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Egyházunk útján

A gyülekezet felelőssége a közegyházért
I.

Az Országos Lelkészi Munkaközösségek Országos Választmánya az 
1972. esztendőre 7 téma kidolgozását tűzte ki az egyházmegyei Lelkészi 
Munkaközösségek részére foglalkozás, megbeszélés és kidolgozás céljá
ból. Ezek közé tartozik a fenti címen megjelölt fontos témakör is. E té
ma kitűzésével egyházunk vezetőségének az volt a célja, hogy egyházunk 
diakóniai teológiájának szellemében tudatosítsuk lelkészeinkben, a gyü
lekezet világi vezetőiben, s rajtuk keresztül minden egyháztagunkban azt 
a felelősséget, amellyel közegyházunk irányában tartozunk. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy közegyházunk — s ide értendők a magasabb egyházi testü- 
leteink: egyházmegyénk, egyházkerületünk és Országos Egyházunk igen 
jelentős, sokak által eléggé meg nem becsült anyagi, erkölcsi, kulturális 
és felvilágosító szolgálatot vállalnak és végeznek gyülekezeteink érdeké
ben és azok javára. Anyagi vonatkozásban elegendő, ha pl. csak a Gyü
lekezeti Segélyre, a Központi Alapra, diakóniai intézményeinkre, vala
mint a különböző szermélyi és dologi segélyekre utalunk. Ugyanakkor 
azonban gondolnunk kell minden más szellemi segítségnyújtásra is, amely 
eléri gvíilekezeteink tagjait pl. a Sajtóosztály szolgálatán keresztül, az 
Evangélikus Élet, a Lelkipásztor, az Evangélikus Naptár, a Bibliaolvasó 
Útmutató rendszeres megjelentetésétől kezdve a hittankönyvek, a Biblia, 
az Énekaskönyv, különböző teológiai tudományos könyvek ugyancsak 
rendszeres kiadásáig.

De ezzel egyidejűleg gyülekezeteink javát és érdekét szolgálja az a 
fontos munka is, amelyet lelkészképzésünk terén végez Teológiai Aka
démiánk és a Lelkésznevelő Intézet (Teológus Otthon).

Az elmúlt három évtizedben számos új templomunk, illetve imahá
zunk épült Magyarországi Evangélikus Egyházunkban s igen sok lelkész
lakás és egyházi épület felújítása történt hatalmas összegekkel. Mint
hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk erősen szórvány jellegű, el
képzelhetetlennek látszik, hogy akár számos lelkészi állás fenntartása, 
akár pedig a már említett építkezések és tatarozások elvégezhetők lettek 
volna közös gyülekezeti összefogás és közegyházunk igen jelentős anyagi 
támogatása nélkül.

Azt a megtisztelő, de nem könnyű — feladatot kaptam a Lelkipásztor 
felelős szerkesztőjétől, hogy kilenc egyházmegye Lelkészi Munkaközös
ségeiben a fenti témáról elkészített 12 dolgozatot és 2 korreferátumot a 
fenti témáról elkészített 12 dolgozatot és 2 korreferátumot próbáljam 
összefogni, illetve értékelni. A hozzám eljuttatott dolgozatok között a 
fenti témáról 1 egyházmegyében 3 dolgozat és 1 korreferátum, 1 egyház
megyében 2 dolgozat, 1 egyházmegyében 1 dolgozat és 1 korreferátum 
hangzott el, míg további 6 egyházmegyében 1—1 dolgozatot készítettek lel
készeink.

Feladatom nem lehet az összes dolgozat és korreferátum tartalmának
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ismertetése, mert erre nincs hely, de talán szükség sem. Inkább arra tö
rekszem, hogy a témával kapcsolatos szemléleteket ismertessem és érté
keljem. Összefoglalva: hogyan látják a dolgozathozók a témával kapcso
latos problémát, miben látják annak lényegét? Konkrété: miben áll a gyü
lekezetek felelőssége a közegyházért, milyen területen lehetnek gyüle
kezeteink a közegyház segítségére?

A dolgozatok túlnyomó része helyesen viszonyul a kérdéshez és 
konstruktív megoldási módra és segítségnyújtásra törekszik. Ugyanakkor 
van egy-két olyan dolgozat is, amelynek alapkoncepciójával nem érthe
tek egyet, mert annak egyes megállapításai tájékozatlanságról, sőt bizo
nyos tekintetben meg nem értésről is tanúskodnak.

Alábbiakban a témával kapcsolatban kiemelek olyan csomópontokat, 
amelyeknél a legtöbb dolgozat találkozik, de rámutatok egy-két „korsze
rűtlen” megoldási javaslatra is. Feladatom természetéből folyik, hogy 
gyakran kell idéznem a dolgozatokból.

II.

1. Mit jelent a „közegyház” kifejezés?

A dolgozathozók csaknem teljes egyhangúsággal állapítják meg, hogy 
a „közegyház” kifejezésen felsőbb egyházi szerveinket és intézményeinket 
értik. Ilyenek: az egyházmegye, az egyházkerület, az Országos Egyház, a 
Teológiai Akadémia és a Lelkésznevelő Intézet (Teológus Otthon), a 
Nyugdíjosztály, a Sajtóosztály, a Diakóniai Osztály, a szeretetotthonok, 
a Gyülekezeti Segély, a Központi Alap, az Országos Levéltár és Könyv
tár. Nem tesznek említést az Evangélikus Országos Múzeumról, mert ez 
a létesítményünk a dolgozatok megírása után keletkezett. Természetes, 
hogy e felsoroláshoz hozzáértendők azok a hivatalok és személyek is, akik 
a fenti munkaterületeket összefogják és irányítják (püspöki hivatalok, 
országos iroda, a Teol. Akadémia tanárai, az országos pénztár, a külön
böző ügyosztályok vezetői és munkásai, az esperesi hivatalok, stb.). Egy 
dolgozathozó javasolja, hogy az Evangélikus Életben gyakrabban és rend
szeresebben ismertessék az egyházi központi intézmények jelentőségét és 
szolgálatát, mert „híveink szeretik tudni, milyen célokra adják forintjai
kat és hogyan kerülnek azok felhasználásra. . .  Így jobban kézzelfogha
tó formát öltene az elv: közegyház a gyülekezetekért és a gyülekezetek 
a közegyházért.”

Arról lehetne vitatkozni, hogy e szétágazó szolgálatok együttes meg
jelölésére jó és helyes-e a „közegyház” kifejezés, de ennek eldöntését 
nem tekintem feladatomnak. Mindenesetre jelenleg ez van „forgalom
ban” és köztudatban.

Egy-egy dolgozat hangsúlyozza, hogy a felsőbb egyházi szervek és 
testületek feladata a gyülekezetek irányában: a vezetés, kormányzás és 
ellenőrzés s minderre szükség van egyházunk külső és belső jórendjének 
érdekében. Arra is utalnak a dolgozathozók, hogy ezeknek a „közegyházi” 
szervéknek és testületeknek munkáját és szolgálatát új Egyházi Törvé
nyeink szabályozzák. Hozzátehetjük: az azóta megjelent 14 Szabályrende
let is igen nagy segítségére van közegyházunknak és gyülekezeteinknek, 
hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunkban „mindenek ékesen és jó 
rendben” legyenek.
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2. Az önellátás elve

Egyházunk vezetősége már kezdettől fogva felismerte azt a tényt, 
hogy az állammal kötött Egyezmény értelmében és szellemében egyhá
zunknak céltudatosan kell törekednie arra, hogy az önellátó háztartás 
útjára lépjen. Ennek egyik első lépéseként — alapos felmérések után — 
1959. január 1-től bevezette a Központi Alapi segélyezést.

Ezzel összefüggésben utal az egyik dolgozat D. Káldy Zoltán püs
pöknek a Lelkipásztor 1959. évi januári számában megjelent „Megsegí
tett papok” c. cikkére, ahol többek között ezt olvashatjuk: „Ne remény
kedjünk rendkívüli államsegélyekben . . . nekünk a magunk lábára kell 
állnunk anyagi vonatkozásban is . . .  a Központi Alap megindítása az ön
álló háztartás kiépítésének első jele.” További idézet a dolgozatból: „Egy
házunknak saját erejéből kell fenntartania magát, intézményeit, s bizto
sítani munkásai megélhetését azon a szinten, amelyen a más munkakör
ben dolgozók élnek.”

Egy másik dolgozatból idézet: „A lelkészi és később a segédlelkészi 
kongrua bevezetése . . .  és egyéb államsegélyek leszoktatták egyházunkat 
a gazdasági önellátásról” — írja a múltra vonatkozóan. Ez részben igaz 
lehet, de vajon nem áll-e fenn ma is az a kísértés, hogy a kongrua és 
a Központi Alapi segély csökkenti egyes gyülekezetek híveinek anyagi 
áldozatkészségét? Az volna helyes, ha a kívülről jövő támogatás inkább 
serkentené a gyülekezet tagjait, hogy ők maguk még jobban teljesítsék 
anyagi kötelességeiket saját gyülekezetükben és a közegyház irányá
ban is.

Az egyik dolgozat írója utal 2 Kor 8—9. fejezetekre, mint „az őske
resztyén gyülekezetek közteherviselésének klasszikus példájára.” Egy ide
vonatkozó javaslat: „Érdemes lenne körülnézni a testvéregyházak pénz
ügyi vonalain, hogy milyen formában élnek, illetve készülnek önálló fenn
tartásukra?”

3. A gyülekezet felelősségének kérdése

a) Independentizmus és annak elítélése
Néhány dolgozat rámutat erre a kérdésre is, amelynek lényege az, 

hogy egyes — főleg nagyobb lélekszámú — gyülekezetek elzárkóznak 
a közegyházi célok támogatása elől, vagy legalábbis nagyon vontatottan 
teljesítik ilyen irányú kötelességeiket. Idézet az egyik dolgozatból: „Az 
én házam az én váram ... jól meglennénk magunkban i s . . . ne adjanak 
nekünk semmit, mi sem adunk egy fillért sem . . .  gyakran találkozunk 
ilyen és hasonló egocentrikus, bibliátlan, szeretetlen kijelentésekkel. . .  
Az egyházban nincs helye az independentizmusnak. Egymásért, egymás 
mellé rendeltettünk, hogy szolgáljunk egymásnak. . .  A lelkésznek, mi
közben X. gyülekezetben szolgál, tovább kell látnia szolgálatában a gyü
lekezet határain, de a híveknek is vele együtt.” Idézet egy másik dolgo
zatból : „ . . .  ezek az önző, énközpontú híveink, ha a presbitériumban 
megszólalnak, ilyen mondatokat hallhat a lelkész: elsők magunk vagyunk, 
majd ha jut, oda is adunk.” Egy másik dolgozatból: „Mi sem kérünk 
mástól, más se kérjen tőlünk . .. Remélem, ilyen magatartás ritka, vagy 
talán nincs is.”

Az ilyen önző magatartással szemben hangsúlyozzák a dolgozathozók 
a közegyházért való természetes, magától értetődő felelősséget. „Fel sem 
vetődhet az az elgondolás, hogy a gyülekezetek éljék a maguk önálló
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életét s ne legyenek tekintettel az egész egyházra, a közegyházra” írja 
az egyik. „Ma már tarthatatlan a régi állítás: ,A gyülekezet minden jog
nak kútforrása’ . . . mert a kútforrás maga Krisztus .. . különbözők a szol
gálatok, hivatalok, megbízatások és sokszínűek a lelki adományok, mégis 
egymásért és egymásra nézve vannak” (v. ö. 1 Kor 12,4—6). „Felelősség- 
érzet és felelősségtudat általában csak ott jelentkezik, ahol felébred a 
lelkiismeret. . .  ha a szem nem látja a bajokat, meg nem mozdul a szív 
és a lelkiismeret. . . látás, meggondolkoztatás és a lelkiismeret felajzása 
nélkül nincs felelősségtudat sem a közegyház, sem az egyház szolgái irá
nyában.” További idézetek: „A gyülekezet hévségének hőmérője az, hogy 
mennyit ad kifelé!” . .. „Az önző gyülekezet maga a károsult !”

Az independentizmus gyakorlása néha nemcsak anyagi téren jelent
kezik, hanem más területen is, ami ugyancsak káros közegyházi szem
pontból. Az egyik dolgozat ebben az összefüggésben utal arra, hogy egyes 
gyülekezeti presbitériumok túllépik hatáskörüket. Ugyanúgy helytelen 
„külön békét kötni Rómával” . .. „az illegitim ökuménikus partizánkodás 
felelőtlenség a közegyház ellen, mert hamis glóriát fon egyesek homlo
kára többi szolgatársak egyidejű elmarasztalásával.” Ugyanakkor: „A köz
egyház és a gyülekezet közti organikus egység és összetartozási tudat 
abszurddá minősít minden kiskirálykodást.”

b) Bibliai alap
A dolgozatok általában négy olyan szentírási szakaszra utalnak, 

amelyek a közegyházért való felelősség alapjául szolgálhatnak. Csaknem 
kivétel nélkül szólnak első helyen 1 Kor 12-ről. Hangsúlyozzák, hogy az 
egyház Krisztus teste, az egyes gyülekezetek pedig ennek a testnek tag
jai s a test mint élő organizmus akkor teljesítheti hivatását, ha a tagok 
kifogástalanul látják el külön-külön, de az egész test jórendje érdeké
ben álló, együttes feladatukat és rendeltetésüket. A másik íráshely Csel 
2,44—45, ill. általában véve a jeruzsáiemi gyülekezet, valamint az első ke
resztyének példamutató felelőssége egymásért és a gyülekezetért. Többen 
utalnak a szeretet krisztusi parancsára (Jn 13,34—35), mint minden gyü
lekezeti és közegyházi diakóniának és az egymásért való felelőisségnek 
alapjára. „A szeretet parancsa arra kötelez, hogy a gazdagság és a sze
génység kiegyenlítődjék a keresztyén gyülekezetekben . . .  így lesz Krisz
tus népe egymással törődő, egymás ügyét felkaroló szeretetközösséggé” 
olvashatjuk az egyik dolgozatban. Gyakran idézik Gál 6,2-t is, ameiy 
nemcsak az egy gyülekezeten belüli, hanem a közegyházi felelősségnek is 
egyik locus classicusa.

c) A felelősség ébresztgetése
A közegyházért való felelősségtudatnak ébresztése érdekében szük

ségesnek tartják az ilyen irányú korszerű igehirdetést, a cura pastoralist, 
mint a „legmodernebb igehirdetést” (idézet!), a közegyházi célokért való 
imádságot (utalások a Miatyánk negyedik kérésére), az egyházi sajtó 
idevonatkozó permanens tájékoztatóját, körzeti presbiteri konferenciák 
rendezését és olyan diakóniai magatartást, amely elsősorban a közegy
házi célok érdekében történő anyagi áldozathozatal terén példamutató. 
Utalnak D. Káldy Zoltán püspöknek az Evangélikus Élet 1971. szept 12-i 
számában megjelent cikkére, ahol többek között ez olvasható: „A gyü
lekezet fegyelmezettségéhez hozzátartozik az anyagi kérdésekben való 
felelősségvállalás és kötelességteljesítés. Minden gyülekezeti tagnak tud
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nia kell, hogy a gyülekezet nemcsak lélekből áll, hanem anyagiakból 
is . . .  a gyülekezeti határokon túl anyagi kötelezettségei vannak a közegy
házzal, annak diakóniai intézményeivel, a Teológiai Akadémiával, a 
nyugdíjas lelkészekkel, a szórványgyülekezetekkel szemben.” Egy dolgo
zathozó erről szólva ekként fogalmaz: „A felelős gyülekezet nemcsak a 
szív érzelmes húrjait pengetve zenél a diakóniáról nagy kísérő szöveg
gel, hanem egyszerűen megmutatja, hogy miben áll az adakozás tettek
ben,”

4. Erkölcsi, vagy anyagi segítségnyújtás?

a) Az „erkölcsi” segítségnyújtás kapcsán többen utalnak a már emlí
tett korszerű, diakóniai irányú igehirdetésre és gyülekezeti, közös imád
ságra, valamint ezek nyomán fakadó hitre. Ezzel összefüggésben olvas
hatjuk az egyik dolgozatban -rég nem vagyunk már élő organizmus. 
Nem vagyunk egyesület, híveink mégis 40—80 Ft tagdíjat fizetnek és nem 
áldozatukat teszik oda Isten oltárára. . .  Evangélium és evangélium mun
kálta hit kell ahhoz, hogy legyen elég pénz a gyülekezetekben.”

b) A közegyház érdekében való anyagi segítségnyújtással kapcsola
tosan utalnak új Egyházi Törvényeink idevonatkozó szakaszaira, így el
sősorban az I. tv. 8. §-ának (3), a 11. § (1—2.) bekezdéseire, valamint az 
V. tv. 1. §-a (1—3.)-ra és az V. tv. 2. és 4. §-aira. „Egyházi Törvényeink 
pontosan meghatározzák, hogy mik azok a feladatok, amiket a gyüleke
zeteknek a közegyház felé teljesíteniük kell, hogy ugyanakkor a közegy
ház is teljesíteni tudja szolgálatát a gyülékezetek felé” , írja az egyik dol
gozat. Utalnak továbbá többnyire a következő szentírási helyekre: 1 Kor 
16,1—3-ra és 2 Kor 8—9 fejezetekre (Pál apostol felhívása a jeruzsálemi 
gyülekezet szegényeinek javára történő adakozásra).

A különböző közegyházi célok támogatásának többféle útja és módja 
lehetséges. Így többek között: a közegyházi járulékok pontos befizetése, 
az országosan kötelező offertóriumok, a teológusok szuppllkációs szolgá
lata, az egyházmegyei teológus-ösztöndíjak létesítése és fenntartása, va
lamint a céladományokra való gyűjtés és adakozás (pl. az új Teológiai 
Akadémia és Teológus Otthon építésére). Helyesen állapítja meg az egyik 
dolgozat, hogy „ezek a címletek ne csak költségvetési tételként szerepel
jenek, hanem ezek mögött is ott kell lennie a felvilágosító és diakóniai 
munkának.”

Egyetértenek a dolgozathozók abban is, hogy ezek az anyagi erőfeszí
tések akkor érhetnek el komoly eredményt, ha ezt a munkát (gyűjtés, 
adakozás, perselyezés) jól megszervezzük. Ez gyakran csak kitartó és ne
velő munkával lehetséges. Így pl. a „mozgó perselyezés”, vagy az ún. ál
dozati vasárnapok bevezetése több helyen ellenállásba ütközött, később 
azonban az e téren folytatott felvilágosító és kitartó munka meghozta 
gyümölcsét.

Tisztában kell lennünk abban a tekintetben, hogy amikor a gyüle
kezetnek a közegyházért való felelősségéről van szó, akkor nem beszél
hetünk erkölcsi vagy anyagi segítségnyújtásról, hanem mindkettőről egy
idejűleg és párhuzamosan. Vagyis: az igehirdetés és imádság mellett szem
mel láthatóan és kézzel foghatóan bizonyságot kell tennünk egyházsze- 
retetünkről és áldozatkészségünkről közegyházi céljaink és feladataink 
támogatása és megvalósítása vonalán.
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5. önkényesség, vagy önkéntesség?

Több dolgozat önkényesnek mondja azt a magatartást, ha pl. valaki 
a gyülekezeti és közegyházi célra igen alacsony összeget (évi 20—30 Ft-os 
hozzájárulás) „áldoz” . Idézek az egyik dolgozatból: „Nem tudom önkéntes 
egyházfenntartónak elfogadni az olyan gyülekezeti tagot, aki Istent és 
pénzügyeinek sáfárát, az egyházat kolduló barátnak tekinti, akit holmi 
aprópénzzel ki lehet fizetni.”

A dolgozathozók túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a gyüleke
zeti és közegyházi célok anyagi támogatásának önkéntesnek kell lennie. 
Ezzel 'kapcsolatban utalnak 2 Kor 8,3—5-re („ . .. erejükhöz képest, sőt 
azon túl is önként adakoztak.., önmagukat adták először az Ürnak”). 
Az önkéntesség elvének kell érvényesülnie a három legfontosabb anyagi 
támogatási formában: az egyházfenntartói járuléknál, a különböző célok
ra történő adományoknál (adakozásnál) és a perselyezésnél, offertóriu- 
moknál (v. ö. 2 Kor 9,7-tel is).

Az önkéntesség elve nem zárja ki, hogy azt bizonyos mértékben irá
nyítsuk is. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezeti és közegyházi szük
ségletek fedezetének módjáról és nagyságáról van szó, akkor ezeket a 
szükségleteket igyekeznünk kell minél pontosabban felmérni és egyház
fenntartó híveink előtt konkrétan megjelölni azt az összeget, amelyre 
a fenti célokra feltétlenül szükség van. Minden vonalon törekednünk kell 
a legnagyobb takarékosságra, nem is szólván arról, hogy a gyülekezeti és 
közegyházi céloknak erősen a józan realitás talaján kell maradniok. Ide- 
vonatkozóan idézek egy dolgozatból: „Az irányított összegű adakozás 
(emberi oldal) és a szentebb, biblikusabb, Isten irányította, szabad aka
ratú adakozás (isteni oldal): ez a két oldal az, amelyik szocializmust építő 
napjainkban megvalósítható. . .  E kétfajta adakozás összegének fedeznie 
kell a helyi és országos szükségleteket. . .  Ennek összegszerű kidolgozása 
matematikai feladat. . .  E nagy horderejű pénzügyi problémával csak 
jól tájékozottak foglalkozhatnak eredményesen.” Egy másik dolgozatból: 
„A jólét és felemelkedés korszakát élő hazában az Isten népének is meg
van a módja a jószívű adakozásra!”

6. Az egyházi tized kérdése

3—4 dolgozatban is felvetődik ez a kérdés: szabad-e, lehet-e és szük
séges-e a gyülekezeti és közegyházi célok anyagi fedezetéül tizedet kérni, 
vagy várni híveinktől? Vannak, akik ezt teljesen biblikusnak s ezért 
követendőnek és megvalósíthatónak is tartják. Utalnak egyrészt 4 Móz 
18,21-re, valamint Mt 23,23-ra. Az utóbbival kapcsolatban idézek egy dol
gozatból: „Jézus nemcsak nem törölte el a tizedet, hanem világosan meg
mondja, hogy ezeket (ti. igazságot, irgalmasságot, hűséget) kellene csele
kedni és amazokat (tizedet, böjtöt) sem elhagyni. . .  Isten úr minden földi 
gyermekének minden java felett és igényt tart annak tized részére.” Má
sik dolgozatból: „A tizedet törvénnyé tenni nem lehet. De akik önként 
vállalják, azokra nem mondhatjuk — saját gyenge áldozatkészségünket 
esetleg palástolva — hogy a tizedet így gyakorlók törvényeskedők.. .  
Eljöhet az idő, amikor szükség lesz az egyházfenntartók tizedére.”  Egy 
harmadik dolgozathozó „nagyon szekta-ízűnek érzi” a tizedet, mondván: 
„Ok (ti. a szekták) a kis létszámmal keresztül vihetik, mert szinte egymás 
bukszáját ismerik jól.”

Ügy gondolom, hogy a fentiekhez nem kell kommentár. Ahhoz, hogy
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a ma és a jövő egyházát fenntartsuk, nem kell okvetlenül visszamennünk 
a 3—4000 évvel ezelőtti időkbe, vagy azoknak pénzügyi gyakorlatához. De 
az a „veszély” sem fenyeget bennünket, hogy gyülekezeteinkben modern 
Ananiások és Safirák támadnak. Hogy pedig Jézus nem törölte el a tize
det? Nyilván nem ezért jött erre a világra, hanem ennél valamivel töb
bért. S az is bizonyos, hogy a szegény özvegyasszony két fillérjének 
volt annyi erkölcsi értéke Jézus előtt, mint a farizeusok nagy adományai
nak, vagy a tizednek.

7. Az „átlag” kérdés

Több dolgozatihozó szinte szemrehányó és vádoló hangon említi, hogy 
a nagy gyülekezeteknek az Alföldön, valamint a budapesti gyülekezetek
nek a lelkenkénti átlag (anyagi áldozathozatal) tekintetében most már 
fel kellene zárkózniok pl. a vasi, a borsod—hevesi és a nógrádi gyülekeze
tek átlagához.

Tudatában vagyok annak, hogy a jó statisztikai felmérésre a jelen 
gazdálkodásnál éppen úgy, mint a jövő reális tervezésénél szükség van. 
De arra is ügyelnünk kell, hogy ne legyünk rabjai a számoknak és az 
„átlagnak” . Látásom szerint az átlag-kérdés (lelkenkénti anyagi áldozat
hozatal átlaga) rendkívüli körültekintést és igen alapos helyzetismeretet 
igényel. Ahol pedig ez nincs meg, ott az a veszély fenyeget, hogy könnyen 
„átesünk a ló túlsó oldalára” és könnyelműen bírálgatunk olyan lelkésze
ket és gyülekezeteket (főleg nagy lélekszámú gyülekezeteket), amelyeknek 
összetételét, struktúráját, problémáit nem ismerjük. Az ilyen összehason
lítás eredménye rendszerint a bíráló javára billen', de ugyanakkor köny- 
nyen vezethet lelki önelégültséghez, vagy önigazsághoz (lásd a farizeus
ról és a publikánusról szóló példázatot).

Jól tesszük, ha ilyenkor arra gondolunk, hogy az anyagi áldozatho
zatal átlagának elérésénél jelentős különbség van a szétszórt gyülekeze
tek, a homogén, vagy közepes nagyságú gyülekezetek és a nagy tömeg
gyülekezetek között. Minthogy ez a probléma egyházunkban napirenden 
van, legyen szabad a tisztábban látáshoz egy-két példát felhoznom.

Az egyik példa: ahhoz, hogy egy 1000 lelkes gyülekezet a Gyülekezeti 
Segély vonalán elérje az 1 Ft-os átlagot, össze kell gyűjteni 10 db 100 
Ft-os vagy 20 db 50 Ft-os adományt. Ennek elérése egy lelkész számára 
nem látszik lehetetlenül nagy feladatnak. Ahhoz pedig, hogy pl. Békés
csabán a Gyülekezeti Segély vonalán elérjük az 1 Ft-os átlagot (a gyüle
kezet ún. hivatalos lélekszáma 23 000), szükség van 230 db 100 Ft-os, 
vagy 460 db 50 Ft-os adományra. Ez pedig az öt személyből álló békés
csabai lelkészi kar számára azt jelenti, hogy minden egyes lelkésznek 
külön-külön, egyenként 46, illetve 92 ilyen gyülekezeti tagot kell mozgó
sítania erre a célra. (Csak zárójelben említem meg, hogy ezt a Gyüle
kezeti Segély átlagot egyébként ismételten elérte békéscsabai gyülekeze
tünk). De ugyanez a tétel érvényes az egyházfenntartói hozzájárulás és 
az offertórium átlagára nézve is.

A másik példát a gyülekezeti nyugdíjjárulékkal kapcsolatban hozom 
fel. Egy 1000 lelkes gyülekezet nyugdíjjáruléka kb. évi 2000 Ft, a békés
csabai gyülekezeté évi 40 000 Ft. Az előző esetben egy lelkészi állásra 
eső „átlag” 2000 Ft, a békéscsabai gyülekezetnél (5 lelkészi állás van) 
lelkészi állásonként 8000 Ft-os az „átlag” . Ugyanakkor a békéscsabai 
lelkészek is csak 1350 Ft nyugdíjat fognak kapni, éppen úgy, mint az 
1000 lelkes, vagy ennél alacsonyabb lélekszámú gyülekezetek lelkészei.
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Megjegyzem még azt is, hogy a békéscsabai gyülekezet évente több 
mint 100 000 Ft-ot áldoz külső, közegyházi (tehát nem saját gyülekezeti) 
célokra, ami 10 év alatt egymillió Ft-ot tesz ki. Ugyanakkor — érthető 
módon — nem részesül közegyházi segélyben.

Egy dolgozathozó többek között ezt írja: „Még üzletnek is jó a köz
egyházi járulékoknak pontos és maradéktalan megfizetése” s ugyancsak 
ő mondja: „ . . .  halkan hadd 'kérdezzem meg, hol van az a gyülekezet, 
amely többet adott a közegyháznak, mint amennyit kapott?” A fentiek
ből látható, hogy vannak ilyen gyülekezetek jócskán és ezek elsősorban 
a „megbélyegzett” nagy gyülekezetekből kerülnek ki.

Amikor tehát az „átlagról” beszélünk, necsak arra gondoljunk, hogy 
milyen az átlag a bevételek vonalán, hanem arra is, hogy milyen az átlag 
és főleg a tényleges összeg a közegyházi célokra való kiadások vonalán. 
Ez az, amiről a legtöbben megfeledkeznek s miközben szörnyülködnek a 
nagy gyülekezeteknél kimutatott alacsony bevételi átlagon, nem gondol
nak arra, hogy ugyanakkor a nagy gyülekezetek igenis teljes egészében 
kifizetik a reájuk — régebben az ún. „hivatalos”, vagy most az ún. „való
ságos” lélekszám szerint — kivetett összeget, amely lényegében csaknem 
most is ugyanannyi (néhol több is), mint volt az 1971. évi demográfiai fel
mérések előtt. S azt az érthető körülményt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy kisebb lélekszámú gyülekezetek nemcsak a közegyházi cé
lok támogatása miatt kényszerülnek a magasabb bevételi átlagra, hanem 
elsősorban saját lelkészi állásuk fenntartása érdekében; míg a nagyobb 
gyülekezeteknél a személyi kiadások százaléka jóval kisebb, mint a kis 
gyülekezetek költségelőirányzatának hasonló rovatába (személyi kiadá
sokra) ibeállított százalékarány.

Ne támadjuk tehát értelmetlenül és fölöslegesen a nagy gyülekezete
ket az alacsony bevételi átlag miatt. Inkább vegyük tudomásul azt a 
tényt, hogy a nagy gyülekezetek a közegyházi járulékok pontos befize
tésével döntő mértékben és százalékarányban járulnak hozzá pl. a Nyug
díjosztály és a Központi Alap fenntartásához. Az a tapasztalatom, hogy 
egyes lelkészeink — enyhén szólva — tájékozatlanok alföldi nagy gyü
lekezeteink sajátos helyzetének és az elmúlt három évtized idevonatkozó 
objektív tényezőinek ismerete tekintetében. Sapienti sat!

