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Egyházunk a béke munkálásában

EGYHÁZUNK ÉS A HUSZONÖTÉVES BÉKEMOZGALOM
I. A téma időszerűsége

Az emberek békeszerető százmilliói ezekben a hónapokban és a kö
vetkező esztendőben világszerte emlékeznek meg a második világháború 
utáni időszak leghatalmasabb demokratikus és antiimperialista összefo
gásának, a nemzetközi békemozgalomnak első 25 esztendejéről. Kiad
ványok sokasága, nemzeti jellegű és világméretű konferenciák és kü
lönböző békerendezvények visszatekintenek arra a fordulatokban és iz
galmakban bővelkedő, sokszor kemény küzdelmet és harcot jelentő, de 
mindig következetes és céltudatos munkára, amelyet az elmúlt negyed
század folyamán ez a hatalmas tábor végzett. Ez a szerény írás távolról 
sem tart igényt arra, hogy akár a nemzetközi, akár pedig a hazai béke
mozgalom hatalmas erőfeszítéseit részletesen ismertesse, vagy elemezze, 
hiszen arra egyrészt helyünk sincs, másrészt ezt a munkát arra hivatot
tak már elvégezték, vagy el fogják végezni. Lelkészi szaklapunk is több 
ilyen tartalmú cikkben és írásban vissza fog térni erre a témára. Ezért 
itt most csak arról lehet szó, hogy némi ízelítőt adjunk a békemozgalom 
hazai és nemzetközi legfőbb eseményeiről, fejlődéséről, továbbá — ugyan
csak vázlatosan — utaljunk arra a szolgálatra, amelyet magyarországi 
evangélikus egyházunk idehaza és külföldön a béke védelmében vállalt 
és végzeitt.

II. A hazai és a nemzetközi békemozgalom párhuzamossága
Előre bocsátjuk, hogy a nemzetközi és a hazai békemozgalom munká

ja időileg és tartalmilag párhuzamosan haladt, így egyszerre beszélhe
tünk fejlődésről, kisebb kudarcokról, munkamódszerekről mindkét vo
natkozásban. Hazánk békemozgalma állandóan a legnagyobb figyelem
mel kísérte a nemzetközi helyzetet s ezért mindig szinkronban volt an
nak munkájával és célkitűzéseivel. Sőt örömmel állapíthatjuk meg azt is, 
hogy a magyar békemozgalom ismételten szálláshelyet adott a különbö
ző békerendezvényeknek s éppen hazánk fővárosából, Budapestről indult 
el nem egy olyan kezdeményezés, amely azután világra kiterjedő mére
tekben szélesedett ki (pl. a „Budapesti Felhívás” 1953-ban és 1969-ben).

Visszatekintve a békemozgalom 25 esztendejére, általában három 
szakaszra oszthatjuk ezt az időszakot.

Az első szakaszt (1949—1961) tartalmilag az imperialista körök hideg- 
háborús törekvései s az azok ellen való összefogás és harc jellemezte. 
Erre az időszakra esik a békemozgalom elindítása, kiszélesítése és a béke 
megvédése érdekében kifejtett harc megszervezése, a békéért felelős ve
zetők és népek folyamatos összefogása, valamint a békéért való felelős
ség felébresztése és tudatosítása. Időileg ugyancsak e szakaszra esik a 
szovjet haditechnikai és rakétasikerek időpontja.

A második szakasz kb. a következő tíz esztendőt (1961—1971) foglal
ja magában, amikor mindinkább tért hódított a békés egymás mellett 
élés elve s amelynek következményeképpen létrejöhetett a szovjet—nyu
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gatnémet szerződés, valamint a szovjet—amerikai együttműködést ered
ményező alapelvek.

A harmadik szakasz tulajdonképpen ezekben az esztendőkben kez
dődik, amikor a különböző társadalmi rendszerű országok arra töreksze
nek, hogy kidolgozzák az együttműködés feltételeit és konfrontálják a 
gazdasági, kereskedelmi és kulturális élet területein jelentkező lehető
ségeket és feladatokat.

Ugyanakkor azonban hangsúlyoznunk kell, hogy ez a három szakasz 
nem határolható el teljes merevséggel és kizártsággal, hiszen tudjuk, 
hogy ha például jelenleg a hidegháború némiképpen háttérbe is szorult 
és a nemzetközi életben bizonyos enyhülésnek jelei mutatkoznak, azért 
mégis vannak — és bizonyára lesznek is — olyan hatalmi körök, ame
lyeknek érdekében áll a hidegháború szellemének életre keltése és fenn
tartása. A kínai szovjetellenes politika éppenúgy, mint a közelmúltban 
lejátszódott tragikus chilei események tehát állandó éberségre intenek 
bennünket.

A továbbiakban tekintsük át röviden a hazai és a nemzetközi béke
mozgalom fejlődésének fontosabb szakaszait, mert csak ezek ismereté
ben tehetjük mérlegre a megtett út eredményeit.

111. A békemozgalom története és fejlődése
Amikor a második világháború utáni években nyilvánosságra hozták 

a Truman-elvet, majd később a Marshall-tervet, csakhamar kitűnt, hogy 
a nemzetközi imperializmus a második világháború átváltoztatta hideg
háborúvá, amely viszont könnyen átváltozhatott volna egy harmadik vi
lágháborúvá. Az Egyesült Államok ‘indítására megalakult az Észak-atlanti 
Szövetség (NATO), olyan ka/tonai csoportosulás, amelynek éle elsősorban 
a Szovjetunió és a szocialista országok ellen irányult s így erősen fenye
gette egész Európa békéjét.

Ezt a veszélyt azonnal felismerték a keleten és nyugaton élő béke
szerető emberek és haladéktalanul megtették az első lépéseket a béke 
megvédésére. 1948 augusztusában a lengyelországi Wroclawban szovjet, 
francia és lengyel értelmiségiek kezdeményezésére összehívták az ún. 
Értelmiségiek Világtalálkozóját. Meghívót küldtek a világ különböző tá
jain élő tudósoknak, íróknak és művészeknek s így az összejövetel rész
vevőit joggal illette a „szellemi békevédelem generálisai” elnevezés. 
Wroclawban 45 országból csaknem 500 küldött jelent meg s hazánk 20 
tagú delegációval képviseltette magát a megbeszéléseken. Ezen a béke
találkozón született meg az első békekiáltvány: „A világ népei nem 
akarnak háborút és elég erejük van ahhoz, hogy megvédjék a békét és 
a kultúrát!” Ekkor hívták életre az ún. Értelmiségi Nemzetközi Össze
kötő Bizottságot, amelynek feladatává tették, hogy vegye fel a kapcsola
tot a szakszervezetek, az ifjúsági, női és parasztszervezetek, valamint a 
politikai pártok képviselőivel egy százmilliókat tömörítő nemzetközi 
békemozgalom létrehozásához.

Ennek nyomán alakult meg hazánkban 1948 szeptemberében a Ma
gyar Értelmiség Nemzeti Bizottsága, amely azonnal felvette a kapcsolatot 
az Értelmiségi Nemzetközi Összekötő Bizottsággal és a Nemzetközi De
mokratikus Nőszövetséggel. E két utóbbi szervezet 1949 februárjában fel
hívást intézett a világ haladó szervezeteihez és javasolta egy Béke-Vi
lágkongresszus összehívását Párizs székhellyel. E felhívást magáévá 
tette 1949 márciusában a Magyar Értelmiség Nemzeti Bizottsága és az 
egyházakat is csatlakozásra hívta fel.

