága által készített 17 
pontból álló javaslat alapján kezdték tárgyalni. Hónapokig tartó vita 
után nagy többséggel elfogadták az új törvényt. Tartalma a következő:

A magyar protestánsok jogállapotának alapját az 1608. és 1647. évi 
országos törvények képezik. Ezeknek megfelelően szabad vallásgyakor
latot biztosít a törvény a templomok, harangok, tornyok, iskolák és te
metők használatával a protestánsoknak. Nem kényszeríthetők vallásuk
kal ellenkező szertartásra, viszont kötelesek katolikus ünnepen a zajos, 
nyilvános munkától tartózkodni. Lelkészeik szabadon végezhetik szol
gálatukat. A törvény felmentette a protestánsokat minden szolgáltatástól 
és fizetéstől, amit addig még katolikus papnak teljesítettek.

A törvény megerősítette önkormányzatukat, gyűlések tartására vo
natkozó jogukat, bár zsinatot továbbra is csak királyi biztos jelenlétében 
tarthattak. Megerősítette a protestánsokat iskoláik birtokában, a felső
fokú iskolák létesítését is engedélyezi számukra, azonban az országos 
tanterv figyelembevétele kötelezi őket. Lehetővé tette az iskolai célokra 
történő szupplikálást és a protestáns diákok külföldi egyetemekre törté
nő kiutazását. Vallási könyvek kiadását saját cenzoraik ellenőrizték.

A polgári jogokat tekintve a törvény jogegyenlőséget állapít meg a 
protestánsok és katolikusok között: a közhivatalokat az alkalmasság alap
ján kell betölteni. Az ún. decretális eskü záradéka alól a protestánsok 
felmentésben részesülnek.

Voltak a törvénynek sérelmes oldalai is. Egyházi vagyon tekinteté
ben rögzítette a tényleges helyzetet és korábban elvett protestáns javak 
visszakövetelését lehetetlenné tette. Továbbra is fenntartota a törvény 
az áttérésekkel és vegyesházasságokkal kapcsolatos hátrányos megkülön
böztetéseket.

Ha voltak is hiányosságai a törvénynek, néhány dologban messzebb 
ment a Türelmi Rendeletnél és főképpen, végre újra törvényben bizto
sította a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. A két protestáns egyház 
küldöttsége kifejezte a protestánsok köszönetét az uralkodó jóindula
táért. Közösen kértek engedélyt a zsinat összehívására is.

554



A zsinat ügyét főleg világiak intézték. II. Lipót megadta a kért en
gedélyt és szeptember 14-én Pesten megnyílt a zsinat. Ellentétek jelle
mezték munkáját. Egyháziak—világiak, konfesszionalisták—racionalisták, 
szimbolisták—antiszimbolisták. Vegyes bizottságot alakítottak a refor
mátusokkal közös ügyek rendezésére. Ez a zsinat tekinthető tulajdon
képpen első országos zsinatunknak. Királyi megerősítést nem nyertek 
ugyan az új kánonok, de jelentős határozatai szerint éltek mind a négy 
egyházkerületben. Az egyházkerületek újabb rendelkezéseiknél ezeket a 
kánonokat vették alapul.

II. Lipót egy udvari konferencián akart a kánonok sorsáról dönte
ni, de az váratlan halála miatt elmaradt. I. Ferenc uralkodása alatt pe
dig már szó sem lehetett a kánonok megerősítéséről.

4. A reakció I. Ferenc korában
II. Lipót fia I. Ferenc (1792—1835) egészen fiatalon és nehéz körül

mények között vette át az államvezetést. A reakció őt is hatalmába ke
rítette. Eleinte öccsével Sándor Lipót főherceg nádorral együtt ő is jó
indulatot tanúsított a protestánsok iránt. De a klerikális befolyással szem
ben gyengének bizonyult. Elhitették vele, hogy a protestánsok károsak 
az állami élet szempontjából. A reformációt mint revolúciót emlegették. 
A szabadabb légkör kialakulásáért is a protestantizmust vádolták.

Az uralkodó elfogultságát ifjabb öccse József nádor némileg ellen
súlyozta. Megengedte, hogy buzgó evangélikus felesége Mária Dorottya 
nádorasszony külön udvari lelkészt tartson a budai várban. Az ő megér
tő támogatásával és alapítványával alakult meg a budai, Bécsikapu téri 
gyülekezetünk 1844-ben.

A kormány és a bécsi udvari apparátus tagjai között azonban nem 
voltak a protestánsoknak jóakarói. Metternich, a befolyásos kancellár a 
katolicizmust tartotta az udvar és a reakció legtermészetesebb szövetsé
gesének. A szabadelvű mágnások, akik új törvényeket alkottak, legna
gyobb részben elfordultak tőlünk. A helytartótanácsban nincs többé pro
testáns. A nemesség kiváltságait, a polgárság vagyonát féltette, és a fran
cia forradalom óta bizalmatlanul tekintett a protestantizmusra.

Ilyen viszonyok között — bár új törvényeket alkottak — a kormány
zat ellenséges egyházpolitikája miatt a protestánsok helyzete maradt a 
régi. A törvények szövegének pontatlan megfogalmazásait használták fel 
a protestánsok ellen és végrehajtásukban ezeknek a kedvezményeiből 
alig valósult meg valami.

A helytartótanács már 1792-ben a király távollétében és tudta nél
kül egy rendeletet adott ki, amely emlékeztet a száz év előtti Explana- 
tiókra. Ebben a reverzálisokat ismét érvényesnek mondták ki és ezek
nek az érvényesítését a hatóságok kötelességévé tették, ha szülők ellen
keznének, a gyermekek erőszakos elvételét is megengedték. A protestán
sok panaszainak hatására a király visszavonta ugyan ezt a rendeletet 
(1798), de kétértelműen és határozatlanul. Így az ezzel kapcsolatos sérel
mek továbbra is megmaradtak.

Az áttérők oktatásának idejét meghosszabbították. A plébánosok új
raeskették a protestáns lelkészek által „illetéktelenül” már megesketett 
házasokat. A hatóság támogatásával a katolikus egyház nemcsak azokat 
a gyermekeket követelte magának, akikre törvényesen joga volt. Protes
tánsokat hivatali tisztségre nem választottak, egy kis jobbágyfalu bírói 
tisztének elnyerése is legtöbbször lehetetlen volt protestáns ember szá
mára. Céhekbe nem vehették be a protestáns iparosokat. 1806-ban az 
újabb Ratio Educationis elfogadását is erőszakkal követelték a protestán
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soktól. Ennek az időszaknak különösen felháborító esete volt a Trencsén 
megyei Pucho-völgy evangélikusainak zaklatása és üldözése. Több mint 
30 esztendeig zaklatták őket hitükért és csak az egyetemes gyűlés folya
modására történt intézkedés szüntette meg ezt 1824-ben.

A türelmetlenség számos jele között szinte meglepő volt, hogy I. Fe
renc 1817-ben Ausztriában és nálunk is megengedte a reformáció 300 éves 
jubileumának megünneplését. A gyülekezetek méltó módon ünnepeltek. 
A felvilágosodottabb és türelmesebb katolikusok is — akik szép számmal 
látogatták a rendezvényeket — kedvező véleményt alkothattak a protes
tantizmusról.

A klérus azonban — a kormányzat és az igazgatási apparátus támo
gatásával — ócsárló gúnyiratokkal igyekezett a protestantizmus szelle
mi térhódítását ellensúlyozni. A protestánsok helyzetét Berzeviczy Ger
gely tárta fel könyvében a külföld előtt. Erre mintegy válaszul, Hohe- 
negger Lőrinc rákosi plébános szintén könyvben vádolta meg a protes
tantizmust, amely szerinte „ . . .  minden revolutio szülőanyja . . és nem 
méltó az állam elismerésére és védelmére.

Nálunk is feléledt az ultramontanizmus, bár II. József halála után 
a magyar királyi kancellária még hosszabb ideig fenntartotta a pápai 
udvarral való összeköttetést gátló szabályokat, rendelkezéseket. A ve
gyesházasságok ügyében a hazai püspöki kar Lonovics József Csanádi 
püspököt, mint megbízottat Rómába küldte. Ezzel az utazással ismét élén
kebbé vált a hazai katolikus főpapság és Róma kapcsolata. A hazai ultra- 
montanizmusnak Szepessy Ignác pécsi püspök és Rudnay Sándor prímás 
volt a vezetője. Ez utóbbi hívta össze még 1822-ben a katolikus nemzeti 
zsinatot, amely szintén a pápás szellem megerősödését, és közéleti szere
pének fokozódását jelentette, bár határozatainak kihirdetését és életbe
léptetését a kormány nem engedélyezte.

A jubileumi örömöt több kormányrendelet hűtötte le. I. Ferenc 
1818-ban megtiltotta teológusainknak a jénai és göttingeni, nemsokára 
pedig az összes német teológiai kar látogatását. Ezeknek a pótlására ala
pította 1821-ben a bécsi egyetem teológiai fakultását, aminek politikai 
célzata is nyilvánvaló volt. Ezért nem szívesen keresték fel a magyarok. 
Az újabb sérelmek megszüntetése érdekében ezután is egymást érték a 
küldöttségek a királynál.

1820-ban helytartótanácsi rendelet 'tiltotta meg hazánknak a kül
földdel kapcsolatos könyvforgalmat.

5. Reform-országgyűlések
1825-ben az egyházi megbízottak rövid lajstromokba összegyűjtötték 

a protestánsok újabb sérelmeit, de ezeket nem az országgyűlés elé ter
jesztették, hanem a szabadelvű katolikus követek között osztották ki is
mertetésre. Az 1791. évi törvények megsértését a magyar alkotmány elle
ni sérelemként tüntették fel.

Vallásügyi javaslat 1825-ben még nem került ugyan az országgyűlés 
elé, de áz általános hangulat, a közvélemény már kedvező volt a protes
tánsok számára. A viszonylagos vallási türelmességet a nemzeti érzés is 
fokozta. A kormányzat 1828-ban Reviczky Ádám kancellár által tárgyal
ni kezdett a protestánsokkal: megengedte az új berlini egyetem látoga
tását a teológusoknak, és más kisebb engedményeket is tett.

Az 1830-i országgyűlésen Beöthy Ödön bihari követ határozott fellé
pése ellenére sem született érdemleges határozat, de az 1832/36-i ország- 
gyűlésen az alsó tábla elfogadta a vallás szabad gyakorlásáról szóló dön
tést és ezzel együtt néhány — a protestánsok helyzetén könnyítő — in
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tézkedést. Egyre nagyobb szerepet vállalt az országgyűlés munkájában 
Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós és Kölcsey Ferenc.