8. A jövő feladatai

Néhány dolgozathozó javaslatokat is tesz annak érdekében, hogyan 
lehetne a gyülekezeti és a közegyházi célokat anyagi vonatkozásban is 
segíteni, illetve arra törekedni, hogy ezek a terhek fölöslegesen ne növe
kedjenek, hanem elhordozbatók legyenek. Nem valami új meglátásokról 
van szó, mindenesetre nem árt, ha ezeket újból tudatosítjuk lelkészeink
ben és gyülekezeteinkben.

a) Az egyik ilyen javaslat: folytassuk következetesen az anyagilag 
elerőtlenedett, egymástól nem nagy távolságban levő gyülekezeteink 
összevonását. Egyházunk vezetősége ismételten hangsúlyozta, hogy ma 
már luxusnak tekinthető, hogy egymástól 10 km-nyi távolságon belül le
vő, kis lélekszámú gyülekezetek önálló lelkésszel rendelkeznek, akiket 
gyakran Központi Alapi segélyben kell részesíteni, mert különben fize
tésük a létminimum alatt lenne. Lelkészi karunk jelentős része elörege
dőben van s ezért mérjük fel ezt a tényt is reálisan és nemcsak a pénz
zel, hanem a lelkészi munkaerővel is takarékosan és jó beosztással kell 
gazdálkodnunk. Nem tekinthető megnyugtató megoldásnak, hogy ennek
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a helyes és időszerű elgondolásnak ellensúlyozására — vagy hátráltatá
sára — lelkészeink egy része világi másodállást vállal azért, mert a gyü
lekezete nem tud neki megfelelő helyi javadalmat biztosítani. Minden 
jól és hűségesen végzett munka kedves Isten előtt és hasznos társadal
munkra nézve, de a lelkésznek elsősorban saját hivatásának megfelelő 
munkát kell végeznie és abban kell „fáradoznia” . Ki kell építeni tehát 
szórványainkban olyan bázis-gyülekezeteket, amelyekből, mint centrum
ból kiindulva, a lelkész korszerű jármű segítségével nagyobb sugarú terü
leteket tud gondozni, mint azt esetleg eddig tette.

b) Másik javaslat: adjuk el — vagy bontsuk le — fölöslegessé vált 
épületeinket s ezzel egyidejűleg korszerűsítsük a megmaradókat, a fel
tétlenül szükségeseket. Megengedhetetlen ugyanis, hogy egyes presbité
riumok dacból, vagy helytelenül értelmezett hagyománytiszteletből nem 
hajlandók megszabadulni fölöslegessé vált lelkészlakásoktól olyan helye
ken, ahol már nincs lelkész. Különösen tapasztalható ez a társult gyüle
kezeteknél. Felelőtlen és meggondolatlan magatartás ez, mert az épüle
tek állaga mindinkább romlik, a tatarozásnak pedig nincs sem anyagi 
fedezete, sem józan perspektívája. Az ilyen presbiterek nem gondolnak 
arra, hogy értelmetlen magatartásukkal kárt okoznak saját gyülekeze
tüknek, de a közegyháznak is. ök  ugyanis nem hajlandók az ilyen épü
leteknek saját zsebükből való tatarozására, de a kívülről jövő közegyházi 
segély jól jönne. A jövőben egyházunk vezetősége nagyon meg fogja 
fontolni: milyen épület tatarozásához adjon engedélyt s még inkább se
gélyt. Nyilvánvaló, hogy csak olyan egyházi épületeket: templomokat és 
lelkészlakásokat érdemes tatarozni és fenntartani, amelyeknek gyülekeze
ti és közegyházi szempontból létjogosultsága és perspektívája van. Ezzel 
a reális és józan elgondolással meg kell barátkozniok lelkészeinknek és 
presbitériumainknak egyaránt.

c) A harmadik javaslat: a minden vonalon való takarékoskodás. Gyü
lekezeteink struktúrája és adminisztrációja az elmúlt három évtized fo
lyamán hatalmas változáson ment át. Sok helyen már megtörtént e tény 
következményeinek józan levonása: racionalizálás személyekben és anya
giakban egyaránt. Ezt megtapasztalhattuk az Országos Egyháznál, az egy
házkerületeknél, a püspöki hivataloknál és az egyházmegyéknél is. De 
sok gyülekezetünk is összevonta a különböző munkaterületeket és leépí
tette a fölöslegessé vált adminisztrációt. További megtakarítás elérhető 
az orgonák és harangok villamosításával, a takarítás gépesítésével és mi
nél több gyülekezeti társadalmi munka megszervezésével.

d) Az egyik dolgozathozó helytelennek tartja a teológus-szupplikáció- 
val kapcsolatban azt a gyakorlatot, hogy azok a teológusok, akik ösztön
díjjal rendelkeznek, a szupplikált összegből is „szép summát zsebre vág
janak, mint egy törvényes hányadot.” Javasolja, hogy „a teológus a szupp- 
li'kálás esetében útiköltséget és egy bizonyos napidíjat kapjon.”

e) Ugyanez a dolgozathozó közegyházi feladatnak tartja a 25 év óta 
szolgáló lelkészek „hűségjutalmának” folyósítását. Ezzel kapcsolatban ja
vasolja, hogy kisebb gyülekezetekben, ahol a lelkész helyi fizetése nem 
éri el a 2000 Ft-ot, ott „az egyházkormányzat valamilyen alapból egyszeri 
2000 Ft erejéig emlékezzék meg a jubiláló lelkészről. . .  Én ezt az ügyet 
is a gyülekezet felelősségének tartom a közegyházért” mondja. Ezzel kap
csolatban azonban arra kell gondolni, hogy ilyen gyülekezetekben a lel
készek rendszeresen részesülnek Központi Alapi segélyezésben — ha nem 
is mindnyájan — hosszú éveken át s így a közegyháztól a „hűségjutalom” 
sokszorosát kapják meg!
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A fenti javaslatok javarészben első látásra gyülekezeti jellegűeknek 
tűnnek fel, de könnyen beláthatjuk, hogy ugyanakkor közegyházi célt is 
szolgálnak. Mert a gyülekezetek összevonása, a fölösleges épületektől 
való szabadulás és a takarékosságra való törekvés elsőrendű közegyházi 
cél is egyidejűleg: a közegyháznak csökkennek kiadásai a Központi Alapi 
segélyezés és a Gyülekezeti Segély vonalán, illetve felszabadulnak bizo
nyos járulékok és összegek más, fontosabb közegyházi célokra.

III.

Befejezésül röviden csak néhány megjegyzést:
1. Gyülekezet és közegyház összetartozik, egymásra van utalva. Idé

zet az egyik dolgozatból: „A gyülekezet és a közegyház az egy egyháznak 
a része; küldetésük ugyanaz, de helyzeti adottságuknál fogva küldetésü
ket helyzetüknek megfelelően végzik.” Egy másik dolgozatban olvassuk: 
Gyülekezeti bázis nélkül a közegyház fikció, viszont közegyházi tudat
nélkül a gyülekezet puszta egyesület......... a test organikus összetartozása
és egysége egzisztenciális posztulátum!” Ebből következik, hogy az egy
másért való felelősség is közös és egyidejű feladat.

2. Fentiekből folyik, hogy témánkat permanensnek kell tekintenünk 
és ezért a felelősségtudatot is folyamatosan kell ébren tartanunk. Ha a 
gyülekezet felelőssége a közegyházért csökken, ez feltétlenül visszahat 
magára a gyülekezetre s annak kárát elsősorban maga a gyülekezet fogja 
érezni és tapasztalni.

3. A közegyházért, illetve célokért nem elég csak prédikálni és imád
kozni, hanem diakóniai szolgálatot is kell vállalni, még világosabban: 
anyagi áldozatot is kell hozni. Jézus az irgalmas samaritánusról szóló 
példázatával éppen erre akarta figyelmeztetni hallgatóit. Az úton fekvő, 
félholtra vert emberen többet segített a samaritánus cselekedete, mint 
esetleg kegyes imádság. De erre kell nevelni lelkészeinket, felügyelőinket, 
presbitereinket és gyülekezeti tagjainkat is: a kegyes szólamok nem ele
gendők ott, ahol zsebbe kell nyúlni és ilyen „injekciót” kell haladéktala
nul beadni a megfelelő helyre. Ha pedig ilyen diakóniai magatartás és 
cselekedet még hozzá hitünkből és szeretetünkből fakad, akkor reánk is 
vonatkozik majd a nagy „Diakonosz” -nak, Jézus Krisztusnak mondása: 
„Boldogok, akik nemcsak hallgatják, hanem meg is tartják Isten beszé
dét ”

Mekis Ádám

Gyülekezeteink diakóniai struktúrájának kiépítése
Az egyik gyenesi konferencián az egyik lelkész csodálkozását fejezte 

ki, hogy az egyház nem fedezte fel sokkal hamarabb, évszázadokkal ko
rábban a diakóniai teológia jelentőségét. — Ez így történetieden kérdés, 
hiszen majdnem a legutóbbi időkig népegyházi keretben élt az egyház. 
Népegyház struktúrájú egyházban pedig nem lehet a diakóniai teológiát 
a maga teljességében érvényesíteni. Ezért vált szükségessé, hogy a nép
egyházi struktúrát felváltsa a diakóniailag strukturáltság.

A népegyház megszűnése egy társadalmi korszak megszűnését is je
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lenti. A népegyház kifejezetten az osztálytársadalom egyházi struktúrája 
— keresztyén területről beszélünk.

A diakóniai teológia kibontakozása a 60-as évek elején kezdődik. 
Hogy miért a 60-as évektől számíthatjuk kibontakozását, ahhoz a vizsgá
lódásban vissza kell mennünk a történelembe.

A feudális társadalomban élő egyház szerkezetileg is átvette a tár
sadalom osztályrétegződését. Az egyházban is megvannak a társadalom 
különböző rétegei, s valójában az egyházban is folyt a feudális társada
lomra jellemző osztályharc.

A kapitalista társadalom egyházában sem oldódott meg a helyzet. 
Sőt az osztályharc még inkább éleződött az egyházban. Ennek következ
ményeként a munkásság kivonult az egyházból. Ebben az osztálytársa
dalmi egyházban diakóniáról nem lehet szó, legfeljebb a felül levő osz
tály jótékonykodásáról az alul levő társadalmi osztály egyes tagjai iránt.

A diakónia — a mai értelme szerint — nem valósulhatott meg az 
egyházban az összeegyeztethetetlen osztályérdekek miatt, s így nem ala
kulhatott ki az osztályrétegek közötti szolidaritás. A munkás nem vállal
hatott szolidaritást a munkaadóval és viszont. Ez pedig a teljes értékű 
diakónia alapfeltétele lett volna.

Ezért a felszabadulás előtti korokban sem elvileg, sem gyakorlatilag 
nem lehetett kidolgozni a diakóniai teológiát az osztálytagozódás miatt. 
Nyugaton ezért nem lehet ma sem elfogadni a diakóniai teológiát.

Nálunk igazában akkor érett meg a helyzet a diakóniai teológia meg
fogalmazására, amikor kollektív tulajdonba került az ipar mellett a me
zőgazdaság is. Végleg kialakult az osztály nélküli társadalom, megszűnt 
tehát az osztályérdekek különbözősége. Az össztársadalom érdekei egysé
gesek lettek, tehát nincsenek társadalmi érdekellentétek. Nincsenek em
berek egymásnak alá- és fölérendelve, megvalósult az osztálynélküli 
egyenlőség.

A népegyház annak idején tükrözte az osztálytársadalmi struktúrát. 
Miután társadalmunkban bekövetkezett a gyökeres változás, kialakult az 
osztály nélküli társadalom. Tehát létrejött az egységes társadalom. Az 
egyháznak ebben már nincsen vezető szerepe. Viszont a maga teljes 
értelmű szolgálatát, diakóniáját csak ilyen környezetben, egységes társa
dalomban tudja elvégezni. Ezért váltja fel a népegyházi struktúrát a dia- 
kóniailag strukturált gyülekezet képlete.

Hogyan jön létre a diakóniailag strukturált gyülekezet?

„Az igehirdetés fontosságának hangsúlyozása menekülés a diakónia 
elől” — hangzott a teológiai konferencián az egyik hozzászólás. Ennek 
ellenére hangsúlyozzuk, a diakóniailag strukturált gyülekezet kiépítésé
nek első lépéseként az igehirdetés fontosságát!

A gyülekezet, mint struktúra ('szerkezet), felépítés akkor lesz tartós, 
ha Jézus Krisztus az alap! A diakóniailag strukturált gyülekezet alapja, 
egyedüli alapja Krisztus, a Diakonosz! A diakónián pedig Jézus Krisz
tusnak az embervilágért végzett tevékenységét értjük. Egyszerűen nincs 
más adott lehetőség ehhez az alapvetéshez, csak az igehirdetés! Hogy az 
templomban, temetőben, lelkipásztori beszélgetésben történik, ebből a 
szempontból mindegy. De csak az igehirdetés tanúskodik Jézus Krisztus
nak az embervilágért végzett tevékenységéről!

Nem lehet egymás ellen kijátszani az igehirdetést és diakóniát, nem 
lehet rangsorolni sem, mert a diakóniailag strukturált gyülekezet a fel
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támadott Jézus Krisztusról szóló üzenetből él! Jézus elsősorban és leg
szélesebb körben az igehirdetés és a szentségek által szolgál a gyülekezet
nek. Krisztusért járunk követségben! Tehát nem az a kérdés, hogy diakó- 
nia vagy igehirdetés, az sem, hogy diakóma és igehirdetés, hanem az, 
hogy az igehirdetés a diakóniai teológia által meghatározott legyen, tehát 
a szolgáló és szolgálatba küldő Jézus szava legyen!

Az élő Jézus Krisztus szól az igehirdetésíben a ma, konkrét gyüle
kezetéhez, méghozzá úgy, hogy a ma konkrét társadalmával vállaljon 
közösséget és szolgáljon abban. Nem elvont dogmákat, sem elvont etikai 
téziseket, általános morális instrukciókat hirdet, hanem a szolgáló Jézus 
érzületével közelít a közösség dolgához.

Néhány — negatív — illusztráció az előbbiek szemléltetésére a közel
múltban megjelent Lelkipásztorokból:

a) Figyeljük meg, ahogyan Mt 16,36—43, a búza és konkoly példáza
tának magyarázata alapján az előkészítő írója a környezetben található 
bűnöket hogyan közelíti meg. Sokkal többet ír a bűnről, nagyon konkré
tan és részletesen, majd a megoldást rövid általánosságban, sokkal ke
vésbé meggyőzően adja. (Lp 1972. 665. oldal.)

b) Egy példa arra, hogyan szólal meg a jelszóvá és nem életté váló 
diakóniai teológia az előkészítőben. (Lp 1972. 765. oldal)

c) A gyenesi konferencián hallottunk egy elrettentő mondatot, mely 
az élő Jézus Krisztus diakóniáját igen beszűkíti, sőt individualizálja, így: 
„Jézus Krisztus orvos — minden bajra specialista — rendel éjjel és nap
pal!” Még riasztóbb, hogy az illető istentiszteleti rendhez, az igehirdetés 
cégtáblájául szánta ezt.

d) A világtól elidegenedés, individualizálás példája található Lp 1973. 
127. oldalon.

Az igehirdetés az Élő Jézus Krisztus arcát mutatja be. Erről sok 
mondanivalónk van (Zsid 5,11). Az Élő Jézus Krisztus az élet minden 
helyzetében Diakonoszként jár elöl. Érdemes Pál ígehirdetési metódusát 
megvizsgálni, aki mindig arra utal, hogy az Élő Jézus Krisztus így és így 
cselekedett értünk. Állandóan aláhúzza Jézus szolidaritását velünk. A 
gyülekezet magatartására vonatkozó útmutatásokat Jézus magatartására 
való mutatással adja meg. „Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek 
be a KRISZTUS törvényét” (Gál 6,2). Vagy Fii 2,1-ben Jézus szeretetét, 
Isten cselekedetét mondja el, 2,2—4-ben pedig azt, hogy a gyülekezet 
életében mi következik ebből. Fii 2,5—11 leírja Jézusról a klasszikus 
himnuszát, 2,12 pedig így folytatja: ennélfogva szeretteim... és jön Jé
zus érzületének a következménye. 2 Kor 8,9-ben Jézus diakóniáját írja 
le, 8,10—15-ig pedig ennek a gyülekezetben fakadó következményeiről 
szól.

Amikor Pál apostol igét hirdet, akkor ezt Jézussal és a gyülekezettel 
is szinkronban teszi! Nem a gyülekezet gondolkodásától, életstílusától, 
gondjaitól idegen követelményeket támaszt, vagy tanácsokat oszt, hanem 
mindig fennálló kérdések, problémák, az ott adott élét realitásai szerint 
ad megoldást! — Az is igaz, Ihogy Pál attól, akinek tanácsot ad, szolgá
latot követel! Ö tehát nem old meg helyettük semmit. Tehát nem azt csi
nálja, hogy a szószéken elprédikálja — majd a szószékről lerohanva — 
azt, amit prédikált, megcsinálja a gyülekezet helyett. Ezt a gyülekezetre 
hagyja, hadd csinálják meg ők!

A diakóniai igehirdetésnek azonban személyi feltételei is vannak a 
tárgyi feltételek mellett. Tudatosítanunk, hogy az igehirdetés az össztár-
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sadalomért való felelősségvállalást szólaltatja meg. Ennek feltétele pedig 
az, hogy a lelkész jószívvel azonosítja magát a társadalmi renddel, a 
szocializmus építésével.

Ismét egy példa a Lp. 1972. 393. oldaláról. . .
Ezt az aprólékos diakóniát tehát nem azzal a gondolattal végzi a lel

kész, a gyülekezet — tüntető nyüzsgéssel —, hogy ezt vagy azt ez a tár
sadalom még mindig nem volt képes megoldani. A kirívóan elesettek fel
karolása és a felkarolás gyülekezeti megszervezése nem helyettesíti, nem 
pótolja a helyes politikai, egyházpolitikai látást és magatartást. Nem ol
csó praktizálás a diakónia, hanem szoros azonosulás a szocialista társa
dalom közösségével, közösségi életformájával.

A diakóniai igehirdetés a feltétele annak, hogy az igét hallgató gyü
lekezet is ráálljon arra a közösségi életformára, amelyet a diakóniai élet
forma jelent és amelyet az igehirdető magára nézve vállalt, elfogadott 
és megvalósít.

Hogyan funkcionál a diakóniailag strukturált gyülekezet?

A diakóniai funkció szerves része maga az igehirdetés. A diakónia 
mint életforma akkor életképes, ha az Élő Jézus Krisztussal van állandó 
legszorosabb kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot az Élő Jézus Krisztussal a 
diakóniai igehirdetés tartja fenn. (Erre értjük Hm ll,17b-t)

Önmagával van állandó versenyben a diakóniailag strukturált gyü
lekezet: jobban megvalósítani az eddiginél a Jézussal való közösséget, 
annak társadalmi kihatásaiban. Hangsúlyozzuk: önmagával való verseny 
és nem kívülállókkal versenyez! A társadalomban való szolgálat területe 
sók tekintetben azonos a nem egyházhoz tartozók szolgálati területével. 
Nem velük versenyműnk, amikor mi diakóniát végzünk Jézus Krisztus 
követésében, ők pedig humánus cselekedeteket végeznek emberbaráti kö
telességből. „Társadalmunk aktíváinak ilyen irányú szolgálata, kitartó 
munkája sokszor megszégyeníthet bennünket” — írja a Lp egyik cikkíró
ja (Lp 1972. 397. oldal), „örvendetes, hogy egyre gyakrabban más is, 
üzem-, vagy tsz-kollektíva szintén ellát hasonló feladatokat. Nem verseny
társat, hanem segítőtársat látunk bennük, mert ebben is igaz: az arat- 
nivaló sok, a munkás kevés” — írja az Ev. Élet cikkírója (Ev. Élet 1972. 
dec. 10. — a kiemelés tőlünk).

A fenti cikkírók alapállásából derül ki, hogy a másik emberen való 
segítés keresztyén privilégium. Ebből következik a szégyenkezése is. A 
másik pedig, hogy ha a keresztyének eddig jól csinálták volna, a nem- 
keresztyének nem is csinálnák. Esetleg ha más is végzi, üdvözöljük, mert 
a mi munkánkba besegítenek. — Ez tipikusan farizeusi álláspont: ketté
osztja a világot!

A keresztyén ember, ha ilyet lát, nem szégyenkezik, nem versenyez, 
de még azzal sem büszkélkedik, hogy tőlem tanulta az illető, hanem örül, 
hogy ebben a mi egységes társadalmunkban egyre nagyobb hangsúlya 
van a szervezett és spontán segítésnek. Az eredményekben pedig benne 
van a mi erőfeszítésünk is, de nem azért, mert keresztyének vagyunk, 
hanem azért, mert ennek a szocialista társadalomnak tagja, állampolgárai 
vagyunk.

A diakóniai funkciónkat pedig nem másokhoz, hanem egyedül a Dia- 
konoszhoz mérjük!
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Hol funkcionál a diakóniailag strukturált gyülekezet?

Mindenütt, ahol a keresztyén ember a társadalommal érintkezik. Ilyen 
értelemben igaz, hogy „minden diakónia” .

Ezzel a kijelentéssel állítjuk, hogy a diakónia nem kis csoportokban 
funkcionál a gyülekezet egészén belül, hanem a diakónia az egész gyü
lekezet ügye. A kiscsoportos diakóniával megosztjuk a társadalmat, de 
magát a gyülekezetei is: akik funkcionálnak —, akik rászorulnak a funk
cióra — és akik semlegesek a funkciótól. Tehát a diakóniát nem diakó
niailag strukturált kiscsoport végzi a diakóniára rászorulók felé, hanem 
az egész gyülekezet végzi, tudva azt, hogy

mindenki egyrészt szolgálatra kötelezett — az is, aki mások szolgála
tára szorul, pl. az ágyban fekvő beteg szolgálata a maga módján a gon
dolkodás diakóniája,

másrészt pedig mindenki valamilyen módon mások szolgálatából él, 
az is, aki a „kiscsoportban” csak mint szolgáló tartja számon magát. 
(Em 14,7—8)

Így még igazabb a mondás: „minden diakónia” !

Miben ölt testet a diakóniailag struktúráit gyülekezet?

Vigyázni kell arra, nehogy a diakónia jelszavával olyan struktúrájú 
gyülekezetei hozzunk létre, mint hajdan a pietisták: a maguk kis cso
portja, az imádkozok kiscsoportja, a lelkileg érettebbek belső köre, stb. 
Tehát akik mintegy képviselték a gyülekezetben az evangéliumot. A többi 
Isten és ember előtt csökkent értékű gyülekezeti tagnak számított. Most 
pedig ezzel a gyülekezeti diakóniai csoportok alkotásával — ők fogják 
képviselni az egész gyülekezetre vonatkozó diakóniát — még akkor is, 
ha látványos eredményeket érnek is el, nem értünk egyet. Szerintünk a 
gyülekezet többi tagja, esetleg nem látványosan, de közösségi magatartá
sával többet szolgál, jobban szolgál a társadalomnak!

Hogy mégis miben ölt testet ? — Nem lehet sémát adni sem a gyüle
kezeti diakónia feladatairól, sem a megszervezéséről. Pál apostol azt 
mondja: „minden dolgotok szeretetben történjék” (Rm 16,14) Nem a dol
gokat sematizálja. Nem azt határozza meg. hogy milyen dolgoknak kell 
lennie, hogy a szolgálat jól menjen, hanem mindazokat a problémákat, 
amik gyülekezetenként, vidékenként lehetnek nagyon is különbözőek, sze
retetben intézzék el.

A diakóniailag strukturált gyülekezet nem sablonokat, sémákat kreál 
a diakónia végzése ürügyén, hanem a való élet területein, annak meg
felelően tölti be az egymás terhe hordozásának krisztusi törvényét. Ha
táresetben egy szükséges akció megszervezése is lehetségessé válik, vala
ki, vagy valakik felkarolására. De ez alkalmi szervezés. A diakóniailag 
strukturált gyülekezet nem jön zavarba egy váratlan probléma esetén 
sem, de anélkül, hogy állandó készültségben tartott „brigádja” lenne a 
segítés végrehajtására.

A gyakorlati kérdések közül kiemeljük, hogy az alapkérdésre adan
dó válasznál 3 szempontunk van.

1. A gyülekezetben: önmaga felé a diakónia
A diakónia az egyházban — a rend egyháza.
A gyülekezet a saját terheit — áldozat árán is — hordja! Másra nem 

ruházza a maga gondjait — így a dolog könnyebbik végét választva. Nem
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vonja el a közegyház anyagi és szellemi erőit a valóban országos ügyek
től!

A diakónáailag strukturált gyülekezet légköre jó, olyan, ahol szíve
sen vannak a gyülekezet tagjai. A diakóniai létforma alapján vannak 
együtt: a lelkész, a gyülekezet vezetősége és a gyülekezet tagjai. Ez a jó 
légkör azt jelenti, hogy benne tudja magát a gyülekezet egésze az evan
gélikus egyházban, nemcsak az evangélium, az úrvacsora és a hitvallások 
közössége által, hanem részt vállal a magyar evangélikus egyház terhei 
hordozásában. Sőt, saját érdekeit alárendeli az egész egyház érdekeinek, 
döntéseinek.
2. A gyülekezet diakóniája a társadalom felé.

A  társadalomra irányuló gyülekezeti diakóniának csak egy szűk köre 
ilyen konkrét szolgálat, mint a betegápolás, stb. Legtöbbször észrevétlen 
szolgálat ez. Mégis diakónia! Úgy látjuk, hogy diakónia a harmonikus 
családi élet és az erre való nevelés. Nemcsak az összeroppant családok 
helyrehozatala a diakónia, hanem az arra törekvés is diakónia, hogy ne 
roppanjon össze! — Nemcsak a szétzilált munkahelyi közösség helyre
állítása diakónia, hanem a jó munkahelyi légkör fenntartása is diakónia!
— Nemcsak az diakónia, amikor a gyülekezet megszervezi azt, hogy el
hagyottakat ápoljanak, de az is diakónia, hogy a gyülekezet által elér
hető családokban ne forduljon elő, hogy cserbenhagyják az illetőt azok, 
akiknek normális családi körülmények között gondoskodni kellene róla
— azok gondoskodjanak is róla!

Legtöbbször olyan ez a szolgálat, mint a só, kovász és a lámpás szol
gálata.
3. A gyülekezet diakóniájának teljessége.

A  diakónia nem az egyének érdekeit, hanem az össztársadalom ér
dekeit tartja szem előtt. Ezért diakóniai szolgálatot végzünk akkor is, 
amikor valakinek az emberi kötelességtudatát, felelősségét ébresztjük fel 
pl. hozzátartozói iránt. Vagy pedig továbbmenve az egész társadalom 
iránt!

Mindezekből következik, hogy a diakóniailag strukturált gyülekezet 
örvendező reménységben élő gyülekezet.

Még nem vagyunk ott, hogy teljes részletességgel meg tudnánk fo
galmazni a diakóniai teológia teljességét, vagy teljes képet tudnánk adni 
a diakóniailag strukturált gyülekezetről. De abban a reménységben vé
gezzük az igehirdetés, a gondolkodás és a tettek diakóniáját, hogy az 
eddig is előttünk járt Élő Jézus további utat mutat.

A diakóniai teológia az élet teológiája. A feltámadott, Élő Jézus 
Krisztusról tesz bizonyságot. Belőle táplálkozik és az élő emberi közösség 
szolgálatára hivatott. Nem adhat merev sablont, amibe bele akarja gyö
möszölni a valóságos életet, hanem olyan lelkületet és elkötelezést jelent, 
amellyel segíti az emberi életet.

Ahhoz, hogy a jövőben legyen egyház, csak a diakónia útján jutha
tunk el. Csak reménységgel lehet a diakóniai teológiát végezni. Sokan 
gondolták a teológiai eszmélkedés vajúdása közben, hogy az egyháznak 
csak akkor van jövője, ha társadalmi restauráció folytán visszakapja a 
régi lehetőségeit és kereteit. Az Élő Jézusra tekintés pedig éppen arról 
győzött meg bennünket, hogy ebben a merőben új társadalmi helyzet
ben van szolgálati perspektívája az egyháznak.

Baranyai Tamás 
Detre János
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A békés egymás mellett élés 
és az egyházak

Már mögöttünk van a helsinki konferencia első szakasza. Valóiban 
történelmi jelentőségű konferencia volt ez. Joggal állapította meg Kek- 
konen finn elnök a megnyitóban: „Az Önök munkája valóban történel
mi”, az elmúlt napokban Magyarországon járt Waldheim ENSZ-főtitkár 
is joggal beszélt arról, hogy Helsinki a világtörténelem fordulópontja. 
Helsinki gyönyörű épületébe, a Finnlandiába, annak kék falú nagytermé
be —, ahol nemrégen 35 külügyminiszter foglalt helyet — tavaly egy 
percre bekukkantottam. Most úgy arra gondolok: valamikor Weimar- 
ban jártam, Goethe egykori szobáiban, s a lelkes művészettörténész 
Goethe színfilozófiájáról valóságos kis értekezletet tartva elmondotta: a 
kék józanítólag hat, egy kék szobában reálisabban tud az ember dolgokat 
megítélni.

Milyen hosszú út vezetett el addig, hogy Európát, annak problémáit 
józanul lássuk, a realitásokat tudomásul véve, s a járható utat, a jövő 
útját megtalálhassuk Dippoliban, a Finnlandiában, majd Genfben.

Ennek az útnak csak egy-két mérföldkövét említeném. 51 évvel ez
előtt született meg a rapallói egyezmény, a békés egymás mellett élés 
jegyében a Szovjetunió és a német birodalom között, melyet Csicserin és 
Rathenau, a birodalom külügyminisztere írtak alá. Rathenau két hónap 
múlva egy merénylet áldozata lett.

40 évvel ezelőtt, majd 19 évvel ezelőtt újból jelentkezett ilyen le
hetőség, a békés egymás mellett élés lehetősége. Sok minden történt. 
Európa s az egész világ sok keserves zsákutcát járt be, míg a hatvanas 
évek józanodása tovább segítette Európa népeinek megbékélését. De még 
így is 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt — Brandt szavaival élve —, 
hogy Európa népei együtt üljenek le.

Talán 1966 derekától kezdődve érlelődik Európa népeinek konferen
ciája, illetve annak gondolata. De azóta 34 jelentős állásfoglalás fogal
mazódott meg a szocialista országok részéről. Közöttük a Helsinkiben is 
sokat emlegetett 1969. évi Budapesti Kiáltvány. Joggal állapítja meg az 
egyik nyugatnémet lap —, hogy a biztonsági konferencia Kelet törvé
nyes gyermeke. Ügy gondoljuk azért a gyermekért az egész felelős Euró
pa is fáradozott. Annyiban azonban jó a kép, hogy a gyermek a „hol
nap” . Helsinkiben Európa holnapjairól van szó.