1949. április 20-án megkezdődött a „Béke Híveinek Világkongresszu
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sa” elnevezéssel Párizsban a tulajdonképpeni első Béke-Világkongresz- 
szus, amelyen 72 ország 2190 küldöttje jelent meg 600 millió ember kép
viseletében. A 38 tagú magyar küldöttségből csak nyolcán kaptak beuta
zási engedélyt Franciaországba, köztük D. Dr. Vető Lajos evangélikus és 
Dr. Bereczky Albert református püspök. De más nemzetek küldöttei kö
zül is számosán nem mehettek Párizsba s ezért Prágában tartották meg 
párhuzamosan az ún. „kis-világkongresszust” . A párizsi kiáltvány hét 
pontban fordult a világ békeszerető népeihez. A kongresszus jelszava: 
„Felkészültünk és elszántuk magunkat, hogy megnyerjük a béke csatá
ját!” A kongresszust előkészítő bizottság elnöke Frédéric Joliot-Curie vi
lághírű íNobel-díjas tudós volt. Megalakult a Béke-Világtanáos elődje, az 
Állandó Nemzetközi Bizottság és világszerte jöttek létre a békemozgal
mi nemzeti bizottságok, a későbbi Országos Béketanácsok.

Hazánkban is megalakult a „Megvédjük a békét” mozgalom Orszá
gos Tanácsa. Az első Magyar Békekongresszus 1949. június 17—18-án tar
totta ülését, amelyen 500 résztvevő közül 150-en a szakszervezeteket és 
üzemeket, 60-an a dolgozó parasztságot, 80-an a Magyar Női Demokrati
kus Szövetséget, 50-en az ifjúsági szervezeteket, 45-en a hadsereget, 60-an 
a különböző értelmiségi szervezeteket, 20-an a Szabadságharcos Szövetsé
get és 25-en az egyházakat képviselték. E felsorolásból is kitűnik, hogy a 
hazai békemozgalom széles tömegbázisokra épült és kezdettől fogva ösz- 
szefogta hazánk békeszerető erőit világnézetre, vagy vallási meggyőző
désre való tekintet nélkül. Ez a kongresszus értékelte a párizsi Béke-Vi- 
lágkongresszus munkáját, majd három pontban foglalta össze hazánk bé
kefeladatait: a) a békeharc elsőrendű feladata az ország felvirágoztatása, 
a szocialista társadalom építése, b) az igazi hazfiság és nemzetköziség 
szellemének ápolása, c) a békeharc permanens, tehát nem kampányszerű 
folytatása.

A Béke Hívei Világkongresszusának Állandó Bizottsága 1950. már
cius 16—49-e között Stockholmban ülést tartott, amely elindította nem
zetközi méretekben a békeharc új formáját, az aláírásgyűjtési mozgal
mat, követelve az atomfegyver betiltását. Ilja Ehrenburg szovjet író fel
hívással fordult a világ íróihoz, köztük a nyugatiakhoz: „Tovább is hinni 
akarok nyugat legjobb íróinak humanizmusában. Ezt a hitet nagyon sok 
olvasó osztja és Önöknek nem szabad kiábrándítani őket.” Az aláírási 
kampány idején, 1950. június 25-én tört ki a koreai háború. Ez azonban 
nem csökkentette a békemozgalom erejét, sőt fokozta azt, úgyhogy a 
stockholmi felhívást 500 millió ember írta alá, köztük hazánk hét és fél 
millió polgára is, tehát jóformán a teljes felnőtt lakosság.

A II. Béke-Világkongresszust Varsóban 1950. novemberében tartot
ták. Eredetileg Londonba, majd Sheffieldbe tervezték a kongresszus 
összehívását, de az angol kormány számos meghívottnak nem adta meg 
a beutazási engedélyt. Frédéric Joliot-Curiet Angliában előbb letartóz
tatták, majd kitoloncolták. Ekkor mondta a világhírű tudós: „Az igaz
ság vízum nélkül utazik!” Ilyen előzmények után került a választás Var
sóra, ahol hazánk 34 küldöttje vett részt a tanácskozásokon. Ez a kong
resszus már hét munkabizottságban tárgyalta a világot feszültségben 
tartó kérdéseket: követelte a tömegpusztító fegyverek betiltását, tiltako
zott a koreai háború ellen. Megalakult a Béke-világtanács szervezete, 
amely első ülését 1951. február 21-én Berlinben tartotta. Még ebben az 
esztendőben tiltotta be a francia kormány a Béke-vílágtanáos párizsi 
központi irodájának működését, de ez nem zavarta magát a munkát, mert 
a Béke-világtanács máshová helyezte át székhelyét. A Béke-világfcanács 
második ülésén, amelyet 1951. november 1-én Bécsben tartottak, már 58 
ország 239 képviselője jelent meg. Ezen a találkozón a kezdeti valami
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eílen-programmal szemben a valamiért pozitív stratégiai célokat fogal
mazták meg, így többek között a békés egymás mellett élés érvényesíté
sét, a vélemény-különbségeknek tárgyalások útján való rendezését, a más 
államok belügyeibe való beavatkozás háborús veszélyét.

A II. Magyar Békekongresszus Budapesten, 1950. november 4—5-én 
tartotta ülését. A résztvevő 1952 küldött 70%-a pártonlkívülá volt s ezek 
között 97 egyházi személyt, köztük 6 püspököt találunk. Ekkor alakult 
meg az Országos Béketanács 85 taggal. Ennek az irányító szervnek főtit
kára Benke Valéria, később Bugár Jánosné lett. S hogy kormányunk 
és hazánk népe mennyire komolyan vette a béke ügyét, annak egyik 
ékes bizonysága az a tény, hogy 1950. decemberében a magyar parlament 
megszavazta a békevédelmi törvényt. Szervezett akció indult meg a ko
reai gyermekek megsegítésére, amelynek kapcsán népünk 23 és fél mil
lió forintot áldozott erre a célra.

A III. Magyar Békekongresszus 1952. november 22—23-án ülésezett. 
Felmérte az addig végzett békemunkát és 27 küldöttet választott a III. 
Béke-Világkongresszusra, amely 1952. december 13-án ült össze Bécsben. 
Ezen a találkozón 85 ország 2000 küldötte — köztük 65 egyházi személy 
— követelte a Koreában, Vietnamban és Malájföldön dúló háború be
szüntetését és felszólította az öt nagyhatalmat a békeegyezmény aláírá
sára. Ennek a határozott fellépésnek is köszönhető, hogy 1953 nyarán 
létrejött a koreai Panmindzsonban a fegyverszüneti megállapodás a had
viselő felek között.

Ebben a légkörben ült össze Budapesten 1953. június 15—20-a között 
a Béke-világtanács, amely sürgette a négyhatalmi konferencia összehívá
sát és javaslatot tett a német kérdés megoldására. Itt született meg az 
ún. „Budapesti Felhívás”, amelyből idézzük a jólismert mondatokat: 
„Nagy reménység született. Ma már minden ember látja, hogy lehetséges 
a megegyezés. Véget lehet vetni a vérengzésnek. Végezni lehet a hideg
háborúval . . .  Felhívjuk a népeket: követeljék kormányaiktól, hogy tár
gyaljanak és egyezzenek meg . . .  A béke elérhető távolságra van. Raj
tunk áll, hogy el is érjük.”