A  felvilágosodás korának hatására ebben az időben nálunk is tért 
hódított a nyugatról érkezett francia naturalizmus, angol deizmus és né
met racionalizmus. Ezek hatására egyre inkább jelentkezik a szimbolikus 
könyvek mellőzése, egyes fontos hitigazságok elhallgatása vagy tagadá
sa. A dogmatikát háttérbe szorítja az etika és a szószékeken a moralizá- 
lás válik általánossá. Ezek hozzájárultak a magyar protestantizmus múlt 
századi belső elerőtlenedéséhez, Az evangélikus és református egyház
ban erőteljes mozgalom alakult ki az unió érdekében. Ezzel akarták so
raikat rendezni. Az uniós törekvések másik indító oka a nemzetiségi kér
dés megoldatlansága volt. A két nagy protestáns egyház uniója számbeli 
túlsúlyt jelentett volna a magyarság részére az evangélikus egyház nem
zetiségeivel szemben. 1830-ban létrejött a kéri, majd 1833-ban a nagyge- 
resdi egyezség. A közeledés erőteljesebben a 40-es években indult meg, s 
többek között egyetemmé fejleszthető közös protestáns főiskola felállítá
sát tűzték ki célul. A teljes egyesülésnek azonban mindkét oldalon nem
csak hívei, hanem tudatos ellenzői is voltak.

I. Ferenc fia, V. Ferdinánd (1835—1848) gyenge, erélytelen uralkodó 
volt, akit teljesen Metternich tartott befolyása alatt. A protestánsok iránt 
ő is elfogult és bizalmatlan volt. Részben hatással volt reá apjának ke
véssel halála előtti intelme, amellyel gyóntatójának engedelmeskedve fel
hívta fiát a protestánsok jogainak és működésének korlátozására. A ná
dor-család azonban — Mária Dorottya, férje, és mostohafia István főher
ceg, akinek Kánya Pál evangélikus tanár volt a nevelője — most még 
több megértést és jóindulatot tanúsított a protestantizmus irányában.

A katolikus klérus újra megkísérelt türelmetlensége nemcsak segí
tőkre nem talált a világiakban, hanem siettette a vallási kérdések minél 
gyorsabb és radikálisabb megoldását.

Az 1839/40. évi országgyűlés a reverzálisok eltörlése és a vallássza
badság biztosítása céljából törvényjavaslatot készített, amelyhez hozzájá
rult a felsőtábla is. A király azonban a jóváhagyást — a főpapok kéré
sére és befolyására — a következő országgyűlésre halasztotta.

A katolikus püspöki kar a passiva assistentia dolgában nem enge
dett. XIV. Benedek 1841. április 30-án a prímáshoz intézett Brévéjében 
csak annyi engedményt tett, hogy a nem-katolikus lelkészek előtt kötött 
vegyesházasságok bár tiltottak, de érvényesek. Zólyom vármegye ezzel 
szemben protestáns lelkészek előtt is engedte a vegyesházasságok meg
kötését. Pest vármegye pedig kimondta, hogy az 1647. évi törvény alap
ján 600 írt bírsággal bünteti az egyházi áldást megtagadó plébánosokat.

Ilyen előzmények és kényszerítő okok hatására az 1843/44. évi or
szággyűlés már nem térhetett ki újabb vallásügyi törvény megalkotása 
elől. A nagyobb és túlzónak tűnő követelések megelőzésére maga a kor
mány terjesztett kétszer is javaslatot a rendek elé. így alkották meg az 
1843:3 tc-t, amelynek következtében a 18. életévüket betöltött egyéneket 
— nőket férjhezmenetelük esetén korábban — nem lehet vallási ügyben 
zaklatni; az evangélikus lelkészek előtt kötött vegyesházasságok érvé
nyesek; római katolikusok is szabadon áttérhetnek a protestáns egyhá
zakba helyben elintézhető formaságoknak megfelelően.

Ugyanezen az országgyűlésen a protestáns küldöttek közül többen — 
Hogy a klérus hatalmát és közéleti befolyását megtörjék — sürgették az 
egyházi javak szekularizációját. Ezt egyébként Borsod vármegye egyik 
közgyűlése is elhatározta.

A protestánsok most sem kaptak teljes jogegyenlőséget, de meg-
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nyugtatólag hatott a kancellária 1844. március 15-én kelt rendelete, amely 
szerint a reverzálisokat sem közigazgatási, sem pedig törvénykezési úton 
nem fogják figyelembe venni. Viszont kisebb-nagyobb sérelmek ezután 
is előfordultak.

Az összes panaszok rendezésére volt hivatott az 1847/48. évi ország
gyűlés, de ez az elégedetlenség és a forradalmi hangulat hatására ér
demlegeset alig alkotott.

A forradalom és a szabadságharc eseményei következtében egyhá
zunk és államunk viszonya is másként alakult.

Barcza Béla

Evangélikus egyháza magyar államban
IV.

A szabadságharc kora
A magyar állam és az evangélikus egyház viszonyának alakulásá

ban döntő periódus volt az 1848—49-es polgári forradalom kora. Egy
részt azért, mert az 1848. XX. törvénycikk hatása az egész dualista rend
szer valláspolitikájában kimutatható, bár a forradalmi eszméktől ihletett 
vallászabadsági törvényt soha nem valósították meg. Jellemző epizód, 
hogy Zsilinszky Mihály 1908-ban így írt: „A királyilag szentesített val
lásügyi törvény hatvan év elmúltával sem lett végrehajtva.” Másrészt az 
adja meg ennek a kornak a jelentőségét, hogy az evangélikus egyház 
először került forradalmi helyzetbe, ahol a korábbi társadalmi rend — 
ebben az esetben a feudalizmus — megkötöttségei részben érvényüket 
vesztették. Ezek új, eddig ismeretlen kérdéseket vetettek fel az egyház 
életében, az állam és az egyház viszonyában.

1. „Minden vallásnak tökéletes egyenlősége”
1847. november 7-én ült össze az utolsó rendi országgyűlés Pozsony

ban. Az eddig elért eredményekhez képest a további vallásügyi reformok 
megvalósítására nem volt sok remény. A protestáns képviselők úgy lát
ták, hogy „erre nem mutatkozik kedvező időjárat” . A követi utasítások, 
melyek a vármegyék gyűlésein születtek — bár célul tűzik ki a függő 
kérdések rendezését — de „úgy, hogy ezen tárgy az országgyűlés folya
mát fennakasztó kérdéssé ne alakulhasson” .

A politikai helyzetet döntően változtatta meg az 1848. március 15-i 
polgári forradalom. Közismert társadalmi tény, hogy a magyar polgári 
forradalmat a liberális nemesség vezette — mivel számottevő polgárság 
nem létezett és a proletáriátus sem volt vezető erő. A liberális nemesség 
már a polgári forradalom előtt kidolgozta a felekezeti egyenjogúság és 
a vallásszabadság programját. A vallásszabadságot és ezzel egyben a klé
rus háttérbeszorítását nemcsak a protestánsok követelték, hanem éppen 
a katolikus liberálisok mutattak példát. Elég közülük Deák Ferencre 
vagy Eötvös Józsefre utalni. Deák már az 1833. évi országgyűlésen is hi
tet tett a vallásszabadság mellett. Eötvös az 1843—44. országgyűlésen ki
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jelentette, hogy a vallás ügyét csak úgy lehet tisztázni „ha törvény által 
kimondatik minden vallásnak tökéletes egyenlősége, minden vallásos vi
szonyokban létező tökéletes viszonosság, minden vallásnak tökéletes sza
badsága.”

Ezért természetes és megalapozott a liberális nemesség és a protes
táns egyházak fegyverbarátsága az alkotmányjogi küzdelmekben. Ezért 
van az, hogy a protestáns vallásszabadság elveit és ennek gyakorlati kér
déseit a Pesti Hírlap is képviseli, mely vezetője, irányítója volt ennek a 
liberális nemességnek. Érdekes dokumentuma ennek a fegyverbarátság
nak, hogy az első közös protestáns sajtóorgánum a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap Kossuth személyes biztatására jött létre. Kossuth ajánlotta 
Székács Józsefet szerkesztőnek. Azt is tudjuk, hogy Rázga Pál a vértanú- 
halált halt pozsonyi evangélikus lelkész is személyes jó kapcsolatot tar
tott fenn Kossuthtal.

2. „Az országos rendek iránt határtalan bizalommal viseltetünk”
Az előzményeket figyelembe véve természetes, hogy az 1848-as for

radalmat győzelmi lelkesedéssel üdvözölte az egyház, hiszen a nemzet 
követeléseit összefoglaló 12 pont a vallásegyenlőség követelését is magá
ban foglalta. Jól lemérhető ez a lelkesedés a PEIL 1848. márc. 19-i szá
mában leírt a Deáktéri istentiszteletről szóló tudósításon is. Haubner Má
té püspök márc. 19-én kelt körlevele az esperesekhez hasonlóan ezt do
kumentálja. De erről a hazafias lelkesedésről tanúskodnak az ez idő tájt 
született jegyzőkönyvek is.

A vallások egyenjogúságát kimondó törvénytervezet tárgyalására a 
jelentősebb kérdésekben meghozott döntések után, az országgyűlés be
rekesztése előtt nem sokkal, márc. 31-én került sor. Mivel Batthyány 
Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József és Széchenyi István Bécsben a királlyal 
tárgyalt, Kossuth terjesztette a törvényjavaslatot az alsótábla elé, mielőtt 
aznap a kerületi ülésen is megbeszélték.

A törvény tartalma a következő: Az 1. § kimondja, hogy a XVII. 
század óta Erdélyben bevett unitárius vallás Magyarországon is bevett 
vallás legyen. A 2. § a tervezet döntő része. „E hazában törvényesen be
vett minden vallásfelekezetre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyen
lőség és viszonosság állapíttatik meg” . A 3. § az anyagi kérdéseket ren
dezi. Kimondja, hogy a bevett vallásfelekezetek egyház és iskolai szük
ségleteit állami forrásból fedezik. A részletes szabályozásra később tör
vényt ígér. A 4. § a kölcsönös iskola-használatról rendelkezik, míg az
5. § a bevett vallások tábori lelkészeire vonatkozó törvényt javasol.

A törvényjavaslatot az alsótábla egyhangúan elfogadta. A felsőtáblán 
a római katolikus klérus képviselőinek ellenállásával, kellett megküzdeni. 
A forradalmi helyzetre jellemző, hogy — először a magyar történelem
ben — a püspökök nem támadták nyíltan a felekezeti egyenjogúság és 
viszonosság gondolatát, de olyan módosításokat javasoltak, amelyek ke
resztülvitele esetén a törvény elvesztené eredeti célját.

A törvény jelentőségét Csizmadia Andor így értékeli: „A márciusi 
törvényhozás eredményein végigtekintve megállapíthatjuk, hogy a kath. 
egyház államegyháziságát lényegében felszámolták. Ezzel megszüntették 
azokat a jogi különbségeket, amelyek 1848 előtt a felekezetek tagjainak 
áttérése, a gyermekek vallása vagy a vegyesházasságok tekintetében a 
nem katolikusok hátrányára fennálltak .. . S mivel a vallásügyi törvény 
(1848:20. te) a bevett vallások számára egyenlőséget biztosított, nem ol
dotta meg. . .  az egyenlőséget vagyoni téren, nem tett semmit az állam 
és az egyház szétválasztása érdekében.”
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3. „Nyugodalmasabb kebellel alkalom és mód nyilatkozhat.”
Az 1848:20. tc-t az evangélikus lelkészek és gyülekezetek egyenlő 

örömmel fogadták. Zay Károly egyetemes felügyelő szózatban fordult az 
ország összes evangélikus gyülekezetéhez, amelyet nagy örömmel olvas
tak fel. A törvény esetében is — mint annyiszor korábbi történelmünk 
során — a nemzet érdeke egy lett a magyar evangélikus egyház érdeké
vel.