A keresztyének érzik a felelősséget ezért a holnapért. 1958-ban — 
amikor a holnappal kapcsolatban még sokan gondoltak a fegyverekre 
is — a keresztyén békekonferencia alakuló ülésén H. J. Iwand theoló- 
giai professzor a szeretet parancsa és Európa újjáépítése címmel tartotta 
bevezető előadását. És valóban melegre, a szeretet melegére volt szük
ség, mert a hidegben, az akkori fagyasztó légkörben építeni, újjáépíteni 
nem lehetett. Ügy gondoljuk, sajátos hozzájárulás volt ez az újjáépítés
hez, mert atmoszféra problémát vetett fel akkor, 15 évvel ezelőtt Iwand. 
Ha motorikus erő is a keresztyén békekonferencia, melyre jó figyelni, az 
Egyházak Világszövetsége, az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Vi
lágszövetség, a Református Világszövetség, az európai egyházak konfe
renciája és több jelentős katholikus személyiség szívügyévé vált a világ és 
Európa megbékélése.

A nemzetközi klíma javulása hozta magával azt, hogy az európai
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egyházak képviselői valamennyien —, keleti és nyugati képviselők — 
együtt tanácskozhassanak közös felelősségükről, hisz az európai egyházak 
negyedik nagygyűlése (Nyborg IV.) még a Bonholm hajó fedélzetén 
tanácskozott, Nyborg V. a semleges Ausztria területén, s Nyborg VI. már 
egész Európa egyházai előtt nyitotta meg kapuit minden korlátozás nél
kül. Az utóbbi évek nagy menetében az egyházak is részt vehettek. 1966- 
ban Ausztriában a szolgálat és megbékélés kérdéséről szólva Visser’t 
Hooft megrázóan nyugtalanította meg Európa egyházait épp az Európá
val kapcsolatos mulasztások miatt. Súlyos katalógust állított fel: keresz
tes háborúk, rabszolgakereskedelem, az európai háborúk, gyarmatosítás, 
Európa felsőbbrendűségi tudata. „Legyen mindez a múlté! —” kiáltott 
fel szenvedélyesen. Majd a,másik oldal felé irányította a figyelmet, Assisi, 
Pascal, Dosztojevszkij, Bonhoeffer. Nem sorolunk fel mindet, mi is ki
egészíthetnénk egypár névvel, de a súlyos mulasztásokkal kapcsolatban 
itt vetődött fel a történelmi felelősség kérdése — Európában, s a kormány
fői tanácskozások szükségességének gondolata.

Nyborg VI. már kimondotta negyedik szekciójának állásfoglalásá
ban, hogy első számú kérdés a biztonsági konferencia létrehozásának 
segítése. Már ott keresik a sajátos hozzájárulás útját, szükségesnek tart
va azt, hogy szakemberek, közgazdászok, politológusok, szociológusok és 
más területen dolgozók tanácskozásait meghallgatva keresse az európai 
egyházak konferenciája a hatékony hozzájárulás lehetőségét.

Peregnek az események, s máris Svájcban Engelbergben vagyunk. 
Testet ölt már a IV. szekció felvetése. Érkezésünkkor egy komoly dosz- 
sziét vettünk át, benne örömmel fedeztük fel az európai egyházak elnök
ségének, a siófoki konferencián megfogalmazott levelét. Ebben Európa 
békéjének megszilárdítása, s az egyházak sajátos hozzájárulása téma
körben emlékeztetve a jelenlevőket a nagy felelősségre, a közvélemény 
szemléletének formálásában, a kormányok akciójának támogatásában. 
Megállapította: kontinensünk békéjéért igen sok a tennivaló.

Több, mint hatvanon vettünk részt a konferencián, s a résztvevők 
mintegy harmadrésze szocialista országok küldöttei voltak. A konferencia 
elnöke Williams főtitkár volt. Williams főtitkár szívügye, ahogy ezt 
Missejuk szovjetunióbéli főlelkész is kifejezésre juttatta, hogy az európai 
egyházak konferenciája az Európa egyházainak, s ezzel Európa népeinek 
közeledését szolgálja, s hidat építsen Kelet és Nyugat között Európában. 
Az alelnök, Ruh professzor volt, a svájci Szociáletikai Intézet részéről 
(Ruh egyébként egy 76 oldalas tanulmányban kritikailag vizsgálta meg 
munkatársaival a svájci fegyverkereskedelmet). A dossziéban egy doku
mentum-gyűjtemény is volt. Ruh professzor az európai egyházak, az 
Európa békéjéért felelős munkacsoport tagjaihoz körkérdést intézett. Négy 
kérdésre kért választ.

1. Az Ön egyházában miként munkálkodnak a békéért?
2. Az európai Bizonsági Konferenciával kapcsolatban milyen mély

ségben informálódik egyházának népe?
3. Milyen konfliktusok adódtak az egyház politikai elkötelezettségé

vel kapcsolatban?
4. Egyháza milyen politikai tevékenységet fejthet ki?
Az NDK, az NSZK, Franciaország, Anglia, Hollandia, Szovjetunió, 

Románia és Svájc egyházai adtak választ. A szocialista egyházak orszá
gai a 4. kérdéssel kapcsolatban az egyházak tagjaival foglalkoztak.

A megkérdezettek mindegyike egyértelműen vallja a békéért való 
felelősség szükségességét. Ruh professzor kritikailag állapítja meg, hogy
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az összeurópai perspektíva tekintetében a politikusok Keleten és Nyu
gaton előbbre vannak, mint az egyházak.

Eklatáns különbség van az európai Biztonsági Konferencia megíté
léséiben. A kelet-európai keresztyének sokkal pozitívabbak. Ruh felveti 
a válaszok elemzésének szükségességét. Ilyen megállapítást is tesz: ta
lán a nyugatiak apatikusak?!

*

Két politikai tájékoztató meghallgatásával kezdődött a konferencia. 
Jain Sproat, az angol konzervatív párt titkára és Simái Mihály közgaz
dász professzor Budapestről tartották meg előadásaikat, melyekben Eu
rópa problémáit, politikai, gazdasági szempontból taglalták. Simái pro
fesszor felvetette, illetve kimutatta, hogy Európa békéje milyen jelentős 
forrásokat szabadíthat fel a harmadik világ számára. Ezt nagy érdeklő
déssel is hallgatták, hisz a konferencia tudja azt, hogy Európa problé
máinak megoldása egyéb problémák megoldását is segíthetné.

Szakemberek, politológusok, újságírók, szociológusok fóruma követ
kezett. A bizakodás is kifejezésre jutott, de megfogalmazódtak azok a 
nehézségek is, amelyek igen elmélyült, beható beszélgetést igényelnek 
Helsinkiben, Genfben, s majd újból Helsinkiben. A bizakodás és a beható 
beszélgetés szükségességét igazolta is az első forduló Helsinkiben.

Négy szekcióban dolgoztunk.
1. A teológiai reflexió, mint a békemunka alapja.
2. Az egyházak és az ifjúság fellépése a béke érdekében.
3. Az egyházak hozzájárulása a politikusok béketerveihez.
4. Az egyház nemzetközi szervezeteken keresztül végzett munkája.
Magyarországról hárman voltunk, ketten a református egyház részé

ről, Ráski Sándor püspök a 3. szekcióban, Kovács Attila a 4. szekcióban, 
én pedig az 1. szekció munkájában vettem részt.

A békével kapcsolatos teológiai reflexiókat szükségesnek ítéltük, 
hisz itt identitásunkról van szó. A béke kérdése a keresztyén ember 
kérdése is, tehát teológiai kérdés is.

Két tanulmányt dolgoztunk át. Wilm nyugatnémet egyházi elnök és 
Missejuk szovjetunióbeli főlelkész tanulmányát. Egyik sem tudja elvá
lasztani az Istennel való békességtől az emberek közötti béke szolgála
tát. S ennek a szolgálatnak nemcsak perszonális vonásáról beszéltek, de 
ezen túl szélesebben is értelmezték. Idetartozik a népek közötti megbé
kélés. Isten szeretete felszabadít az ellenérzés legyőzésére (Wilm). A bé
ke, a lélek békéje az oroszban a mindenség, a földgolyó békéjét is jelen
ti (Missejuk). Jó volt részletesen e kérdésekről beszélni a csoport egyik 
görög nemzetiségű, görögkeleti tagja, az Istennel való békét, a belső bé
két hangsúlyozta újból és újból. Mi is szóltunk de úgy is, mint az embe
rekkel való béke forrásáról. A beszélgetés kiderítette, mennyire fontos 
a fogalmak tisztázása. Egyetértésre is jutottunk.

A megbékélés kérdésénél a beszámoló is megállapította, a megbé
kélés nem jelenti a társadalmi rendek közötti különbség feloldását, a 
harmonizálást (a konvergenciát). Ez a megbékélés nagyon egyszerű út
ja volna és itt talán nem is kell vizsgázni keresztyénségből. A megbéké
lés nem szünteti meg a -különbözőséget, hanem humanizálja a különbö
zőségek elhordozásának módját. Érdemes talán elgondolkodnunk ezen.

A béke kérdésénél — amelyet a konferencia folyamatnak tekin
tett — felvetődött a többdimenzionalitás kérdése is. A társadalmi igaz
ság kérdése is.
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Úgy gondoljuk, hogy erről a nagyon lényeges kérdésről a béke és a 
társadalmi igazság közötti szoros összefüggéséről egyházainknaknak 
nem szabad elfeledkeznie. Az egyház és társadalom kérdéseivel foglal
kozó 1966. évi genfi világkonferencia világos felismerései nem érvénye
sültek a legkövetkezetesebben — volt közben — visszalépés is (ugyan
úgy mint a nagyon jelentős Pacem in terris után a katolikusoknál). 
Csak örülhetünk annak, hogy magyarhoni egyházunk egyértelműen és 
következetesen vallja egyházunk 1966. évi genfi álláspontját t.i. hogy a 
békés világrend nem valósítható meg a szociális és társadalmi igazság 
megvalósítása nélkül. . .  s míg éhező százmilliók vannak.. .  nagyon 
gyenge lábon állna a békés világrend. (L. Új úton 216. o.)

Az ökumené kapott egy olyan vonatkozást is, hogy az ifjúság hang
ját is, mégha kisebbség is, meg kell hallania az egyháznak. El kell fo
gadnunk azt a türelmetlenséget, amellyel számonkérik, hogy a béke, 
Európa békéje kérdésében félreérthetetlenül foglaljon állást és cseleked
jék az egyház. (II. szekció)

A békéről univerzálisan kell gondolkodni — állapítja meg az 1. sz. 
szekció — miután nem mindenki keresztyén Európában. Együtt kell 
munkálkodni a nem keresztyénekkel a békéért. S ez nem is vet fel teo
lógiai problémát, hisz Isten Krisztusban az egész világot megváltotta, 
nem beszélhetünk úgy, hogy az egyház a megváltottak közössége, a vi
lág a nem megváltottaké. A különbség a felismerésben a megváltottság 
tudatos elfogadásában van.

Ezért még nem keresztyén kezdeményezést is jó 'lelkiismerettel kell 
támogatni — állapítja meg a III. szekció.

A keresztyének és marxisták kapcsolatáról is szólnunk kell. Nem
zetközi konferenciákon e kérdés újból és újból előkerül. Igen fontos e 
kérdésben az elvi tisztázottság. Vettem már részt olyan beszélgetésen, 
melyen az egyik lelkész kijelentette hogy ő marxista. Amerikai és hol
land egyházi emberek megkérdezték, mi az én véleményem e — Nyuga
ton élő — szoiligatársam megállapításával kapcsolatban. Elmondottam: 
Igenlem és vállalom a szocializmus társadalmi célkitűzéseit, de ilyen 
összekeverést elutasítana egyházi vezetőségem — de nemcsak az egy
házi vezetés.

A Fratemité évangélique szeptemberi számában a nálunk járt 
Greiner párizsi püspök benyomásairól. . .  a nyitott templomokról, az ál
lamsegélyről stb. beszámolva megjegyzi: de a dolgok mégis tisztázottak. 
Káldy Zoltán püspök elnök az ő munkatársai úgyanúgy, mint Miklós Im
re államtitkár kijelentették, hogy a marxista—leninista ideológia és a ke
resztyén hit nem egyeztethető össze.

Szükségesnek mutatkozott, hogy a békével kapcsolatban az egyház 
a szemléletformálásban is segítséget nyújtson. (I.—IV. szekció) Előítéle
teket kell felszámolni! A jövő évi, januári imahét is szolgálhatja Európa 
megbékélését, még úgy is, hogy keletiek és nyugatiak kölcsönösen vál
laljanak vendégszolgálatokat. (IV. szekció)

Ha visszatekintünk a konferenciára, látjuk azt, hogy vannak olyan 
kérdések, amelyekben különböző felismerések mutatkoztak. De ehhez 
szükséges az egymással való beszélgetés, és beszélgetni csak jó atmosz
férában, klímában lehet. Ez az, amit valamikor sajátos hozzájárulás
ként Iwand is igényelt.

Úgy gondoljuk, ha nagyon őszinte és nyílt viták színtere is volt 
Englberg, a légkör testvéri Volt. Ennek a légkörnek a megteremtéséért 
Williams elnökünknek is köszönetét mondottunk.
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Volt valami pünkösdi ebben a légkörben, ebben az együttlétben, a 
Miatyánkot 18 nyelven, ki-ki az anyanyelvén mondotta el, az egy Úr
tól tanult imádságot, az egy Űr népe, protestánsok, szabadegyházbéliek, 
anglikánok, katolikusok, orthodoxok — nem szólva arról, hogy keletiek 
és nyugatiak.

A záró-istentiszteleten Angliából egy anglikán testvérünk és a Szov
jetunióból egy baptista testvérünk osztotta az úrvacsorát. Együtt éltük 
meg, hogy egy test tagjai vagyunk. Együtt énekeltük 3 nyelven, franciául, 
angolul, németül a Cantate Domino c. ökuménikus éneket könyvből.

Az istentisztelet alatt fülembe csengett a konferencia nyitó igéje: 
Es. 57. 18—19. „Utait látom és meggyógyítom őt, vezetem ő t . . .  Megte
remtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze 
és közelválóknak, így szól az Úr és meggyógyítom ő t . . . ” Majd eszembe 
jutott, hogy valamikor Stockholmban Söderblom érsek a nagy egyházi 
konferencián is ilyen gyógyulásért sóvárgott a süketnémával kapcsolat
ban (Márk 7, 35—38). A süketnéma a maga világába van bezárva, s ezért 
nem tud a másikhoz eljutni, sem a másik őhozzá. Nem érti meg fele
barátja szavát, szívverését, örömét vagy gondját. . .

Igen — a keresztyénség hasonlítható a süketnémához — mondotta 
akkor, ott Stockholmban Söderblom.

Igen! — így szólt az Úr — „én meggyógyítom őt” véremmel, magam
hoz vonva meggyógyítom őt uralkodásból szolgálatra, az egymás ellen 
való létből az egymás mellett élésre, az egymás el nem szenvedéséből az 
egymás elhordozására, a némaságból az egymással szót értésre. . .  Ezért 
van ajkunkon a „hálaének” . S ezért adhattunk hálát és ezért adunk há
lát Cantate Domino! Ezért. . .  Jer, dicsérjük Istent. . .  a jóságos Isten áld
jon továbbra is minket, hogy vidáman s békén tölthessük életünket:

Lehel Ferenc
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Tanulmányok

AZ ETIKAI GONDOLKODÁS TÉTELEI 
A KELET-EURÓPAI EVANGÉLIKUS TEOLÓGIÁBAN

Dr. Nagy Gyula professzornak a Societas Ethica 1973. évi 
gyűlésén (szeptember 4—6.) elhangzott előadása.

Az 1973. évi gyűlésükön a kelet-európai szocialista államok etikai 
gondolkodása áll homloktérben. Feladatom az, hogy beszéljek az etikai 
gondolkodás tételeiről a kelet-európai evangélikus teológiában. Ennek a 
feladatnak úgy szeretnék eleget tenni — amennyire az idő korlátái ezt 
megengedik —, hogy először a történelmi háttérről mondok valamit, és 
csak azután beszélek a teológiai alapelvekről és etikai gondolkodásunk 
konkrét irányairól. Mint minden teológia, úgy a kelet-európai keresztyé
nek etikai gondolkodás-iránya is csak összefüggésekben érthető meg 
(„Kontextual”). Ez a teológia megpróbál választ adni az egészen konk
rét társadalmi, történelmi kihívásokra.

A kelet-európai etikai gondolkodás történelmi háttere
Egyházaink a legújabb korban egy olyan radikális változást éltek át 

történelmi helyzetükben, mint azelőtt aligha. A társadalom összstruktú- 
rájának forradalmi változásában fel kellett adniuk legtöbb korábbi elő
jogukat és világi hatalmi pozíciójukat, azokat, amelyeket jórészt még 
a középkorból örököltek és — Kelet-Európábán talán tovább, mint Euró
pa sok más részében — az új korban is meg tudtak tartani.

Most elveszítették tradicionális társadalmi tekintélyüket („ecclesia 
praecedit”) éppen úgy, mint ahogyan elveszítették az ún. „keresztyén 
államhatalom” nyújtotta sokoldalú támogatást az egyházi életben és 
„konstantinusi előjogaikat” .

Jézus gyülekezete e világban ismét magára maradt. Pontosabban 
szólva: ezentúl ismét egészen az evangélium hatalmára és a hit benső 
erejére támaszkodhat csupán. Ebben a gyökeresen új helyzetben, mi, a 
kelet-európai egyházakban élő keresztyének kénytelenek vagyunk újra 
alapjaiban átgondolni egész teológiai gondolkodásunkat, etikai maga
tartásunkat és egyházi gyakorlatunkat. Hosszú külső és belső küzdel
mek után — amelyekben nem maradtunk mentesek hamis döntésektől, 
hamis reménységektől és hamis félelmeiktől sem — találtuk meg he
lyünket. Az új társadalmi rendet úgy vettük, mint Isten-adta helyün
ket e világban és jó lelkiismerettel tudtuk támogatni a világ fáradozá
sait az anyagi és kulturális javak jobb és igazabb elosztásában.

Ezekben — mint már említettem — döntő szerepet játszottak új 
teológiai felismeréseink és etikai döntéseink. Ezek többek között a kö
vetkezőkben foglalhatók össze:

1. Az egyház világban való feladatának új értelmezése.
2. Az egyházak és egyes keresztyének új életstílusa egy nem-ke

resztyén társadalomban.
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3. A keresztyének és az egyházak általános etikai és szociáletikai 
feladatainak új értelmezése társadalmunkban.

Az ortodoxok, katolikusok és protestánsok, noha különböző teológiai 
előfeltevésekből indultak ki, mégis etikai területen nagyon sok hasonló 
döntésre jutottak. Néhány etikai alaptételünk és irányzatunk megtalál
ható a nyugat-európai teológiában vagy a „harmadik világ” (pl. Latin- 
Amerika) egyházaiban is. Sajnos, bármilyen érdekes is lenne, az idő 
nem engedi meg, hogy a kelet-európai szociáletikai gondolatokat a világ 
más részeinek szociáletikai gondolataival összehasonlítva folytassuk ta
nulmányunkat. Meg kell kísérelnem csupán arra korlátozni magam, 
hogy megmutassam ennek a kelet-európai evangélikus egyházi gondol, 
kodásmódnak fő jellemvonásait és fő motívumait.

Az egyház feladata a kelet-európai evangélikus teológiai gondolkodás
ban
Az említett nagy változás hatalmas erővel vetette fel a következő 

alapvető kérdést: Van-e még az egyháznak egy nem-keresztyén társada
lomban lényeges feladata és ha igen, úgy hol vannak feladatának súly
pont jai?

1. A keresztyén gondolkodásnak már a gnoszticizmus idejétől kezd
ve harcolnia kellett azzal az idegen, idealista-aszketikus gondolattal 
szemben, hogy a világ, testünk és az anyagi valóság Istennek tulajdon
képpeni ellenlábásai, gonosz és Isten iránt ellenséges valóságok. Ez az ál
keresztyén (pseudochristliche) gondolkodásmód nem a bűnre vagy a vi
lágban levő gonoszra, hanam a világra magára tekint úgy, mint az 
ember végső pusztító hatalmára. Elfelejti, hogy még a bűnös világ is Is
ten teremtménye maradt és ez a világ „velünk együtt nyög és sóvárog” 
(Rám. 8, 19.). A világ ilyenfajta szemléletének logikus következménye 
volt, hogy az „egyházat” és a „világot” mint két önálló, egymással ellen
séges vagy egymással idegenül szembenálló valóságot értelmezték: az 
„egyház” az Isten kizárólagos jelenlétének és kormányzásának helye, a 
„világ” viszont mindenestül Isten nélküli világ —. ebben a gondolkodás- 
módban.

Egyházaink ezzel a felfogással élesen szembenállnak. Úgy értelme
zik a világot — még a maga bűnös és elesett állapotában is — mint Is
ten teremtését, ahol az evangélium által és a Szentlélek által folyamat
ban van a megváltás és megújulás és az Isten országában adatott az 
eschatológiai végcél. Az ember és világa „simul creatura et peccator” , 
Isten pedig jelenvaló ebben a bukott emberiségben is, és azért cselek
szik, hogy megőrizze és megtartsa teremtményét. Jézus Krisztusban, az 
evangéliumban váltja meg az újítja meg a világot. De a világi erkölcs
ben is és a társadalom törvényes rendjén át is — amennyiben az jó és 
igaz — a Teremtő maga állítja szembe teremtményét a bűn pusztító 
munkájával.

Ránk keresztyénekre és Jézus Krisztus gyülekezetére e világban te
hát kétféle különböző, de elválaszthatatlanul összetartozó feladat bízatott. 
Ezek megfelelnek az e világban való isteni tevékenység kettős alakjá
nak: Isten világot fenntartó és világot megváltó tevékenységének.

Ez a két egymással összefüggő keresztyén feladat ma sok teológiai 
irányzatban felismerhetően kettészakad. Az erős, gyakran egyoldalú túl
hangsúlyozása a társadalmi és politikai feladatoknak, egy kizárólagosan 
„horizontális” teológia áll szemben a másik oldalon egy gyakran éppen 
annyira egyoldalúan túlhangsúlyozott lelki feladatú egyházfelfogással,
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amely csak az egyén felé és a belső megújulás felé fordul, („evangéli- 
zációs teológia”, „vertikális irányzat” a teológiai gondolkodásmódban.)

A kelet-európai egyházakban élő keresztyének — csak úgy mint aho
gyan a „harmadik világban” élő testvéreink, például az etiópiai vagy libé
riai keresztyének, amint azt ott magam is átéltem —, értetlenül állnak 
szemben ezzel a Krisztus gyülekezetének e világban való kettős feladatát 
szétszakító irányzattal akár a világ és társadalom fenntartását egyolda
lúan hangsúlyozó, akár a megváltó és megújító evangélium továbbadá
sát egyoldalúan követelő irányzattal szemben. Ez — sok hiányossága el
lenére is —, véleményem szerint a legpozitívabb oldal és ha óvatosan 
szabad fogalmaznom, a teológiai gondolkodás és keresztyén magatartás 
fontos feladata ma kelet-európai egyházainkban.

2. Egyházainkban tudják: a keresztyén egyházi feladat „közepe” — 
egy nem-keresztyén társadalomban is — Isten igéjének, az evangélium
nak szolgálata, Isten és a mai ember közötti békéltetés szolgálata a Jé
zus Krisztusban. Az egyház egzisztenciájának végső és legmélyebb értel
me minden időben és minden társadalomban ugyanaz, ami az inkar
náció értelme is volt: hogy a humánum a hit Istenre vonatkoztatottsá- 
gában újra szülessék és az Isten Lelke által megújuljon és megszentel- 
tessék.

Az Isten igéjének — az evangéliumnak és a törvénynek — hirdetése, 
meg a „látható evangéliumnak” a keresztségben és úrvacsorában történő 
kiosztása központi helyét sohasem veszítheti el az egyház szolgálatában. 
Ezért van az istentiszteletnek, a Bibliának és a prédikációnak a kelet
európai egyházak életében olyan maradandó jelentőségük. Turisták, akik 
hozzánk érkeznek, ismételten hangsúlyozzák, meg vannak lepve — hogy 
az egyre erősödő szekularizáció ellenére is — milyen jól látogatottak az 
istentiszteletek, milyen „biblikus” és „egyházi” maradt a teológiai gon
dolkodás a mi egyházainkban.

• Evangélikus egyházaink tapasztalatai alapján hangsúlyozzuk, hogy 
csak ez az „evangélikus centrum”, Jézus Krisztus evangéliumának az 
egyház feladatai központjába helyezése őrizhet meg minket attól, hogy 
igehirdetésünk, teológiánk és szolgálatunk alapjaiban keveredjék valami
fajta ideológiával — legyen az idealista, materialista vagy egzisztencia
lista ideológia — és ilyen módon a meghamisítástól. Az egyház életének 
központjában Jézus Krisztus evangéliuma van és munkálkodik — ez 
az alapállásunk teológiai gondolkodásunkban Kelet-Európábán.

3. Nincs azonban evangélium-hirdetés — és ez szükségszerű folyta
tása az előző alaptételnek — az emberi szükség és fejlődés birodalmá
ban, amely egyúttal nem foglalná magába ai felebaráti szeretet szolgá
latát is. A hit az igéből származik, de továbbmegy — látható alakban — 
a tevékeny, szolgáló hit formájában („pistis di’ agapés energoumené” 
Gal. 5, 6.). Az evangélium hirdetésének útegyengetője, kísérője és gyü
mölcse e világban mindig az önzetlen, segítőkész és aktív keresztyén 
felebaráti szeretet kell, hogy legyen.

Engedjék meg nekem, hogy ezt, a mi teológiai gondolkodásunk szá
mára oly alapvető pontot különösen is aláhúzhassam. Ez ugyanis — a 
már előbb említett mellett — a második kulcspont, amelyből egyhá
zaink gondolkodását és cselekvését helyesen lehet megérteni. Hangsú
lyozzuk, hogy sok különböző megfogalmazásban és különböző hitvallásos 
teológiai fogalommal, de mindig újonnan ezt a meggyőződésünk szerint 
mélv bibliai igazságot akarjuk kifejezni: a gyülekezet és az egyes ke
resztyén ember élete ebben a világban állandó inkarnáció és a hit transz- 
formációja a szeretet egy külső, gyógyító és segítő diakóniai aktivitássá.

599



Mégpedig mindig a mindenkori konkrét, társadalmi-gazdasági, politikai 
és kulturális összefüggésben. Ezt az etikai tételt a különböző evangéli
kus egyházakban — néha még egy és ugyanabban az egyházban is — 
különböző kiinduló pontból közelítik meg. Itt most csak három ilyen leg
fontosabb teológiai tételt említek:

1. A teremtés-teológiából kiindulva: a keresztyének, mint Isten 
munkatársai — más emberekkel együtt konkrét feladatokban, de tőlük 
Isten előtti felelősségükben különbözve — vesznek részt világunk meg
tartásának és dinamikus, állandó újjáforfnálásának isteni munkájában. 
Az ember mint „Isten munkatársa” világának kiformálásában a termé
szetnek és a technikának az alakításában jelentkezik — ez a teremtés- 
teológiai gondolat különösen fontos szerepet játszik a kelet-európai lute- 
ránus egyházaknál.

2. Az inkarnáció teológiájából és a krisztológiából kiindulva: Isten 
felvette Krisztus emberré léteiében az egész embernek (és nem csak lel
ke üdvösségének) és az egész emberiségnek (és nem csak a hivők gyü
lekezetének) ügyét. Az egyház és az egyes keresztyén ember feladatát 
Jézus Krisztus munkájából kiindulva kell értelmezni, eszerint ez: Isten 
országának hirdetése („kérügma”) és a szolgáló', segítő szeretet a fele
barát javára („diakónia” ).

3. Végül egy újonnan értelmezett megigazulás teológiából kiindulva: 
a megigazulás a bűnösnek újjáteremtése bűnbocsánat által, egyedül Is
ten kegyelméből történik a hiten keresztül. Ez — noha nem cselekede
tekből történik, mégis — mindig tevékeny, a társadalmi és magán élet
területen megnyilvánuló aktív, felebaráti szeretetté válik. Az egyháznak, 
a gyülekezetnek sohasem szabad csak „önmaga iránt érdeklődő érdek- 
közösséggé” válnia, hanem mindig szolgáló, segítő közösséggé az egész 
társadalom, minden — hivő és nem hivő — számára. Hinni és szolgál
va cselekedni, ez a két fő összetevője a keresztyén egzisztenciának eb
ben a világban. A teológiai-etikai gondolkodás mindig másodlagos 
feladat: válasz (reflexió, reflectere), összehasonlítása hitünknek és cse
lekedetünknek az alappal: a törvényben és evangéliumban jelentkező 
Isten igéjével.

Új erkölcsi légkör és új erkölcsi életstílus a kelet-európai keresztyé
nek számára
Ezután, a jobbára alapvető fejtegetés után, most a második fő kér

déshez jutunk: Milyen konkrét változásokkal járt a már említett, az 
utolsó évtizedekben kiküzdött új feladat értelmezése Jézus gyülekezeté
ben, itt e világban, az egyház és egyes keresztyének életformájára néz
ve Kelet-Európábán? Három ilyen konzekvenciát kell megemlítenünk:

1. Mint elkerülhetetlen feltételt látjuk Jézus gyülekezete jövőbeni 
életének Kelet-Európábán azt, hogy a világot mint „felnőtt” és „e vi
lági” világot vegye tudomásul. A „kcoistantinuszi korszak” , ahol az egy
ház a társadalmi élet koronája volt, számunkra már ki van zárva, többé 
már vissza nem tér. Jézus Krisztus egyházának helyét és szolgálatát egy 
„szekuláris világban” kell megtalálnia.

Ennek a fejlődésnek felismerése — bármilyen fájdalmas is a kon
zervatív keresztyének és konzervatív egyházak számára, akik és ame
lyek inkább a múlt, mint a jövő felé tájékozódnak — azt jelenti, hogy 
nemet mondanak a társadalom és a nem-keresztyén társadalmi struk
túra felett gyakorolt „egyházi gyámkodás” mindenféle formájának.