Hadd jegyezzük itt meg, hogy a hidegháború megindítása még Chur
chill angol miniszterelnök 1946. évi fultoni beszédéhez fűződik, ö  és Dul- 
les amerikai külügyminiszter a „vasfüggöny”-elméletnek értelmi szerzői 
közé tartoznak. Főcéljuk a Szovjetunióban és a szocialista országokban 
levő társadalmi rendszernek teljes felszámolása volt. Hogy ez nem ment 
o'yan könnyen, az kitűnik Churchillnek 1953-ban elhangzott azon kijelen
téséből, hogy „nem lehet saját biztonságunkat mások biztonságának fe
nyegetésére alapozni.” Ez a kijelentés összefüggésbe hozható azzal az 
eseménnyel, hogy 1953. augusztus 9-én a Szovjetunió felrobbantotta az el
ső hidrogénbombát, majd 1954. március 1-én az Egyesült Államok is hid
rogénbombát robbantott a Bikini-szigeteken.

A nemzetközi helyzet kezdett megváltozni. A békemozgalomban is 
előtérbe került az a felismerés, hogy a rövidtávú taktikái feladatoktól 
külön kell választani a hosszútávú stratégiai célkitűzéseket. Mindinkább 
világossá válik, hogy az átfogó jellegű megállapodásokhoz a részlet- 
megegyezéseken át vezet az út. Ettől kezdve a Béke-világtanács is ru
galmasabban támogat minden pozitív kezdeményezést, amely a béke 
ügyének kedvez, bármely irányból is ered az. A berlini külügyminiszteri 
értekezleten már előtérbe került az európai biztonság és a német kér
dés megoldásának problémája is.

1955. fébruár 26—-27-én összeült a IV. Magyar Békekongresszus, amely
nek egyik fő témája a nyugatnémet militarizmus elleni harc volt. 1955 
áprilisában tartották meg az ázsiai és afrikai népek küldöttei a bandungi
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értekezletet, amelyen elfogadták az egymás mellett élés öt alapelvét, a 
Pancsa Silát. 1955. májusában pedig a szocialista országok (Szovjetunió, 
Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és Al
bánia) megkötötték a Varsói Szerződést, amelyből ugyan nem sokkal ké
sőbb Albánia kilépett, de új tagként csatlakozott hozzá a Német Demok
ratikus Köztársaság. Ebben a szerződésben a felek együttesen kötelezett
séget vállaltak az európai biztonság megőrzésére, egymás katonai támo
gatására és együttesen léptek fel a nyugatnémet militarizmus ellen.

1955 júliusában Helsinki a ÍV. Béke-Világkongresszus színhelye. Ez 
a találkozó felhívta a világ népeinek figyelmét a nukleáris kísérletek 
folytatásában rejlő veszélyre. Ebben az esztendőben az ENSZ tagjai let
tek a szocialista országok, így hazánk is. Erre az időszakra esik számos 
afrikai ország felszabadulása a gyarmati sors alól.

Az 1956-os magyarországi ellenforradalmi események átmenetileg 
megzavarták a magyar és a nemzetközi békemozgalmat. 1957-ben azon
ban megtörtént a stabilizáció és megerősödtek a békemozgalom pozí
ciói is.

Az 1958. június 7—8-án összeült V. Magyar Békekongresszus új fe
jezetet nyitott a magyar békemozgalomban. Az ellenforradalom idején 
kitűnt, hogy minden támadás, amely a népi demokratikus rendszer ellen 
irányul, veszélyezteti a béke ügyét is. A kongresszus megállapította, hogy 
kevesebb jelszóval, szerényebben, de szívósabban és több körültekintés
sel kell erősíteni hazánkat és annak társadalmi rendjét. Kitűnt, hogy 
egyes rétegek gondolkodásában még ott élnek a sovinizmus és a nacio
nalizmus maradványai. A Békemozgalom ettől kezdve a Hazafias Nép
front keretében fejti ki tevékenységét, mint annak egyik munkabizott
sága. Megindult a „Népek Barátsága” mozgalom is, amely a békés egy
más mellett élést gyakorlatilag is dokumentálta.

A Szovjetunió őszinte békevágyát jelentette, hogy 1958. március 31- 
én egyoldalúan beszüntette az atomkísérleteket, tehát jelentős lépést tett 
az „atomcsend” irányában. Ugyanezen esztendő júliusában összeült 
Stockholmiban a Leszerelési Világkongresszus, amely újabb lendületet 
adott a nemzetközi békemozgalomnak. Ennek szellemében a Szovjetunió
1960. január 1-én bejelentette, hogy 1 200 000 fővel csökkenti fegyveres 
erejét s ezt végre is hajtotta.

1961. június 3—4-én Bécsben találkozott Hruscsov szovjet miniszter- 
elnök és Kennedy amerikai elnök és megállapodás született a laoszi hely
zet rendezésére. Ekkor nyújtott át a szovjet miniszterelnök memorandu
mot a német békeszerződés megkötéséről, Nyugat-Berlin demilitarizálá- 
sáról és szabad várossá nyilvánításáról, továbbá az atomfegyver-kísérle
tek beszüntetéséről.

A magyar békemozgalom felismerte, hogy a nemzetközi békemozga
lom olyan szakaszba érkezett, amikor a tudományos felkészültség és szak
értelem mindinkább fontosabb szerepet játszik. Ezért 1961-ben megala
kult az Országos Béketanács Tudományos Bizottsága, amely munkatervé
ben hangsúlyozta, hogy tudományos érvek kidolgozásával kell segíteni 
a béke munkáját, az általános és teljes leszerelést, a fontos nemzetközi 
kérdésekben nyilvánosságra kell hozni a magyar tudósok állásfoglalá
sát, tudományos békekonferenciát kell szervezni.

1962. július 1-én a magyar békemozg-alom országos konferenciáján 
megválasztották hazánk küldötteit az V. Béke-Világkongresszusra, amely 
Moszkvában, 1962. július 9-én ült össze John Bemal professzor elnökle
tével, 110 ország 2300 küldöttjének részvételével. A kongresszus Üzeneté
ben többek között a következőket olvashatjuk: „Rajtunk múlik, hogy fel
virradjon a nap, amikor az emberiség megszabadul a nukleáris halál
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rémétől. Ha mindannyian cselekszünk és mindannyian barátságban 
együtt cselekszünk, megnyitjuk az utat közös célunk, a maradandó bé
ke felé.”

1962. októberében, az ún. „ Karib-tengeri válság” idején a Szovjet
unió újból bebizonyította, hogy a világ békéje ügyében hajlandó a leg
messzebbmenő megegyezésre és áldozatvállalásra. Fontos esemény volt a 
béke megszilárdítása érdekében az „atomcsend-egyezmény” megkötése, 
amelyet 1963. augusztus 5-én, az első atombomba bevetése 18. évforduló
jának előestéjén írtak alá a vezető nagyhatalmak: Szovjetunió, Egye
sült Államok és Anglia. Ehhez az egyezményhez rövidesen országok 
egész sora csatlakozott. Ezekben az időkben a nemzetközi békemozgalom 
s benne a magyar békemozgalom is tevékenységének középpontjába 
állította a leszerelés kapcsán az első fontos lépést: az atomkísérletek be
szüntetésének megvalósítását.