Az 1848:20. te. csak általánosságokban mozgó kerettörvény volt. Ezért 
hamar vita indult a törvény végrehajtásának módjáról. A kialakítandó 
gyakorlatban kulcsszerep jutott Eötvös Józsefnek, az első felelős magyar 
kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének. Eötvös gyors és kö
vetkezetesen liberális tettei több, konzervatívabb gondolkodású protes
táns egyház-férfiban aggodalmat váltottak ki. Az új törvény 3. §-ának 
gyakorlati megvalósításáért ápr. 27-én hivatalos értesítést intézett az egy
házkerületekhez, melyben augusztus 1-re tanácskozást hirdetett az „egy
házi és iskolai reformról”, de ezt az időpontot szeptember 1-re halasz
totta.

Közben a PEIL hasábjain a törvény végrehajtásával kapcsolatos el
képzelésekről vita indult. Két vélemény körül csoportosultak a vitában 
résztvevők. Az egyik szerint a teljes egyházi önkormányzatot meg kell 
védenie a protestáns rendeknek. A másik tábor hívei megengedhetőnek 
tartották azt is, hogy a püspököket az egyház három jelöltje közül a val
lás- és közoktatásügyi miniszter válassza ki. Az iskolák kérdésében is 
szembenálltak a vélemények. Egyesek az iskolák államosítását ajánlot
ták, mások pedig az államsegéllyel kipótolt alapítványokból fenn akar
ták tartani az egyházi iskolákat. Nehézségek merültek fel a lelkészek fi
zetése terén is. A papi tized megszüntetése miatt sok evangélikus lel
kész is megkárosult. A tized megszűnéséről szóló törvény kimondta, hogy 
az állam köteles az alsópapság illő jövedelméről gondoskodni. Eötvös Jó
zsef ennek igyekezett érvényt szerezni. A PEIL 1848. május 6-i száma egy 
miniszteri felhívást közöl, amely szerint a püspököket felkéri Eötvös, egy 
pontos kimutatás készítésére a lelkészek jövedelméről.

Az 1848:20. te. nem rendelkezett az egyházi javakról. Kossuth elve 
a következő volt ezzel kapcsolatban: ,,Az egyenlőség és a viszonosság el
vének megvalósítására csak egyetlen alternatíva képzelhető el. Vagy az, 
hogy az állam egy egyháznak sem ad semmit, vagy az, hogy minden val
lásfelekezet egyház és iskolai szükségletét az állam fedezi. Az alternatíva 
első része helyes, nem a második.” . Azt is megindokolja, hogy ezt az el
vet miért nem követték: „ha e módot hozzuk indítványba, oly kérlelhe
tetlen harcot idéztünk volna föl, s oly hatalmas segéderőt kergettünk vol
na hazánk szabadsága bécsi ellenségeinek karjai közé, hogy az egész át
alakulási nagy munka veszélyeztetve lehetett volna.” Kossuth itt nem
csak a maga véleményét mondja, hanem a forradalmat támogató liberá
lis nemesség álláspontját is megfogalmazza. Érdekesen egybeesik ezzel 
Székács József véleménye, aki az egyházak teljes anyagi függetlenségét 
tartotta a legjobban járható útnak. Véleményével nem állt egyedül 
Székács. Az 1848:20. tc.-ről a PEIL hasábjain megindult vitában az anya
gi kérdés rendezése volt az egyik döntő vitatéma. Ennek során Mocsko- 
nyi József például azt javasolta, hogy az egyház mondjon le birtokairól.

A fentiek is arra utalnak, hogy az Eötvös által szeptember 1-re ki
tűzött tanácskozást nagy érdeklődéssel várta a protestáns egyházak köz
véleménye. A miniszter összehívó levele — a törvény 3. §-án túl „egyház 
és iskola reformról” beszélt. Megindultak a találgatások, hogy mit jelent 
ez. Eötvös népiskolai törvényjavaslata is kellemetlen meglepetést szer
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zett a protestáns rendeknek, mivel a miniszter a sok iskolát fenntartó 
protestáns egyházak képviselőivel nem tárgyalta meg a javaslatot. Eöt
vös az idő sürgető rövidségére utalt. Az is több félreértésre és bizalmat
lanságra adott okot, hogy a személyes értekezéstől is elzárkózott és csu
pán írásbeli felterjesztést kért a protestáns egyházaktól.

Haubner Máté dunántúli evangélikus püspök jó előre közzétette a 
tárgyalásokkal kapcsolatos javaslatait, amelyben az egyházi önkormány
zat érvényesítését, de az állam pénzbeli támogatásának elfogadását ja
vasolja. A tárgyalást előkészítő egyetemes közgyűlésnek — melyet 
augusztus 30-ra hívtak össze — ez volt az álláspontja: „az evangélikus 
egyház a maga autonómiáját, amely szerint békekötések és országos tör
vények alapján egyházi és iskolai nem különben közigazgatási, törvény
hozási és pénzbeli ügyeit az országos kormány felügyelete mellett önma
ga intéz és ehhez kepest egykori törvényhatóságait és törvényszékeit sza
bad választás alapján maga szerkeszti: ezentúl is, mint a protestáns sza
badság közkincsét megtartani kívánja.” Ugyanezen a gyűlésen született 
az a javaslat, hogy az érdemi tárgyalásokat a horvát betörés miatt el 
kell halasztani.

1848. szeptember 3-án a protestáns egyházak közös értekezletre gyűl
tek össze a pesti megyeháza nagytermében. Egyetértettek a küldöttségek 
az alapvető kérdésekben és egy közös küldöttséget választottak, amely 
Prónay Albert bányakerületi evangélikus felügyelő házában értekezett a 
vallásügyi miniszterrel. Itt közölték javaslataikat, kérik a papok és az 
egyházi tanítók állami támogatását. Eötvös a gyakorlati kérdések rende
zésére egy törvényjavaslatot ígér. Megbeszélik az állam anyagi támoga
tásának mértékét, majd pedig a közgyűlésekkel való tárgyalás után az 
állami támogatás elosztásának módját is.

A küldöttség elnöke Prónay Albert szeptember 4-én az evangélikus 
egyetemes gyűlésen már jelentést tesz a tárgyalások eredményéről. A tár
gyalások kedvező indulás után abbamaradtak. Az okot jól kifejezi az 
egyetemes közgyűlés által felterjesztett beadvány egyik szakasza. „Meg- 
illetődve tapasztaljuk, hogy miképp honunkat fenyegető, s mindinkább 
súlyosbodó veszély mind kormányunk, mind törvényhozó testületünk fi
gyelmét, éberségét és tevékenységét annyira igénybe veszi, hogy miniszter 
úrnak hazánk, s kivált szabadságunk megőrzése körül fő gondja, a ne
velés tárgyával. . .  ezúttal teljességgel nem foglalkozhatik, s kénytelen 
azt akkorra halasztani, mikor a belcsend helyreállítván, s a felizgatott 
kedélyek lecsillapulván, azt nyugodt kebellel tárgyalni mód és alkalom 
nyiland.”

4. „Az igazság szent ügyét az incselkedő ellenség maszlaga ellen éber
őrködésünk által oltalmazni segítsük.”
A békés párbeszéd megszakadt. A Jellasics elleni harc, Windisch- 

grátz téli betörése, a tavaszi hadjárat erőfeszítései lekötötték az ország 
erejét. A magyar állam messzemenően teljesítette az egyház anyagi se
gítségére vállalt kötelezettségeit. A szeptemberi tárgyalások eredményeit 
Eötvös rendeletben biztosítja, és felhívja az ország valamennyi törvény- 
hatóságát, hogy mindenütt gondoskodjanak az egyházak anyagi ellátásá
ról. Még az 1848-as év végének nehéz körülményei között is gondoskodik 
a Honvédelmi Bizottmány arról, hogy a papi javadalmakat évi minimá
lis 300 forintra egészítse ki.

Windischgrátz 1848. november 13-án lépett Magyarország földjére. 
Haubner Máté december 3-án kiadott híres körlevelében a szabadság- 
harc védelmére szólítja fel az evangélikus gyülekezeteket. Püspöktársai
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is hasonlóan nyilatkoztak. Az egyházon belül jelentkező nemzetiségi kér
dés és a szabadságharc alatt megnyilvánuló hűség külön tanulmányt igé
nyelne. Szeberényi János, a szlovák nemzetiségű evangélikusokhoz for
dult körleveleivel. Hitet tesz a szabadságharc ügye mellett „hiszen azon 
szabadság, mely Jcihirdettetett, a tót, szerb, német ajkúaknak egyaránt 
szabadságaPákh Mihály és Stromszky Sámuel püspökök is mindent 
megtettek a szabadságharc támogatására. A lelkészek körében is sok 
olyat találunk, akik jelentős szolgálatokat végeztek a szabadság ügyéért. 
Rázga Pál, Wimmer Gottlieb Ágost, Székács József, Melczer János neve 
mellett több, ma már sokszor elfelejtett lelkészről lehetne megemlékezni.

A három évszázados elnyomás után az 1848:20. te. vallásegyenlőség
hez juttatta az evangélikus egyházat. Ennek végrehajtására, gyakorlati 
megvalósítására a szabadságharc miatt nem került sor, de az evangélikus 
egyház egyértelműen vallotta, hogy a szabadság ügye egyet jelent a rég 
óhajtott vallásszabadság ügyével. Ahogyan Bocskai, Bethlen, Thököly, 
Rákóczi szabadságharca — a nemzeti ügyön túl — protestáns üggyé is 
vált, így történt az 1848-ban is.

Szigeti Jenő
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Fórum

Észrevételek a Vigília áprilisi számában megjelent 
egyháztörténeti megemlékezéséhez

Ez év őszén lesz az első, a jövő év tavaszán pedig a második pozso
nyi iudicium delegatum működésének, protestáns lelkészek, tanárok elíté
lésének, szenvedéseik megindulásának (száműzetés, gályarabság) 300. év
fordulója.

Egyházunk történelmének legsötétebb kora ez az idő, a gyászos évti
zed. A törvényszékekkel az volt a cél, hogy egyházunkat egzisztenciális 
létezésében teljesen megsemmisítsék. Az eszközök embertelenek, kegyet
lenek — a következmények pedig tragikusak voltak: az erőszakosságok 
eredményeképpen megyényi területeken tűnnek el nyomtalanul a pászto
raiktól megfosztott gyülekezetek.

Minden bizonnyal e közelgő jubileumaink alkalmából közöl tanul
mányt a Vigilia a protestáns lelkészek gályarabságáról.