Ez a magatartás azonban nem jelenti számunkra egy „keresztyén
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ateizmus” vagy egy „Isten nélküli technopolisz” (Harvey Cox) igenlését. 
Éppen így nem jelenti a bármilyen formájú emberi bűn elismerését 
vagy a bennünk és körülöttünk levő világban levő bűn ártalmatlannak 
tartását. Végül egyáltalán nem jelenti az élet eschatológiátlanítását, te
hát az örök Isten országa horizontjának megrablását, amint ezek a ve
szélyek a legújabb teológiai áramlatokban gyakran felléptek. A „felnőtt” 
„szekuláris” világ, a mi lakóhelyünk és földi hazánk, ez az az út, ame
lyen Jézus gyülekezete jár és betölti engedelmesen kettős feladatát. De 
nem a cél és nem a végső valóság, hanem csak az „utolsó előtti állo
más” „Isten városába” vezető utunkon.

2. Mint a keresztyén gyülékezetnek és az egyes keresztyénnek egy 
szekuláris, felnőtt világban tanúsított bibliai-erkölcsi magatartását, úgy 
tekintjük mi, kelet-európai evangélikus egyházakban a „diakóniai élet
formát”, „az egyház életének szolgáló alakját” . Mit értünk ezen a „diakó- 
niai életstíluson” ?

Először is szeretnék arra utalni, amit ez az életforma kizár, össze
egyeztethetetlen egy akár kifejezett, akár rejtett társadalmi uralkodási 
igénnyel, valamiféle klerikalizmussal, vagy teokratizmussal éppenúgy, 
mint egy önelégült, világtól való visszavonultsággal. Különösen bizo
nyos fundamentalista és pietista irányzatokban tud ez utóbbi kísértés 
nagyon erős lenni. „Mi vagyunk a kiválasztott, megmentett nyáj, semmi 
közünk nincs ehhez a bűnös világhoz; lássák csak meg, mire jutnak hi
tetlenségükben Isten ítéletekor” . Amíg az egyház ilyen módon csupán sa
ját egyházi érdekeiért és világi társadalmi pozícióiért küzd, addig a vi
lágot sorsára hagyja, ilyen vagy olyan módon megtagadja Isten teremt
ménye iránti szeretetét, pedig az egyház az egész ember és az egész 
világ szolgálatára hivatott. „egyház a világért” (Bonhoeffer). Rá is érvé
nyes, amit Márk 8,35-ben olvashatunk: „aki elveszíti életét énérettem és 
az evangéliumért — megmenti azt” .

Mint azt már hangsúlyoztuk, ezt a „világért való létet” csak mint 
osztatlan szolgálatot szabad értelmezni a „hirdetett és megélt evangé
lium” szolgálataként. „Az egyház diakóniai életformája” éppen úgy ma
gában foglalja az igehirdetésben megszólaló dinamikus Isten igéje hirde
tését, keresztséggel, úrvacsorával való állandó szolgálatot, mint ahogyan 
magában foglalja az Isten népének segítő aktivitását az ember egész jó
léte érdekében, „a város sebeinek gyógyítására” (Harvey Cox).

„A diakóniai teológia” — ahogyan ezt az erkölcsi alapállást a mi Ma
gyar Evangélikus Egyházunkban nevezni szoktuk — jelenti tehát a ke
resztyének bizonyságtevő életének hangsúlyozását egy nem-keresztyén 
társadalomban az evangélium hirdetésével együtt. A keresztyének ak
tív társadalmi érdekeltségét (engagement, a hétköznapi élet minden te
rületén, önzetlen szolgálatot különbségtevés nélkül mindenki irányában, 
anélkül a hátsó gondolat nélkül, hogy visszanyerjük korábbi befolyásunk 
egy részét, vagy előjogainkat e világban. Jézus gyülekezetében a feleba
ráti szeretet sohasem lehet egy „cél eszköze” , sem az Isten előtti meg- 
igazulásban, sem a világ előtti igazságban. Mindig önmagáról megfeled
kező szeretetnek kell lennie, amely sohasem keres magának semmit: 
sem köszönetét, sem dicsőséget, sem a megbecsülés helyét. Saját helyét 
„a diakónus” helyének látja. Az Isten háztartása sáfára helyének (Máté 
20: 26—28.). Az utolsó helyet igényli tehát, ahol egész szívvel és egész erő
vel másokért és másoknak szolgál, ahogyan Ura és Feje tette egykor, 
aki e világra jött; nem azért, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy ö  
szolgáljon másoknak.
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„Az egyház diakóniai alakjával” a szekuláris világban nem akarunk 
ajtót nyitni valami fajta új „szociális evangéliumnak” (social gospel) 
vagy más „olcsó prakticizmusnak” . Ezekben az egyházakban a keresztyé
nek jól tudják, hogy a társadalmi elkötelezettség a szolgálatra ebben a 
világban nem a „végső kötelék” , nem is a végső cél. Ez mindig csak 
a „legközelebbi cél” ; közvetlen folytatása és következménye az evangé
lium hirdetésének és a hit „igazi gyümölcse” .

3. A „diakóniai életstílus” harmadik fontos összetevőjeként említem 
az állandó elhatározást és készséget erkölcsi együttmunkálkodásra más 
vallású és más világnézetű emberekkel és — ennek következtében — a 
„hétköznapok dialógusát” a társadalom életének kellős közepén. A mun
katársi lét (Partnerscbafit) a szociáletika területén mindenek előtt kész
séget jelent közös törekvésekre világunk emberségessé, humánussá téte
lére, részvételt jelent a szenvedők megsegítéséért folytatott küzdelem
ben, egy igazságosabb gazdasági, társadalmi és nemzetközi rendért foly
tatott harcban, a mi világunkban. Erkölcsi együttműködést jelent hívők 
és nemhivők között, közös szociáletikai területen a társadalom életének 
nagy és „kis” feladataiban.

Csak ez a közös érdekeltség a mindennapok verítékes nehézségei 
között teremtheti meg azután a szükséges, megfelelő légkört a „minden
napi dialógushoz” keresztyének és nerp-keresztyének között. Ez juttat
hat a másik fél elfogulatlan meghallgatására, hitünkről és etikai el
veinkről' szóló sajátos beszámolásra. Ez a „praktikus dialógus”, amely 
a hivatalokban és gyárakban, az utcán és baráti körökben, keresztyének 
és nem-keresztyének között folyik, nézetem szerint még sokkal kevésbé 
megbecsült és kevésbé ismerős, pedig sokkal jelentősebb, mint a szak
értők között folytatott elméleti dialógus, bármilyen fontos legyen ez 
utóbbi is.

A szociáletikai feladatok mai konkrét értelmezése a kelet-európai
evangélikus egyházakban
Ezzel már az utolsó és jogosúlt kérdéshez érkeztünk: mit jelentenek 

ezek a teológiai erkölcsi tételek gyakorlatilag és konkréten az evangé
liumi keresztyének és egyházak számára a kelet-európai szocialista orszá
gokban?

„Az egyház diákóniai funkciójának” horizontja az emberi életnek 
egésze, minden síkon és a személyi dimenzió, meg a társadalmi való
ság minden összefüggésében. Most itt erről csak néhány pillanatképet 
tudunk felvillantani, a teljesség igénye nélkül:

1. A keresztyén felebaráti szeretetnek tulajdonképpeni területe a 
személyes emberi kapcsolatok birodalma. Naponta várnak itt ránk a hét
köznapok ezernyi „kis jó  tettei” : a családban, a hivatásban, napi együtt- 
létben ismerősökkel és ismeretlenekkel. „Egyre gyorsuló élettempónk
ban” mindig jelentkezik az a veszély, hogy a leggyakoribb „hiánycikk” 
az idő, idő másokra, családra, szomszédokra, körülöttünk levő emberi 
szükségre. Gondoljunk csak itt az evangélium „kicsinyeire”, egyedülva- 
lókra, elfelejtettekre, félreállítottakra. Olyan emberekre, akik éhezik és 
szomjazzák az emberi közelséget és egy kis megértést. Olyanokra, akik 
nehéz sorscsapás alatt nyögnek, vagy az egyre több anyagi eszköz bir
toklásáért folytatott küzdelemben már elvesztették életük értelmét, ezek 
ma „felebarátaink” , akkor is, ha nem hittestvéreink.

Szinte áttekinthetetlen terület nyílik itt a diakóniára, keresztyének 
szeretetszolgálatára szekularizált társadalmunkban. Mi nem mások „el
lenére”, hanem mindig „másokért” való keresztyének vagyunk.
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2. Egy második — a mai keresztyén diákonia számára fontos terü
letnek tekintjük egyházainkban a keresztyén hit és életközösség (koi- 
nonia) kisugárzó hatását más társadalmi közösségekre: családra, mun
kaközösségre, népre, társadalomra és az emberiség családjára.

Ha egy keresztyén család igazi házasságot és jó  családi életet él, ha 
a keresztyéniek hűségesen és önzetlenül dolgoznak gyárban vagy mező- 
gazdasági termelőszövetkezetben, úgy ez sohasem marad elrejtve és 
eredménytelenül. Sőt ez nagyon is emberi segítség lehet másoknak, 
ugyanakkor, amikor egyúttal igazán konkrét bizonyságtétel is hitükről. 
Egy kevés „só” az ételt megőrzi és megízesíti.

Milyen hatások áramlanak belőlünk keresztyénekből társadalmi kör
nyezetünkre? Ez olyan kérdés, amely számunkra Kelet-Európábán egyre 
fontosabbá válik. Ez a fajta társadalmi diakóniánk ugyanis különösen 
ott jelentős, ahol egész életfolytatásunk, minden szavunk és cselekede
tünk a nemhivők előtt bizonyságtétellé válik: Krisztusról vagy Krisztus 
ellen, az evangéliumról vagy az evangélium ellen.

3. Mindig világosan kell látnunk, hogy az emberi élet nem csupán 
ezekben a személyes viszonyulásokban folyik. A szociológia arra tanít 
minket, hogy az egyes ember személyes sorsa nagymértékben meg van 
határozva a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális struktúráktól. 
Egy olyan társadalmi rendszerben, ahol a hatalom, a gazdasági javak és 
a kulturális értékek egy törpe kisebbség kezében vannak, sok millió 
ember szenvedését és halálát határozzák meg a rossz struktúrák, ezek
nek a millióknak sorsára — a szükség óriási mérete miatt — gondoskodó, 
karitatív diakóniával csak nagyon kis mértékben lehetünk hatással.

A kivénült vagy bűnösen igazságtalan társadalmi struktúrák újjá- 
formálásában a felelősségteljes keresztyén közreműködés egy további ha
talmas szociáletikai feladata a gyülekezetnek és az egyes keresztyének
nek a társadalomban. Egy olyan világban, ahol ez az átformálódás, az 
igazságtalan struktúrák humanizálódása már teljes mértékben folyik — 
és előbb vagy utóbb a világ még érintetlen részeit is eléri — itt a keresz
tyének számára „semleges terület” egyáltalán nem lehetséges. Urunk 
mindig konkréten és szolgálatra állít arra az oldalra, ahol, a szegénye
ken, szenvedőkön, elnyomottakon — gyakran komoly személyi áldozatok 
árán — valóban segítenek.

Különös hangsúlyt nyer a kelet-európai egyházakban a „béke-diakó- 
niai feladat’’. Aki azt a leírhatatlan szenvedést ismeri, amit országaink a 
két utolsó világháborúban átéltek, talán jobban megérti, hogy egyházaink, 
gyülekezeteink és egyes keresztyóneink a békéért folytatott szolgálatot e 
világban miiért becsülik oly nagyra és maguk is miért akarják gyakorol
ni azt. A béke a mi gondolkodásunkban nagyon konkrét és nagyon át
fogó fogalom. Milliók „túlélésének”, életük kibontakoztatásának, a társa
dalom gazdasági, kulturális és erkölcsi fejlődésének legfontosabb külső 
feltétele és az egyház életének és zavartalan szolgálatának is elengedhe
tetlen feltétele. A béke jelenti számunkra a legátfogóbb közös szociáleti
kai célt az emberiségben. Megköveteli mindnyájunktól, hívőktől és nem- 
hivőktől az állandó együttmunkálkodást, minden közösségben, minden 
népben és politikai rendszerben, az emberiség egy humánusabb (szá
munkra ez egyet jelent azzal, hogy Istentől akart) jövőjéért.

4. A világ ilyen humanizálásához mindig strukturális változások 
szükségesek, de az új struktúrák használata mindig emberektől függ. 
Ezért a társadalom külső sturuktúráinak átformálódása mindig egy új 
társadalmi magatartással jár együtt „az ember benső struktúráinak”
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megújulásával. Ez a „mentalitás átformálásának” szociáletikai felada
ta, a társadalom benső áformálódása.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az értelemnek, a gazdasági, társadal
mi és politikai problémákban való szakismereteknek fontosságát, még
pedig átfogó, interdiszciplináris értelemben. Egyházi emberek, teológusok 
néha szörnyen tudatlanok a legfontosabb társadalmi, gazdasági és poli
tikai kérdéseket illetően, éppenúgy, mint korunk technikai, tudományos 
kérdéseiben. Az első erkölosi feladat itt gyakran számunkra a szorgalmas 
tanulásból és ezekben a problémákban való szakismeret értékeléséből 
áll.

De a mentalitás megújulásához tartozik — és ez azután egy egészen 
genuin erkölcsi feladat az egyház és az egyes keresztyének számára — 
egy új szociális magatartás kialakítása: egy benső készség a másokért 
való életre. A struktúráknak emberekre van szükségük, új és helyes 
struktúrák sem tudnak funkcionálni új és igaz emberek nélkül. Ez a kö
vetelmény jelenti az ember lelkiismeretének állandó ébrentartását (Ein- 
sehárfen dér Gewitssen) társadalmi területen az egész közösség javára 
és üdvére.

Az első feltétel egy ilyen mentalitást átformáló társadalmi diiakó- 
nia gyakorlásához számunkra, keresztyének számára minden nap egy ra
dikális újjászületés, új ember létünk. Az evangélium nélkül Jézusnak 
egy ilyen benső megújulásra tett ígéretei nélkül a keresztyén társadal
mi felelősség elveszti igazi hordozó alapját. Az ilyen ajándékba kapott 
napi hitbeli megújulásból erők sugároznak ki, bátorság és öröm aján
dékozásához, társadalmunkban végzendő csüggedetlen és bátor szociáleti- 
kai szolgálathoz: a személyes emberi életviszonyulásokban, a társadalmi- 
gazdasági struktúrák világában és a társadalmi mentalitás-átformáló 
szolgálatban is.

*

Végezetül szeretnék még valamit megemlíteni. Ami ebben a referá
tumban, mint szerény kísérlet történt, kelet-európai egyházaink etikai 
gondolkodására és cselekvésére jellemzésként, az ezekben az egyházak
ban egyrészt különböző teológiai és etikai terminológiában jut kifejezés
re, másrészt különböző fokon valósul meg, Még távol vagyunk attól, 
hogy egy teljesen „új teológiát” fejlesztettünk volna ki, különböző tör
ténelmi fejlődésünk és teológiai, etikai tradíciónk következményeként.

Ennek ellenére világos és jelentős marad számunkra a közös feladat 
új teológiai, szociáletikai fejlődésünkben, nevezetesen egy „társadalmi- 
diakóniai-szociáletikai tendencia” (gesellschaftsdiakonische-sozialetische 
Tendenz) etikai gondolkodásunkban: hatalmas kibővítése ez az individuál- 
etikának a társadalomban és embervilágban érvényes keresztyén etikai 
feladatokra.

A már lassan-lassan klasszikussá váló Etikájában Dietrich Bonhoef- 
fer egy mélyértelmű fejezetben foglalkozik a keresztyén „valóságérzék
kel” (Wirklichkeitsgemássheit) — Ethik, München, 1966. 241. és kk. —. 
Határozottan azt állítja, hogy a „Krisztushoz mért cselekvés mindig va
lóság-hű cselékvés” . (244. old.) Sem opportunista illeszkedés, sem elvi 
megtámasztása a tényeknek, hanem Isten és Krisztus előtt felelős cse
lekvés a világban és a világért. Ez jelenti a konkrét társadalmi valóság 
komolyan vételét, amelyben élünk. Számunkra, kelet-európai keresztyé
nek számára ez a valóság az az új társadalom, amelyben keresztyén fele
baráti szeretetünket aktívan és mindenki iránt gyakoroljuk. Ez a „való
ság-hűség” azonban mindig egy másik, még döntőbb valóságot is hord,
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a Megfeszítettnek és Feltámadottnak valóságát. Rajta keresztül Isten 
szeretetének erejével, amelyet a Földre hozott, etikai látásainkból élet, 
szolgálat és megújulás származik mindazoknak, akik a mi konkrét vilá
gunkban ránkbízattak.

Németből fordította: 
Dr. Hafenscher Károly

Az örök élet rem énysége
Dietrich Bonhoefer már majdnem szabad ember volt, amikor kivég

zésre vitték. Fogolytársainak egy csoportjával keresztbe-kasu 1 utaztatták 
Németországban, nyilvánvalóan tanácstalanul: mi történjék a letartózta
tottakkal a mind közelebb húzódó frontvonal láttára. A végleges elbo
csátáshoz egész közel volt, de akkor a csoportot utolérte az az SS-kü- 
lönítmény, amely Berlintől kezdve követte őket. Ez a különítmény Bon- 
hoeffert és néhány társát azonnal kivette a csoportból. Tudta, mit jelent 
ez. Angol barátjának, amikor elbúcsúzott tőle, ezt mondotta: „Ez már a 
vég. Számomra pedig egy új élet kezdete.”

Ki tudna így szembenézni a saját halálával! És — ami még ennél 
is fontosabb — iki tudna ilyen bizalommal gondolni azoknak a halálára, 
akiket meghalni látott, öregeket és egészen fiatalokat, akik még: alighogy 
elkezdtek élni. Férfiakat, akik az Északi-tenger jege alatt, vagy Afri
kában a Szahara homokjában, az orosz sztyeppék vagy a tengerek mé
lyén feküsznek; asszonyokat és gyermekeket, akiket a szétbombázott há
zak nyomtak agyon, akiket a gázkamrák aratása kaszált le és a sokkal 
csendesebb, de nem kevésbé félelmetes halál: a betegágyak aratása sza
kadatlanul letarol. Ezeknek és a magunk biztosan elkövetkező halálával 
szemben lehetséges ezt mondani: „Ez egy új életnek a kezdete!”

Ezzel szemben sokkal inkább valóságot és szembetűnőbbet mond a 
másik: „Ez már a vég.” „Porból vétettél és porrá kell lenned” — mond
juk a sírnál a temetési liturgiában. Igen! Ezt az ember a kezeivel meg
foghatja, úgy mint a hantot, melyet a sírba ejt. Igaz, hogy mást is hal
lunk ott: „Az Ür Jézus Krisztus feltámaszt téged amaz utolsó napon.” 
És az ember megpróbál hinni ebben, mert ez tele van vigasztalással. 
Azonban a két kijelentés között félelmetesen nagy összefüggéstelenség 
tátong, mintha egyáltalán nem tartoznának és illenének egymáshoz. Kö
zöttük feneketlen szakadék, üresség terül el, melyen nem lehet könnyen, 
gondolatban sem átugrani. Mi van akkor a halottakkal? Mi lesz egy
kor velem, ha ez a szakadék előttem feltornyosodik? És mi van azzal a 
másik parttal, amelyről a második ige szól, melyet már a szél is elfúj?

Sok szó hangzik el az emberek ajkán erről a feneketlen szakadék
ról, összekuszálódott szavak, megtévesztő tartalommal és ellentmondá
sos sokféleségben.

„Ök alusznak!” — mondják egyesek. Mi is gyakran mondtuk ezt 
már. De ez a megállapítás olyan lapos és egyszerűen kiszámíthatatlan. 
Még a sírba ejtett rögnek is nagyobb súlya van ennél. Ez nem más, 
mint egy régi szólás-mondás, mely a Szentírásban is megtalálható. En
nek a szólás-mondásnak nagyobb ereje volt régen, mint ma. Mert akkor 
még nyomasztóan érezték az emberék az éjszaka veszedelmességét, sö
tétségét, titokzatos félelmeit és remegéssel néztek az éjszaka elé. Az em-
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berek akkor imádkoztak a nyugodt éjjeli pihenésért és a boldog végért, 
a halálért. Alvás s halál testvérek voltak előttük. Mi ma már nem né
zünk ilyen riadalommal az éjszaka elé, a reggel bizodalmában hajtjuk 
fejünket alvásra. Persze ezzel a halál még nincs legyőzve, sőt a halál 
még nagyobb ijedelemmel vesz körül bennünket, mint egykor eleinket, 
ha csak a kórházakba vonulunk is előle. „Ők alusznak”, ez már nem 
elégít ki bennünket, ez már egyenesen öncsalást jelent számúnkra. Az 
öncsalás pedig nem vigasztal és nem ad bizonyosságot.

„Ők az égben vannak” — mondják mások. Így mondjuk a gyerme
keknek is. Pedig a gyermekekkel szemben alig akar az ajkunkra jönni, 
mert automatikusan jön már a kérdés: hol? És mi tudjuk jól, hogy 
a menny és a halál szavaknak a Szentírásban nincs egymással tenni
valójuk. Ellenkezőleg! Hol a Biblia a halálról beszél, azonnal emlékez
tet minket a bűnre, az ördögre, a pokolra. Ügy van, hogy aki a menny
ről beszél, annak szólnia kell a kárhozatról is, mert különben csak fél
igazságról beszél és a másik felével adós marad. És mi pedig nem me
részelünk a kárhozatról szólni, ha a halottainkról beszélünk és saját ma
gunkra is gondolunk. Ha pedig a mennyet kioldjuk a pokollal való fe
szültségéből, akkor a menny kék-rózsaszínű hazugsággá lesz. A hazug
ságok pedig nem vigasztalnak.

Katholikus testvéreink a „tisztító tűz”-ről beszélnek. Pedig nincs 
semmi szentírásbeli bizonyíték róla, még csak kis utalás sem. Micsoda 
rettenetes számadó-mestert csináltak emiatt Istenből! Sem Izrael népé
nek a Sinai hegyen, sem Jézus Krisztus által a tanítványoknak nem 
ilyennek „mutatkozott” be Isten. A Biblia úgy tesz Istenről bizonyságot, 
mint örökké mentő és halálos komolysággal ítélkező, önmagát is oda
adó, szerető, emésztő szent Istenről, akinek látását mi emberek nem 
vagyunk képesek elviselni anélkül, hogy bele ne halnánk. De nem is
meri Öt úgy, mint égi, szőrszálhasogató vaskalapost, aki a kárhozat 
dolgában halasztást adna és ezért magát mérséklésekre is rávenni en
gedné. És nincs itt a menny és pokol közötti rettenetes feszültség is rö
vidre zárva? Nincs itt hirtelen átmenet is, amelyről Isten kinyilatkoz- 
:atása nem tud?

„Elmúlunk és újra leszünk megint” törvényéről beszélnek némelyek. 
Hiszen a sírhalmokból virágok fakadnak, a halálból a kimeríthetetlen 
élet újra visszatér ilyenképpen. Az élet halhatatlan nem számít tehát 
az egyéni halál! Mi is megmaradunk az utánunk következő generációk 
láncolatában.

Mások valami „világszellemről” beszélnek, amely az élet ezernyi 
alakulataiban szétárad és ismét visszafolyik, úgyhogy ami szellemi ben
nünk, nem múlik el, hanem visszatér és a szellem mindent átfogó fényé
ben hömpölyög tovább.

Ki ne érezte már szívének mélyén a nagy szakadék feletti rosszul 
leplezett szorongást a felsorolt megoldások kapcsán? Olyanok ezek a 
megoldások, mint a gyermekek dicsekedése és éneklése, melyekkel ön
magukat bátorítják, ha nekik az éjszakában valahova menniök kell. A 
halál szakadékét nem lehet egy pár henye, üres gondolattal áthidalni. 
Ahhoz nagyon is valódi fény. Ki tud megvigasztalódni a hirosimai rob
banás láttáin abban, hogy az életfolyam kimeríthetetlen? Lehetett ez vi
gasztalás csak egynek is, aki édesanyjának, feleségének, gyermekeinek 
halálát élte át vagy a saját halálát akkor? Ki kívánná a sztálingrádi és 
auschwitzi tömegsíroknál a soha ki nem alvó „szellem lángja” -íról be
szélni? Nem! Becsületesebb és a vigasztalanságban vigasztalóbb, ha az em-
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ber magát semminek érzi és azon életszabályt követi: „együnk, igyunk, 
holnap úgyis meghalunk.”

Ahol az emberek oly sok szót ejtenek a halálról, ott a Szentírás 
hallgat. Mi nem tudhatunk meg semmi mást a Szentírásból elsőnek, 
csak azt, amit keserves tapasztalatunk már ismer és még sem akar el
ismerni, hogy ti. a halál az halál, átfogóan, véglegesen és visszavonha
tatlanul. Szerinte a szakadék betemethetetlen és áthidalhatatlan. Azt a 
sok beszédet és szót, amit mi a szakadék kapcsán ejtünk, az Írás el
vágja és elnémítja ajkunkon.

„Nincs emlékezés Rólad a halálban, ki dicsőít Téged? — ezt imád- 
kozza a zsoltáros (6,6.) és ezzel csak azt veszi komolyan, ami kezdettől 
fogva az ember felől elhatároztatott, ami a Szentírásban a halálról el
hangzott, és pedig nagy és keserű egyértelműséggel: „Porból vétettél, 
porrá kell lenned.” Kérlelhetetlenebbül (ezt ember nem tudja kifejezni): 
az emberből nem marad semmi, ha meghal, sem teste, sem szelleme, 
sem lelke. Megmarad a föld, amiből vétetett.

Sem az ó-, sem az újszövetségben nincs sehol egy olyan kapcsolódó 
pont, melynek révén lehetőség nyílna a halhatatlansági hitre vagy azon 
elgondolásra, hogy van az emberben valami, ami a halál hatáskörén túl
esne, ami benne szunnyadna, a*z égbe juthatna, a tisztító tűzben meg
tisztulhatna vagy visszaáramolhatna az élet elmúlhatatlannak képzelt 
folyamába. Még magának a tökéletesen élő Emberfiának is így kellett 
érettünk meghalnia bűneink magára vételével, ebben a szörnyű, átfo
gó értelemben. Halála nem mérsékelt halál, sem félig halál, sem látszat 
halál volt. A Getsemané kertjében remegés hatja át és imádságának és 
szívének .minden erejével az élethez ragaszkodik, mint minden meg
haló ember. Bizony, a Biblia emberei is ezt a semmivé levést, mely
ről Isten rendelkezése beszél, maguk sem tudták elképzelni. Maguk is 
feltételeztek valami olyat, amit a halál birodalmának neveztek: egy Há- 
deszt, amelyben az elhaltak összegyűjtetnek. Ezek ott alaktalan árnyé
kok, akik a mélyben együtt vannak. Ez a Hádész csak egy kép a sem
mivé levésről, az élet elvesztéséről, amit épp oly kevéssé tudtak elkép
zelni, mint mi sem.

Persze már az ószövetségben nyomát találjuk annak, hogy a halál 
leküzdhetetlen tényével szemben felfoghatatlanul éjvilági híradás jelent
kezett a „világos part”-ról. Itt van megírva két emberről, hogy a hagyo
mány szerint ezek nem haltak meg, hanem elragadtattak a mennybe: 
Hénoeh és Illés. Mózes sírjáról is az van feljegyezve, hogy bér Isten 
ásta meg a sírját, mégsem lehet ezt a sírt megtalálni. És ezért nem 
meglepő, hogy a megdicsőülés hegyén Mózes és Illés azok, akik Krisz
tus mellett állnak egy világos szempillantásig és vele beszélnek. És itt 
van az imádkozok felkiáltása, akik Istenről való legjobb tudásuk elle
nére ugyanehhez az Istenhez appelálnak, aki őket a semmibe vissza
esni engedte, hogy Ö a szeretet, a hűség és az élet Istene. „Te nem 
fogod az én lelkemet a halálban hagyni és nem fogod megengedni, hogy 
a Te Szented rothadást láthasson.” Istennel szemben Istenhez ragaszkod
nak a hit merészségével.

De ez nem minden, amit mi a halottaink és a mi halálunk felől 
megtudhatunk a Szentírásból. Ugyanis Isten maga a halál vasfüggönyét 
egy helyen felszakította és most e résen keresztül egy egészen váratlan, 
egészen új világosság árad be a mi világunkba. Ebben, a fényben, de 
most valóban csak és egyedül ebben a fénysugárban áttekinthetünk a 
halál szakadéka felett. Ez a rés a halottak közül feltámasztott Úr Jé
zus Krisztus feltámadása.
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Isten rendelkezésének szigorúsága: Porrá kell lenned — ezzel a rés
sel nincs rólunk levéve, sem megszelídítve, továbbra is érvényben ma
rad. Jézus Krisztus elszenvedett egy könyörtelen véget, melynek rémü
letét még csak megsejteni sem vagyunk képesek. Ez a rémület nem fi
zikai fájdalmaikban, sem az elhalásban van, hanem .az Isten nélkül való 
szükségességében: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet.” 
Jézusnak azt kellett mivégettünk odaadnia, ami az ő életének tartalma 
és titka volt: Isten közelségét, az Atyával való közösségét és összhangját.

Csak ezzel lesz teljesen világossá és érthetővé számunkra, mit vett 
magára a mi halálunkkal. Ameddig behunyjuk szemünket a Golgota 
előtt, adig még mindig képesek leszünk magunknak bebeszélni, hogy 
az emberi halál jóllehet valami rémítő dolog, de mégis csak természe
tes, sorsszem s mint ilyen az élet másik oldalához tartozik. De a Golgo
tán nyilvánvaló lesz, hogy mindez csak hazugság. A meghalás átok raj
tunk. Meghalni azt jelenti: véglegesen elválasztatunk, elszakíthatunk bű
neink miatt Istentől. Isten elejtett bennünket, levette rólunk kezét. A 
meghalás ítéletet jelent. Ezért nincs „halhatatlanság” . Ezért nincs „menny- 
bemenetel”. Ezért veszítik el érvényüket a mi elmondott „szép és okos 
gondolataink” és szavaink” , amelyek a halálontúli dolgokról hangzanak el. 
Jézus a mi halálunk szerint halt meg. Amit mi ott láttunk, az a mi sor
sunk, amit Ö érettünk szenvedett el. Ki ezt megértette, nem fogja többé 
a halált ártalmatlannak festeni és kicicomázni. Mert az az Istennek átka 
mindazon, ami emberi.