1963. június 15-én ült össze a VI. Magyar Békekongresszus. Mintegy 
600 küldött értékelte a hazánkban és határainkon túl folyó békemunkát 
Szakasits Árpád elnökletével és meghallgatta Dezséry László főtitkár be
számolóját. Ebből kitűnt, hogy a hazánkban megrendezett leszerelési hó
nap különböző rendezvényein több mint 2 millió ember vett részt. A be
számolóból az is kitűnt, hogy a magyar békemozgalom nemzetközi kap
csolatai tovább szélesedtek, elsősorban a latin-amerikai és afrikai orszá
gokkal bővültek. Jó eredménnyel jártak a hazánk vidéki egyetemi vá
rosaiban tartott tudományos konferenciák is.

Az 1960-as évek elejétől fogva a nemzetközi békemozgalomban a kí
nai delegáció szovjetellenes nézeteket kezdett propagálni. A békemozgal
mon belül jelentkeztek az ún. „el nem kötelezett” antikommunista cso
portok, aimelyék támadták a Béke-vilá^tanács eddigi irányvonalát. Elítél
ték az atomcsend-egyezményt, sőt a leszerelésre és a békés egymás mel
lett élésre irányuló erőfeszítéseket is támadták. Ezek a kísérletek azon
ban nem tudták megtörni a nemzetközi békemozgalom egyre inkább 
szélesedő táborát, sőt egyre-másra jelentek meg ebben a mozgalomban a 
felszabadult afrikai államok képviselői. Hazánk Országos Béketanácsa 
csakúgy, mint a Béke-válágtanács tervszerűen és céltudatosan folytatta 
munkáját.

1964-ben az amerikai uralkodó körök az Egyesült Államok dél-viet
nami katonai pozícióinak védelmére a katonai agresszió útját választotta 
s megkezdődött Dél-Vietnamban az amerikai szárazföldi erők beáramlása, 
majd a légi háború kiterjesztése a Vietnami Demokratikus Köztársaság
fölé is.

Ettől kezdve hazánk békemozgalmának és a nemzetközi békemozga
lomnak állandó napirendjén szerepelt a függetlenségéért harcoló vietna
mi nép ügye mellé való odaállás. Az Országos Béketanács 1965. július 
2-án tartott ülésén követelte, hogy az Egyesült Államok szüntesse meg a 
Vietnami Demokratikus Köztársaság bombázását és vonja ki csapatait 
Dél-Vietnamból. A vietnami nép iránti szolidaritás bizonyságául csak
nem 700 000 aláírás érkezett az Országos Béketanácshoz.

A Ví. Béke-Világkongresszus Helsinkiben 1965. július 10—17-e között 
ült össze. 98 ország 500 delegátusa — köztük a magyar delegáció is Dr. 
Sik Endre vezetésével — elítélte az Egyesült Államok agresszióját és tel
jes szolidaritását fejezte ki a vietnami néppel. A kínai, albán és még né
hány küldöttség igyekezett zavart kelteni ezen a kongresszuson is, de si
kertelenül. Itt választották meg Romes Chanídrát a Bélke-világtanács fő 
titkárává, aki azóta is jól tölti be ezt az igen felelős tisztet.

1966 márciusában Budapesten ülésezett a Béke-víilágtanács elnök
sége és ezzel párhuzamosan 60 ország nemzeti bizottságainak képviselői.
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Budapesten ebben az évben március 18-án szolidaritási nagygyűlést tar
tottak s országos akciót indítottak egy vietnami lebombázott iskola és 
kórház berendezésére. Az eredmény: 17 millió forint, amely öt 12 tan
termes iskola és egy 300 ágyas kórház berendezését jelentette. A Béke
világtanács genfi ülésének napirendjén szerepelt a vietnami kérdés, az 
európai biztonság ügye és az atomleszerelés. 1967. május 8-án az Orszá
gos Béketanács ülést tartott „Vietnamért a világbékéért!” jelszóval, ame
lyen a magyarországi egyházak képviselői is biztosították támogatásuk
ról a békemozgalom munkáját.

Az 1967. júniusában lezajlott arab—izraeli háború és annak követ
kezményei a békemozgalmat újabb akciók indítására kényszerítették. Et
től kezdve a békemozgalom ismételten követelte az izraeli haderők kivo
nását a megszállt arab területekről.

1967. júliusában Stockholmban megtartották az ún. Nemzetközi 
Vietnam-Értekezletet, amelyen 62 ország több mint 20-féle békemozgal
mi szervezete, mintegy 450 delegátussal 8 munkabizottságban igen hasz
nos munkát végzett. Egységesen foglalt állást a vietnami nép független
sége, a bombázások megszüntetése ügyében. A stockholmi értekezlet kap
csán álandó szervezetként létrejött a Stockholmi Vietnami Konferencia, 
amelynek ülésein rendszeresen részt vesz a Béke-világtanáes és annak 
számos szervezete.

1967. október 21-én került sor a béke-világakciók kapcsán mind az 
öt világrészen megrendezett tüntetésekre. 1967. október 27—29-én Lenin- 
grádban tartotta a Béke-világtanáes elnökségi ülését, amelynek napirend
jén szerepeltek a világ legjelentősebb kérdései. A világ népeihez intézett 
felhívás hangsúlyozta: „A világbéke veszélyben van, rajtunk múlik a bé
ke biztosítása . . .  A népek feladata a béke kierőszakolása!”

1967. novemberében a Biztonsági Tanács határozatot hozott a közel- 
keleti helyzet rendezéséről. Izrael azonban mind a mai napig nem mutat 
hajlandóságot e határozat végrehajtásához, csapatainak a megszállt terü
letekről való visszavonásához.

A nemzetközi békemozgalmon belül átmenetileg zavarokat okozott 
a Varsói Szerződés öt országának 1968. augusztus 21-i katonai akciója 
a csehszlovákiai szocialista erők megsegítésére. De éppen a magyar béke
mozgalom képviselői teremtettek először kapcsolatokat a csehszlovákiai 
békemozgalommal már 1968. szeptemberében, amelynek eredményekép
pen 1968. október végén és november elején Budapesten tartották meg 
a szocialista országok béketitkárainak értekezletét.

Az egyre szélesedő nemzetközi Vietnam-mozgalom is hozzájárult ah
hoz, hogy Johnson amerikai elnök 1968. márciusában bejelentette a Viet
nami Demokratikus Köztársaság bombázásának részleges beszüntetését. 
Rövidesen ezután megindultak a tárgyalások Párizsban a VDK és az 
Egyesült Államok között.

1969. márciusában a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testü
leté közzétette a Budapesti Felhívást: rendezzék meg Helsinkiben az 
európai biztonsági értekezletet.

Ilyen előzmények után 1969. októberében ült össze a VII. Magyar 
Békekongresszus, amely többek között megállapította, hogy a vietnami 
társadalmi gyűjtés során több mint 180 millió forint gyűlt össze és hogy 
a magyarországi egyházakkal való együttműködés gyümölcsöző. Hang
súlyozta továbbá, hogy ezután még nagyobb figyelmet kell szentelni az 
európai béke és biztonság kérdéseinek. A kongresszus a jövőben is fon
tos feladatának tekinti az igazi hazafiság, a szocialista nemzeti egység és 
a népek közti barátság szellemének ápolását. Az Országos Béketanács
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nak ebben az időben 77 országgal és 167 békemozgalommal volt kap
csolata.