Á cikk a következő szempontok miatt kelti fel érdeklődésünket.
1. Hogyan emlékezik meg a katholikus történetírás az eseményekről 

tekintettel arra a tényre, hogy a hangsúlyt a katholikus egyházba való 
betérítésen volt (bárki is idézete elő a megtörténteket) mert hiszen a re- 
bellio vádjától religio változtatással megszabadulhattak az elítéltek.

2. Mennyire hatotta át a megemlékezést a II. Vaticanum megbékélést, 
közeledést kereső lelkülete? Az események értékelésében milyen mérték
ben valósulnak meg pl. a Decretum de oecumenismo (1), és a Declaratio 
de libertate religiosa (2) egyes megállapításai ?

3. A gyászos évtized eseményei (és egyéb ellenreformációs cseleke
detek) úgy jelentkezhetnek mint a múltból a jelenbe áthurcolt tehertéte
lek és a maguk elintézetlen, még mindig tisztázásra váró állapotukban 
a bizalmatlanság forrásai és az ökumenikus közeledés akadályai lehetnek.

Benyomásaimat pozitivekre és negatívekre bontva a fenti szempontok 
alapján a tanulmányhoz az alábbi megjegyzéseket fűzöm.

I. Pozitívnek, őszintének látom ezeket a megállapításokat.
1. Annak a beismerését, hogy a protestáns ellenes intézkedések vég

rehajtásában a főszerepet az országos méltóságokat viselő katholikus 
főpapok játszották.

2. A „fájlaljuk” kifejezés jelentkezését kapcsolatban a főpapság ilyen 
magatartásával.

3. A vallási erőszakot elítélő katholikus Zrínyi Miklós (ügyvédje az 
az evangélikus Vitnyédy volt, akinek a levelei a vád bizonyítási eljárás 
során olyan nagy jelentőségűek voltak) szavainak idézését: „A protestán
sok szabadsága és az ország szabadsága egy alapon sarkallik.”

4. Annak meglátását, hogy a cél az egész magyarországi protestan
tizmus megsemmisítése volt.

5. Szól a hitéhez és prédikátoraihoz ragaszkodó protestáns nép szi
lárd hűségéről.

6. Részvéttel ecseteli a börtönben sínylődő rab prédikátorok szomorú 
állapotát s a velük szemben tanúsított embertelen bánásmódot.

7. A gályarabok helytállását hősiesnek mondja.
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II. A negatív jellegű észrevételeimet — kerülve mindenféle „furor” -t 
és keresve „az igazságnak megfelelő állításokat” így csoportosítom.

1. Tág teret kap az önigazolás a felelősség tekintetében. Ehhez bő 
terjedelemben, széles skálában hord össze anyagot — analógiákat, olyany- 
nyira, hogy inkább felelne meg főcímnek az alcím: a Wesselényi-féle 
összeesküvés egyházpolitikai következményei. Mintha az analógiák segít
ségével való önmentegetés igyekezete vonulna át a tanulmányon.

Az analógiák azonban csak akkor helytellóak, ha megfelelnek az 1=1 
képletnek.

A bújdosók katholikusokon elkövetett kegyetlenkedései — bármennyi
re is keresztyénietlenek voltak — mint visszaütések provokáltattak ki. 
Vallási meggyőződésük, Habsburg-ellenes magatartásuk miatt földönfutó
vá vált, elkeseredett emberek tették ezt.

Különbség mutatkozik abban is, hogy a protestánsokkal való durva 
bánásmód nem egyes emberek vagy csoportok alkalomszerű cselekedete 
volt, hanem egy előre megtervezett, széles körű állami és egyházi appa
rátusra támaszkodó, az egész protestantizmus eltörlésére irányuló ak
ció.

2. Ha a főcímet — a gályarabságot — vesszük a megemlékezés főté
májának, abban az esetben hiányolható a prédikátorok ellenállásának a 
megtörésére irányuló fizikai és psychikai ráhatások ismertetése. Nem any- 
nyira Kollonics puszta fenyegetései következtében törnek meg, akik alá
írják a reverzálisokat, inkább ilyen fokozódó erejű tortúrák hatására: a) 
a reverzálisok aláírására irányuló rábeszélés, b) ezt megtagadják, erre 
fej- és jószágvesztésre ítélik őket, c) együttes majd d) egymástól elkü
lönített csoportokban történt bebörtönzés.

A 41 nápolyi gályrabon kívül volt még egy más elítéltekből álló cso
port is, mely Buccariig jutott el s onnan szabadult meg.

Nem helytálló ez az analógia sem: „tudományosság elleni vétek, an
nak figyelembe nem vétele, hogy protestáns országokban a katholikusok 
ugyanilyen vallásszabadságot élveztek.”

Nem nevezi meg ezeket az országokat. Viszont a francia hugenották, 
a németalföldi reformátusok pusztításához és az érintett magyarországi 
eseményekhez hasonló, protestáns államban kialakult szituációról nem 
tudunk.

3. Önmentegetést látok az „egy állam egy vallás” elvének, az uralko
dói abszolutizmusnak a szálmálájára írni a megtörténteket.

A kiindulópont inkább a sorokat rendező tridenti zsianatban, a restau
rációra, támadásra induló megszervezett ellenreformációban van.

Intolerancia jelentkezett már a mohácsi vész előtt is az eretnek-ül
döző törvényekben, változó formájában tapasztalható volt múltunk során 
mindvégig.

4. Megtévesztő a megdöbbentő események élét azzal az érveléssel 
letompítani, hogy akik azokat végrehajtották, „koruk gyermekei” vol
tak.

Így minden erőszakosságot meg lehet magyarázni!
Kell lenni a történelmi események megítélésében mértéknek, keresz

tyén normának. Ez pedig nem lehet más, mint az igétől áthatott, igaz
ságot kereső ember, aki el tudja mondani: „vétkeztem” (vétkeztünk mind
nyájan múltban, jelenben) és ezt is: „megbocsátottam.”

5. Elégtelennek tartom a gályarab lelkészekben mindössze a lelkiis
mereti szabadság hőseit látni. (Szekfű Magyar Történet IV. k. 191. old. 
még így summáz: „hitsorsosaik mártírokként ünnepelték őket” .)
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Magatartásuk kimeríti a mártíromság fogalmát. Arról a Krisztusról 
tettek vallást, aki az Egyház Ura.

6. A megemlékezésben nem találkozunk az „egyház” szóval sem pro
testáns, sem katholikus viszonylatban. Egyházainkat egy helyen „szilárd 
szervezetnek” mondja.

J. Burius az I. iudicium extraordinarium előtt megjelent és szám
űzött lelkész Micae c. művében megörökítette az 1673-as eseményeket. 
Megírja, hogy az ellenük felhozott vádban szerepelt egy ilyen félmondat: 
„extra ecclesiam catholicam salus aeterna non est” azzal kapcsolatban, 
hogy a lelkészek gyalázták ezt az egyházat. (Micae 5. old.)

A katholikus egyházfogalomnak ezzel a sajátságos meghatározásá
val egybehangzóak a II. Vaticanum megnyilvánulásai. (3., 4.) A katholi
kus egyház a leglényegesebben, az önmagáról szóló tanításában ugyanaz 
maradt az idők változásaiban.

Feltevődik így a tisztázásra váró kérdés, vajon nem Krisztus Egy
házának önmaga számára történő lefoglalása, annak kizárólagos birtok
bavétele volt az oka a múltban jelentkezett vallási intoleraciának, a je
lenben a „pár cum pari”-szerű közeledés akadályának s nem nyomja-e 
rá pecsétjét a katholikus történetszemléletre abban az értelemben, hogy 
visszatart a múlt szomorú emlékű és bántó eseményeinek testvériesebb, 
igazságosabb értékelésében ?

Révész László

JEGYZETEK
1. De oecum enism o: ..ökum enikus m ozgalom hoz tartozik m inden olyan törek

vés, hogy küszöböljük k i azokat a szavakat, állításokat, m elyek igazság és m él
tányosság szerint nem  felelnek meg különvált testvtéreink állapotának, s így  nehe
zítik a velük való kölcsönös kapcsolatokat.”  (4. rész.) U gyanebben: „A  történeti 
jellegű hittudom ányi ágakat tanítsuk ökum enikus szem pontok szerint.”  (9. r.)

2. De libertate religiosa: „A z  Egyház a vallásszabadság elvét elism eri mint 
olyant, am ely összhangban áll az em beri m éltósággal és Isten kinyilatkoztatásával. 
Ezt a tanítást m egőrizte és továbbadta. S habár Isten népének az útján, m ely az 
em beri történelem  váltakozásai közötti zarándöklás, néha az evangélium  szellem é
nek kevésbé m egfelelő, sőt azzal ellenkező cselekvésm ód is előfordult, mégis m eg
maradt m indig az Egyház tanítása, hogy hitre senkit se lehet kényszeríteni.”  (12. r.)

3. U gyanebben a deklarációban: „Hisszük, hogy az egyedül igaz vallás a katho
likus és apostoli egyházban áll fenn, neki adta Jézus a m egbízatást, hogy azt 
minden em berhez terjessze.”  (1 . r.)

4. De oecum enism o: „A z  üdvösség valam ennyi eszközét csak Krisztus katholikus 
Egyháza, az üdvösség egyetem es segítő eszköze által érhetjük el.”  (3. r.)
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP

Lk 13, 10—17

Az ember érdeke mindenek felett

Isten igéje mindig megtérésre hív. Ez a mai vasárnapi ige is. Bár 
egyetlenegyszer sem fordul elő igénkben ez a kifejezés: „megtérés”,
mégis minden sora, minden mozzanata ezt célozza: magatartásunkban, 
életfolytatásunkban döntő változásra van szükség. Mert külső formáját 
tekintve ez a megtérés. Azt is jól tudjuk azonban, hogy a megtérés tar
talmilag azt jelenti, hogy meg kell változni Istenhez való viszonyunknak, 
amely azután mint természetes következményt maga után vonja a döntő 
változást embertársainkhoz való viszonyunkban is. Igénkben csak erről 
az utóbbiról van szó, aláhúzva ezzel azt, hogy a megtérés próbája mindig 
az, hogyan viselkedünk embertársainkkal. Jézus saját példájával mutatja 
meg azt, hogy mi a helyes magatartás embertársaink felé. Jézus maga
tartásából azonban az is nyilvánvaló, hogy ez az emberekhez való helyes 
kapcsolat nem más, mint Istennel való kapcsolatunk rendezésének gyü
mölcse.

Jézus mindenekelőtt azt mutatja meg igénkben, hogy nem lehet el
lentétbe állítani egymással Isten és az ember érdekét. Isten gyermekeinek 
talán az a legnagyobb kísértése, hogy megpróbálják egymás ellen kiját
szani a két kötelességet, az Isten iránti és a felebarát iránti kötelességet. 
Történetünk feszültsége is ebből adódik. Jézus elé kerül a zsinagógában 
szombat napon egy nyomorult, beteg asszony. Hogy pontosan mi a baja, 
a leírásból nehéz megállapítani. A betegség leírásából hisztérikus eredetű 
görcsre lehet gondolni. Bármilyen eredetű is a betegség, tény az, hogy a 
betegség következtében nagyon sokat szenved. Jézus számára a kérdés 
az, hogy megtartsa-e a mózesi törvényt — úgy, ahogy azt az írástudók 
magyarázzák —, hogy szombat napon semmit sem szabad tenni, még gyó
gyítani sem, vagy pedig mit sem törődve a farizeusok törvénymagyaráza
tával, hallgatva a szeretet indítására szombat nap ide, szombat nap oda, 
azonnal szabadítsa meg az asszonyt szenvedéseitől. Jézus az utóbbit teszi. 
Meggyógyítja a beteg asszonyt, majd a zsinagógavezető felháborodására 
kifejti, hogy cselekedete nincs ellentétben Isten törvényével, sőt egyene
sen annak betöltése, mert a törvény betöltése a szeretet.