De éppen Jézusnak ezzel a környörtelen halálával szakította fel Is
ten a mi meghalásunknak vasfüggönyét. Egészen következetlenül és nem 
remélten lesz Húsvétkor ebből a rémisztő végből egy csodálatos kezdet. 
Mi nem tapasztalhatjuk meg közvetlenül azt, ami húsvétkor valójában 
történik. Nem láthatjuk, ekkor Istent munkája végzése közben. Mi csak 
örömmel hallhatjuk, hogy itt, ahol a sziklasírnak reménytelensége volt, 
egyszerre csak új élet jelenik meg. Éspedig milyen élet! Jézus nem tér 
vissza egyszerűen a földi létezésének formájában, mint a naini ifjú 
vagy Lázár. Az az élet, melyet Isten sírjából előhozott, egészen más 
természetű, alkatú élet, ezerszeresen előbb, ezerszeresen szebb és ezer
szeresen hatalmasabb, mint az e világi léte volt. Nem sokat tudhatunk 
meg mi ezen életének természetéről. A Szentírás e tekintetben szófukar 
irányunkban, mert a mi szavaink elégtelenek arra, ami itt láthatóvá lett. 
De látjuk Jézus barátait, amint láttára magukat eléje vetik és Jézus 
velük szemben teljes bizodalommal van, azonban egészen új ragyogá
sát a körülötte levők nem képesek elviselni. Látjuk Jézust feltűnni egy
szer itt, máskor ott, teret és időt áttörve. Látjuk, hogy puszta ittlétének 
erejével megváltoztatja az embereket, hogy azok többé nem aggodalma
sok és félénkek, hanem bátrak, többé nem hitetlenek, hanem hivők, 
nem nyugtalanok, hanem megbékéltek, erővel felkészítettek. És ez mind 
az új kezdetnek fénye és ragyogása, amelybe ö  Istentől felemeltetett.

A negyven napig tartó, rövid időben szempillantásokig mulattatott 
meg a gyülekezetnek Istennek ez az új kezdése. De ez az arasznyi fe
szültség elég volt arra, hogy a gyülekezetnek nyilvánvalóvá tegye, hogy 
húsvéttal valóban minden megváltozott. Ahogyan Jézus keresztjén vilá
gossá lett, hogy az emberek halálában Isten ítélete valósult meg, ugyan
úgy Jézus feltámadása tudtul adja, hogy Isten a halálhatáron túl új vi
lágot, új emberiséget, új életet kezd el. Jézus Krisztus ennek az új vi
lágnak teremtője, forrása és remeke. Aki az Ö arcába tekint, megtudja, 
milyen szándéka van Istennek az emberekkel. Jézus a sok testvér között 
az „első szülött.” Az első keserű rendelkezést, mely szerint az emberek
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nek meg kell halniok a vétkükért, a húsvéti örömhír nem törli el. Az 
érvényben marad, mint ahogyan csak Nagypéntek után lett Húsvét. De 
Isten az első rendelkezésnél többet ígér, átugorja azt. A halál most 
már nem az utolsó szava. Az irgalom, a szeretet és az élet megtartja 
győzelmét: Jézus feltámadásának mintaképe, remeke szerint.

Ismerjük az innenső partot: Istennek a rendelkezését az ítéletről. 
Láttuk húsvétikor a másik parton villámlás-szérűén az új életet, az új 
emberiséget megújulva Jézus Krisztus ereje által. Tudjuk, hogy az új 
életnek, a szeretetnek és a szabadságnak erői a g y ü l e k e z e t b e n  
munkában vannak, hogy a megújulás, a megváltozás már itt elkezdő
dik, ha elrejtetten is. Tudjuk, hogy Krisztus az ő gyülekezetének tagjait 
a világba küldi, hogy halál feletti győzelmét hirdessük és cselekedeteink 
szolgálatával tanúsítsuk. Tudjuk, hogy (a világba betör majd) eljön az 
„utolsó nap” , az „ítélet napja” . Ez lesz az Ő aratása, amelyen halálának 
és feltámadásának gyümölcseit begyűjti: a megújított, a megmentett 
emberiséget. Nem tudjuk, mikor és hogyan fog az a nap ránk virradni, 
de tudjuk, hogy el fog jönni, mert Isten a Krisztusban már régóta mun
kában van.

De a nagy szakadék addig megmarad és szorongat bennünket. Mi 
van a partok között? Nincs tapasztalatunk és ismeretünk róla. A temetési 
liturgiának két igéje továbbra is összekapcsolódás nélkül áll egymás 
mellett, és csak a hit képes azokat összekapcsolni: a hit bizonyosságában, 
az Isten hűségében. Ez a hit nem vak hit. Van valamije, amihez tarthat
ja magát: Urunk életében ott áll előttünk a modell, a mintakép, a re
mek. Van egy állandóan sugárzó, fénylő bizonyítékunk Isten végérejár- 
hatatlan hűségében. Tudjuk, hogy ebben a hűségben nem a szakadéké 
lett az utolsó szó, hanem a húsvéti örömhíré, melynek a halálnak is en
gednie kellett. És most mi, mint Péter kiszállhatunk félelmünknek csó
nakjából és Isten megmutatott hűségének hiúján átmehetünk a szakadék 
felett a másik partra, ahol az Űr van, a halottak „első zsengéje” .

És még valami más is mondatik nekünk vigaszul és bizodalmunkra. 
Majdnem csak egy híradás, de aki azt hitben megragadja, talál benne 
olyat, ami a hídnak a korlátja, amivel mi Isten megbízhatóságát össze
hasonlítottuk. Az apostoli hitvallásban valljuk, hogy Krisztus „alászál- 
lott a poklokra.” A pokol szó félrevezet minket. A görög eredeti szö
vegben ez a szó áll: Hádész, a halottak birodalmának neve. Többet nem 
mond a hitvallás, csak azt az egyet: Krisztus volt ott. Krisztus járt ott 
abban a veremben, amelyben az árnyéklelkek lakoznak. Krisztus leszál
lóit egészen a megsemmisülésnek, a nincsnek a szakadékéba. És az új
szövetség hozzáfűzi: ott „prédikált a tömlőében levő lelkeknek” (I. Pt. 
3,19—21). Ö tehát nemcsak mint halott volt ott a halottak között. Ta
lálkozott az árnyéklényekkel, mint az élet hordozója és kijelentette fe
lettük Isten életteremtő igéjét.

Nekünk nem szabad ebből a híradásból többet kihoznunk, mint amit 
az nekünk nyújt. Nem mondhatott meg nekünk az, hogy az életnek igéje 
mit vitt véghez a Hádeszban. Nekünk csak az mondatott meg, hogy a 
halottak birodalma is az életnek a hatókörébe esik, oda is elér Istek kar
ja. Nincs tehát semmi hely, amely az élet Fejedelmének elérhetetlen 
lenne. Mindenütt Övé az utolsó, a döntő szó. Aki ezt felfogta, annak 
bele kell kapcsolódnia Pál apostol dicsőítő énekébe: „Ha élünk, az 
Űmak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, 
akár meghalunk, az Űréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel 
Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkben uralkodjék.” (Róm. 14, 
8—9.).
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Itt megállapodik a Szentírás, ha nekünk kérdésre-kérdéseink támad
nának is. Nem mond többet nekünk. A Szentírás csak megmutatja ne
künk a függönyön támadt rést. Megmutatja a két partot, a halálnak ás 
az új életnek partjait. Megmutatja az Isten hűségének hídját, amelyen 
Krisztusunk az egyik partról a másik partra jutott. És kezünkbe adja 
azt a karfát, azt a leheletfinom híradást, hogy a megsemmisülésnek és 
a halál birodalmának mélységei is Jézus életének sugárzó mezejébe 
tartoznak. És ezzel nekünk meg kell elégednünk. És mi sejtjük is, miért 
nem mond többet: mert ezen a ponton minden „több” már „kevesebb” 
lennie.

Isten megbizonyított hűségéből fakadó bizalomból és megnyugtatás
ból, melyet a „kevésből” és az elegendő „szükségesből” kaptunk, szár
maznak és támadnak a halálról és a halottak sorsáról való jó  és vigasz
taló gondolataink.

Gondoljunk az időre, amely meg akar minket félemlíteni. A két
ezer év, mely húsvét óta eltelt, a százezer év, amely még eltelhet, mi
előtt itt lenne „ama nap”, mely mindent beteljesít. De hát mi az idő 
Istennél? Több-e, mint a türelemnek az a szükséges feszültsége, ame
lyet Isten az emberiségnek kimért, hogy Hozzá hazataláljunk? Jézus 
a keresztfán azt mondja a latornak: „Ma velem leszel a paradicsomban.” 
Ma! Különös kegyelem-e ez, amely ennek az embernek itt biztosítva 
van? Avagy ez nem sokkal több, mint Isten „időérzete” , amelyből Jézus 
itt beszél? Isten előtt ezer év annyi, miint egy nap! Nem szabad-e ne
künk a hűséges Isten időérzetében jobban bíznunk, mint a magunkéban, 
ha ez a „ma” a mi értelmünknek túl súlyos is?

Itt van az a gondolatunk is, melytől nem tudunk szabadulni: mi 
lesz azokkal a halottakkal, akik Krisztus nélkül haltak el. Örökre el
vesztek? Nem szabad engednünk, hogy aggodalmaink és vágyaink nyo
mán magunk vakká legyünk. Ha Jézus szakadatlanul Isten új vilá
gáról beszélt is, szólt Ö arról is, hogy lesz egy utolsó elválasztás és dön
tés is. Az emberek iránti' lángoló szeretete sem engedte meg neki, hogy 
a pokol, az utolsó ítélet és az örök megkegyelmezés közötti feszültséget 
feloldja és megszüntesse. Igen! Egyenesen a szeretete nem engedte meg 
ezt neki. Mert nem szeretet az, amely az embereket megkíméli attól 
a tudattól', hogy ők a halál és az élet közötti választás előtt állanak, ha 
Jézus előtt állnak. És nincs a Szentírásmak egyetlen bizonyságtevője 
sem, aki itt a szentimentalizmusnak helyet adott volna. Isten igéje nem 
mossa el a dolgot azzal, hogy azt mondaná: „Hegyetek elnyelve mil
liók” , hanem egy kétélű kardról szól, amely áthatol a szíveken, a házas
ságokon, a családon, a gyülekezeten és a népeken. Nem könyörületlen- 
ségből és nem a pusztítás örömével! Hanem, mert Isten dicsősége, szent
sége forog kockán. Mert Isten a bűnt gyűlöli elseprő haraggal, oly any- 
nyira, hogy saját Fiát sem kímélte, amikor az emberek bűneit magára 
vette. Nem! Isten igéje nem enged meg semmiféle hamis kiengesztelési 
megváltási kábulatot, még ott sem, ahol a legkedvesebb emberről van 
szó.

Másfelől pedig a legnagyobb komolysággal óvakodjunk attól, hogy 
Isten ítélete elé vágjunk, azt megelőzzük. Bibliai szövegeket mint az. 
utolsó ítéletről szóló intelmeket, a konkolyról szóló példázatot stb. nem 
lehet kíváncsiságunk kielégítésének gondolatával elolvasni. Az is lehet
séges, hogy amit mi hitnek vagy hitetlenségnek határozunk meg előzete
sen, egykor Isten előtt egészen más fényben jelennek meg, mert Ö a 
szíveket vizsgálja.
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Ehhez járul az is, hogy mi nem olvashatjuk a Szentírást azzal az 
előítélettel, hogy az utolsó ítéletnek a metsző híradása mellett -még egy 
másik ítéletvoniaíLat is megismerhetünk majd. Olvassuk csak el Pál apos
tolnak Krisztusról szóló, félre nem tehető kijelentéseit: „ ö  azt, aki sem
mi bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága le
gyünk Őbenne” . (2 Kor 5, 21). „Krisztus váltott meg minket a törvény 
átkától, amikor átokká lett érettünk” (Gál 3,13). Hol van a határ a 
megmentés és az elvetés között, ha azt, akire Isten az egész világ bű
nét és átkát ráhelyezte, mégis az élet hordozójává tette? A Biblia bizony
ságtevői számára elképzelhetetlen, hogy Isten megsértett dicsősége az 
utolsó ítéletben újra helyre ne állíttassék. De éppen olyan elképzelhetet
len, hogy Isten szeretető ne jusson célhoz. Mindkettő Krisztusban tör
tént meg. A végén mindkettőnek számunkra felfoghatatlan módon cél
jához kell elérnie. Persze nem szabad megkísérelnünk, hogy az utolsó 
ítélet és a teljes megváltásnak a híradását, melyben Isten utolsó ellen
ségei is, előttünk titokzatos módon, benne foglaltatnak, egymással össz
hangba hozzuk. E próbálkozás kapcsán vagy Isten szentségéből vagy Is
ten szeretetéből hazugsághoz kellene eljutnunk. Maga Isten azonban 
majd az ő napján meg fogja mutatni, hogy mind e kettő egymással 
szemben hogyan érvényesülhet és hogyan kell érvényesülnie. Azoknak a 
halottaknak a sorsa felől, akikről azt gondoljuk, hogy hit nélkül haltak 
meg, nem tehetünk mást, minthogy Isten végtelen hűségéhez kell mene- 
kednünk és ezt szabad is megtennünk, mert „Minden gondotokat Öreá 
vessétek, mert neki gondja van reátok.” (1 Pt 5, 7).

Így jut minden nyugtalanság elcsituláshoz abban a fényben, amely 
Jézus Krisztus feltámadásának résén át felénk árad. Persze ez nem 
egy olcsó és minden áron való öncsalásnak az elcsitulása, hanem olyan, 
amelyhez Isten újra és újra elvezet az Ö megbizonyított hűsége által. 
Így juthat el a keresztyén ember a halállal szemben igazi szabadságra, 
melyben még oly csendes humor is benne lehet, melyben félelmetes és 
kissé badar kérdések is szerte’pattannák. Napjaink egyik nagy theológu- 
sáról járja az a kis történet: Egy hölgy kereste fel és kérdezte meg tő
le aggodalmas sürgősséggel, Professzor úr, egészen biztos az, hogy mi a 
mennyben viszont fogjuk látni a mi kedveseinket? Igen, egészen bizto
san — felelte az öregúr —, de nemcsak a kedveseinket, hanem a töb
bieket is!

Jó és vigasztaló gondolatokat nyerünk a halálról a Krisztusba vetett 
bizodalmunkból. És még sokkal több jó és vigasztaló gondolatunk támad 
az életről.

A keresztyén ember nem a halálba szerelmes s nem is a halálba, 
mint Isten új világába vezető kapuba. Ha Isten annyira szereti az életet, 
hogy annak megmentésére egyszülött Fiát is odaadja, hogyne kellene 
nekünk akkor ebbe a szeretetbe belekapcsolódnunk szívünknek, lelkűnk
nek és kezünknek minden erejével. így érezte ezt Pál apostol is, ami
kor Rómában súlyos fogságban volt és valójában már leszámolt földi 
életével. „Nékem az élet Krisztus” — írja a filippibelieknek — „és a 
meghalás nyereség.” De azután rágondol Isten e világban folyó aratá
sára: „Ha azonban testben élhetek és gyümölcstermő munkát végezhe
tek, nem tudom, hogy melyiket válasszam. Mert mindkettő szorongat: 
szeretnék elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb, de 
e testben megmaradnom szükségesebb érettetek. És ebben bízva tudom, 
hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való 
gyarapodástokra és örömötökre.”
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Nincs mélyebb és szenvedélyesebb Igen az élethez, mint a keresztyén 
emberé, aki Krisztus feltámadása által vigasztalást nyert. Mert ez Iste
nért vaió igen és ez az igen helytáll akikor is, ha minden más életigény
lés a nélkülözésben és szenvedésben összetörik is.

Ezért, ha elérkezik az elköltözésnek jele és ideje, akkor minden frá
zis nélkül elmondhatjuk: „Ez már a vég. Számomra egy új életnek kez
dete.” Húsvét? Tekintetünk sokkal inkább a meghalásra, mint a halálra 
esik. Nekünk sokkal fontosabb, hogyan leszünk készen a meghalással, 
semmint az, hogyan győzzük le a halált. Szókratész elviselte a meghalást, 
Krisztus legyőzte a halált. A meghalással készen lenni még nem jelenti 
azt, hogy a halállal is készen vagyunk. A meghalós legyőzése az emberi 
lehetőségek keretébe tartozik. A halál legyőzését úgy hívják: feltámadás. 
A feltámadásból élni — az valóban a Húsvét. — Dietrich Bonhoeffer a 
koncentrációs táborban így írt:

„Szívesebben lennék egy gebe, melyet taligája mellett halálra kínoz
nak, mint ember, akinek a 'halálban nincs Üdvözítője.” (Ludwig Hofacker)

Ernst Lange 
Fordította: Novak Elek

(Az egyházi esztendő végén gyülekezeteink figyelme az élet végső 
kérdései felé fordul. Az ismertetett tanulmány segítséget ad ahhoz, hogy 
az örök élet reménységét a feltámadott és élő Jézus Krisztusra tekintő 
hittel szólaltassuk meg a gyülekezetekben. Ezzel oszlassunk el sok téves 
elgondolást és babonát gyülekezeti tagjaink, hallgatóink szívében. [Szer
kesztő])
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Szemle

Gyarmatosítás és vallási 
szabadságmozgalmak

(Vittorio Lanternari. Kossuth Kiadó 1972.)

Lanternari, a Bari egyetem professzora és a római egyetem magán
tanára azon vallástörténészek közé tartozik, akinek a tevékenységét a 
nyugati szakirodalom általában „marxista” jelzővel illeti. Az olasz tudós 
(egyik fontos tanulmánya „Az irracionalizmus az etnológiában” címmel 
magyarul is megjelent) azon kutatók közé tartozik, akik a történeti dia
lektikus módszer alkalmazásával kísérlik meg a vallásos gondolkodás és 
az ehhez kapcsolódó különféle társadalmi jelenségek magyarázatát. Mun
kássága a vallástörténet és az etnológia határán helyezkedik el, hisz val
lástörténeti és vallás etnológiai kérdésekkel egyaránt foglalkozik.

A szerző az afrikai, az amerikai a melanéziai, a polinéziai és az 
ázsiai népek vallásait sajátos szemszögből, mint e népek szabadságvágyá
nak kifejezőit mutatja be, amelyek „a kulturális és vallási autonómia 
programját hidetik és terjesztik, visszahatásként a faji megkülönböztetés, 
az erőszakos asszimiláció, a törzsi rendszer felbomlasztására és a hagyo
mányos kultúrától való megfosztás politikájára, amit a gyarmati köz- 
igazgatás, s nemkülönben a misszionárius egyházak űztek” .

A valláselméleti kutatások fejlődéséhez nélkülözhetetlen minden 
oly&n munka — s Lanternari műve is ilyen —, amely a konkrét vallásos 
rendszereket kutatja. A szerző által vizsgált földrészek profetikus, mes- 
sianisztikus kultuszai, vallásos mozgalmi tág lehetőséget adnak az elem
zésnek. Minden olyan elemzésnek, amely arra irányul, hogy a vallás tár
sadalmi gyökereit feltárja, értékelje, akár a misszionárius egyházak 
„hivatásérzetből” fakadó erőszakos asszimilációját történeti módszerek
kel kivizsgálja, összefüggésben a kor társadalmi mozgásával.

Az etnológia, majd később a szociálantropológia kezdetben nem lá
tott összekötő kapcsot az időben és térben egymástól távoleső mozgalmak 
között. Az elemzések főként néhány területileg is kapcsolódó mozgalomra 
irányultak. Kivételként A. C. Haddon brit antropológus említhető, aki egy 
elemzése során a következő megállapításokhoz jutott: „A társadalmi nyug
talanság időszakait gyakran a vallásos tevékenység megélénkülése jel
lemzi. A régi társadalmi rend meggyengülése, vagy felbomlása új és sok
szor bizarr ideákat ösztönözhet és ezek olyan vallási mozgalmak létre
jöttét ereményezik, amelyek társadalmi és politikai törekvések szentesí
tését kívánják elérni. Közösségek, amelyek elnyomottnak érzik magukat, 
olyan hősnek a feltűnését várják, aki helyreállítja a jólétüket és presztí
zsüket. Az ilyen jelenségek jól ismertek a történelemből és napjaink
ban sem ismeretlenek a civilizáció különböző fokain álló népek között.”

Az A. C. Haddon megállapítására hivatkozó tudósok interpretációik 
során a társadalmi nyugtalanságot kiváltó indítékként a különböző terü
leteken eltérő időpontban meginduló fehér- „benszülött” érintkezést, pon
tosabban: a gyarmatosítást és az ezzel járó „westernizációt” jelölték meg.
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A probléma egészére vonatkozólag egységes nézet azonban az évek 
során sem tudott kialakulni. Kézenfekvő a feltevés, hogy a nézetekben 
megnyilvánuló eltérések a kutatók különböző tudományos, világnézeti 
felfogásából adódnak. Az eltérések egyik nem lényegtelen oka az, hogy a 
kutatás kezdeti időszakában a kutatók egy-egy kisebb nagyobb térség 
mozgalmaira vagy a mozgalmak egy meghatározott típusára korlátozták 
vizsgálataikat. Ebből magától értetődően következett, hogy a mozgalmak
ban egymástól lényegében különböző jelenségeket láttak, amelyeket mind
össze az kapcsol össze, hogy kultúraváltozás.

Olyan módszer kialakítására volt tehát szükség, amely nemcsak a 
mozgalmakban kifejeződő pszichológiai, etnográfiai, szociológiai, gazda
ság és gyarmatosítás történeti mozzanatok értelmezésében nyit utat, ha
nem a mozgalmakat mind önmagukban, mind egymással való jogi kap
csolatukban veszi vizsgálóra.

Ezen módszer kialakítására tett kísérletet V. Lantemari, mikor a moz
galmakat már világviszonylatban tett vizsgálódás tárgyává.

A szerző a vallásos szabadságmozgalmakban a „nyomasztó egyéni 
és kollektív tapasztalatoktól” való menekülés óhaját, valamint a „kultu
rális felszabadulás, a jólét, a szabadság” megteremtésének vágyát látja, 
s ezért egyértelműen pozitívnak értékeli őket. Hangsúlyozza, hogy a val
lási mozgalmak hozzájárultak a gyarmati elnyomás megszűnéséhez és a 
tradicionális kultúra megerősítéséhez. E mozgalmakban ugyanis az ősi 
értékek részben továbbélnek, részben pedig a modern értékekkel való ta
lálkozásuk révén adaptálódnak az új társadalmi-történelmi körülmé
nyekhez.

Lanternari feltárja a vallás társadalmi meghatározottságát, azokat a 
konkrét társadalmi-történeti szükségszerűségeket — így a „kollektív lét
forma” fejletlenségét, a gyarmatosításból és a belső társadalmi feszült
ségekből fakadó antagonisztikus osztályviszonyokat — amelyek a vallá
sos szabadságmozgalmak kibontakozásához vezetnek.

Az értelmezésből azonban egy láncszem kimaradt. A vallás megér
téséhez nem elegendő a szociális alap kimutatása. Ez önmagában még 
nem magyarázza meg azt, hogy miért kapnak társadalmi információk 
vallásos jelentést. A témakör megértéséhez szélesebbkörű szociológiai, 
vallásszociológiai megközelítésre van szükség.

Lehel László
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Az igehirdető műhelye

REFORMÁCIÓ HETI ELŐADÁS-SOROZAT
„ISTENT IMÁDNI, S HAZÁT SZERETNI 

TŐLÜK TANULJATOK”

SZ T Á R A I M IH Á LY
„Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik hirdették néktek
Isten igéjét. . .  és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7)

„Szitérai Mihály csatonem végigélte a 16. századot, részt vett a nem
zeti élet legnagyobb eseményeiben. Mohácsnál megmenekült s tudtunkra 
az ország három különböző vidékén fejtett ki a nemzeti irodalom s a 
reformáció szolgálatában oly tevékenységet, melynek — nehéz megmon
dani — vajon kezdeténél tanúsított-e nagyobb bátorságot, vagy folytatá
sa közben szívósabb kitartást, avagy vége felé bámulandóbb lelkesedést?” 
— írja egyik jeles irodalomtörténészünk.

Emlékezzünk meg erről a sokoldalú, tüzes hitű magyar reformáto
runkról, de úgy, ahogy az ige int, hitét követve és megszívlelve mindazt, 
amit szolgálatából ma is tanulhatunk.

ÉLETÉNEK csak főbb állomásait vázolhatjuk fel. Kezdete és vége 
sajnos homályba vész. Születésének idejét sem tudjuk és helyét is csak 
valószínűséggel állapíthatjuk meg a Somogy megyei Sztára (Tótsztara) 
községben. Biztos adatnak látszik, hagy ifjúkorában az olaszországi pá- 
duai egyetemen is tanult, nemcsak teológiát és filozófiát, hanem, amint 
későbbi munkássága bizonyítja bepillantást nyerhetett a zene és költé
szet tudományába is. Ferencrendi szerzetes volt, tanulmányai befejez
tével így került Sárospatakra, ahol hamarosan Pálóczy Antal zempléni 
főispán udvari káplánja lett. Így érkezett el urával és a zempléni hadak
kal élete egyik legszömyűbb emlékéhez: a mohácsi csatához. Tanúja le
hetett uraink önzésének és közönyének, maroknyi seregünk szétmorzso- 
lódását, de látnia kellett urának, a zempléni főispánnak halálát is. 
Milyen gondolatokkal térhetett vissza Sárospatakra! A város birtokosa 
ezután Perényi Péter lett, aki Sztárait megtartotta szolgálatában. — Nem 
tudjuk pontosan, hogyan, mikor, de életében ezek az esztendők hozták 
meg a döntő változást, az evangélium felé odafordulást. Pázmány Péter, 
a katolikus egyház harcosa így ír: „A pataki franciskánusok közül is so
kan hitehagyottaklká lettek” — és: „az urak közül legelső Perényi Péter 
lutheristává lön és az ő jószágába Kopácsi Istvánt, Sztárai Mihályt pré
dikálni bocsátó.”

Medig maradt Patakon Sztárai? Az 1531-es évekről még tudjuk, hogy 
említett társával az évszázadokon át híres pataki iskola és kollégium 
alapját vetették meg. Az ezután következő 13 év mai ismereteink szerint 
még homályos. A következő nyom egy levél 1551-ből, melyet barátjának
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írt: „Kedves Miklós, megkaptam leveledet, amelyben kérsz, hogy Isten 
igéjének (gyarapodása felől tudósítással szolgálnék. . .  hét éve múlt már, 
hogy én Isten akaratából a török uralma alatt álló alsó Baranyában — 
Laskó városában — mint első és egyedüli az Ür igéjét hirdetni kezdtem 
és már innen és túl a Dunán és Dráván. . .  120 egyházat építettem, me
lyek közül mindenikben egy értelem szerint hirdettetik és vétetik az Űr 
ig é je ...” Hogyan került Sztárai ide? Milyen energiával szolgálhatott, 
hogy ilyen eredményt ért el? Pontos válasz helyett meg kell elégednünk 
e rövid tudósítással.

Megkapó, ahogy Pathai Sámuel, 17. századi utóda megemlékezik 
elődjéről, ahogy az idős emberek még emlegették. A laskói templom
dombon esténként „hegedűje mellett csengő hanggal” énekelni kezdte 
az „igen szép nyelven hazai nyelvre áttett” zsoltárait, a nagy sokaság, 
majd „hegyalja vidéke Laskóra, mint valamely vásárra” hozzátódult. Az 
ének után pedig felhangzott az igehirdetés, az egyszerű nép tanítása. 
Persze nem tudott mindig egyhelyben maradni, bejárta a vidéket, éne
kelt, tanított, tüzes vitára hívta ki a római papokat fáradhatatlanul. 
Így áldhatta mag Isten hét évi munkáját.

1553-ban már Tolnán élt. Egy ideig közösen használták a templomot 
a katolikusokkal, de Sztárai tüzes, sokszor heves prédikációi hatására 
az evangélikus gyülekezet gyarapodott, a katolikusok pedig kiszorultak. 
Munkatársaival (Szegedi Kis István is köztük volt) iskolát is alapított, 
ahol nemcsak gyermekeket tanítottak, hanem ifjakat és felnőtteket is 
képeztek és küldtek ki prédikátori tiszttel. Payr Sándor egyháztörténé
szünk jegyzi meg, hogy ebből az időből származik a mondás: megjárta 
Tolnát-Baranyát. Értelme eredetileg igen megtisztelő volt, az itt tanult 
prédikátorokra és diákokra mondták bámulattal! Ebben az időben Sztá- 
rait már „püspöknek” is nevezik. Erre és a török alatti küzdelmes életé
re emlékezik Thury Pál: „ . . .  háromszor fogták el püspök urunkat s kö
tözve vitték a vesztőhelyre, hogy lenyakazzák, de Isten csodálatos módon 
megoltalmazó . . . ”

1558-ban újra laskói prédikátor. 1570-ben Pápán él, valószínűleg itt 
is fejezi be életét. 1574-ben még Sopronba hívják magyar lelkésznek, de 
akkor nem fogadja el. Lassan visszavonul. Talán valamilyen megrázkód
tatás érte? Mindenesetre Bornemisza Péter így emlékezik róla: „Az 
urak elüldözik az efféle lelkipásztorokat, kik őket a bűnről untalan meg
szólítják . . .  mely dolog Sztárai Mihályon is lón.” Reformátorunk élete 
végére, elaivására újra homály borul.

MŰVEI azonban arról tanúskodnak, hogy élete nemcsak kalandos, 
de gazdag és tartalmas is volt.

Zsoltárfordításairól, illetve átdolgozásairól kell először megemlékez
nünk, talán időrendben is ezek születtek először. 16 zsoltárt írt így meg, 
mindegyiknek dallamot is keresett, de legfőképpen igazán „át tette” 
őket a maga korába. Például álljon itt a 23. zsoltár egyetlen verse:

Az ő mezejének szép zsíros füvein legeltet 
szépen engem,
Szent ígéretének édes beszédével mikor 
vigasztal engem,
Anyaszentegyházban és az ő aklában szépen 
megnyugot engem,
Lopótói, farkastól, hamis tanyítótól ott 
megótalmaz engem.
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A 92. zsoltárfeldolgozását még ma is énekeljük: Mely igen jó az 
Űristent dicsérni. Fordításain kívül saját énekei is vannak, melyeket 
különböző ünnepekre és alkalmakra írt.