A VII. Magyar Békekongresszus óta eltelt négy esztendő során igen 
jelentős események történtek a nemzetközi politikában. Annak ellenére, 
hogy az Egyesült Államok felújította a VDK bombázását, majd 1972 ta
vaszán tengeri blokád alá helyezte, mégis azt állíthatjuk meg, hogy az 
enyhülés jelei is mindinkább előtérbe kerültek. Ilyeneknek tekintjük a 
következő eseményeket: a szovjet—nyugatnémet felek között létrejött, az 
erőszakról való lemondást rögzítő szerződést, a Nyugat-Berlinre vonatko
zó megállapodást, a nyugatnémet—lengyel szerződést, a két német állam 
közti kapcsolatok alapjait szabályozó szerződést, a Német Demokratikus 
Köztársaság világméretű diplomáciai elismerését, a Kínai Népköztársa
ság ENSZ-tagságát, a Müncheni Szerződés hatálytalanítását, a stratégiai 
fegyverek korlátozására vonatkozó szovjet—amerikai megállapodást, Ni- 
xon moszkvai, Brezsnyev amerikai látogatását és az ekkor kötött külön
böző együttműködési és a stratégiai fegyverek további korlátozását célzó 
megállapodásokat. De ide számíthatjuk az európai biztonsági és együtt
működési értekezlet sokoldalú előkészítését előmozdító helsinki konzul
tációt, amely nagyköveti szinten dolgozta ki az ún. helsinki ajánlásokat, 
továbbá az 1973. júliusában megrendezett Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezletnek első külügyminiszteri szintű szakaszát, ahol 35 
ország külügyminisztere hagyta jóvá az ajánlásokat. Szeptember 18-án 
megkezdődött Genfben — és e sorok írásakor még folyik — az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Konferencia második szakasza, amelynek 
feladata, hogy a 12 munkabizottságban dolgozó szakértők részletesen is 
megfogalmazzák a helsinki ajánlásokat illetve dokumentumokat.

A békeszerető erők őszinte örömére szolgált 1973 januárjában a vi
etnami háború befejezése és az azóta megindult újjáépítés ebben a sokat 
szenvedett országban. Hazánk is tagja a négytagú fegyverszünetet ellen
őrző bizottságnak. A szolidaritás jegyében számos nemzet továbbra is 
támogatja Vietnamot az újjáépítés munkájában. Reméljük, hogy nem
sokára eljön az idő, amikor egész Indokína területén elhallgatnak a fegy
verek.

A Vili. Magyar Békekongresszus 1973. szeptember 20—21-én tartotta 
ülését, amelyen 580 küldött és 100 meghívott vendég vett részt. Megvi
tatta az Országos Béketanács beszámolóját, majd a kongresszus küldöt
tei 6 munkabizottságban folytattak véleménycserét a békés egymás 
mellett élés, a biztonság és leszerelés kérdéseiről, a nemzeti független
ségi mozgalmak és a nemzetközi békemozgalom feladatairól, a válság
gócok megszüntetéséért folytatott küzdelemről, az ifjúság békére neve
lésének és a békeharcban való részvételének témájáról, valamint a ma
gyar békemozgalom feladatairól. Ugyanezen a kongresszuson megválasz
tották az Országos Béketanács elnökségét, tisztségviselőit és tagjait, vala
mint 35 küldöttet a Békeerők Moszkvai Világkongresszúsára, amely ok
tóber 25—31-e között ülésezik.

A VIII. Magyar Békekongresszus kibocsátott „Állásfoglalását”  rész
letesebben ismertetjük, hiszen ez már hazánk békemozgalmának jelenle
gi eredményeire és jövő feladataira utal. Az „Állásfoglalás” megállapí
totta, hogy a nemzetközi helyzet és hazánk belső élete kedvezően fejlő
dik. Megerősödött az enyhülési irányzat, javult és kedvezőbbé vált a 
nemzetközi légkör. A két világrendszer országainak és társadalmi moz
galmainak együttműködésében napról-napra előtérbe kerül a gazdasági, 
tudományos, műszaki, kulturális és emberi kapcsolatok bővítése és fej
lesztése. Mindez kedvez a nemzetközi békemozgalomnak és új lehetősé
geket nyit meg a magyar békemozgalom számára s új munkamódszerek
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felkutatását is igényli. Folyamatos felvilágosító munkát kell folytatni a 
szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett végrehajtandó általános és teljes 
leszerelés megvalósítása érdekében. A nemzetközi enyhülés nem terelheti 
el a világ-békemozgalom éber figyelmét a háborús veszélyt hordozó vál
sággócok létezéséről, elsősorban a közel-keleti feszültségről, valamint 
a teljes nemzeti függetlenségért és a faji megkülönböztetés ellen küzdő 
nemzeti mozgalmak támogatásáról. A kongresszus határozatban ítélte el 
az imperialista erők által támogatott chilei ellenforradalmi támadást és 
testvéri együttérzését és szolidaritását fejezte ki a fehér terror ellen küz
dő chilei nép iránt.

A béke magyar hívei számára az a legfontosabb felismerés, hogy a 
békés egymás mellett élés megvalósítása egyidejűleg jelent nemzetközi 
együttműködést és harcot is. Együttműködést a különböző társadalmi 
rendszerek, államok, békeszervezetek és egyes emberek között az 
egyenjogúság és a kölcsönös előnyök alapján, ugyanakkor harcot a há
ború, az agresszió, a belügyekbe való. beavatkozás, az imperializmus min
denfajta nyílt és leplezett megnyilvánulása, békeellenes ideológiája ellen. 
A mi körülményeink között most a békéért akkor tesszük a legtöbbet, 
ha mindenki a maga helyén becsületesen, áldozatkészen és odaadóan 
dolgozik a hazánk legszebb hagyományait beteljesítő szocialista nemzeti 
egységért és ilyen módon a szocializmus teljes felépítéséért. „Ebben a 
munkában a békemozgalom továbbra is számit az egész magyar nép tá
mogatására, hiszen mozgalmunk forrása és ereje a magyar nép békevá- 
gyából fakad” — hangsúlyozza az „Állásfoglalás” .

Ezen a kongresszuson a magyarországi protestáns egyházak nevé
ben felszólalt D. Káldy Zoltán püspök is és hitet tett arról, hogy a mi 
evangélikus egyházunk az államunkkal való Egyezmény megkötése, te
hát 25 esztendő óta segíti a hazai és nemzetközi békemozgalmat és egy
értelműen támogatja szocialista társadalmi rendünk építő munkáját. 
Ugyanakkor drámai szavakkal utalt a chilei tragikus eseményekre, hi
szen csak néhány hónappal ezelőtt, ez év májusában Chilében találkozott 
az ottani állami vezetőkkel, akik közül többen életüket vesztették, vagy 
életveszélybe kerültek. Püspökünk felszólalása mély nyomokat hagyott a 
kongresszus résztvevőinek szívében.

A magyar békemozgalom tekintélye és befolyása állandóan növek
szik. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy hazai békemozgalmunk ma már 
87 ország 211 szervezetével tart kapcsolatot.