Jézus cselekedetéből és törvénymagyarázatából az is kiderül, hogy az 
írástudóik és farizeusok rosszul értelmezik a törvényt, helytelenül magya
rázzák Isten akaratát. Isten akaratának félreértéséből, illetve a törvény 
helytelen magyarázatából sok könny és nyomorúság fakadt már a törté
nelem folyamán. Gondoljunk csak az inkvizíció embertelenségére, ami
kor kegyetlenül megkínoztak vagy máglyára juttattak embereket abból 
a meggyőződésből, hogy Istennek tetsző dolgot művelnek. Vagy gondol
junk a vallásháborúkra, amikor önző, gazdasági vagy hatalmi érdekeket 
öltöztettek Isten akaratának palástjába, s öltek, pusztítottak Isten nevé
ben. De nem kell példáért a messzi múltba menni. Gondoljunk csak a
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„keresztyén” Magyarországra, ahol keresztyén jelszavakkal olyan szépen 
megfért az embertelenség, a faji gyűlölet és a kizsákmányolás.

Isten akaratának félreértése és félremagyarázása azonban nemcsak 
a múltban volt nagy kísértése az egyháznak, hanem állandó kísértés ma 
is, amellyel napról napra szembe találjuk magunkat. Ma ez a kérdés úgy 
kerül elénk, hogy mi az egyház helyes útja Isten akarata szerint társa
dalmunkban. Sokan a farizeusok és írástudók módjára ma is méricské
lik, hogy az egyháznak az emberekért végzett szolgálata nincs-e ellentét
ben Isten akaratával, illetve meddig mehet el az egyház a szolgálat konk
rét cselekedeteiben. Ezek a kérdések konkrétan ma így vetődnek fel: 
Támogathat-e az egyház olyan társadalmi rendet, amelynek alapja a 
marxista ideológia, amelyhez kétségtelenül hozzá tartozik az ateizmus? 
Nem az lenne-e Isten akarata szerint az egyház feladata, hogy minden 
erejével és minden lehetséges eszközzel védekezzék a hitetlenség, az 
ateizmus ellen? Részt vehet-e az egyház politikai tevékenységben, amikor 
a politikához szinte elkerülhetetlenül hozzá tartoznak a nem egészen tisz
ta eszközök? Bele vetheti-e magát az egyház a békemunkába, amikor az 
is „politika” , s nem az lenne-e Isten akarata, hogy az egyház elsősorban 
a „lelki” békességet szolgálja? Ezek az aggályoskodások ott vannak szí
vünk mélyén, anélkül, hogy sokszor megfogalmaznánk őket. Erre a sok
szor tudatalatti aggályoskodásra vezethető vissza, hogy nem tudunk fel
szabadultan, teljes odaadással és meggyőződéssel a szolgálat útján járni. 
Mai igénk jó alkalom arra, hogy őszintén szembe nézzünk ezekkel a kér
désekkel, s keressük a helyes feleletet.

Bármennyire is furcsának látszik, igénk szerint Isten akaratának az a 
mértéke, hogy mi szolgálja az ember érdekét és mi nem. S még csak azt 
se mondhatjuk, hogy az ember „lelki” érdekéről van szó csupán. Az, hogy 
az asszony megszabaduljon betegségétől, elsősorban nem lelki kérdés, ha
nem az asszonynak egzisztenciális, vagyis teljes emberségét átható kér
dése. A szentírás egyöntetű üzenete szerint nem is lehet szétválasztani 
az ember „lelki” és „testi” problémáit. Igénk szerint akkor cselekszünk 
Isten akaratának megfelelően, ha minden okoskodást és fékező skrupu- 
lizálást félre téve teljes odaadással szolgáljuk a körülöttünk élő embe
rek javát.

Jézus nem tekint sem a farizeusok és írástudók aggodalmára, sem 
pedig arra, hogy esetleg a gyülekezetei megbotránkoztatja. Ő csak a nyo
morúságban vergődő beteg asszonyt látja, aki elesettségében segítségre 
szorul. Ez indítja Jézust arra, hogy ezen a szerencsétlen nyomorult em
beren feltétlenül segítenie kell. Az egyház akkor jár Jézus nyomdokán, 
ha az ő szívét is áthatja ez a mély együttérzés és kimondhatatlan felelős
ség az emberért. S nem aggályoskodik, nem skrupulizál, s nem mondja, 
mit szólnak hozzá a kegyes farizeusok, hanem teszi azt, amit az együtt
érző könyörület diktál. Az egyház a történelem folyamán mindig akkor 
járt Ura nyomdokán, és akkor alkotott maradandót, amikor ettől a meg
győződéstől vezéreltetve bátran mert rálépni a szolgáló szeretet útjára.

Persze az is igaz, hogy amikor a gyülekezet vezetői megbotránkoznak 
Jézus cselekedetén, akkor Jézus megmagyarázza a gyülekezetnek csele
kedetét. Úgy is mondhatnánk, hogy kifejti, milyen teológiai megfontolás
ból cselekedett így. Az emberek iránti szeretetből fakadó szolgálattal 
mindig együtt jár a jó teológia. De a jó teológia sohasem elvon az embe
rektől, hanem segít, biztat az emberek iránti felelősségre és szolgálatra. 
Egyházunk mai útját és szolgálatát meghatározó teológiát a diakónia 
teológiájának nevezzük. S ez a diakóniai teológia sem az íróasztal mellett 
született m eg hanem maga az élet hozta létre. Amikor a második világ
háború után egyházunk az előtt a kérdés előtt állt, hogy akar-e segíteni
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népünknek begyógyítani a háború sebeit, felépíteni egy igazságosabb tár
sadalmi rendet, megvédeni az emberiséget a harmadik világháború tra
gédiájától, akkor nem volt sok idő a gondolkodásra. Cselekedni kellett. 
S egyházunk az evangélium szelleméből fakadó együttérző szeretettől in
díttatva a helyes útra lépett. Nem törődött az aggályoskodókkal, a bot
rányokozókkal, hanem rálépett a segítő szolgálat útjára. Teológiailag csak 
jóval később tudtuk kidolgozni a részleteiben, hogy az az út, amelyre 
ráléptünk, a Jézus útja, a szolgáló egyház útja. Vannak helyzetek, amikor 
nincs idő a magyarázkodásra, hanem tenni kell azonnal, mert a szükség 
így kívánja. A magyarázkodást el lehet halasztani későbbre.

Mai vasárnapi igehirdetésünk jó alkalom arra, hogy közel vigyük a 
gyülekezethez diakóniai teológiánk legfőbb tételét: Az ember érdeke min
denek felett! Világosan meg kell mutatnunk, hogy az emberek érdekeit 
figyelmen kívül hagyó „lelkizés” és a szolgálatot fékező aggályoskodás 
azonos a farizeusok és írástudók magatartásával, akik számára a törvény 
betű szerinti megtartása fontosabb volt egy nyomorult, beteg asszony gyó
gyulásánál. Szabadítsuk fel híveinket arra, hogy népünk ügyéért, az em
beriség előrehaladásáért a társadalomban végzett tevékenységük nincs 
ellentétben keresztyén hitükkel, sőt ellenkezőleg, Jézus Krisztusnak ak
kor lesznek hűséges követői, ha a szeretet indításának engedve mindent 
megtesznek a maguk helyén azért, hogy kevesebb legyen a könny, a szen
vedés, és több legyen az emberek életében az öröm és a boldogság.

Azok felé pedig, akik e szolgálatban, illetve egyházunk mai útjában 
hamis utat látnak, legyen igehirdetésünk megtérésre hívó szó: a betűhöz 
ragaszkodó törvényeskedésből, s az aggályoskodó skrunulizálásból meg 
kell térni, mert Jézus követése nem szabályokhoz ragaszkodó dogmatikus 
törvényeskedés, sem pedig aggályoskodó skrupulizálás, hanem a szeretet 
útján járó, felszabadult szolgáló életforma.

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Lk 13,10—17-hez

Feltűnő, hogy csak az „elöljáró” bosszankodott a gyógyítás miatt, pe
dig a többi résztvevő is kegyes zsidó volt. Nyilván presztízskérdést csinált 
a dologból, saját gyülekezeti tagjai ellenére. Ilyen előfordul evangélikus 
gyülekezetben is. — Jézus vajon kizárólag csak provokatív szándékból 
gyógyított, vagy pedig ebben a vonatkozásban is követésére szólít. Az, 
hogy a diakónia nagy összefüggéseiben követésre szólít, az világos, de 
manapság az egyház egyes különleges képességgel megáldott tagjai nem 
tudnának-e hasonló jelet tenni? Tartható-e ma is az a vélemény, hogy a 
betegség és a sátán összetartoznak, vagy pedig Jézusnak ez a mondata 
csak a hallgatók gondolkozásmódjához való alkalmazkodás kifejeződése? 
— A zsinagóga vezetője nem Jézust támadja, hanem csak a „rendelési 
idő” betartását követeli az emberektől. — Tipikusan jézusi cselekvésmód, 
ahogy mindig e g y  embert ragad ki a tömegből, s veszi komolyan an
nak egzisztenciális kérdését. — Érdekes, hogy Jézus egyáltalán nem kí
váncsi az asszony hitére. Semmiféle „lelkizés” nem folyik, kizárólag testi 
gyógyítás, mégpedig minden hókusz-pókusz nélkül. — Hipnotizőrt képes
ségekkel rendelkezett Jézus? — Amikor a zsidók zsinagógái életéről be
szélünk, ne csak egyszer volt, hol nem volt meséket szóljunk erről, de 
figyelembe véve azt is, hogy a mai zsidóság hazánkban és világszerte 
ugyanilyen módon gyűlik össze. Ennyi szakszerűséggel és megbecsüléssel 
tartozunk nekik. — Nem természetes, hogy az egész sokaság együtt örült 
a gyógyulttal. Megtanulhatnánk egymás örömében is részt venni. —
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Ilyenről prédikálni: vasárnapi vagy hétköznapi keresztyének vagyunk? 
Érdekes lenne az „elöljáró” szemszögéből átélni a történteket. (25a)

A jó cselekvése nincs határozott naphoz kötve. Mindig készen kell 
lenni a segítségre.