Históriás énekei hosszabbak és jelentősebbek is. Témáit többnyire a 
Bibliából meríti (Eleázár, Illés és Ákháb, Holofernes és Judit története), 
de mindegyik történetnek komoly tanulsága és áthangzása van saját ko
rára is.

Az eredeti magyar nyelvű dráma Sztárai színműveivel születik meg. 
Darabjai nem misztérium- vagy passiójátékok, mint Európában el
terjedt volt, hanem hitvitázó művek. Mintha saját átélt hitvitáit vetné 
papírra. Szereplői — ha karikírozva is — hús-vér emberek: papok, bírók, 
polgárok. Darabjaiban nem a cselekmény a lényeges, hanem a vita, lé
nyegében igehirdetések ezek is. Az érdem azonban letagadhatatlan: Sztá
rai az első magyar drámaíró. Két darabját ismerjük, az egyik a papok 
házasságáról, a másik az igaz papságról szól. —

Reformációi emlékezésünk csak úgy lesz teljes, ha tanulunk, erősö
dünk a gazdag életből.

1. Sztárai nemcsak „a század nagy teológusa” volt, ahogy egy emlék
iratban olvassuk, hanem páratlanul művelt és a tudományok felé nyi
tott ember is. Egészen bizonyos, hogy sokat és érdeklődéssel olvasott is. 
Csak így tudott tehetségével és erejével népének szolgálni. Ugyanezt 
bátran állíthatjuk minden reformátorunkról is. Nem igen szoktunk ebből 
következtetéseket levonni ilyen irányban is, de meg kell hallanunk, ha 
igazán a reformáció örökösei akarunk lenni, nekünk is sokkal nyitotta'bb- 
nak kell lennünk korunk minden szellemi áramlata, ismerete, tudomá
nya felé. „Egykönyves” szolgálattal semmire sem megyünk. Olvasni, ta
nulni, művelődni, korunk gondolkozását megérteni: ez is evangélikus 
egyházunk öröksége.

2. Sztárai Mihályt egész életében hazájának, népének szeretete vezet
te. Talán ez vitte a „legnehezebb terepre” is. Kétségtelen: szolgálata nem
zeti szolgálat is volt, a lelket tartotta népében. Emlegeti „szétszórt ma
gyar népét” , „az ő magyarjait” is. A reformáció és népünk szolgálata 
egyházunkban évtizedekig egy volt. Döntő meglátni, hogy ez a szolgálat 
ma sem két különböző dolog: egyházunkat is úgy szolgáljuk jól, ha 
ugyanakkor mai népünket és új társadalmi rendünket, annak építését 
szolgáljuk teljes erővel és szeretettel. Ennek „aprópénzre váltását” kel
lene hallanunk szószékeinkről vasárnaponként és élnünk hétköznap
jainkban.

3. Reformátorunkban a hit igazán „csontjaiba rekesztett tűz” volt, 
nem engedte nyugodni, Istentől kapott eleven, tüzes hitét tovább kellett 
adnia. Nem fcell-e ebben a hitben erősödnünk, nem vagyunk-e enervál- 
tak, fáradtak, nem fcell-e Sztárai énekét ma is szívből imádkoznunk, hogy 
annál jobban szolgálhassunk is szeretettel:

Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben,
Nevelj végig te szent ismeretedben;
Hogy lehessünk mindenkor jó kedvedben,
S végre veled örvendhessünk mennyekben.

Keveházi László
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Bárány György
(1682—1757)

Nemzeti történelmünk egyik igen mozgalmas korszakában élt és mun
kálkodott Szeniczey Bárány György , a Tolna-Baranyai Egyházmegye ala
pító, első esperese.

Beledben született 1682-ben. Születésekor még tartott a török uralom, 
az ország szívében és szülőfalujában állandó volt a félelem a be-be törő, 
dúló, gyilkoló török csapatok támadása miatt. Négyéves gyermek volt, 
amikor látta a nagy felvonulást, az európai hadak gyülekezését a török 
kiverésére és még abban az évben kitűzték a budai várra a magyar zász
lót, jelezve ezzel a 150 éves török megszállás végét. A török kivonulása 
azonban nem hozott békességet a hazára. A nyomban új erővel támadó 
Habsburg-önkény ellen a Rákóczi-féle felkeléssel vívott élethalálharcot 
népünk. Ebben az időben járt iskolába Bárány György és nyáron a nehéz 
aratási munkában szerzett keresetéből tanult télen tovább a győri isko
lában. Szülei szegény emberek voltak, nemigen segítették továbbtanulá
sában. Előbb 1705-ben a pozsonyi, majd 1707-ben az eperjesi teológiára 
ment. Tanulmányai folytatásához, hasonlóan többi társához ő is a gaz
dag családoktól kért támogatást. Ekkor vetődött el Petróczy Istvánná há
zához, akinek férje kuruc vezető emberként Törökországba menekült. 
Az asszony evangélikus prédikátort szeretett volna férje és társai vigasz
talására kiküldeni, de egy prédikátor sem akadt, aki a kiküldetést vál
lalta volna. Elkeseredésében a hozzá forduló Bárány Györgynek is szem
rehányást tett, hogy a diákok csak kéregetnek, de veszélyes küldetést 
nem vállalnak. Ekkor Bárány György megfogadta magában, „hogyha 
szinte Tatárországba esne hivatala mégis elmenne, ha mindjárt nagy 
nyomorúságára fogna szolgálni” . Akkor még nem is gondolta, Isten mi
lyen útra fogja majd hívni.

A hallei egyetemre került 1708-ban és ott Francke tanítványa lett. 
Ugyancsak ott szentelték 1711-ben lelkésszé. Ez a dátum a Rákóczi-sza- 
badságharc végét, a magyar szabadság bealkonyodását jelzi. Győrbe ke
rül az iskolához konrektornak. A tanítás munkáját nagy pestisjárványok 
zavarják. Bárány György 1712-ben megházasodott, majd feleségével, Var
ga Annával új szolgálati helyére, Nagyvázsonyba költözött. Ekkor került 
egy lovasfutár Nagyvázsonyba. Péterváradon egy sebesült főtiszt, aki a 
halálán van, kér úrvacsorát. Ki viszi el néki. Bárány. György szívében 
él ígérete: „hogyha szinte Tatárországba. . . ” és útnak indul. Ez életének 
nagy fordulata. Megismeri a Duna és Sió közötti teljesen elpusztult terü
letet. Nincs egy ép ház. Gaz és bozót veri fel a hajdani kerteket, gyü
mölcsösöket. Nincs egy ember. Több napi járóföldre kihalt minden. Ekkor 
talál egy kis települést: Gyönk. Ide vetődött a földesúri önkény hitüket 
üldöző erőszakossága elől nyolc csóti evangélikus jobbágycsalád. Ezek is 
marasztalják, legyen a pásztoruk. Bárány György újra szívében tett fo
gadására gondol és megígéri, hogy eljön hozzájuk. Egy napon betoppan
nak a gyönki küldöttek, majd megjönnek érte a gyönki kocsik is. A vá- 
zsonyiak nem veszik komolynak lelkészük elmenetelét, ezért nem marasz
talják, majd visszamarad maga is, hiszen itt jobb helye van. Bárány 
György azonban elmegy Gyönkre. Döntésében még jobban megerősödik, 
amikor Hídvégen, a sárvízi mocsarak átjárójánál még két evangélikus 
lelkésszel találkozik, akik szintén az elpusztult területekre mennek. Ve-
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lits Péter Tabra, az oda települt szlovákok közé, Krmann János Keszibe, 
ugyancsak szlovák—magyar telepesek közé. Megérti, hogy így kell az egy
háznak az új helyzetben utánamennie híveinek, hiszen erre indítja a 
haza szeretete, amely most sivár, kietlen, de amelyben újra életnek kell 
pezsdülnie.

1718 tavaszától így Gyönk központtal egy hatalmas terület pásztora. 
Összegyűjti az evangélikusokat Zombán, Kölesden, Medinán, Györköny- 
ben, Vajitán.

Egy év múlva Györkönybe megy át és ott is gyülekezetei alapít. Itt 
ekkor már a betelepedő németek (Heidebauerek) és magyarok között 
197 lelkes evangélikus gyülekezet alakult. Györkömyben felépíti a lelkész
lakást, amikor azonban az imaház építésére kerül sor, viszály támad a 
német és magyar hívek között. Ekkor a békességet szerető Bárány György 
a gyülekezet magyar tagjaival együtt elkéri letelepedésre Mercy Flori- 
mund földesúrtól a lőrinci pusztát és ott tiszta magyar gyülekezetei ala
pít. Itt is marad — három évi megszakítással, amikor is a pécsi kato
likus püspök erőszakossága elűzte gyülekezetéből — haláláig, 1757-ig.

E rövid életrajzi vázlat után lássuk azonban Bárány György ma is 
tanulságos munkásságát.

Teljes mértékben érvényes reá reformációi sorozatunk vezérgondo
lata: „Istent imádni, hazát szeretni tőlük tanuljatok!” Egész szívvel hit
ben élő ember. Ha nem így lenne, inkább a maga életének kényelmét, 
anyagi biztonságát keresné és megmaradt volna az akkor biztonságos 
életet jelentő nagyvázsonyi gyülekezetben. Ö azonban látja az emberi 
nyomorúságot, látja a lelki és testi ínséget, ás odaáll azok mellé, akik 
elmennek, hogy nagyon nehéz munkával újra kultúrterületté műveljék 
az elpusztított hazát. Tudja, hogy ehhez nemcsak erős akarat kell, ha
nem a megfáradó embernek lelki támasz, biztatás a szeretőiben való 
összefogás erőforrása.

Munkájában még egy felismerés vezeti.
Az új honfoglalást nem lehet, csak békességben elvégezni. Ezért ke

resi a békességet az emberek között. Magyar és német ajkú híveinek 
szolgál örömmel, de amikor Györkönyben viszály támad a két nemzeti
ség között, a magyarokkal félrevonul, de annál erősebben igyekszik őket 
hitükben és magyarságukban megtartani. Ennek a békességnek a kere
sésében tanácsolja Mercy földesúrnak, hogy a pusztaságok betelepítésé
nél törekedjen arra, hogy egy falu egy vallás és egy nemzetiség legyen, 
így váltak ezek a Tolna megyei községek szinte a legutóbbi időig ilyen 
jeílegűekké. (Dunakömlőd katolikus, német, Dunaszentgyörgy református 
magyar, Sárszentlőrinc evangélikus magyar, Györköny evangélikus né
met stb.)

Nagyon jól értette a magyar haza kérdéseit is. Ott volt előtte az 
ország, amely irtózatos vérveszteséggel került ki a török háborúkból. 
A lakosság több mint a fele, kb. két és fél millió drága magyar élet ve
szett el. Tudta, hogy az egyes ember, egyes család is hordozza a fele
lősséget az egész nép jövendőjéért. Ezért vállalt feleségével együtt óriási 
terhet, és 12 gyermeket és két vállalt gyermeket nevelt fel. Nem a ma
ga kényelmére nézett, nem a magasabb életnívó, gazdagabb élet igénye 
töltötte meg szívét, hanem áldozatos élet gyermekeiért, azokon át népéért. 
Nemcsak a saját gyermekekért, hanem két esetben vett magához olyan 
árván maradt gyermekeket, akik biztosan elvesztek volna a kenyérért való 
harcban, de így, ahol 12 gyermek kapott ételt, megkapta azt a 13-ik és 
14-ik is.
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Ugyanez az áldozatos szeretet vezette egyháza iránt. Nemegyszer 
fordul elő, hogy hozzá menekült egy-egy gyülekezetből elüldözött lelkész, 
vagy tanító. Az erőszakos katolizáló törekvések idején' ez gyakran meg
történt. Megosztotta a szolgatárssal otthonát, asztalát és erősítve a csüg
gedtet lelkileg, testileg, új gyülekezetbe irányította őket, hol újra otthont 
találhattak.

Apróságnak tűnik, pedig ez is jelentős volt, hitvestársának háziasz- 
szonyi szolgálata. Bárány György azért tudott annyi erőt fordítani az 
egyházi szolgálatára, mert egy erős hitű, nem siránkozó, az otthon gond
ját híven viselő hitves állott mellette. Akinek ez a csendes szolgálata 
nemcsak a faluban, de a környéken is jó példát jelentett.

Végül szólnunk kell még Bárány György irodalmi munkásságáról. 
Tudta, milyen fontos népünk nemzeti öntudata számára a magyar nyelv 
művelése. III. Károly és Mária Terézia idejében az olyan erőteljes né- 
metesítő nevelési irányzat idején Bárány György magas tudományos ér
tékű neveléstani munkát adott ki magyar nyelven, megvetve ezzel a ma
gyar pedagógiai irodalom alapját. Tette mindezt nem főúri pártfogók tá
mogatásával, hanem egy magyar falusi prédikátor háromévi jövedelmét 
felemésztő, önmegtagadó áldozattal. Ezután is újabb és újabb könyvei 
jelennek, meg. Olyanok, amelyek a gyülekezeti élet elmélyülését, áhíta
tát célozták, mint az Új Zengedező Mennyei Kar című énekeskönyve, 
amelyet munkaközösségben több társával rendezett sajtó alá, a Dictomos 
könyve, amely gyermekeknek volt tankönyve, Kátéi, amelyek a hitben 
való épülést szolgálták. De ezek mellett Katechetikája, amely a tanítás 
módszertani kérdéseivel foglalkozott, Atyafiságos Intése, amely papoknak 
szóló lelkipásztori intés volt, vagy Újszövetség-fordítása, amely a gyü
lekezet felnőtt tagjainak, a családi áhítatoknak volt segítsége. Mindez 
szépen zengő magyar nyelven, amely műveit ma is irodalmi értékűvé, 
nemzeti múltunk megbecsült kincseivé teszi.

Szólnunk kell még az egyházkormányzó Bárány Györgyről is. Kima
gasló munkáját egyházunk akkori vezetői is felismerték, ezért Krmann 
Dániel, aki a felvidék evangélikus püspöke volt, noha teológiai látás 
szempontjából nem értett egyet Bárány Györggyel, 1720. január 27-én a 
tolnai újonnan alakuló egyházmegye esperesévé nevezte ki. E tisztét ha
láláig híven töltötte be. Egyházmegyéjét nagy bölcsességgel és körülte
kintéssel kormányozta. Ezzel még ellenfeleinek, Nesselrod pécsi katolikus 
püspöknek és a vizitációt vezető Bohuss Imre kanonoknak elismerését 
is kivívta.

Szolgálata nyomán egyházunk életének egy értékes területe a Tolna— 
Baranyai Egyházmegye történetének első néhány évtizede bontakozott 
most ki előttünk és tanít ma is Istent imádni és hazát igazán szeretni.

Sólyom Károly

Kis János
(1770—1846)

Élete első évtizede még abban az időszakban telik, amikor Északnyu- 
gat-Dunántúl evangélifcussága nyilvánosan csak néhány artikuláris helyen 
gyakorolhatja vallását.
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Rábaszentandráson látja meg a napvilágot 1770. szeptember 22-én. 
Szülei a Festetich grófok jobbágyai lévén, aligha gondolhattak lluk ta
níttatására, így a „deáki pályán” tanítójának és papjának jó szeme és 
tehetségmentő figyelme indítja el. A kor hatalmas eszmeáramlata: a fel
világosodás ez idő tájt már egyre szélesebb körben hódít szerte Európá
ban. Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében már érződik valami 
a közelgő korszakváltozásból, melynek talán az a legnagyobb értéke, 
hogy felszámolja az intézményesített türelmetlenség jól kiépített had
állásait.

Kis János életére, gondolkodására és szolgálatlátására jelentős hatás
sal van ifjúságának ez a kettős „élménye” : egyfelől a szülői háznak és 
első iskoláinak biblikus-hitvallásos levegője, másfelől a diadalra jutó 
felvilágosodás korszelleme. Emlékezéseiben hangsúlyosan szól gyermek
korának olvasmányairól, s felsorolásában szerepel az Aranylánc, az En
gesztelő Áldozat, a Százlevelű Rózsa, a Graduál, Hübner „Bibliai Histó
riája”, a Biblia, valamint Rimay és Balassi versei is. „Az említett köny
vek — írja —, mind egytől egyig, kivált a biblia nálunk öregebbek által 
s következőleg általam is nagy becsben tartattak.” A téti és vadosfali 
kisiskolás évek után Sopronban tanul tovább 1782—1790 között. Utolsó 
soproni esztendejében néhány társával együtt megalapítja a Magyar Tár
saságot, mely a német-többségű városban a hazafias szellem érvényesü
lését is célul tűzi maga elé. Megjárja a külföldet is (Göttingen, Jéna), 
majd pár éves győri rektorkodás (1793) után a nagybaráti (1796), kővágó
őrsi (1799), nemesdömölki (1802) gyülekezetekben végez lelkészi szolgá
latot, végül pedig a soproni gyülekezet élére kerül (1808) sőt rövidesen 
egyházterületének élére is szuperintendensként (1812). Ebben a tisztében 
nagy buzgósággal száll síkra ismételten is Egyházunk létérdekeinek vé
delmében.

A gyülekezeti és egyházkormányzati tennivalók mellett értő figye
lemmel kíséri az irodalmi életet, részt vállal annak gondjaiban és előse
gíti fejlődését. Kazinczy Ferenc példaképe is, barátja is, akitől sokat 
tanul a költészet formai és tartalmi kérdéseiben. Nemesdömölki papos
kodása idején kerül szorosabb kapcsolatba a Sömjénben élő Berzsenyi 
Dániellel. Mint hajdani papjának és tanítójának, neki is „jó szeme” van: 
felismeri a visszahúzódó és titokban írogató „nemesúrbam” a rendkívüli 
tehetséget, és Kazinczy figyelmébe ajánlva, ismételten is pártolva, biztat
va, segítve ráállítja a költői pályára. E szolgálata nélkül irodalmunk ma 
talán szegényebb lenne egy robusztus költőegyéniséggel.

Győri rektorságának már az első évében (1793) komoly ösztönzést 
kap arra, hogy a kor ízlésének, szellemének jobban megfelelő Énekes
könyvet szerkesszen. Irodalompártolása, a korszellem változása iránti fo
gékonysága és egyházszeretete találkozik ebben a munkában, így érthető, 
hogy nagy ambícióval dolgozik. Kis munkaközösségben, Beliczay Jónás 
hőgyészi lelkész és Zathureczky Sámuel győri kántor közreműködésével 
1811-re elkészíti és kiadja a Győri Enekeskönyvet. Érdekes vállalkozás 
ez, mindenekelőtt azért, mivel kezenyamát őrzi valamennyi ének: 445-öt 
maga ír (illetve fordít és átdolgoz!), 55-öt Zathureczky és 19-et Beliczay. 
Az is figyelemre méltó, hogy az énekek 70%-a azelőtt magyar énekes- 
könyvben nem szerepelt. Bizonytalan, hogy akár egyetlen darabja is Kis 
János eredeti alkotása lenne; erről maga vallja tiszteletre méltó őszin
teséggel és szerénységgel: feladatát a Szépnek és Jónak terjesztésében 
látja, és nem tartja magát „jelentős és eredeti” költőnek! Nyitott szív
vel fogadja a kor eszméit, s úgy akar szolgálni Egyházának, hogy ezt a 
belső rugalmasságot minél szélesebb körben próbálja érvényesíteni. Ezek
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az elvek vezérlik akkor is, amikor Herder: Luther Kiskátéját magyarra 
ülteti át, vagy amikor istentiszteleti használatra megírja Agendáját (1831).

Ma használatos Énekeskönyvünkben (1955) csaknem félszáz olyan 
éneket találunk, melynek alakításéban, hozzánk jutásában több-kevesebb 
részt vállalt. Napjaink irodalomtörténete (1965) pedig ilyen meleg sarok
kal méltatja: „Kazinczytól programot, hangütést, ízlést tanult Kis János; 
Horatiustól magatartás-eszményt: a középkor dicséretét, a higgadt ki
egyensúlyozottság hirdetését és gyakorlását. Dicséri a békés családi éle
tet, a vidéki környezet csendjét; elítéli a vallás ellen támadókat, de nem 
úgy, hogy megsértse a Kazinczy-féle felvilágosultság normáit; bírálja a 
tudományok rágalmazóit, anélkül, hogy szembekerülne a vallással.” Ko
runk irodalmárai ezt tanulhatják felőle.

És mit tanulhat tőle korunk evangélikussága?
Tanulhat lankadatlan szorgalmat a munkában. A szentandrási job

bágyfiú kétségtelenül nagy tehetsége mellett kitartó szorgalmának is kö
szönhette magasba ívelő pályáját, s azokat az eredményeket, melyek 
nemcsak neki, de egyházunknak is jó hírt szereztek.

Tanulhat pátosztalan hazafiságot is. A Magyar Társaság alapítása, 
vagy Berzsenyi felfedezése csak egy-egy kimagasló határkő ezen a terü
leten; évtizedek hangyaszorgalmú „aprómunkája” teszi igazán hitelessé 
népének és hazájának szeretetét.

Tanulhat póztalan szerénységet is. Szigorú kritikusa önmagának, nem 
vakítják el és teszik beképzeltté a jelentős sikerek, kitüntetések, melyek 
osztályrészül jutnak neki.

Tanulhat ragaszkodást a reformátort örökséghez. A gyermekkori ol
vasmányok nem válnak puszta emlékké a felnőtt 'korban.

Végül — de nem utolsósorban — tanulhat rugalmasságot és nyitott
ságot a haladó és korszerű gondolatok felmérésében. A „korszerűség” 
tartalmát sok tekintetben avulttá tette az azóta eltelt idő, a lendület 
mindig friss mozdulata, indulata azonban ma is változatlanul előre mu
tat és követésre hív.

Magassy Sándor

Tessedik Sámuel
(1742- 1820)

A 150 éves török uralom, a sokféle katonai akció pusztává és lakat
lanná tette az Alföld nagy részét. Az idetelepített felvidéki szlovák em
berek a legprimitívebb körülmények között éltek.

Ide érkezett 1767-ben egy Európát megjárt, széles látókörű, lelkes és 
buzgó lelkész, akinek álma az volt, hogy az emberből Isten boldog te
remtménye legyen. A parasztemberből is, akit nagyra becsült. „Ö az or
szág éltetője, a legszámosabb és leghasznosabb osztály” , neki akarja biz
tosítani az anyagi jólétet, hogy abból áradjon tovább a jobb és szaba
dabb emberi élet.

Az elmaradott helyzetben ez lehetetten. Ezért tárja fel szóban és írás
ban, hogy a parasztember Magyarországon micsoda és mi lehetne. Ezért 
foglalkozik a mezőgazdaság égető kérdéseivel, de közben a falu egészé
nek kulturáltabb életét munkálja.
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A 18. sz. racionalista gyermeke, ki mindennek okát és célját a józan 
ész mérlegével értékelte. A felvilágosodásnak abban a szakaszában élt, 
amikor a technika és tudomány segítségével az európai ember megala
pozta fejlődésének mai alapjait. Éles szemű ember, aki nem vette szük
ségszerűnek az uralkodó zűrzavart és együgyűséget, hanem okát a tudat
lanságban látta. Ezt nem lehet kegyességgel elintézni. „Senki magával 
el ne hitesse, hogy az ájtatosságok gyakorlásában álljon az igazi isten- 
tisztelet . . .  az Istennek akaratja és parancsolata szerónt az életnek ha
szonra való fordításában álljon a valóságos istentisztelet.”

Az irgalmas siamaritánusról szóló igehirdetésében lelkesen mutatja 
be azt az embert, aki ugyan más úton halad a mennybe, de több jó van 
benne, mint bennünk. Nem szép szavakkal segít, ami csak a felebarát 
szemét vakítaná. A szeretet himnuszával (1 Kor 13) kapcsolatban is utal 
arra, hogy a szavak zenéje csak buborék. Az eszközt kell keresni, miál
tal valóban segítenénk. S ha hálátlanok is az emberek, Isten azt el nem 
felejti.

Kiváló lelkipásztori tehetségéről tett bizonyságot, amikor az európai 
haladás világosságát nemcsak megmutatni igyekezett a nyomorúságban 
és elmaradottságban sínylődő paraszt népének, hanem a lehetőség sze
rint közéjük is vitte. A néppel élt, nevelte jó szóval, példával, hogy mű
velt, tevékeny, alkotó emberekké váljanak. Papja, tanítója, nevelője, or
vosa — igazi atyja kívánt lenni a szarvasi népnek. „Istennek az a hű 
szolgája volt, ki nemcsak kérte Urától a mindennapi kenyeret, de annak 
megszerzésében emberi erőinek egész latbavetésével közreműködött.” És 
nemcsak a maga kenyeréért.

A szüntelen és célirányos tevékenység embere. Elgondolásait elsősor
ban maga próbálta, kísérletezte ki s amikor látta az eredményt, ezekkel 
érvelt és oktatott. Jelszava: exempla! példák! Példákat kell az emberek 
elé állítani, hogy kedvet kapjanak a cselekvésre. Hitt abban, hogy a ter
mészetet Isten adta az embernek s azt az ember szolgálatába kell állí
tani. Az ember ne nézze tétlenül és közönyösen a természet vad burján
zását, de fordítsa a maga javára. A bajok, csapások is arra jók, hogy 
tanuljon belőlük az ember.

Munkája sohasem öncélú, mindig célra irányított. Az emberek jólétét, 
eredményesebb munkáját tartja szem előtt. Ezt célozza a falurendezés, 
egészségügyi és szociális szervezés, a mezőgazdaság, ipar és állattenyész
tés korszerűsítése. „Kíséreljétek meg ti halandók és jobbítsátok helyze
teteket, használjátok fel azt, amit a természet nyújt nektek!”

Aktivizálni akar! Maga is rengeteget dolgozik, képzi magát, lépést 
tart kora tudományos fejlődésével és állandóan buzdítja társait is az újra, 
a jobbra. Vérbeli nevelő. Senkitől nem kíván többet, mint amennyi is
mereteiből telik, de azokat növelni lehet és kell. Szakembereket hozat, 
bemutatókat rendez, versenyeket szervez, ahol a tanulóifjúság játékosan 
növeli eredményeit. így valósul meg az iskola célja: száműzzük a rest
séget! Rámutat a gátló körülményekre, babonákra, előítéletekre, hogy fel
szabadítsa az embert képesiségei felhasználására.

Lelkipásztori munkája is konkrét és gyakorlati. Tanítja az egészsé
geseket is, ha betegeket látogat, de szól a költséges és pazarló torok 
ellen is. Feleségével házi gyógyszertárat rendeztet be, hogy a természet 
lehetőségeit itt is haszonra fordítsa. Lustaságunkat, tudatlanságunkat 
nem lehet Isten akaratának tulajdonítani.

Rendkívül sokoldalú. Legalább háromféle tudományág tartja számon: 
a pedagógia, az agrártudomány, a szociológia; de igazi lelkész is volt. 
A racionalizmushoz tartozik, de számára a természet Isten teremtettsége,
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amelyért felelős az ember. Isten munkatársává tette az embert és ez a 
munka nem hiábavaló. „Nyilvános előadásaimban kimutattam az Isten 
munkáiban, a természetben nyilatkozó nagyot, szépet és hasznosat. A ka- 
techetikai leckéken, a felolvasások és reggeli könyörgések alkalmával 
fejtegettem a gazdák és cselédek, a felsőség és alattvalók, a tanítók és 
tanítványok, a szülők és gyermekek, a gazdagok és szegények, az egész
ségesek, betegek és gyógyulok kötelességeit.” Igyekezett „meggyőződése 
és Jézus Krisztus tanítása és példája szerint hívei javára fordítani hiva
talos tevékenységét ötven éven keresztül.”

Tiszteletreméltó helytállása. Sokszor, sokféleképpen támadták. Kísér
leti telepére ráengedték a község bikáit. Anyagilag alig segítette valaki. 
Iskoláját kétszer és végleg be kellett zárnia, hivataltársai földtúrónak 
bélyegezték. Betegség is gyötörte. De ő rendületlen maradt. „Én még a 
legkeserűbb csalódások és ellenműködések közepette is folyton szem 
előtt tartottam azt, hogy hazámnak és az emberiségnek használjak.”

Isten iránti hálával tekint vissza önéletrajzában lefolyt éveire. Öröm
ről és kegyelemről beszél, mellyel Isten segítette. „Áldott legyen ezért az 
Úrnak szent neve! Én reméltem, az Isten megadja, hogy még síromon 
is ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idő előtt, ta
lán terméketlen földbe, jó remény fejében elvetettem.”

Méltán áll tehát sírkövén is többek között: „nem annyira magának 
vagy övéinek, mint népe jólétének élt sokáig és teljesen.”

Kovács Pál

Vajda Péter
(1808- 1846)

„Európa üdve az általános lefegyverezés volna.” (Vajda P.)

„Ki volt Vajda Péter?” — teszi fel a kérdést Miklós Róbert, a költő 
életének és tevékenységének kitűnő ismerője és iméltatója, majd így fe
lel: „A felelet nem is olyan egyszerű. Nevezhetjük őt költőnek, novel
listának, drámaírónak, fordítónak, mondhatjuk róla azt is, hogy publicis
ta volt, elsők egyike a fővárosiak közül, de azt is állíthatjuk, hogy ter
mészettudományos műveltségünk első terjesztői közé tartozott, mint a Bu
gát Pál alapította Természettudományi Társaság első titkára, és végül, 
de nem utolsósorban szólhatunk róla, mint a magyar reformkor kiemel
kedő gondolkodójáról, hazai nevelésügyünk, modem pedagógiánk úttö
rőjéről.”

Az elindulás évei
A vanyolai evangélikus egyház öreg anyakönyve szerint: 1808. január 

20-án született Vajda Péter, Vajda Péter és Kovátsi Judit elsőszülött 
gyermeke. Első eszmólkedésének színhelye a szülőház, homlokán a pápai 
Jókai Kör emléktáblájával, az ősi templommal együtt ma is áll, a sze
gényes iskola helyén azonban újat emelték.

A gyermekkori Vanyolá így jelenik meg a költő visszaemlékezésé
ben: „Kertek közé van temetve a falu; szálas diófák sudarán át két tor
nyot látni, jó távol egymástul; a két torony két szentegyházon van s a
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két templomiban egy Istent imádnak. — Én eme kisebbikbe járok, óh 
vándor, és örömest megyek be, mert kedvem van tanulni. Mert látod 
résztvevő barátom, az én apám szegény (ti. jobbágy), testvéreim szegé
nyek, szegény az egész falu, és a szomszéd falvak mind. Talán isten 
tudnom adja, ha híven hallgatom igéjét, ha buzgón emelkedem föl hoz
zá — miként orvosolhatni e szegénységet.”