A fentiekben csak vázlatosan ismertettük a hazai és nemzetközi bé
kemozgalom fontosabb eseményeit, hiszen köztudomású, hogy a magyar 
Országos Béketanács és a Béke-világtanáos is a felsoroltakon kívül szá
mos ülést tartott. Ugyanakkor a községi, városi és megyei békebizottsá
gok ezrei vettek részt a különböző békeakciókban, igen sok békegyűlést 
tartottak, amelyekről a politikai napilapok folyamatosan tájékoztatták 
hazánk lakosságát. Bátran elmondhatjuk, hogy a magyar békemozga
lom a Hazafias Népfront keretében hazánk legszélesebb kiterjedésű és 
szép eredményeket felmutató politikai tömegmozgalma. Népünk széles 
rétegei szívesen vesznek részt ebben a munkában, mert tudják, hogy földi 
életünk egyik legdrágább kincséről, a magunk, családunk, népünk és az 
emberiség békéjéről és jövőjéről van szó.

ÍV. Egyházunk hozzájárulása a békemozgalom munkájához
Magyarországi evangélikus egyházunk kezdettől fogva résztvett a ha

zai és a nemzetközi békemozgalom munkájában. Csak vissza kell lapoz
nunk egyházunk sajtójában s látni fogjuk, hogy D. Dr. Vető Lajos püs
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pökünk — Dr. Bereczky Albert református püspökkel együtt — már ott 
volt a Békeerők I. Világkongresszusán, Párizsban, 1949. áprilisában. S et
től kezdve jóformán nem volt olyan jelentősebb hazai vagy nemzetközi 
békeesemény, amelyen evangélikus egyházunk képviselői ne tettek 
volna bizonyságot békeszeretetünkről.

Sokszor megírtuk már, de nem árt újból tudatosítani azt a tényt, 
hogy egyházunk nem csupán a külső körülmények folytán — bár nyilván 
ilyenek is voltak — vett részt a békemozgalomban, hanem egyszerűen 
azon oknál fogva, mert a békét Isten drága ajándékának tartjuk s ezért 
hitünkből folyó etikai feladatunknak tekintjük a békemunkában váló 
részvételt és szolgálatot, szükség esetén a harcot is. Arról is sok szó esett, 
hogy békén nem csupán a lelki békességet értjük, hanem a külső békét, 
háborútól mentes életet is. Számunkra mindkét béke egyformán drága s 
ezért egyidejűleg küzdünk mindkét béke eléréséért, megszerzéséért és 
megtartásáért.

„Inter arma silent Musae” (háborúban hallgatnak a múzsák) mondot
ták a régi rómaiak annak jelzésére, hogy a háború pusztító viharában 
nincs alkalom és idő a művészetek ápolására. Ennek igazságát a mi nem
zedékünk idősebi) tagjai is megtapasztalhatták a második világháború 
idején. Nemcsak hogy nem fejlődtek a művészetek, sőt ellenkezőleg: fel
becsülhetetlen értékű és pótolhatatlan művészeti, kulturális kincsek és 
javak tűntek el örökre a föld színéről, nem is szólva az 50 millió — jó
részt fiatal — emberélet pusztulásáról. De ezzel párhuzamosan azt is 
megállapíthatjuk, hogy a háború pusztítása az egyházaknak sem kedve
zett. Sok ember hite megrendült, vagy elveszett és a világon számos he
lyen megszakadt, vagy teljesen meg is szűnt az egyházi, vagy gyülekezeti 
élet. Nemcsak az ún. külmisszió szenvedett súlyos területi veszteségeket, 
hanem emberek százmilliói is tartósan szekularizálódtak és a nihilizmus 
is hatalmas rést vágott az idősebb és fiatalabb nemzedék soraiban.

Ilyen körülmények között természetesnek kell találnunk azt a tényt, 
hogy amikor a világ békeszerető vezetői, majd tömegei az újabb hábo
rú elhárítására és a béke tartósítására elindították a békemozgalmat, az 
egyházak — köztük a mi magyarországi evangélikus egyházunk is — rá
ébredt arra a felelősségre, amely ebben a vonatkozásban reáhárult és 
kezdettől fogva csatlakozott a békemozgalomhoz. Tudjuk, hogy ez eleinte 
nem volt olyan egyértelmű és méretű, amennyire kívánatos lett volna 
éppen a Szentíráson alapuló hitünk és kötelezésünk folytán (Mt 5,9). En
nek egyik főoka az volt, hogy a nyugati imperialista erők — s ide érten
dők az akkori nyugati egyházak reakciós körei és szervezetei is — a bé
kemozgalmat a Szovjetunió által vezetett kommunista propagandának, a 
béke híveit pedig „Moszkva ügynökeinek” tekintették. Ilyen értelmű hi
degháborús légkört igyekeztek teremteni a különböző egyházi világszer
vezetekben és azoknak összejövetelein, kíméletlenül támadták az ezeken 
megjelent, szocialista országokból érkezett egyházi vezetőket és képvi
selőket.

De a mi magyarországi evangélikus egyházunkban is akadtak olyan 
lelkészek, akik eleinte „kívülről” figyeltek a „békepapok” tevékenységé
re s jó ideig tartózkodtak az aktív bekapcsolódástól. Föltételezzük, hogy 
talán éppen nem a háborúra spekuláltak, de értelemetlen — nem egy 
esetben gyáva — tartózkodásukkal fékezték saját körükben vagy gyüle
kezetükben egyházunknak ezt a fontos szolgálatát. Azt viszont elfogadták, 
hogy más lelkésztársaik helyettük is harcoljanak a békéért s ezzel biz
tosítsák az ő és családjaik békés életét is a jelenben és a jövőben. Ma 
már döntően megváltozott a helyzet ebben a vonatkozásban s elmondhat
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juk, hogy lelkészt karunk túlnyomó többsége egyetért a békemozgalom 
célkitűzéseivel s jó szívvel vesz részt annak munkájában.

Alábbiakban említést teszünk azokról a főbb munkaterületekről, 
amelyeken magyarországi evangélikus egyházunk pozitív módon járult 
hozzá a nemzetközi és a hazai békemunkához.

Az egyházi világszervezetek közül mint az Egyházak Világtanácsá
nak kezdettől fogva tagja, egyházunk résztvett annak Központi Bizottsá
gi ülésein és nagygyűlésein, ugyanúgy, mint a Lutheránus Világszövetség 
bizottsági és nagygyűlésein is. Egyházunk küldötteinek — elsősorban 
püspökeinknek és teológiai tanárainknak — ezekben a világszervezetek
ben hosszú és következetes harcot kellett folytatniok a már fentebb em
lített okoknál fogva pusztán azért, hogy ezek a szervezetek ne tekintsék 
idegen dolognak az egyház felelősségét és szolgálatát a világ békéjéért, 
az emberi jogokért, és harcát a társadalmi és gazdasági igazságtalanság, 
a faji megkülönböztetés ellen. Ez a „békeharc” — mert lényegében az — 
nem volt könnyű már csak azért sem, mert a nyugati egyházak többsége 
eleinte kiszorította egyházunk részvételét a különböző bizottságok ve
zetőségéből. Mégis elmondhatjuk, hogy ennek a kitartó munkának meg
lett a jó gyümölcse, mert egyházunk olyan magas színvonalú, teológiai 
tudományossággal megalapozott írásbeli munkával járult hozzá ezen 
szervezetek nagygyűléseinek témáihoz, hogy annak értékét és igazságát 
még az ellentábornak is el kellett ismernie. Ma már ott tartunk, hogy 
azok az elvek és álláspontok, amelyeket egyházunk kezdettől fogva kép
viselt ezekben a szervezetekben, mindinkább teret hódítanak azoknak 
hivatalos megnyilatkozásaiban és állásfoglalásaiban. Mindenesetre nem 
szabad illúziókba esnünk, mert ezen világszervezetek egyes köreinek — 
néha vezetőinek — magatartását erősen befolyásolhatják a különböző 
nemzetközi események és saját országuknak politikai irányvonala. Ez 
különösen akkor tűnik ki, amikor egy-egy békeellenes megmozdulás kap
csán sizínt kell vallaniok.