Jézus az emberek javára és Isten dicsőségére cselekszik. Csak ez a 
két szempont vezérli. Akkor cselekszik, amikor az ő órája elérkezik. Eb
ben az esetben azután nem mérlegeli az „illemszabályokat” vagy a tör
vény adta lehetőségeket, mert ő nagyobb a törvénynél. A zsinagógafő 
emberi magatartása általános jelenség: az emberi tradícióknak a maga 
területén való megóvása, a mások nyomorúságával szembeni közöny, a 
saját hatalmának gyakorlása. (23)

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Gal 3, 7—14

Krisztusért, kegyelemből, hit által!

1971. október 31-én istentiszteletre hívogattak a wittenbergi vártemp
lom harangjai. A máskor meglehetősen forgalmas város utcáin jobbára 
csak gyalogosokat lehetett látni. Többségük ügyet sem vetett a harang
szóra, s közömbösen ment el a „tételek” kapuja előtt. — Vajon miért?

Nagy városi és kicsiny falusi templomok harangjának hívó szavára 
miért mozdulnak kevesen, s jönnek a reformációi istentiszteletre. — 
Ugyan miért?

A különféle okok mellett bizonyára azért is, mert a reformáció nagy 
kérdése: „Hogyan igazulunk meg Isten előtt?”  — sokak számára nem 
érdekes, nem izgalmas, nem fontos — nem kérdés,

Kétségtelen, hogy a ma emberét más kérdések foglalkoztatják. Ho
gyan valósíthatom meg önmagamat? Hogyan, s miben fejthetem ki ké
pességeimet? Hogyan juthatok jobb lakáshoz? Hogyan őrizhetem meg 
egészségemet? Hogyan lehet a Föld javait igazságosan elosztani, az éhe
zőiknek kenyeret adni, a világban levő társadalmi és politikai feszültsé
geket feloldani, a békét s az emberi haladást biztosítani? Bonhoeffer hí
ressé vált szavaival szólva: „Hogyan találok irgalmas felebarátot?”

Sokakat érdeklő és mindnyájunkat érintő kérdések ezek. Megoldá
suk érdekében szívós és kitartó munkára, sokak jó igyekezetére van 
szükség.

Előbb vagy utóbb azonban szembe kerülünk azzal a kérdéssel, amely- 
lyel Pál apostol és Luther Márton is oly sokat foglalkozott, ami textusunk 
témája: hogyan igazulunk meg Isten előtt? Más szavakkal: hogyan ren
deződhet viszonyunk Istennel?

A középkori egyház azt tanította: a törvény megtartása, a jó cseleke
detek által. Ezzel szemben Luther azt hirdette, hogy egyedül hit által 
igazulunk meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Amit Luther tanított, amiért keményen küzdött, nem a maga „talál
mánya” volt. Nem a maga bölcsességét hirdette. A Szentírás üzenetét, Pál 
apostol tanítását fejtette ki, amelynek klasszikus mondata így hangzik: 
az igaz ember hitből él.

De csakugyan lehetséges ez? — kérdi a mai ember. S a kérdés mögött 
gyötrő kétkedés van, amelyből legtöbbször határozott tagadás születik: 
nem, ez nem lehetséges! Hitből nem lehet élni. A hit nagyon bizonytalan.
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Nem játszhat szerepet. Az élettől távolálló dolog. Nem sokra megy vele 
az ember.

Ezek az ellenvetések mindaddig helytállók, amíg a hitet úgy tekint
jük, mint a tudás ellentétét, a bizonytalanság szinonimáját. Amíg azt tart
juk, hogy ott kezdődik a hit, ahol a tudás véget ér. Ahol a hit és a véle
kedés szinte azonos fogalmak.

Az a hit, amelyről a Szamtírás alapján, Pál apostol nyomán Luther 
beszélt, egészen más. Ez derül ki Ábrahám példájából. Ábrahám meg
hallotta Isten szavát, s kételkedés nélkül hitt abban, amit Isten mondott. 
Emberileg nagyon reményetlen helyzetben remélte, sőt bizonyosra vette, 
hogy nagy nép atyja lesz, mert Isten ezt ígérte. Nem kérdezte, nem mér
legelte, hogy mi a biztosítéka az ígéret beteljesedésének. Fenntartás nél
kül bízott Istenben — és feltétlenül engedelmeskedett neki. Igent mon
dott Istennek, és a hit bátorságával, kockázatával elindult az ismeretlen
be. Ezt tették a próféták. Ezt tette Luther is. Számunkra ő is a hit 
példája.

Luther lehetett volna megbecsült jogász, amit apja is akart. De Isten 
megszólította, és szolgálatába hívta. Istentől megragadottan a hit kérdése 
foglalkoztatta őt olyannyira, hogy az élet más dolgai háttérbe szorultak 
nála. A hit embereként — hitből élt.

Felismerte, hogy az ember nem rendezheti ügyét Istennel a maga 
emberségéből. Vélt érdemeink, jó cselekedeteink valójában semmit sem 
érnek. A törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert képtelen 
betölteni a törvényt. E felismerésből fakadt halálos ágyán tett vallomása: 
„Koldusok vagyunk.” Ez a megállapítás igaz, ha magunkra nézünk, hi
szen: „Nekünk nincs semmi érdemünk . . . ”

De egyszerre megváltozik a helyzet, ha Krisztusra tekintünk. Krisz
tus megváltott minket a törvény átkától. Magára vette bűneink terhét. 
Vállalta értünk, helyettünk, miattunk a halált, hogy mi bűnboesánatot, 
életet és üdvösséget nyerjünk.

A reformációra emlékezve nem a reformátor Luthert magasztaljuk. 
Nem az ő emberi nagyságát, kiválóságát méltatjuk. Pál apostollal és Lu
therrel együtt megváltó Urunkra, Jézus Krisztusra nézünk. Őt dicsérjük 
és magasztaljuk. Pál és Luther példája nyomán a hitből való élet leckéjét 
tanuljuk.

Hitből élni — azt jelenti, hogy felhagyunk a magunk vélt igazának 
védelmével. Bűnbánattal elismerjük, hogy rászolgáltunk Isten kárhoztató 
ítéletére. Nem magyarázzuk és nem mentegetjük mulasztásainkat, hibáin
kat, vétkeinket. Feltétel nélkül megadjuk magunkat — Istennek.

De hitből élni azt is jelenti, hogy bízunk Isten bűnbocsátó kegyelmé
ben. Bízunk abban, hogy mennyei Atyánk nem taszítja el megtérő gyer
mekeit. Hisszük, hogy Isten nem hagy minket magunkra. Kezében tartja 
sorsunkat, s előre viszi és céljához segíti, beteljesíti azt a folyamatot, amit 
történelemnek nevezünk.

A hitből való élet nem ábrándos szemlélődés, sóvárgó vágyakozás 
valami szebb, valami jobb és kívánatosabb után, hanem Istennek való 
feltétlen engedelmesség. Isten szolgálatától elválaszthatatlan az emberek 
szolgálata, melynek színtere családunk, munkahelyünk, társadalmunk, 
népünk, az egész világ. E szolgálattól idegen minden érdemszerzésre tö
rekvés, hiszen hálából fakad. Példaképeink lehetnek az embereknek való 
szolgálatra Albert Schweitzer és Martin Luther King mellett azok az 
egyszerű emberek, akik társadalmi munkában vállalják egy-egy óvoda 
vagy iskola felépítését, magukra maradt öregek meglátogatását, szociális 
otthonok, intézmények patronálását.
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Hitből élni — nem egyesek kiváltsága. Isten nemcsak egyeseket mél
tat arra, hogy megszólítsa őket. Az evangélium nyilvánosain hangzik, s 
ezzel mindenkinek adva van a hitre jutás útja és a hitből való élet lehe
tősége. Az a nagy kérdés, hogy élünk-e ezzel a drága lehetőséggel?! Hall
gatjuk-e az evangéliumot? Megbeosüljük-e eléggé az ige hirdetését?

Hitből élni — öröm. Téved, aki azt gondolja, hogy hitből élni csupa 
lemondás, osupa áldozat. A hitből való élet velejárója a Szentlélek által 
való öröm és békesség. A hazatalált gyermek nagy boldogsága.

Hitből élni — út az üdvösségre. A reformáció tanítása: Krisztusért, 
kegyelemből, hit által igazulunk meg Isten előtt — nem arra való, hogy 
általa hasznos ismeretekben gyarapodjunk. Isten az üdvösség útját, az 
„elveszett paradicsom” kapuját tárta fel általa.

Táborszky László

Laikus kérdések és szempontok Gal 3, 7—14-hez

Mit ért hit alatt Pál? Ábrahám példájából azt gondolom, azt, amikor 
az ember bízik Istenben, és nem fél tőle, szerető és kegyelmes Istennek 
tartja, kezére bízza életét. Aki önmagában bízik, és a törvény megtartásá
ban, az a szíve mélyén fél Istentől, és szemben áll Vele.

Az ember Isten törvényével is és kegyelmével is visszaélhet. Az el
ferdített, vagy rosszul alkalmazott törvény az, ami szembefordít Istennel. 
Ahogy a zsidóság értelmezte, ahogy a római egyház alkalmazta, az hamis 
biztonságérzetet ébreszt. (54) Reformáció ünnepén ez a mondat kap hang
súlyt: Az igaz hitből él. (54)

Ábrahámra hivatkozás mutatja, hogy a reformáció nem emberi ki
találás, nem Luther egyéni és emberi elképzelése volt, hanem Isten előre 
elkészített terve és útja. Nem eretnekség és nem bigottság.

Templomozás, igehallgatás, imádkozás, gyülekezeti közösség mind a 
hitet munkálja, de belőle élni csak a templomból kijőve lehet. Ábrahám 
hite azt jelentette, hogy a megszokott körülményekből kilépett a hit me
részségével és bizalmával, Isten vezetésével valami egészen újat kezdett. 
A reformáció is ezt tette. A mában is „új úton” vezeti Isten egyházát, 
amikor mai nyelven kell megszólalnia, a mai problémákra kell feleletet 
adni, és megoldásukban segítséget nyújtani.

A hitből élés akkor is hűséges munkát jelent a mindennapi életben 
— s nincs helye semmiféle „lazaságnak”— , ha az anyagi érdekeltség nem 
táplálja is az öntudatot, és ha az emberbaráti elkötelezés „törvényei” sem 
mozdítanak.

Jó volna többet hallani a ma élő „hithősökről” . Akik ma élik a min
dennapi életben a keresztyén hitet. (53)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. v a s á r n a p

Máté 6,9

Hogy szent legyen neve . . .