Így vall a szenvedélyes, mindig tanuló és tanító első iskolájáról: 
„Apródad templom mellett van egy apróbb ház, kevés ablakkal hosz- 
szában, még kevesebbel a homlokán. Ha falait kérdeznők, azt mondanák, 
sárbul vannak építve; födele szalma, az egész egyszerűség. Nem kevély 
uraság építé e házat, hanem szegény közönség. — És külde apám: Menj 
fiam tanodába, jól tanulj, hogy utolsó ne légy, és tudj valamit. — És 
mentem és tanultam, és tudok valamit. — Jertek körém, és hívjátok 
össze a falu véneit és ifjait, zselléreit és gazdáit, esküdteket és bírákat: 
hadd hallják, miket tanultam.”

A vanyolai Vajda család mindenkor tevékeny részese volt és ma is 
az, a község és a gyülekezet közéletének. Állításunkat írásbeli feljegy
zések is támogatják. Az egyik Vajda ős, Vajda János, 1696-ban ia község 
bírája. Amikor 1785-ben a sok szorongattatás után a gyülekezet újjáéled, 
lelkészlak hiányában, „a Vajdáék udvarában adatott a prédikátornak 
lakás” .

Bizonyosnak látszik Edvi Illés Pál, egykori vanyolai prédikátor ha
tása is az ifjú Vajda Péterre. Valójában mindketten született, szenvedé
lyes nevelők! De állításunkat támogatja Haberern Jonathánnak ez a köz
lése is: „Itt (Vanyolán) korán ismerni tanulta (ti. E. Illés Pál) a serdülő 
Vajda Pétert úgymint kinek szülőföldje Vanyola.”

A vanyolai iskolából a soproni evangélikus líceumba kerül, majd 
innen megválva a győri királyi katolikus akadémia hallgatója lesz. Min
dig és mindvégig a legjobb tanulók egyike a vanyolai jobbágyfi!

Közbeeső állomás: Pest
1828 őszén érkezik Vajda Péter Pestre. Az egyetem orvosi karára 

iratkozik be. Orvosnak készül, de mégis tanár lesz! 1832-ben eljegyezte 
Papp Katalint, akit később feleségül vesz. Egyre tevékenyebb munkása 
lesz a reformkor irodalmi életének. Majd Németországban, Angliában és 

. Hollandiában tesz utazásokat. Gyermekkori élményei, külföldi utazásai 
során nyert benyomásai, önmagával szemben támasztott elkötelezése 
egyaránt a haladás oldalára állítják! Sűrűn megjelenő írásai, könyvei 
ezt bizonyítják. Csak néhányat említek a sok közül! Az írástudatlano
kon akar segíteni „Nemzeti Ábéczé-” jével, hogy akik mostoha körülmé
nyeik miatt nem járhattak iskolába, azok is elsajátíthassák az írás-olva
sást. A szegény nép anyagi helyzetét akarja orvosolni „A tapasztalt mé
hészgazda” című művével. Ebben erőteljesen biztat, ma úgy mondanánk: 
méhész szakcsoport megalakítására is, így írván: „ . . .  a gondos és szor
galmas méhész gazdák méhek tartására s mívelésére egyesülnek, közös 
kasokat tartanak s a nyereségben s néha talán a kárban is egyenlően . . .  
osztoznak” . Vajda Péter ezeket a sorait 1835-ben írta! Vajda Péterre na
gyon jellemző, amit könyvében a haldokló körüli viselkedésről ír, meny
nyi gyengédség és emberség van benne! „őrizkedjünk ezen harc vé
gét neki (a haldoklónak) keserűvé tenni, vigyázzunk szavainkra, tetteink
re, minthogy. . .  egyre figyelmez, ha nem látatja (mutatja) i s . . .  önfáj
dalmunkat győzzük meg, nyomjuk el, lesz idő könnyeinknek, midőn ő 
azokat nem látja és nem keseredhetik el értük.”
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Megérkezés: Szarvasi tanársága
Jelentős irodalmi és tudományos tevékenység, akadémiai tagság áll 

mögötte, amikor a szarvasi evangélikus gimnázium 1843-ban meghívja 
igazgató tanárának. Vajda Péter végre megérkezett arra a mezőre, ahova 
mindig vágyott! Szolgálatával az intézet életében új korszak kezdődik. 
Miklós Róbert szavai szerint életre kelti „a modem' iskolát!” Száműzi a 
testi fenyítést és besúgást, könyvtárat alapít, dalosünnepet szervez. 
Szarvasi szolgálatának csúcsát „Erkölcsi beszédei” jelentik. Ezekben 
szólt többek között a jogról, a szépről, hazaszeretetről, a szabadságról, 
oly erővel, hogy Szarvas közönségének jelentős részét hallgatóivá tette. 
De mint író és nevelő az egész országra akart hatni, ezért nyomtatásban 
is szerette volna kiadni beszédeit. A benyújtott művet a cenzor veszedel
mesnek, felforgatónak találta. Az egyházi hatóságot vizsgálat megindítá
sára kérték. Mire a vizsgálat valójában megindult, akkor már Vajda Pé
ter halott volt!

Az élő Vajda Péter

A háború és béke kérdésében rendületlenül a béke oldalán áll.
Ilyen keményen ítéli el a háborút: „Minden háború az emberi osto

baság és gonoszság szüleménye. . .  a józan ész és a becsületesség az el
nyomottak pártján van és átkot kiált azon jogra, mely a szuronyok he
gyén és ágyúk nyílásán ül.” A békét ellenben így propagálja: „A béke 
áldásait mutatják a kertekké varázsolt termékeny mezőségek. . . ,  a vize
ket és utakat elfoglaló kereskedés, a szaporodó és vidám nép; had (há
ború) átkaiként égbe kiáltanak pedig az elpusztított mezőségek, fölégetett, 
leágyúzott városok, bűzhödő emberi testek, roncsolt bénák. . .  De nem
csak a kiütött háború, hanem csak a készülőben lévő is, eléggé gonosz 
és em észtő!...” Végül is, az idézett hírlap, a „Világ” február 20-i szá
mában kimondja Vajda Péter a mindig érvényes igazságot: „Európa üdve 
az általános lefegyverzés volna.”

Felemeli szavát az elnyomott színes bőrűek védelmében és érdeké
ben: „Szegény feketék, mint lehete az idő oly mostoha hozzátok, hogy 
titeket bábjátékává tett a fejéreknek (fehéreknek)? Fejérek-e a mennyor
szágban az angyalok? óh azoknak feketéknek kell lenni, oly sokat szen
vedett feketéknek, kik munkájuk gyümölcséül halálra korbácsoltat- 
tak..

így tanít igazi hazaszeretetre: „Mivel tartozunk még a hazának? — 
szeretettel. A szeretet mindenható, képes az országot naggyá, boldoggá, 
virágzóvá tenni. . .  Odaadja utolsó ruháját testérül, utolsó falatját szá
jáéul, utolsó csepp vérét szívébül. . .  De a szeretetnek nem szabad üres 
hangnak lenni. Ki csak szájjal szeret, az nem szeret, az hazudik. . .  A 
honszeretet kiterjeszkedik a haza földére s a haza minden lakójára. . . ”

Vajda Péter életművének összegezése
Célunk nem az evangélikus Vajda Péter bemutatása volt. Jóllehet 

sok szál kapcsolta őt az evangélikus egyházhoz és ezt a kapcsolatot ő 
nem tagadta. Úgy véljük azonban, hogy gondolatrendszerének, emberi 
magatartásának gyökerei a protestantizmus szabad vizsgálódást előmoz
dító és megengedő légkörében találhatták jó talajra. Vajda Péter mind
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Biblia-használatában, mind pedig a hittételek értelmezésében sajátos, 
egyéni, mindent az ésszel megmagyarázni igyekvő úton járt. Azért emlé
kezünk reá, miért igent mondunk Vajda Péter haladó gondolkodására, 
lángoló hazaszeretetére és magunkénak valljuk a világ és az emberiség 
sorsáért érzett felelős szolgálatát!

Németh Tibor

Haubner Máté
Előzetesen hangsúlyoznunk kell, hogy dr. Ottlyk Ernő könyvében 

(Hűség Istenhez...), nélkülözhetetlen alapot ad arra, hogy Haubner élet
művéről sokoldalúan és életesen, más és más megfogalmazásban adjunk 
számot.

1. Téma és variációi
Egy monumentális zenei szimfónia főtémája számos variációval, hi

hetetlen gazdag színárnyalatokkal vonul végig a mű különböző tételein 
a sokféle zeneeszköz pompás, gazdag hangskáláján. — Az evangélium 
reformációban megtalált igazsága ilyen főtéma: — Egyedül Krisztusból, 
hit által élünk! — mely a reformált egyházak történelmében számos 
variánsban, de mindig eszméltetően jelentkezik. — Azzal rázta meg a 
középkor filozófiával és kazuisztikával körülbástyázott teológiáját, hogy 
Krisztus igazsága és szabadítása minden bűnre és ítéletre elégtétel. Más
szor az a következtetés hangzik hatalmas erővel, hogy „ha a Fiú meg
szabadít titeket, valóban szabadok leszték” . Áll ez az emberi személyiség 
Isten akarata szerinti döntő megváltozása értelmében. De áll úgy is, 
hogy „nincs többé szolga és szabad” , mert Krisztus le akarja rontani a 
válaszfalakat mind lelki téren, mind társadalmi, földi vonatkozásban.

Haubner Máténak mondanivalóját ez utóbbi következtetés határozta 
meg döntően. De a korszakos társadalmi és gazdasági változások szelle
mi vetületét a hivő egyéniség és életút alakulásában is észre kell ven
nünk. — Haubner élete derekáig a felvilágosodás és humanizmus gondo
latait ötvözte az evangélium üzenetével. „Erényről és érdemről” prédi
kál, melyek az emberi személyiséget emlékezetessé és hasznossá teszik.

2. Együtt a nemzeti eszméléssel
„A protestáns keresztyének lelki szabadságáról” 1842-ben fejti ki a 

reformkorra szabott teológiai állásfoglalását. A reformországgyűlések 
küzdelmei, a nálunk még mindig feudális jellegű társadalom feszültsé
gei megtörték a gondolatokat is cenzúrázó mettemichi abszolutizmust. 
Nemesek és műveltek érdekből, vagy romantikus érzelemből ajtót nyit
nak az anyagi és szellemi nyomorúságban élő néptömegek felé. Ez a hát
tere Haubner sajátos tanításának.

a) Szabadok vagyunk értelmünk használatára hitbeli döntéseinkben. 
— Szükséges és nélkülözhetetlen az értelem tájékozódása és döntése, 
rendszerezése és következtetése a hit és keresztyén élet területén. Ez a ref
lexió minden ember emberi méltóságához hozzátartozik. A reformáció 
„elrabolhatatlan érdeme az, hogy a világnak ama világosságát a véka 
alól kivette és a világnak gyertyatartójára tette! — ennek érdeme az, 
hogy a keresztyén nép között a Krisztus evangéliomának szövétnekét el
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aludni nem hagyja.” János 10:30—38-at idézi így summázva: „Jézus te
hát azt akarta, hogy mindenek nyílt szemekkel nézvén tetteit és életét, 
úgy bízzanak őbenne.” Mert az ilyen megbizonyosodott hit képes meg
állni és megmaradni (Máté 24:4—5). Az írás igazságforrása maga Krisz
tus.

„Nem ismerünk lelkiekben köznépet. . .  minden emberben Isten ké
pére teremtett embert látunk. — . . .  olyan emberi osztályt, melyet általá
ban tudatlannak és műveletlennek kellene tartanunk, bizonyára nem is
merünk. Avagy nincsenek elég pór emberek, kik több emberek sok gaval
lér úrnál? „Azért csak azt kérjük ki magunknak, hogy rajtunk senki ne 
hatalmaskodjék.”

b) Szabadok vagyunk a világ tapasztalati megismerésére kutató érte
lemmel. A tudományos gondolkodás logikussága és megállapításai nem 
döntenek a végső kérdések tekintetében. „Istennek bírájáva teszi-e ma
gát az ötvös, amikor az Istentől teremtett aranyat próbakövén megvizs
gálja? Az a kérdés arany-e, amit a kezében tart.” Azonnal gyakorlati kö
vetkeztetést is nyújt: a szakszerűség a tisztességes gazdasági, pénzügyi 
élet alapja. „Nem pusztán polgári haszon van köztünk célbavéve, hanem 
az emberi természet méltósága.” A hit ugyanis nem csupán önérdekből, 
nem is „vak kénytelenségből” , hanem „saját meggyőződésből teszi köte
lességét” mások javára.

ej Krisztusban kapott hitünk hazánk keretében kötelez embertár
saink szolgálatára. „Aki az anyaföldet nem kedveli, mely őtet szülte. . .  
mámádon kedvelhetne az más földet? Szolgálatára szánja erejét, idejét, 
vagyonát, életét, közterheit tehetsége szerint viseli, a nép nyelvét, mint 
a nemzeti élet és mívelődés emeltyűjét magáévá teszi és csinosítja.” 
(Keresztény vallástan vezérfonala. . .  1843.) Szép hazánk földrajzi és élő
világ-környezetére vonatkozóan óv a szabadsággal való visszaéléstől. Jól
lehet az „Isten az embert. . .  minden más terményeinek használására fel
szabadította” nem bánhatunk zabolátlanul, kényünk-kedvünk szerint az 
élővilággal. Ennék megőrzése a hasznosság szempontján túl, önbecsülé
sünk (ma önvédelmünk) követelménye.

3. A tanúság pecsétje
Hamarosan sor került rá, hogy a haza földjét ellenség taposta. Haub- 

ner jóval túl van élete derekán, amikor a márciusi ifjakkal együtt dönt 
meggyőződésének konzekvens továbbvitele mellett. A szabadságharc 
honvédő mozgalmának élvonalába állt. — Miért? A márciusi tézisek, a 
felelős magyar kormány tevékenysége azt a bizalmat ébresztették benne, 
hogy „nemzetünk vezetői kivívták számunkra a testi és szellemi szabad
ság törvényét és a törvény előtti egyenlőséget. Ha semmirevalók lenni 
nem akarunk, ezt jövőre biztosítanunk magunknak kell.” — Mi ehhez a 
legfőbb erő?

Az egyetértő, együttgondolkodó és cselekvő szeretet. Mert a szeretet 
bizodalammal jár, a bí zod al om egyesít, az egyesség neveli az erőt, az 
erőnek érzése lelkesít. . . ”  (Körlevél 1848. XII.) Ez a szeretet áldozatok
ban él. — Radikális és megalkuvás nélküli abban, hogy a szegénység, a 
jobbágyság felemelését, a soknemzetiségű ország belső összhangját, a 
származás és vagyon szerinti előjogok megszüntetését, a nemzeti függet
lenséget győzelemre juttassák. Az új korszak békés építésére vágyott. De 
harcot is vállalt. Éppen a honvédseregek visszavonulása idején mondja 
el hitvallását. A bevonuló osztrákok lányával Pozsonyba vitetik, majd
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másfél évet tölt Kufsteinban. — Megrendült testi-szellemi állapotban áll 
1860-ban újra szolgálatba, mint püspök. 5 év múlva önként vonul vissza.

„Azon kitüntetéseket, melyeknek ekkor tárgya volt, nem tulajdoní
totta személyének. Sőt határozottan ellen nyilatkozott azon tüntető ová
cióknak, mellyekkel mindenütt találkozott” — írja Poszvék Sándor emlé
kezésében (PEIL 1881.).

Bödecs Barnabás

Dr. Székács József
(1809—1876)

Minden kor, s minden helyzet más és más feladat, követelés elé ál
lít minket, akik evangélikusnak, tehát az evangéliumi reformáció hívei
nek, lelki-szellemi örököseinek valljuk magunkat. Mást várt az ellenre
formáció, mást a szabadságharcok ideje, s mást a mi korunk. Mégis min
dig van tanulni való eleinktől. Ilyen szempontból foglalkozunk ma a pesti 
magyar evangélikus gyülekezet legelső lelkészének, dr. Székács Józsefnek 
szolgálatával.

Életrajzát főbb vonásaiban megtaláljuk dr. Ottlyk Ernő: „Hűség Is
tenhez és népünkhöz . . . ” c. könyvének 249—254. lapjain. Ennek ismerete 
és a műveivel való foglalkozásunk alapján Székácsnak a reformáció szel
lemében folytatott tevékenységéből a következő jellegzetes vonásokat 
emelhetjük ki.

Székács József imádkozó ember volt. Igaz, hogy csak 1866-ban jelen
tette meg először imakönyvét „Imádságok és buzgólkodásak” címen — 
mely még a múlt században öt kiadást ért meg — aztán 1868-ban „Ki
sebb imiakönyv” -ét adta ki, de egész életét áthatotta az imádkozás, 
igehirdetéseihez kapcsolódó fohászai, istentiszteletekhez írt énekei — me
lyek közül négy szerepel ma használt énekeskönyvben (141, 235, 438, 473) 
—, mind erről tanúskodnak.

Zsilinszky Mihály történetíró, mint a protestáns teológia fiatal hall
gatója vett részt az 1859. dec. 15-én tartott bányakerületi gyűlésen, ame
lyet a rendőrség feloszlatott. Amint a résztvevők sorai közt a császári 
tiszt előrehatolt, az elnökségből felemelkedett Székács és hangosan imád
kozni kezdett. Az imádság megdöbbentő hatásáról még évek múltán is 
lelkesülten emlékezett a szem- és fültanú. (Lásd: Ottlyk i. m. 251. 1.) 
Amikor aztán a Pátens visszavonása érdekében a reformátusok országos 
küldöttsége útnak indult Bécsbe, ehhez evangélikus részről csak a bányai 
kerület küldött három képviselőt, köztük Székácsot. A bécsi minisztérium 
azonban nem volt hajlandó fogadni őket hivatalos küldöttségként, csak 
magánszemélyként tárgyalt volna velük. A legválságosabb helyzetben, 
amikor eredménytelenül voltak kénytelenek hazaindulni, Székács imád
ságra hívta társait, s így vitte Isten színe elé egyháza, népe ügyét.

Az, aki magányosságban, családi körben, s munkatársai között hű
séges volt az imádkozásban; aki imakönyvében magvas tanítást, jó segít
séget adott az imádkozóknak, tudta, hogy sohase feledhetjük, „hogy az 
igaz keresztyénnek teljes élete istentisztelet legyen, imádás templomban 
és templomon kívül. („Imádságok é s . . .12.1.)

Székács József békességre törekvő ember volt. A „Nemzetért” című 
imádságában találjuk ezt a mondatot: „ . . .  irtsd ki belőlünk a vallásbéli
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türelmetlenséget” (i.m. 269.1.) Látta, hogy a kereszténység nagy nyomorú
sága és szolgálatában komoly akadálya a szétszakadozottság. Ezért első
sorban az 1848. XX. tc.-ért harcolt állhatatosan, de nem türelmetlenül. 
Az igazságos és teljes kölcsönösséget kívánta a római katolikus egyház
zal. A „hivatalos egyháznál” semmit nem tudott elérni, bár személyesen 
jó barátságban volt egyes képviselőivel. Hiszen a Berzsenyi-szobor lelep
lezésén (1860) mondott beszéde nyomán éppen egy rk. püspök nevezte őt 
„az ország papjá”-nak, s néhány nap múlva, szuperintendenssé választása 
alkalmából rendezett díszebéden pedig „fcatholikus és görög egyházi 
atyák testvéri csókkal fogadták” (Törteli: Sz. J. élete és működése. Sz.- 
emlékkönyv, 1912). Mégis meg kellett tapasztalnia, hogy a pápai hatalom 
a visszahúzó erők kiszolgálója, tehát vele közösséget nem vállalhat.

Annál dédelgetettebb eszméje volt a helvét hitvallásúakkal való 
unió. Nem dogmatikai egységre gondolt, hanem elsősorban szolgálati és 
szervezeti közösségre. Sokat cikkezett erről az ily szellemben indított 
folyóiratukban, a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap”-ban. Ennek ered
ménye volt egyebék 'között az 1855-ben felállított közös protestáns teoló
gia, ahol Székács díjtalanul tanított szónoklattant, újszövetségi egzegé- 
zist, neveléstant. (Törteli i. m. 67—68.1.)

Az, ,aki olyan állhatatosan és józanul küzdött a felekezetek egysé
géért, hogyne fáradozott volna azért, hogy saját egyházában is megvaló
suljon az! 1843-ban a németországi Landhofban a racionalisták és orto
doxok teológiai vitagyűlésén békítette össze az ellenfeleket meggyőző be
szédével. (Törteli: i.m. 29.1.) Mint pesti magyar lelkész pedig az egész 
egyház javát kereste és akarta szolgálni. Lelkésztársait papi konferen
ciákba akarta tömöríteni, hogy megismerjék egymás gondját-örömét, s az 
egyházkerületek közös tanácskozását javasolta.

Székács József igazi felebarát volt. Híressé vált árvízi beszédében 
(1838) említi: „ . . . a z  ember volt a feladás!” (értsd: feladat.) (Sz. J. össze
gyűjtött beszédei, Pest 1871. 290. 1..) 1 Kor 13,13 alapján pedig ezt mond
ja: „...mindenkinél szentebb a szeretet, mely a hitben megtalált Isten 
szerint társaimat szeretni késztet. . .  A szeretet a hitnél és reménynél 
nagyobb, mert rendeltetésemet, az Istenhasonlatot csak vele és általa kö
zelíthetem m eg . . . ” (i..m 121.1.) Ádventi prédikációjában ismét: „Ha az 
embereket szeretjük, magunk is emberek vagyunk. Embereket szeretni 
pedig annyit tesz, mint boldogságukat eszközölni...” (i.m. 259.1.) Egyszer 
káplánjának, Török Józsefnek a következőket mondta: „ . . .  Drága gyön
gyötök sárba esik. Ha felveszitek, beszennyezitek kezeteket vele. És még
sem hagyjátok ott. Nem sokkal inkább alá kell-e hajolnotok, hogy elesett 
embertársatokat felemeljétek, mert a világ minden gyöngyénél nem drá
gább-e az ember? (Törteli i.m. 101.1.) S ez nemcsak szólam volt nála, ha
nem mindennapi gyakorlat. Mert Székács mindenkinek szívesen segített. 
Mária Dorottya egyszer tréfás kedvében „az ország első koldusa” címmel 
illette őt, aki sok szolgálatot tett neki abban, hogy a budai evang. gyü
lekezet önállósághoz és templomhoz jutott, de roppant ügyesen szervezte 
a különböző célokra való gyűjtést is. Székács nevéhez fűződik a gyám
intézet megalapítása. 1843-ban írt először arról, hogy „az egyesek fillé
reiből egy nagy közkincset gyűjtsenek” . Megalakította „a pesti előleges 
gyámintézetet” 1844. szept. 4-én. De évek múltak még el, amíg elgondo
lása egyetemes szintre emelkedett, s az „Egyetemes Egyházi Gyáminté
zet” határozata 1860. okt. 10-én megszületett.

Székács József a bűn ellen harcoló ember volt. Húsvéti beszédében: 
„Kietlen az élet, mert a kegyelet és a kegyeletek búcsút vettek tőle. . .
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Egyik okát korunk egy nagy fonákságában, másikát a vezetők álnoksá
gában találom” (i. m. 246. 1.) — mondja. De nemcsak mások szemében 
látta meg a szálkát! Említett árvízi beszédében önmagát sem vonta ki 
ez alól, s nem kendőzte a bűnöket: „ . . .  ínségünk oka sok tekintetben 
saját tehetetlenségünk, hanyagságunk, vigyázatlanságmik. . .  (i.m. 291.1.) 
Természetszerűen folytathatja tehát így: „ . . . a  megtérést kezdjük önma
gunkon!” (248. 1.) Látjuk tehát, hogy Székács az ige alapján állt és hitt. 
Egy alkalommal így utalt a reformációra: „A terméketlen hittel és tet
tekkel szemben állította fel a reformáció Róma 3,28 alapján, hogy az em
ber nem a törvénynek cselekedetei, hanem hit által igazul meg. . . ” 
aztán így folytatta: „Luther. . .  rossz néven vette vendégeinek, hogy al
mafájának gyümölcseit dicsérték. A fát kell — úgymond — dicsérne
tek, mely ily gyümölcsöket képes volt teremni” (9.1.)

S kell-e említenem, hogy Székács magyarságát szerető ember volt? 
Együtt harcolt kora haladó szellemű vezéregyéniségeivel, s együttérzett 
az egész magyarsággal. Széchenyi példájára már a két város egyesítése 
előtt 35 évvel „Budapestnek” nevezi árvízi beszédében Pest-Budát! Nem
csak soproni éveiben lelkesedett a magyar nyelvért, hanem miközben 
megtanult szerbül és görögül, Eperjesen maga alakított „magyar társa
ságot” . Teljes szívéből örült az 1840. VI. tc.-nek, mely a magyar nyelv
nek érvényt szerzett. De távol volt tőle minden sovinizmus. Ezért szállt 
szembe azokkal, akik az egyházakat „nyelvterjesztő intézménnyé” akar
ták tenni, s védelmébe vette azokat, „akik a magyarságot kandaliójuk- 
noz melegedni még nem igen ültették” (Prof. E. és Isk. Lap 1846. 29. sz.). 
Látta a magyar teológia, a jó magyar imákönyv, ágenda hiányát, s pél
damutató szorgossággal igyekezett gondoskodni ezekről. Az Üjszöv. for
dításán is dolgozott Ballagi Mórral közösen.

Tudományát közhasznúvá tette, nyitott szemmel élt és meleg szív
vel adott. Nemcsak benne élt kora eseményeiben, hanem maga is for
málta azokat hitével, szeretetével.

Székács Józsefben — ki a szabadságharc után bújdosni volt kényte
len — az egyházért és hazájáért küzdő, meggyőződéséért szenvedni is 
kész embert ismertünk meg, aki így, mint fentebb vázoltuk, például 
állhat nekünk is, a reformáció mai nemzedékének.

Ne az emlékekből éljünk azonban, hanem Isten Lelkének ma is áradó 
és megvilágosító erejéből, hogy ne a múltnak kopírozói legyünk, hanem 
a jelenkor hűséges szolgálói, a reformáció mai népe!

Bencze Imre
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP

Mt 6,13

Az egész Miatyánk alapjában véve a Jézus Krisztusban értünk cse
lekvő Istenre mutat, s ebben a két kérdésben és az imádság befejezésé
ben jut ez csúcspontjára.

Isten megszabadít az uralkodás kísértésétől és felszabadít a szolgá
latra. A kísértő soha nem járt „lópatás ördög” félelmetes formájában. 
Nem is mutogatta magát „antihumánus szellemi” formában. Fölfedez
hető „sunyi alakja” és életét pusztító, romboló ereje, amikor a mások 
javát, életét, boldogságát munkáló szeretet helyett uralkodásra, zsarno- 
koskodásra, fölényeskedésre biztat ravasz, kifinomult formában. Kain 
azért lett testvérgyilkossá, mert „megkívánta” avagy „megirigyelte” Isten 
szeretetét, amivel Ábel áldozatára tekintett. Kain és Ábel különböző 
foglalkozású, társadalom, gondolkodású emberek voltak. Isten akarata az 
volt, hogy békességben éljenek egymással.

Keresztyéneket is gyakran megkísérti a gondolat: „Isten miért adott 
többet a szomszédomnak?” „Miért vannak másoknak jobb, engedelme
sebb, kedvesebb gyermekei, rokonai?” Sok rágalmazásnak, „pletykának” 
és „rábeszélésnek” a végső gyökerét ott találjuk a másik boldogságát, 
nyugalmát megkívánásnál.

Háborúk vérzivatarai és hidegháborús kampányok tanúskodnak ar
ról, hogyan irigyli meg egyik nép a másik javait, vagy „szomszédjainak” 
előbbrejutását, gazdasági és társadalmi felemelkedését, állampolgárai
nak békés, építő nyugalmát és (életét. Minden hódító imperialista háború 
és törekvés, nacionalista gőg és önzés mögött a kollektív egoizmus kí
sértése húzódik meg, s az önzés mohó vágya és kívánsága ölt testet.

Az uralkodni és zsarnokoskodni óhajtás vágya betör a családi kö
zösségekbe, az otthonokba is. A család jó rendje, a szeretetben egymás
nak szolgáló emberek közössége. A szolgáló szeretet helyett ott kísért a 
kérdés: „Ki is hát az úr a háznál?” Mennyi családi tragédia, tönkrement 
élet jár e kísértés nyomában! Hány férj mondja büszkén: „Egész nap dol
goztam, most este megérdemlőm, hogy kiszolgáljanak.” Hogy békén hagy
janak, hogy csend legyen körülöttem, hogy nyugodtan olvashassak. Pe
dig együtt munkálkodva, csak feleannyi ideig tartana a „második mű
szak”. Jutna idő mesélni a szeretetre vágyó kis gyermeknek, s a család 
közösségében megbeszélni a ma gondjait és a holnap feladatait. Aki ezt 
az imádságot imádkozza, az leszáll a kiszolgáltság és „körülrajongás” 
magas trónjáról és magára ölti a szolgálatnak „kötényét” .

A társadalomban másoknak szolgál tudásával, erejével és életével, 
s nem arra vár mindig, hogy őt a társadalom kiszolgálja és javaival el
lássa. Hajlamosak vagyunk állandóan azt hajtogatná, mi az állam köte
lessége, mi a társadalom feladata velünk kapcsolatban. Elfelejtjük azo
kat a kötelességeket, amik reánk hárulnak egy nép közösségében és a 
társadalomban, amelynek tagjai vagyunk, amely táplál és életlehetőséget 
ad számunkra. Hányszor kísért az a gondolat: „Ma kevesebbet dolgozom 
a munkahelyemen, mert a mellékfoglalkozás, vagy az otthoni munka 
terhe vár még rám.” Aki ezt az imádságot imádkozza, az azt is meg
kérdezi: Megtettem mindent, ami erőmből tellett azért, hogy társadal
munk egyre jobban betölthesse hivatását népünk között, minden ember
nek békét, jólétet, emberi méltóságot és életet biztosítva? Megtettem 
mindent azért, hogy népünk gazdasági és politikai tekintélye révén egy
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re többet tehessen az egész emberiség jólétéért, igazságosabb társadalmi 
rendek kialakulásért ott, ahol embertelen struktúrák vannak, a világ 
békéjéért és a haladásért. Avagy eluralkodott a keresztyéneken is a kí
sértés: Élj magadnak, törődj magaddal, mások baja ne nyugtalanítson 
egy percre sem téged!? Amikor a nyáron külföldön jártunk, vagy hoz
zánk látogattak barátaink, rokonaink, őszintén beszéltünk azokról az 
eredményekről, amiket népünk ért el az elmúlt néhány békés évtized 
alatt? A templomainkba hívogató harangról, a szószékeinken hangzó éle
tet munkáló evangéliumról? Gyermekeink boldog holnapjáról és életéről? 
Avagy . . . megkísértett a remélt ajándék, s ezért csak panaszra és sirán
kozásra, vagy „lenyűgözött ámulatra” tellett?