Az Európai Egyházak Konferenciájának munkájában is voltak és az 
elnökségben is ott vannak egyházunk vezetői. Ott is jó szolgálatot tett 
és tesz egyházunk elsősorban az európai biztonság és együttműködés 
előmozdításának vonalán.

A Keresztyén Békekonferencia az az egyházi nemzetközi szerv, 
amelynek egyik alapító tagja volt magyarországi evangélikus egyhá
zunk is s amelynek keretében kezdettől fogva éppen az emberiség bé
kéjének előmozdításán és megőrzésén hatalmas részt vállalt és vég
zett. Ebben a szervezetben a vezetőségben és a különböző munkabizott
ságokban igen jó munkát végzett egyházunk kezdettől fogva mind a 
mai napig. E hatalmas méretekben szélesedő egyházi békemozgalom ott 
van minden jelentős egyházi és világi békerendezvényen és a maga 
sajátos eszközeivel igyekszik azok munkáját támogatni. Örömünkre 
szolgál, hogy e fontos szervezetnek Dr. Tóth Károly személyében ma
gyar egyházi személyiség a főtitkára.

Egyházunk békemunkája, igen magas fokú megbecsülésének jele az 
a tény, hogy D. Káldy Zoltán püspökünket a Béke-világtanács tagjává 
választották. Ebben a minőségben is igen jó szolgálatot tett számos kül
földi útja és megbízatása kapcsán namiosák a hazai, hanem a nemzetközi 
békemozgalomnak is. Az elmúlt esztendőben a közel-keleti országok
ban, ezév májusában pedig Chilében végzett ilyen jellegű fontos szol
gálatot.

De hazánk határain belül is bőséges alkalma nyílt egyházunknak 
arra, hogy bizonyságot tegyen békeszeretetéről, az emberiség és népünk 
békés, építő életéért és munkájáért hordozott felelősségéről.
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Egyházunk püspökei, teológiai tanárai és lelkészei mindig megtisz
telő feladatnak tekintették, ha részt vehettek hazánk politikai és társa
dalmi életében és munkájában. Ez a munka és szolgálati lehetőség igen 
sokrétű, hiszen ott találjuk őket az országgyűlés törvényhozó testületé
ben, a főváros, megyei, városi és községi tanácsokban, a Hazafias Nép
front különböző szintű testületéiben csakúgy, mint a községi, járási, vá
rosi, megyei békebizottságokban, valamint az Országos Béketanácsban 
is. Egyházunk ezekben a testületekben és munkaterületeken is „béke
munkát” végez, hiszen ez tükröződik püspökeink és lelkészeink megnyi
latkozásaiból, amelyeknek hangot adnak a szűkebb munkabizottságoktól 
kezdve az Országos Kongresszusokig.

Igen hálásak lehetünk a Hazafias Népfront által rendezett lelkészi ér
tekezletekért is, ahol lelkészeink központi előadók és szakemberek magas 
színvonalú előadásaiból rendszeresen jó tájékoztatót kapnak a nemzet
közi helyzetről, a hazai és nemzetközi békemozgalom feladatairól. Ezek 
az alkalmak nagyban segítik lelkészeink ilyen irányú munkáját és szol
gálatát.

De nemcsak a lelkészek, hanem egyházunk világi vezetői, felügyelői, 
presbiterei és gyülekezeti tagjaink is aktív módon járultak és járulnak 
hozzá hazánk és népünk békés, építő életéhez. Hiszen gyülekezetünk tag
jai egyidejűleg magyar hazánk polgárai is s az ipari munkások, dolgozó 
parasztok és a haladó gondolkozású értelmiségiek körében mindig ott 
találjuk evangélikus egyházunk tagjait is. Ök is megértették az idők 
szavát, amikor pl. a mezőgazdaság szocialista átalakulásáról volt szó és 
akkor is ott voltak, amikor a vietnami „egy iskola, egy kórház” akcióra 
kellett adakozni. Egyházunk tagjai jól vették ki részüket ezekből a 
békeakciókból, amit az eredményes egyházi gyűjtések is bizonyítanak. 
Egyházunk tagjai tudták és a jövőben is tudni fogják, hogy elsősorban 
munkájuk becsületes végzésével — és nem üres jelszavakkal — építhetik 
népünk békés életét.

Egyházunk békemunkájában jelentős szerep jutott és jut egyházi saj
tónknak. Hatalmas köteteket lehetne készíteni azokból a cikkekből, 
amelyek az Evangélikus Élet hasábjain és a Lelkipásztorban megjelen
tek az elmúlt 25 év alatt s amelyeket a hazai és nemzetközi béke ügyé
ben írtak lelkészeink és más egyháztagjaink. Egyházi sajtónk állandóan 
figyelemmel kísérte a békemozgalom munkáját s nemcsak folyamato
san ismertette annak fejlődését, célkitűzéseit, feladatait és eredményeit, 
hanem azokat mindig értékelte is s híveink széles táboráig levitte. Rend
szeresen tájékoztatta egyházunk közvéleményét egyházunknak a hazai 
és külföldi egyházi és világi szervezetekben való részvételéről, munká
járól és eredményeiről. Frissen közölte egyházunk hivatalos állásfogla
lásait és megnyilatkozásait a mindenkori aktuális hazai és nemzetközi 
fontosabb események kapcsán, mint pl. a nemrégiben lezajlott tragikus 
chilei ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatban is.

De a heti és havi sajtótermékünkön túlmenően ebben a vonatkozás
ban gondoljunk a püspöki körlevelektől kezdve evangélikus egyházunk
nak azon teológiai könyveire és kiadványaira is, amelyek az elmúlt 25 
esztendő alatt megjelentek s amelyeknek egész tartalmából és szellemé
ből árad a népünk és az emberiség békéje iránt érzett felelősség. Elég, 
ha pl. csak D. Káldy Zoltán püspök „Üj úton” c. könyvére (megjelent 1970- 
ben), vagy D. Dr. Ottlyk Ernő püspöknek „Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében” c. könyvére (megjelent 1965-ben) utalunk. 
De utalhatnánk az 1964-ben megjelent „Örömhír” c. prédikációs könyv
re, az évenként megjelenő Evangélikus Naptárra és más egyházi kiad
ványainkra is, hiszen azok is ugyanezt a szellemet: népünk és az em
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beriség békéjének szeretetét sugározzák. Ugyanezt mondhatjuk el azok
ról a témákról és dolgozatokról is, amelyeket lelkészi munkaközössé
geink esztendőről-esztendőre kidolgoznak. Számos ilyen dolgozat egyér
telmű kiállást jelent a béke ügye mellett csakúgy, mint pl. azok az elő
adások is, amelyeket lelkészeink hazánk összes gyülekezeteiben készítet
tek és felolvastak népünk felszabadulásának 25. évfordulója kapcsán.