Olyan ige ez, amely mindenki előtt ismerős. Mindennap elmondott 
imádságunk a Miatyánk. Közismert az is, hogy Luther a „legnagyobb 
mártírnak” nevezte. Nemcsak a szöveg sokszor gépiesen mondott volta 
miatt az, hanem a sokszor hamis értelmezés, félreértett tartalom miatt is.
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Az első kérés, ami alapigénk, tudatunkban könnyen kapcsolódik a 
második parancsolattal, mintha Isten nevének megszentelése azt jelente
né egyszerűen, hogy megkülönböztetett tisztelettel emlegetjük, nem hasz
náljuk feleslegesen, nem káromoljuk őt, egyáltalán kiemeljük a profán, 
mindennapi élet területéről azért, mert személyét így látjuk megbecsült
nek. Hozzájön ehhez az, hogy az első három kérés, úgy tűnik, valamilyen 
formában Istenre, az Ö ügyére vonatkozik (mindegyikben ott található 
ez a szó: te, mint második személyű birtokos névmás). Megvalósulásuk is 
Isten cselekvésének eredménye. (Az első kérésnél erre mutat a szenvedő 
igealak is.) Kézenfekvő tehát a tévedés, hogy Isten nevének megszentel- 
tetéséért mondott könyörgésünkben rajtunk kívülálló dolgot kérünk, 
amely egyrészt független cselekvésünktől, annak csak szemlélői lehetünk 
csupán, másrészt éppen ezért nem kíván tőlünk semmit, nem jelent szá
munkra feladatot, legfeljebb annyit, hogy mi azt a mindennapi élet terü
letéről kiemelve próbáljuk megbecsülni. Végzetes félreértés!!

Nevének megszentelése valóban elsősorban az Ö cselekvésének ered
ménye. Azonban nem csupán jelenleg, a történelem mai szakában folyó 
és eljövendő (eschatologikus) cselekvéséé, hanem múltbeli cselekvéséé is. 
Isten szentté, tehát megbecsültté és dicsőségessé nevét, végeredményben 
személyét döntő módon nem a jelenben teszi azáltal, hogy munkálkodik 
a Szentlélek, és Ö hitre indít, nem is a végtörténet kifejletét hozó cse
lekvésében, hanem az Ö már eddig végbement cselekvésében: Jézus 
Krisztusban. Ehhez természetesen hozzátartozik a jelen és a jövő is, hi
szen Urunk személye átfogja azt is, de Isten Atya voltát igazán a törté
neti Krisztusban ismerhetjük meg. Azáltal lett Atyánk, amit Őbenne cse
lekedett. Egyszerűen szólva Atyánknak Istent azért nevezhetjük, mert 
Jézus Krisztusban és általa megtapasztaltuk az Ö szeretetét, megmentő, 
bűnbocsátó kegyelmét. Ö új viszonyt teremtett Isten és ember között. 
A végtelenül szerető szülő és az őt tisztelő, becsülő, viszontszerető gyer
mek viszonyát. Ez az új viszony és a benne való élet jelenti Isten nevének 
megszenteitetéisét.

Az íráísimagyarázók egyaránt mind figyelmeztetnek arra, hogy meny
nyire döntően új már ez a megszólítás is: „Atyánk a mennyekben” . (Az 
Ótestámentomban és a Jézus-korabeli zsidóság imáiban ritkán nevezik 
Atyának Istent.) A megszólításnak ez a közvetlen .módja, családias jellege 
egyrészt emlékeztet arra a szeretetne, amellyel Ö viseltetik irántunk. Eb
ben a kifejezésben: „édesapám”, benne foglaltatik a meggyőződés: tudjuk, 
akit így szólítunk, annál mindennél nagyobb szeretetet találunk, az min
dent megtesz értünk. Ezért is szoktuk a szülői szeretet csodálatos voltát 
magasztalni, s lett példává az a szeretet végtelenségére. „Az Isten szere
tet” — mondja János apostol. Erre a világot átfogó végtelen szere;tetre 
emlékeztet az Ö Atya neve. Arra,, hogy Ö szeretetének kiapadhatatlan 
forrásából élteti az egész világot, gondoskodik róla, s ebből a szerétéiből 
odaadta érte, és feláldozta érte a legdrágábbat: egyszülött Fiát. És ugyan
ebből a szeretetből viszi végre üdvtervét a jelen, s teljesíti azt be a vég
történet eseményeiben. — Másrészt az Ö Atya neve a szeretetére való 
emlékeztetésen túl a mi gyermeki viszonyunkra is emlékeztet. Arra, hogy 
a .szeretetért viszontszeretetet vár, és arra, hogy ebben a szeretetviszony- 
ban Ö végső soron, bármilyen mélyre is aláhajolt, mégiscsak felettünk 
van. (Erre utal a „mennyekben” kifejezés is.) Kéréseink előterjesztéséhez 
bátorságot és bizalmat ad az Ö végtelen szeretete, de ez által soha nem 
lesz a mi akaratunknak alávetetté, hanem nekünk kell az ö  jó tetszését 
megértenünk és ahhoz igazodnunk.

Nevének megszenteltetése tehát csak az egyik oldalról az Ö cselek
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vésének eredménye és az Ö ügye, a másik oldalról a mi magatartásunk
ban és cselekvésünkben végbemenő esemény és a mi személyes egzisz
tenciális ügyünk. Nem nélkülünk és kívülünk történik meg, hanem raj
tunk, bennünk és általunk is. Így is fogalmazhatom: a Miatyánknak ez 
a kérése nemcsak várak ozásteljes könyörgés, hanem feladat is a tanít
vány és az egyház számára, amely akkor valósul, mikor magatartásunk
ban és cselekvésünkben Hozzá leszünk hasonlóvá, mint gyermekek az 
Atyjukhoz. Ha Isten fiainak bizonyulunk az Ö sízeretetéhez hasonló sze- 
retetben. Ha mindent megelőző szeretetét tudjuk élni embertársaink felé. 
Ha nem várjuk, hogy ők szeressenek minket, hanem mi megyünk eléjük 
szeretetben, hiszen Isten is „előbb szeretett” minket. Benne van ebben a 
kérésben az egész keresztyén etika, ha úgy tetszik, az egész keresztyén 
új élet, vagy megszentelt élet. Isten nevének megszenteltetése a keresz
tyének megszentelt életében realizálódik nagyon is gyakori életvalósággá. 
Ezért ez a kérés ezt is jelenti: add, hogy új megszentelt életben járjunk.

Az életszentség középkori értelmezésének kísértését, hogy azt főképp 
negatív vonatkozásban lássuk, az eddigiek kizárják. Nem lemondás, ön
megtartóztatás ez egyszerűen, s legfőképpen nem világtól való elvonulás, 
hanem aktív cselekvő szeretet. Cselekvés a világért, szeretet az embertárs 
iránt. Mai sokat használt kifejezéssel: igazi humanizmus. Ez indít ben
nünket arra, hogy szolidaritást vállaljunk a sebet hordozókkal, szenve
dőkkel, lesújtottaikkal, kisemmizettekkel, éhezőkkel stb. így indít végső 
soron ez a humanizmus arra, hogy társadalmi, faji kérdésekben, háború 
vagy béke kérdésében állást foglaljunk. Az Atya szeretetét szüntelenül 
tapasztaló ember csak ennek a végtelen szeretetnek lehet hordozója. 
Ö pedig annyira szerette a világot, „hogy az Ö egyszülött Fiát adta . . .”

Ez a sízeretet azonban nemcsak a humanizmus, szolidaritás vállalá
sában ölt konkrét formát és alakot. Hozzátartozik ehhez az igazság szen
vedélyes keresése csakúgy, mint a hűség megélése családban, munkahe
lyen és nemzetben egyaránt. Akár sorra vehetnénk a galáciai levélből a 
lélek gyümölcseiről íSzóló verset. (Galata 5:22.)

El kell végezetre gondolkodnunk azon, hogy naponként elmondjuk 
többször is a kérést: szenteltessék meg a Te neved. Nem ellentmondásos-e 
keresztyén, tanítvány voltunk, ha mi magunk nem szenteljük meg azt, 
illetve magát az Ö személyét, új életünkkel.

Bánfi Béla

Laikus kérdések és szempontok Mt 6,9-hez

Az Atya, miint mennyei Atya fogalma honnan veszi eredetét? — Arra 
gondolok, hogy van-e régebbi gyökere ennek a képletnek akár a tanít
ványok, akár a nép vallásos életgyakorlatában? Szerintem ugyanis az Is
ten mint Atya, sőt mint kegyelmes mennyei Atya, „forradalmi” változást 
jelent az ótestamentumi istenképhez viszonyítva. — És ha így van, akkor 
egy „haladó szellemű” imádságra tanítja Jézus tanítványait.

Engem az érdekelne, hogy a Miatyánk „előírt” szövege nem egyenes 
folytatása kívánt-e akkor a maga idején lenni az ótestamentumi „litur
gikus” imádságoknak? Ugyanis ennek az imádságnak a keletkezése idején 
csak kevéssel vagyunk túl az Ószövetség határán.

Amikor azt mondotta Jézus: ti így imádkozzatok, akkor csak példa
ként mondta-e el a Miatyánkot, vagy egyenesen azzal a szándékkal, hogy 
ez legyen az imádságok imádsága?
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Megítéléseim szerint én aránylag jól ismerem a Bibliát, de sehol sem 
találkozom olyan szakasszal, ahol közlés történne arra, hogy akár Jézus, 
akár a tanítványok a Miatyánkot imádkozták volna. Pedig a Biblia több 
helyütt is tesz említést az imádkozó Jézusról, sőt elmondott imádságairól 
is. Említi az imádkozó tanítványokat is. — Azt viszont tanulmányaimból 
tudom, hogy az őskeresztyének már az első időkben is használták a Mi
atyánkot imádság gyanánt.

Volt az életemben egy időszak, midőn engem zavart az a tény, hogy 
egyéni imádkozásaim alkalmával elmondva a Miatyánkot, mindig a töb
bes szám első személyt használtam. Végül lelkészem rávezetett arra, hogy 
a gyülekezet imádsága ez elsősorban, és én egyedüllétemben is mint a 
gyülekezet része, tagja imádkozom.

Én ismerem Luther kátémagyarázatát a Miatyánkról. Éppen ezért 
jó lenne, ha az igehirdetésben bőséges idézetek hangtanának el Luther 
magyarázatából. Ezeket ma is tökéletesen helyt- és időállónak tartom. (40) 
Mit jelent az életben, hogy „szenteltessék meg a te neved” ? Az élettel 
hogyan lehat megszentelni Isten nevét? Milyen cselekedetekben, beszéd
ben vagy más formában nyilvánuljon meg?

Miért szükséges ennyire az imádság, hogy Jézus nem kéri, hanem 
felszólít rá? Kérdés ez általában az imádkozásra, az egész Miatyánk 
imádkozására. Miért nem volt elég a tanítványoknak, hogy Jézussal, az 
Isten fiával személyesen érintkezhettek? Mi volt az a többlet akkor a 
tanítványoknak, amit az imádság meghallgatása nyújtott a Jézussal való 
kapcsolaton felül?