Az így imádkozó egyház és gyülekezet a szolgálat helyét keresi a vi
lágban, az életben. Megkísértette és megkísérti az egyházat az uralkodás 
sátáni indulata. Az az elképzelés, hogy „rendet” adjon a világnak. Hogy 
hódoló tisztelet és megbecsülés vegye körül. Hogy a „kritikusok páholyá
ban” ülve ítélje meg a világ színpadán lejátszódó eseményéket. Jézus 
Krisztus, akinek lett volna joga és hatalma az uralkodásra, lejött a „ma
gasból” a szolgálat helyére! Amíg a gyülekezet Krisztus nyomában jár, 
csak a szolgálat útján járhat! Az egyes keresztyének élete sem a „fej
mosás” szolgálata, hanem a hódító szeretet alázatos tevékenysége, ame
lyik soha nem elítél, soha nem vádol, de mindig szolgál, mindig áld, 
mindig szeret! A szolgáló szeretet életet munkáló, életet mentő, boldogí
tó tevékenysége töltheti csak be a krisztusi indulatai keresztyének életét.

Felszabadulva Jézus Kriszusban az engedelmes gyermeki bizalom
ra. Aki a Miatyánkot imádkozza, tudatában van erőtlenségének, s gyer
meki bizalommal menekül Istenhez, aki atyai szeretettel szeret minden 
embert.

Ebben a két kérdésben azt kérjük, hogy „Isten tartson meg minket, 
hogy az ördög, a világ, a testünk meg ne tévesszen és ne csaljon min
ket téves hitbe, kétségbeesésbe vagy más gyalázatba és bűnbe” . (Luther 
M.) Örömünk és életderűnk abból a bizonyosságból fakad, hogy életünk 
minden idejében Isten hordozó kezében vagyunk. Akkor is, amikor be
tegség látogat meg, vagy koporsó mellett hull a könny szemeinkből, 
isten hatalmas kezéből a legfélelmetesebb hatalom, a halál sem ragadhat 
ki minket! Nem „téveszthet” meg, vagy ejthet kétségbe minket a „bi
zonytalan sors” . Aki ezt az imádságot mondja, az tudja, hogy az élete 
nem a sors játékos kezének kitett ördögszekér, amit ide s tova hajthat 
kénye-kedve szerint, hanem mögötte ott áll a nagy Rendező, a nagy Irá
nyító, Isten őrző és védő éber szeretete.

Ebben a szeretet-engedelmességben meg kell tanulni azt is, hogy 
földgolyónk nem valami „léggömb” , amit a végtelen világmindenségben 
addig sodor a szél, amíg széjjel nem pukkan. Ez a föld Isten kezének al
kotása, amit otthonossá tett ő és otthonul adott minden embernek. Fe
hérnek, feketének és színes bőrűnek, kivétel nélkül! Itt azt akarja, hogy 
minden ember emberi méltóságban éljen. Ebben az imádságban azért 
könyörgünk, hogy ne legyen ezen a földön senki, aki elrabolja embertár
sától emberi méltóságát. Betevő falatját, és megfosztja lét-lehetőségétől, 
illetve nem biztosít számára életteret! Könyörgünk azért, hogy emberte
len emberek be ne telepíthessék ezt a csodálatosan szépnek alkotott föl
det az atombombák füstgombáival. Azért könyörgünk, hogy Isten őrizze 
meg az emberiséget attól a kísértéstől, hogy egy olyan félelmetes „új vi
lágot” hozhasson létre, amiről R. Jungk így ír: „A tudósok Amerikában 
abban fáradoznak, hogy hatalmat nyerjenek az univerzum felett. Megis
mételjék Isten tetteit. Egy ember csinálta kozmoszt alkossanak az emberi
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ész, előrelátás és csúcsteljesítmény révén. Előállítsák az ember tervezte 
embert, az előretervezett, ellenőrzött és a mindenkori haladás állapotá
nak megfelelően javítható teremtést.” Ez az ember azonban csak akkor 
lesz életképes, ha „megtanul 5 évig majd a föld alatt élni, mert a 3. év
ezredben milliók élnek majd a Marsra áttelepülten, mert egy atomhábo
rú előbb vagy utóbb elkerülhetetlen.” (E. Jungk) Istennek engedelmes 
gyermekek munkálkodnak azért, hogy soha ne kelljen az atomhalál elől 
a föld alá emigrálni! Az így imádkozó ember kész munkálkodni mindig 
azért, hogy mindenki számára otthonossá, otthont adóvá legyen ez a mi 
földünk. Soha nem megy el mások szenvedése, elesettsége, magánya mel
lett.

Urunk, ne hagyj minket önzésünk kísértésébe esni. Amikor csak ma
gammal vagyok elfoglalva, s közönyösen elmegyek mások mellett. Ami
kor nem halljuk meg azoknak a sikolyát, akik éheznek vagy az agresz- 
szió áldozatai. Ott leselkedik kifinomult formában a kísértő amikor arra 
csábít: „kaparj kurta, neked is lesz” , avagy „szemérmes koldusnak üres 
a tarisznyája” . Tarisznyáink tartalma mindig a becsületes munka ered
ménye? Nem kísért egy „zugfuvar” vagy „fusi munka” . A közös vagyon
nak könnyelmű megkárosítása? Nem égeti ki tarisznyánkat az, amit 
csak „hamis áruval vagy csalással” szereztünk meg? Urunk, szabadíts 
meg önzésünk és kapzsiságunk kísértésétől !

Ne hagyj minket közömbösségünk kisértésébe esni! Isten szeretetét 
átéljük kora ifjúságunktól késő öregségünkig. Atyai szeretetének ezer 
sugarú napja ragyogja be életünket békében, boldog holnapját építő né
pünk között. Gyakran közömbösen vesszük tudomásul Isten ajándékait. 
Az asztalunkon fehér foszlós kalács illatozik, gyáraink az élet zaját 
zümmögik, miért adsz hát helyet a nagy „lázítónak”, a Kísértének, aki 
mindig csak a meg nem elégedett ember panaszára nyitja ki szádat? 
„Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel” . S mi, akik ismertük a 
bombák sivítását, a háborúk pusztítását, miért engedjük elvakítani ma
gunkat a nagy Rontótói ? A közömbösségből kiszabadult élet még nagyobb 
szorgalommal munkálkodik nemcsak a maga javára, hanem embertársai 
hasznára is.

A gyermeki hittel járó ember örvendezve jár a próbák között is. 
Abban a bizonyosságban él, „akit szeret az Úr megfenyíti, s megostoroz 
mindenkit, akit fiává fogad” . Minden, ami próbálja hitünket és megméri 
szeretőiünket, arra szolgál, hogy gyermeki bizodalmunk megacélosodj ék 
és Isten iránti szeretetünk megsokszorozódjék. Ezen az úton is előttünk 
jár a „megpróbált és megostorozott” Fiú, Jézus Krisztus.

Az a Jézus Krisztus, akit áld és magasztal népe a jelenvalóságban, 
s akit angyalok seregei magasztalnak az előre ment gyülekezettel, „mert 
övé a hatalom és a dicsőség” . Jézusé, aki győzött a Kísértő felett és győ
zelmében részesít minket Szentlelke által.

Dr. Nagy István

Laikus kérdések és szempontok Mt 6,13-hoz

Ne vígy minket a kísértésbe azt jelenti: Ne jussunk olyan helyzetbe? 
Ne engedjen valamit meg Isten az életünkben? Kinek mi lehet a „kísér
tése” ? Egy nem dohányzót például nem „kísért” a rágyújtás kényszere. 
Ügy tűnik, mintha egy tőlünk független hatalom létezését tételeznénk 
fel a kísértésben. Ezt a „kísértést” mindig „belülről” érezzük létrejönni. 
S ha ez így van, akkor nem lenne joíbb azt kérni: Urunk, neked van
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hatalmad arra, hogy ne add belénk, ne oltsd belénk a kísértést. . . Add, 
hogy kevesebb kísértést érezzünk a rosszra. (47) Isten, aki minden jónak 
az atyja, hogyan lehet, hogy mégis „kísért” minket. Mennyi lehetősége 
van az embernek győzni a kísértő felett? Hiszen már az OT is arról be
szél, hogy Kainnak uralkodnia lehetett volna gyilkos indulata felett! (14)

A jóra „nem kísért” minket az Isten. Miért nem adja belénk a jó
nak indulatát?

Az előbbieket figyelembe véve nem így kellene az imádságot foly
tatni: Szabadíts meg minket a bennünk levő gonosztól. Van ennek vala
mi lehetősége? Apró „rosszaságainktól”, hibáinktól, „gonoszkodásaink- 
tól” úgyis lehetetlen megszabadulnunk. (47) Vagy itt valami nagyobb, át
fogóbb, egész világunkat átfogó és megrontó „gonoszságról” van szó? 
Jézus Krisztus ereje itt is érvényes a keresztyének életében! (14)

Mert tied az ország. . . Ha ö  ilyen nagy, hogyan engedheti meg. 
hogy mi ilyen kicsik és nyomorultak legyünk? Ha nem ilyenek lennénk, 
Ő is „jobban jönne ki velünk” . Vagy ez a befejezés annak az elisme
rése, hogy mi csak 'kérhetünk Istentől valamit, de neki van hatalma azt 
teljesíteni. (47)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP

Mk 4,21—25 

Az alapige üzenete

Jézus négy hasonlatát, ill. közmondását foglalja itt össze Márk: a 
lámpás, az elrejtett dolgok láthatóvá válása, a mérték és „akinek van, 
annak adatik” közmondást. Máté (és Lukács is) más sorrendben' és más 
összefüggésekben mondja el ugyanezeket. Máté közvetlenül a tanítvá
nyokra vonatkoztatja a lámpás hasonlatát, a mértékről szólót pedig a 
mások megítélésre vonatkozó összefüggésben mondja el. Márk közvetett 
úton jut el ugyanide, hangsúlyozva, hogy az ige hallgatása és cselekvése 
elválaszthatatlanok egymástól. Ugyanis ezt a szakaszt a magvetőről szóló, 
valamint az ige és Isten országának titokzatos növekedéséről szóló pél
dázatok közé ágyazza be. Ezzel még nyomatékosabban hívja fel figyel
münket a helyes igehallgatásra: Figyeljünk arra, hogy mit hallunk Jé
zustól! „Halló fülekkel” hallgassuk az igét, vagyis úgy, hogy igehallga- 
tásunknak legyenek látható következményei életünkben! Ez a gondolat 
fogja össze a négy hasonlatot. — Az igehirdetés témája:

Hallgassuk helyesen Isten igéjét!

Jézus egyes hasonlatait nem mindig teljesen ugyanolyan értelemben 
használta. Egy-egy képet, hasonlatot, példázatot többféle értelemben is 
alkalmazott. Itt is kettős értelmű hasonlatokkal, illeve közmondásokkal 
alálkozunk. Ezért ne zavarjon bennünket, ha egy-egy hasonlatot kétféle 
formában is hallunk majd. Jézus azért mondta el ezeket a mondatait, 
hogy helyesen hallgassuk az igét. Az hallgatja helyesen Jézus szavait:

1. Akinek életében az ige eljut a fülétől a szívéig! Kétszeresen is fel
szólít Jézus az ige helyes hallgatására és mondanivalójának meghallá-
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sára: „Figyeljetek arra, hogy mit hallotok!” és „Ha valakinek van füle 
a hallásra, hallja!” Az Ö szava mindig döntés elé állít bennünket. Nem 
gyönyörködtetésre hirdetteti olyan gazdagon, hanem hogy szíven üssön 
bennünket, formálja és irányítsa gondolatainkat, kimozdítson közönyös
ségünkből, tettre és másokért való élésre indítson. Furcsa lámpás lenne 
az, amelyet azért gyújtanának meg, hogy a véka és az ágy alá dugják, 
ahelyett, hogy a lámpatartóba téve világítson. Furcsa tanítványa az Jé
zusnak, aki csak hallgatja az igét, de a szívét megkeményítve nem adja 
tovább az Ö szolgáló szeretetét. Akkor hallgatjuk igazán az igét, ha 
szívünkig eljutva belőle engedelmesség születik. Ha Jézus sok-sok igéje 
környezetünkben láthatóvá válik az életünkben.

2. Aki sokat „merít”, az gazdagszik. Két kép fonódik itt össze. 
A gabonamércéé, amivel merték a magot és az a gazdasági törvénysze
rűség, hogy a holt tőke nem gyarapszik, csak az, amelyiket forgatnak, 
hasznosítanak. Kettős az értelme is. Aki sokat „merít” Jézus igéjéből, 
annak az életében hozza meg a jó mag a termést gazdagon. A „halló 
fülekkel” hallgató keresztyén tud a naponta adódó élethelyzetekben jól 
eligazodni, a dolgok mélyére látni, bátran és jól dönteni. A másik értelme: 
aki nem tartogatja a maga számára a kapott testi, lelki, szellemi kin
cseit, kegyelmi ajándékait, adottságait, képességeit és tudását, hanem 
embertársai javára hasznosítja, annak adatik még bővebben. Aki viszont 
bezárkózik, vélt „hitét” meg akarja őrizni, konzerválni önmaga számára, 
aki fukarságból, önzésből és harácsolásból mindent csak magának akar 
és semmit sem másnak, attól még az is elvétetik, amije van.

3. „Fényt adni, életet menteni!” — így szól egy világítótorony felírá
sa. Ez a keresztyén életprogram is. Jézus igéje gyertya tartóba való, s nem 
véka és ágy alá. Sajnos, sok gyülekezeti tagunk még titokban és „fél
homályban” él. Kapott valami fényt Krisztustól, de mivel nem fogadta 
szívébe az igét és vele együtt Krisztus szolgáló szeretetét és nem sugá
rozta tovább, csak alkonyfényben, szürkületben, félhomályban él. Mit je
lent fényt adni?

a) Mélyből felemelni! Áprily Lajos vall erről nagyon szépen „Az én 
csodám” című versében:

Szeretnék Krisztus lenni egy napig.
Ha nem egy napig, egy pillanatig.
Csak ennyit, míg a kezem ennyit int:
Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint.

Környezetünkben sokan élnek, akiknek talán nem is anyagiakra van 
szükségük, hanem arra, hogy valaki melléjük álljon, felemelje őket. Sú
lyos vagy gyógyíthatatlan betegek, akiknek néha még a gyógyszernél is 
nagyobb szükségük van vigasztaló, bátorító szóra, öregek, akiknek szép 
nyugdíjuk van, de senki sincs, aki törődjön velük, mert gyermektelenek 
vagy pedig gyermekeik és unokáik cserben hagyták őket. Persze vegyük 
észre a néha még igen szerény lehetőségek között élő idős testvéreinket is. 
Iszákosok, akik olykor józanul hasznos, dolgos tagjai társadalmunknak, 
de hiányzik életükből valaki, aki a lejtőn megállítsa őket. Megkeseredett 
emberek, akiknek szükségük van az intő kézre, hogy öngyilkosság he
lyett a mélyből „a hegyre menjenek megint” . Üres lelkű fiatalok, akik
nek meg kell mutatni az élet szépségeit stb.

b) „A béke lelkét vinni.” „Szállj, Ábel füstje terjedezve szállj, min
denfelé, ahol szívet találsz. /  Szűnjék harag, gyűlölség és viszály, /  a bé
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ke lelkét vidd, amerre szállsz. (Áprily) A mai vasárnapon külön is hang
súly esik arra, hogy meg,bocsátásiban, békességben éljünk. Megromlott há
zasságok, békétlen családi otthonok, haragvó rokonok és szomszédok, 
meigromlott munkahelyi légkör, mind-mind kiáltanak a megbocsátás és 
a béke lelke után. De hogyan? Keresztyén módon: Krisztus mércéjével. 
Jézus mértékről szóló szavait (24. v.) nem szabad kiforgatni. Sokszor az 
ellenkezőjét olvassuk ki belőle, mint ami az értelme. Sokan visszájára 
fordítva így élik: „Ahogy te nekem, én is úgy neked!” Mi hát a helyes 
mérték, amivel magunkat és másokat, saját cselekedeteinket és mások 
viselkedését mérnünk kell? Jézus szerint nem arra kell várni, mit tesz a 
másik és hogyan viselkedik, hanem őt megelőzve kell vele jót tenni. 
Nem a másik ember cselekvése és magatartása szabja meg magatartá
sunk és cselekedeteink módját, hanem Krisztus törvényével, a szeretet 
törvényével eléje kell mennünk a másik embernek. Hány házasság rend
be jöhetne, ha nem a viszonzás elv, hanem Krisztus mércéje szerint él
nének a házastársak, egymást megelőző szeretettel, megbocsátva, a jót 
jóval tetézve. Ebben a hónapban kint jártunk szeretteink sírjánál. Vajon 
hány sírhalom vádol bennünket, hogy elkéstünk a megelőző szeretettel. . . 
Megbocsátani, a béke lelkét vinni, amíg lehet, hogy szűnjék harag, győ- 
lölség és viszály.

S ezt a béke lelkét vinni tovább világtávlaitban is, népek és földré
szek viszonylatában is gondolkodva. A megromlott nemzetközi légkör, a 
népek közti viszály közvetlenül vagy közvetve visszahat minden népre, 
s benne az egyes emberekre is. „Hogy Ábel lelke költözött belém? /  Le
het. Sosem lihegtem bosszúért. /  Kain-lelkektől jött a földre rém, / Kain- 
lelkek ontották itt a vért. (Áprily) Ez a keresztyén hitünk vallomása is.

c) „ín  serviendo consumor!” „Szolgálatban emésztem el magam!” — 
így fogalmazta meg valaki életprogramját. Nem jótékonysági hetekre, na
pokra és kampányra van szükség, hanem mások szolgálatában elégő élet
re. Ahogyan a gyertyatartóba,n levő lámpás miközben fényt ad, önmagát 
emészti. így kaptuk, így láttuk és ezt tanultuk a világ Világosságától, Jé
zus Urunktól is. Erre hívattunk el mi is. Ahogyan az édesanya a hétköz
napok szürkeségében emészti el magát gyermekeiért. Ahogyan ez meg
valósul a hivatástudatból és hivatásszeretetből, másokért is végzett mun
kában. Nem számításból, hanem az „elveszíthetetlen örömért” :

. . .  van öröm, amely soha nem apad, 
s ez az öröm: add másoknak magad!
Míg élsz, magadat, mindig adhatod.
Adj jó szót, vigaszt, ha van, falatot, 
derűt, tudást, vagy békülő kezet, 
mindez tiéd! Vesd másba s nézheted, 
hogy nő vetésed, hozva dús, kalászt 
s meggazdagítva lelked asztalát.
Csoda történik: minél többet adsz, 
te magad annál gazdagabb maradsz.

(Bódás János: Elveszíthetetlen öröm)

Járj elhivatásodhoz méltóan: Engedd a Fényt világítani életedben!

Sárkány Tibor
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A közelmúltban volt egy tv-film. Egy öreg béres szerepelt ott. Igen 
nehéz sora volt a földön. Mindig becsületesen élt, egyszerűen, a maga 
szegényes módján. Egyetlen vigasza az volt, hogy a túlvilágon neki lesz 
jó. Az öreget a feltámadáskor is háttéribe sszorították, eléje engedték a 
földi hatalmasokat, mert „akinek van, annak adatik . . . ” Nehezen egyez
tethető össze ez a textus az egyenlőség elvével és a mindenkinek érde
me szerint való méréssel.

A Jézus által itt mondott közmondásféléket ma is igaznak tartjuk. 
Pl. azt, hogy mindenki visszakapja azt, amit másoknak adott. Sok szülő 
tapasztalja, hogy gyermekei úgy viselkednek ma vele, ahogyan egyszer ők 
viselkedtek a szüleikkel.

A pénz is — úgy látszik — mindig oda megy, ahol már van! — Jé
zus azonban itt nemcsak a példázatokat akarja idézni. Valami mást ért 
alatta! Jézus itt hitről beszél, meg az Isten dolgairól. Hitünk azért van, 
hogy másoknak világítson. Azt akarja, hogy tudjunk példát mutatni má
soknak is, nem csupán beszédünkkel, hanem hitből fakadó életünkkel.

Azt is tapasztaltam, hogy amikor csak egy kicsit is tudtam hinni, 
egyre erősebb lett a hitem.

Sokszor tapasztaltam, hogy nem csupán a rosszat kaptam vissza az 
emberektől, hanem a jót is. Szülők is tudnának arról is beszélni, hogy 
mennyi szeretetet kaptak vissza a gyermekeiknek adott szeretetből. (50)

L a ik u s  k é r d é s e k  é s  s z e m p o n t o k  M k  4 ,2 1 — 2 5 -h ö z

s z e n t h á r o m s á g  u t á n  u t o l s ó  v a s á r n a p

Jel 7,9—17

A vasárnap jellege.

Ősi hagyomány a keresztyén egyházban, hogy az egyházi esztendő 
utolsó három vasárnapja a halál, az örök élet, a feltámadás és az üdvös
ség kérdéseivel foglalkozik. Ilyen összefüggésbe tartozik igénk most is. 
Ezzel kapcsolatban több olyan gyülekezetünk van, ahol ezen a vasárna
pon emlékeznek meg a gyülekezet elhunyt tagjairól és ilyen értelemben 
ún. halottak vasárnapja is. A magyar perikópanendünk igen pozitívan 
fogja meg a vasárnap jellegét, amikor Agendánkban így fogalmazza 
meg: az újjáteremtő Isten színe elé. Egyet azonban világosan kell lát
nunk, igénkben félreérthetetlenül a Jézus Krisztusban üdvösségre jutot
tak öröméről van szó és ezt semmi esetre sem szabad általában az el
hunytakra vonatkoztatni. Különösen is gondolok a 17. vers végére, amit 
súlyos félreértés lenne általában az elhunytakra vonatkoztatni. Ezen a 
vasárnapon nagy lehetőséget kapunk arra, hogy igénkből kicsendüljön a 
próbás úton járó életek végső csodálatos reménysége. Prédikálásunkon — 
ha igazán hitből való — sodró erővel kell átsütnie belső örömünk és meg- 
váltottságunk alapján álló szolgáló életünk tüzének.

Exegetikai gondolatok.

Igénk hatalmas látás a mennyei istentiszteletről. Lényegileg két ré
sze van a 9—12 vers, maga az istentisztelet és a 13—17, annak magya-
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rázata. Már az első mondatában megkapó, hogy nemcsak az angyali se
regek vesznek részt rajta, hanem ott van egy hatalmas tömeg ember is. 
Az embernek helye van az Úr előtt. Ezek az emberek pedig nem a ki
választottak exkluzív társasága, hanem Isten drága áron megváltott népe, 
minden népből, nyelvből, ágazatból stb. Különlegességük a pálmaág, a 
megharcolt hit győzelmének jele és a fehér ruha a Krisztusban ajándé
kul kapott üdvösség öltözete. Figyeljünk a párhuzamos helyekre itt kü
lönösen 1 Móz 49:ll/b-re. A kép Krisztus vérének bűntörlő erejére utal.

Az istentisztelet éneke a Bárány éneke volt. Jel 2:8 szerint a húsvéti 
győzelmes Krisztusra utal, aki halott volt és megelevenedett.

A 13. verstől közelebbi értelmezését kapjuk, hogy kik ez az éneklő 
fehér ruhás sereg. Aki azzal próbálna erre válaszolni, hogy ezek a már
tírok, azokat szeretném figyelmeztetni, hogy a mártír szó: tanúskodót je
lent. Igen, ezek az életükkel, annak mindhalálig hűséges szolgálatával 
tanúskodtak Krisztusról. Ez a tanúskodás pedig Máté 25:31—46 szerint 
olyan életfolytatás, amely észrevette a felebarátban rejtőző Jézust és nem 
a maga önző érdekeitől vezéreit szívére, hanem Jézus áldozatos szerete- 
tét követő hitére figyelt. Szeretnék itt utalni egy igen jó illusztrációs 
anyagot nyújtó kisregényre: Moldova György: Negyven prédikátor c. mű
vére a Kortárs 1972. évi 9—10. számában. A gályarabok egymást is segítve, 
hitükben, hűségükben erősítve, de a kenyerüket is mégosztva, a rongyai
kat is megosztva kollektiven tanúskodnak az élő Krisztusban való hi
tükről.

Ez a szolgálatuk azonban nem szűnik meg ott sem. Igénk is szünte
len való, éjjel nappal folyó szolgálatukról beszél. De ennek van viszon
zása is, az a zavartalan, boldog közösség, amelyben az Ürral vannak, az 
a pásztorló, gondoskodó szeretet, amely életüket körülveszi, az élő víz
zel, igéjével megelégíti, s boldog örömben élnek.

A mai ember racionalizmusa számára feloldhatatlan igénknek ez a 
mondanivalója. Én nem is csinálok ebből problémát, hiszen ez az igehir
detés kockázata, amit csak a hitből hitbe való tanúskodás, Isten Leiké
től való munkája oldhat fel.

Igénk központi kérdése a Bárány vérében megfehérített ruha. Isten 
nem tömegmunkával (mosodaszerűen) tisztít meg életeket, hanem akik 
személyes megváltójuknak fogiadják el azt a Jézust, aki azért jött, hogy 
minden ember üdvözüljön. Ez a megtisztulás mindig csoda az ember éle
tében. Érthetetlen, megdöbbentő, porbasújtó és mégis csodálatos öröm, 
hogy engem az Isten megkegyelmezett bűnösként irgalmába fogadott. 
Ennek ára az a vér, amely érettem hullt a Golgothán. Ezt csak egyes 
szám első személyben lehet igazán hittel elmondani. Ez lesz a tanúsko
dásunk a szószéken is.

A mennyei istentisztelet

János előtt egy grandiózus látás bontakozik ki, a mennyei istentisz
teletről. Sokaknak ez a látás irreálisnak tűnik, akik elfogadják azoknak 
azonban erőt ad egy nagy ügyben. Van értelme Krisztus útján járni. Ez 
az igelátás egy Krisztusát nagyon szerető szív látása, amit akkor ad né- 
künk Isten, amikor egy egyházi esztendő végén a végső, sokszor gyötrő 
kérdésekre figyelünk, amelyek kikerülhetetlenül állanak előttünk. Halál, 
ítélet. . .  Sok embernek ez a vég megsemmisülés, nékünk sarkalló remény
ség: Van értelme Krisztus útján járni.
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1. . . .  megváltottságban. Akik már itt elfogadták Öt megváltó
juknak. Akik vergődtek bűneik hálójában, szenvedtek attól a mindig 
visszatérő körtől, amelyből a magunk erejéből nincsen szabadulás, és egy
szer mégis „életté remegett a számukra a kegyelem néktek és békesség” . 
Akkor értették meg, hogy volt értelme mindig újra kezdeni a harcot, 
mert egyszer személyessé lett a bűnbocsánat igéje és békessége.

2. . . .  szolgálatban, amely szüntelenül az Úr előtt való életet jelenti. 
A rangrejtett Jézus előtt, aki itt van előtted mindenkiben, aki testi, lelki 
ínséggel, gondjaival, terhével, (tönkrement családi életével, magános öreg
ségével, meg nem értett jóakaró fiatalságával itt van előtted. Emberek, 
akikkel együtt dolgozol, szórakozol, akiknek kell a szereteted, kell a be
csületességed, a reménységed, az együttérzésed, emberséged. Akik felé 
nyitottan keli, hogy elmondd azt a jó szót, amit várnak, azt a segítő 
mozdulatot, amit remélnek. Imádkozva mindig azért, hogy legyen erőd, 
figyelmed, türelmed éppen ott és akkor úgy szolgálni, ahogyan kell. Van 
ilyen szolgálatod?

így érdemes Jézus Kriszts útján járni, arra a végső reménységre fi
gyelő szívvel, amit majd egyszer megad nékünk a mi Urunk. Hiszem.

Sólyom Károly

Laikus kérdések és szempontok Jel 7,9—17-hez

Az üdvösség Istentől van, jó. És mi semmit sem tehetünk érte vagy 
ellene?

A szenvedés, nélkülözés már magában belépőjegyet jelent az első 
sorokba? (19) Nem lett hamis biztatássá a szegények és elnyomottak felé, 
akiket mindenért a mennybe akartak az emberek kárpótoltatni? (14) Itt 
nemcsak fizikai szenvedésről van szó, hanem a bűn nyomorúságáról is, 
ami megmarad, amíg a testben vagyunk. Az üdvözülők sebeiket a bűnnel 
vívott harcban kapják. — Nehogy azt halljam a szószékről, hogy aki leg
többet szenvedett itt, ott annak lesz a legjobb dolga! A „jó dolgunk” 
Krisztusban van. Ö a pásztorunk. Elveszi a bűnt és halált! Vezet min
ket! Azon a napon találkoznak majd az utolsók az előttük járókkal. (19)

Megfogható nekem az egészből a 9/a vers: nem kell a jövendőért 
aggódnunk, Isten teremt magának népet, egyházat a földön. Az itt jel
zett tömeghez hozzátartozik évezredeken keresztül minden nemzedék. (36) 
Az üdvözültek serege megszámlálhatatlan. Nincs rögzítve mint máshol a 
144.000. (19)

Vágyódik a mai ember az örökélet után? Annyira messze van ez a 
gondolat tőle, hogy ezért igazán nem kíván keresztyén lenni. Arról kel
lene szólni, mit jelent Isten közelében lenni a halál után. Az örök életet 
nem lehet lefesteni; a halál utáni lét Isten-közelségéről kell beszélni, de 
nem ilyen képekben, amik itt vannak. Az üdvösség kérdését életközel
ségbe kellene hozni. (36) Sokkal világosabbá kellene tenni azt is, mit 
jelent az örök élet reménységében végezni a mindennapi élet munkáját 
és feladatait. (14)

Mit mondhatunk a halottakról? A sírok felkeresése pusztán az emlé
kesés lehetősége? A holtak valamiképpen vannak: az Istenben. (36)
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