A „szenteltessék meg a te nevedben” nagy megalázkodás is van. Nem 
az én szép és jó elképzeléseim, várakozásaim megvalósulását kérem, ha
nem Isten neve megszentelését. Isten országa niem az én elképzelésem 
szerint aktivitásom és odaadó életem következtében valósul meg, s így 
nem is az én munkám dicsőül meg, hanem Istené, mert az ő győzelmét 
és dicsőségét kérjük. (43/c)

TEMPLOMSZENTELÉSI EMLÉKÜNNEP
1 Kir 9,1—7

Templomszentelési emlékünnepen az igehirdetés középpontjában 
nem a templom, hanem a templomnak az Ura áll. Azt kell tehát tovább
adnunk, amit Ö mond és amit Ö cselekszik. Mégis jó alkalom ez az ün
nep arra, hogy igehirdetésünkből kiderüljön, mi a templom rendelteté
se és Istentől rendelt célja. Eszembe jut egy nyári este, amikor templo
munkból az istentisztelet után kilépve akaratlanul is tanúja lehettem egy 
kis beszélgetés részletének. Egy 5—6 éves kisgyermekkel arra sétáltak 
a szülei. A templomhoz érve a gyermek rámutatott a számára szokatlan 
épületre és érdeklődve kérdezte: mi ez? Templom — hangzott az egy
szerű szülői felelet. De a gyermek tovább kérdezett: mi az a templom? 
Tovább haladtak. Nem tudom, hogy azok a szülők tudtak-e megnyugtató 
választ adni a gyermeküknek? De tudunk-e mi úgy prédikálni a. temp
lomszentelési emlékünnepen és minden más ünnepnapon, hogy a temp
lomot körüllengedező félhomályt, a misztikus ködösítést az ige világossá
ga és az itt-ott még a templomnak tulajdonított mágikus hatást a benne 
megszólaló szent Isten életet formáló ereje váltsa fel? Tudunk-e úgy ta
núskodni Jézus Krisztusról, hogy a templomot ne muzeális értékként
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vagy a múlt idők kultúrtörténeti kellékeként emlegessék, hanem a ma 
is megszólaló és kegyelmesen cselekvő Úr Jézussal való találkozás he
lyének tartsák? Csak az a lelkész tud hatékonyan tanúskodni, akinek a 
számára a templom nem csupán fárasztó munkahely, hanem az abban 
jelen levő kegyelmes Istennek áldott műhelye, amelyben megajándékoz 
hittel, erőt ad a szolgálatra és folytonosan újítja, megszenteli életünket.

Isten magáénak vallja a templomot

A páratlan gazdagsággal épített salamoni templom elkészült. A szín
pompás templomszentelési ünnepély is véget ért. Isten újra megjelenik 
Salamonnak álomban és templomszentelő imádságára, de magára a 
templomra is igent mond. Azt ígéri, hogy megszenteli a templomot. Ma
gáénak vallja. Istené az egész teremtettség, de a templomot ezen belül 
kiemelt helynek tartja. A templom értékét tehát nem az építészeti stílu
sa, műemlék volta vagy jellege, nem is a benne fellelhető művészeti ér
tékek adják, hanem az, hogy az Istené, az Isten tulajdona. A templom 
páratlan jelentősége a tulajdonosában van. Legyen tehát az a templom 
egyszerű, meszelt falusi templom, vagy építőművészeti remek, Isten szá
mára mindegyik kedves, mindegyiket magáénak tartja, mindegyiket meg
szenteli.

Isten azzal szenteli meg a templomot, hogy „abba helyezi az ő nevét". 
Isten tehát nemcsak külsőleg veszi hatalmába a templomot. Nem hagyja 
azt üresen. Földi megjelenésének helyéül választja. Abba helyezi nevét, 
azaz igéjén és szentségein keresztül Ö maga van jelen. Aki templomba 
megy, magával a szent Istennel találkozhat. Ez a ház tehát Isten orszá
gának e világ országai területére helyezett követségi épülete, amelyben 
maga az élő Isten jelenik meg az övéi számára, fogadja őket és szere
tettel intézi ügyeiket.

Isten cselekvésének helye a templom

Isten az egész világmindenségben jelen van és végzi a maga terem
tő, fenntartó és gondviselő munkáját. A templom nem Isten pihenésének, 
hanem az embert formáló cselekvésének a helye. Ebben az igében Isten 
egyetlen szóval sem mondja, hogy mit vár az embertől a templomban. 
Nem beszél hálaáldozatról, nem szól engesztelő áldozatról, az ember cse
lekvéséről, de annál többet beszél arról, hogy ő mit cselekszik a temp
lomban.

Isten templomi jelenléte nem a vakon vigyorgó, érzéketlen bálványok 
tehetetlen jelenléte. Azt mondja Isten: „Ott lesznek az én szemeim” . 
Nem tévedés! Isten a szemeit és nem a füleit említi. Pedig úgy szíveseb
ben hallanánk. Isten csak arról tudjon, amit elmondunk neki. Hallgassa 
meg imádságunkat, amit kérünk, adja meg. Álljon rendelkezésünkre. Is
ten azonban látó Isten. Templomi jelenléte életünket figyelemmel kísérő 
és számontarfó szent jelenlét. Ez, természetesen nem mindig kedvező a 
számunkra, mert Isten meglátja bűneinket is és leleplezi azokat. Ezsaiás 
is éppen a templomban, Isten jelenlétében kiáltja: „Jaj nekem, elvesztem, 
mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom” (Ézs 
6,5). Nekünk azonban Istennek erre a látó, leleplező és bűnt megítélő je
lenlétére is szükségünk van. Isten életünket figyelemmel kísérő jelenlé
te azonban számunkra nemcsak ítélet bűneink felett, de irgalmas gondos
kodás is rólunk. Jézus Máté evangéliumának 6. fejezetében többször is
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mondja, hogy „a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván” (Mt 
6,4.6). Az ige összefüggéséből nyilvánvaló, hogy a megfizetés itt nem bün
tetést, hanem ajándékozást jelent. Isten ajándékozó szeretetével gondos
kodik rólunk.

Isten tovább megy, amikor azt mondja, hogy ott lesz a templomban 
„az én szívem mindenkor” . Szabad nekünk ezt a kijelentést úgy értel
meznünk, hogy a templom a Krisztusban megjelent isteni szeretet ki
áradásának a helye. Isten szeretete pedig sohasem tétlen, mozdulatlan 
szeretet, hanem mindig cselekvő, embert mentő szeretet. „Ügy szerette 
Isten e világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őben
ne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen” (Jn 3,16). Csodálatosan fog
lalja össze ez az ige Isten cselekvő, megmentő, áldozatos szeretetét. A 
templomban Isten kiterjeszti ránk a Krisztus érdemét, bűnbocsátó és új 
életet teremtő szeretetét. Bátran kereshetjük Öt szent házában gond
jainkkal, nem néz el fölöttünk érzéketlenül. Reménységgel fordulhatunk 
Hozzá bűneinkkel, mert a templomban jelen van és megtérésünkért fá
radozik a tékozló fiút hazaváró, szerető szívű Édesatya.

Isten a templomból kilépő embertől cselekedetet, szolgálatot vár

A templom Isten kegyelmes jelenlétének a helye, azonban azt nem 
hagyja, hogy bezárjuk öt oda, mint egy gettóba. Isten a templomon kí
vüli életünkre is igényt tart. A templomi jelenlétének az ígérete után Is
ten az ember életfolytatására tereli a szót. A templom az a hely, ahol 
Isten törvényével és evangéliumával formálja az emberi életeket, de 
ugyanakkor látni akarja, hogy ez az ember hogyan állja meg a helyét 
a hétköznapokban. Isten ebben az igében Salamon templomszentelési 
imájára válaszol, azért elsősorban az ő templomon kívüli életét kéri szá
mon. De érdemes felfigyelni arra, hogyan vált át az egyes számról á töb
bes számra, hogyan terjeszti ki igényét a királyról az egész népre. Isten 
nem hagy különbséget tenni a hitélet és az élet között. Egységben akar
ja látni az egész emberi életet. Nem azt kéri számon az embertől, hogy 
mit csinál a templomban, hanem azt, hogyan él az emberek között. Isten 
ügye nem korlátozódik a templomra, övé az egész világ. Isten nem vé
letlenül ítélte meg az oszlopszenteket, a kolostorba vonult keresztyénsé- 
get, az otthon imádkozókat és a nagyünnepi keresztyéneket. De meg
ítéli azokat is, akik idegen isteneket imádnak, amikor az anyagiak bű
völetében megfeledkeznek az Isten parancsolatáról, amelyben azt mond
ja: „szeresd az Urat és szeresd felebarátodat” .

Isten az előbbiekben elmondta, hogy számára mit jelent ez a ház, a 
templom. Most tőlünk kérdezi: nektek mit jelent a templom? Sokan az 
e században épült templomnál csak azt látják, amit ők, vagy atyáik tet
tek érte. Azt hajtogatják, hogy mennyi téglát adtak az építésnél, vagy 
hány forint adománnyal járultak hozzá a tatarozáshoz. Isten azonban 
azt kérdezi: a templomban mennyire hallgattál szavamra, megértetted-e 
rendeléseimet, törvényemet, amelyben a szülők és a felebarát életének, 
erkölcsi és anyagi javainak a megbecsülésére tanítottalak? Megértetted-e, 
ebből, hogy minden embernek egyformán joga van az élethez és a mun
kához, a szabadsághoz és a jóléthez és fáradozol-e azon, hogy másoknak, 
a föld minden lakosának jobb és szebb legyen az élete? Élhatott-e a szí
vedig a templomban hirdetett evangélium, a bűnbocsánat oltáriszentsé- 
gével éltél-e, jelentettek-e számodra ezek valamit? A kapott békesség 
ösztönzött-e arra, hogy mások békességével, sőt az egész emberiség bé-
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kéjével törődj, hogy ne pusztítsa el a legdrágább értéket, az Isten által 
teremtett életet a megatonnákra felfokozott gyűlölet? Ezekre a kérdé
sekre Isten nem a templomban elmondott imádság szavaiban, hanem az 
élet cselekedeteiben várja a választ. Mert a templomnak csak a.ddig van 
jelentősége, amíg belőle Istenhez ragaszkodó és a felebarátnak szolgálni 
tudó élet fakad. Különben Isten kivonul a templomból és hagyja romba 
dűlni azt, vagy maga teremt olyan történelmi szituációt, amely által le
rombolja a templomot. Ezt tette a Salamon templomával a fogság ide
jén és ezt tette a fogság után épült templommal, és ezt teszi mindazok
kal a templomokkal, amelyek körül a gyülekezet elfeledte, hogy a temp
lomban hangzó ige és kiszolgáltatott szentségek megújítanak és szolgá
latot követelnek. A szépen megépített, vagy újonnan tatarozott templo
moknak a jövendője az Isten akaratát cselekvő gyülekezet kezében van 
letéve. A gyülekezet és az egész egyház léte viszont attól függ, hogy a 
templomban jelenlevő és igéjében hozzánk szóló szent Istennek engedel
meskedik-e folyton újuló szeretetével fáradozik-e mind azért a jóért, 
amivel a világ és a felebarát javát szolgálja.

Templomszentelési emlékünnepen feltétlenül gondolnunk kell arra a 
Jézus Krisztusra, aki saját testének templomát rombolta le értünk, hogy 
a feltámadásban felépítve azt minden keresztyén számára drága lehető
séget teremtsen arra, hogy életünk romosodó temploma megújuljon, meg- 
szentelődjék, hogy abban a hétköznapokban is a szeretetszolgálat Istent 
dicsőítő és embert felkaroló istentisztelete folyjék.

Pintér János