Egyházunk tagjainak és lelkészeinknek hűségesen végzett békemun
kájáról tanúskodnak azok a társadalmi és kormánykitüntetések, is, ame
lyekben az elmúlt 25 esztendő során számos papunk és hívünk részesült. 
Ezek is arról tesznek bizonyságot, hogy államunk és társadalmunk nem
csak igényli, hanem nagyra is becsüli és értékeli azt a munkát, amelyet 
magyarországi evangélikus egyházunk végzett népünk és az emberiség 
békéje érdekében az elmúlt 25 esztendőbe.

V. További béke feladataink
A békemozgalom fejlődésének és evangélikus egyházunk békemun

kájának ismertetése után foglaljuk össze néhány pontban azokat a leg
fontosabb feladatokat, amelyek a béke további megszilárdítása érdekében 
reánk várnak. Ezek a következők:

1. Magyarországi evangélikus egyházunknak, lelkészeinknek és többi 
egyháztagjainknak továbbra is szívvel-lélekkel támogatniok kell a hazai 
és a nemzetközi békemozgalmat. Lelkészeink igehirdetésének egész szel
leme tanúskodjék arról, hogy megértették a Béke Fejedelmének paran
csát és a béke hűséges követei gyülekezeteikben és társadalmunkban. 
Presbitereink és többi egyháztagjaink is vegyenek részt készségesen 
továbbra is a különböző szintű békebizottságok munkájában. A külön
böző egyházi világszervezetekben tovább kell folytatni felvilágosító mun
kánkat és szolgálatunkat a béke érvényre juttatásának érdekében.

2. A VIII. Magyar Békekongresszus „Állásfoglalása” jó összefoglalást 
ad a mi számunkra is az előttünk álló konkrét békefeladatokról. Ezeket 
igyekezzünk minél jobban megvalósítani. Legyünk a békés egymás mel
lett élésnek munkálói, de ha szükséges, bátor harcosai is. Végezzük min
dennapi munkánkat lelkiismeretesen, mint akik tudjuk, hogy ezzel nem
csak népünknek és társadalmunknak, hanem Istennek is számadással 
tartozunk. Tudatosítsuk továbbra is önmagunkban és másokban is, hogy 
a béke megvédése a legszorosabban összefügg szocialista társadalmi 
rendünk és létesítményeink védelmével és további építésével. Legyünk 
a jó hazafiságra, a becsületes és hűséges munkára való nevelésnek, a 
nemzeti egység megszilárdításának szószólói és jó példaképei.

3. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak imádkozzunk a békéért. Lép
jünk a tettek mezejére, hiszen számtalan lehetőségünk és alkalmunk 
van annak megmutatására, hogy a béke ügye valóban szívügyünk. Szá
munkra a béke az egyetlen alternatíva, mert ez jelenti a magunk, csa
ládunk, népünk, sőt az egész emberiség boldog jövőjét. Csak a béke sze- 
retete és munkálása méltó Isten igaz gyermekeihez, ahogyan azt maga 
Jézus állapította meg Hegyi Beszédében: „Boldogok a békességre igyeke- 
zők, mert őket Isten fiainak hívják!” (Mt 5,9)

Mekis Ádám
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Tanulmányok

Az Ótestámentum elkötelezése a földi béke munkálására
Azzal kell kezdenünk, hogy a földi béke munkálásának nincs szük

sége „bibliai igazolás” -ra. Minden normális gondolkozású ember számára 
világos, hogy a békéért küzdeni kell, azon kell igyekezni, hogy az embe
rek és a népek közötti vitás ügyeket békés úton intézzék el, tartózkodni 
kell az erőszak alkalmazásától, és meg kell előzni a háborúk kirobbaná
sát. Minden józan ember tudja, hogy az erőszak erőszakot szül, és hogy 
ezért erőszakkal, fegyverekkel, háborúval csak nehezebbé és bonyolul
tabbá tesszük a népek és az emberek egymáshoz való viszonyát. A most 
következő rövid tanulmány se „igazolás” akar lenni, hanem annak meg
mutatása, hogy Isten igéjének, közelebbről az Ószövetségnek van mon
danivalója a földi béke munkálásáról. Segítség akar ez lenni azok szá
mára, akik hiszik, hogy az Ószövetségben Isten igéje szól hozzánk. Se
gítség ahhoz, hogy felszabadultan, jó lelkiismerettel, szívesen és kész
ségesen vegyenek részt az emberiség békéért folytatott közös erőfeszí
tésben. Megmutatása annak, hogy minket lelkiismeretünk és értelmünk 
mellett Isten igéje is elkötelez erre a munkálkodásra.

1.

Tudjuk, hogy az Ószövetség héber szövegében a SÁLÓM felel meg 
a mi „béke” szavunknak. Ha első lépésként ennek a kifejezésnek vizs
gálatából indulunk ki, először is két igen érdekes textust kell elővennünk.

A midjániakat üldöző Gedeon élelmet kér a Jordánon túli Penuél 
lakóitól, de azok nem adnak. Gedeon így fenyegeti meg őket: Ha béké
ben (SÁLÓM!) térek vissza, lerombolom ezt a tornyot (Bír 8,9). Dávid
ról meg azt olvassuk 2 Sám 11,7-ben, hogy megkérdezte Uriást Jóáb bé
kessége (SÁLÓM) felől, a harcosok békessége (SÁLÓM) és a háború bé
kessége (SÁLÓM) felől. Mindkét textusból világos, hogy a SÁLÓMnak 
nem csupán az a jelentése, hogy „béke”. Gedeon szavait ma így monda
nánk: ha győztesen, sértetlenül térek vissza... Dávidét pedig: megkér
dezte, hogy van Jóáb, hogy vannak a harcosok és hogy áll a háború. 
Ez a két textus azt mutatja, hogy a SÁLOM nagyon tág értelmű kifeje
zés. amelybe sok minden belefér, mert még az is SÁLOM, ha a háború 
„jól áll” . Ez arra figyelmeztet, hogy nem szabad egyoldalúan erre a szóra 
építenünk, ha azt keressük, mit mond az Ószövetség a béke ügyében.

De mert a tág értelemben benne van a béke is, a SÁLÓMmal is kell 
foglalkoznunk. Nagyon gazdag anyagot ad e tekintetben az Ószövetség, 
mert a SÁLÓM szót kereken 250-szer használja. Külön tanulmányt igé
nyel (és megéri!) ennek a 250 ószövetségi helynek a részletes vizsgálata, 
de erre ebben a cikkben nem vállalkozhatom. így csak rövid összefogla
lást adhatok.

Az első, amit megállapíthatunk, az, hogy túlnyomó többségben, az 
esetek mintegy kétharmad részében a földi SÁLÖMról van szó. Kimon
dottan „lelki” békességről ezeknek a helyeknek mindössze kb. egytizede 
szól. Ezenkívül jó néhány olyan textus van, amelyben a SÁLÓM, amel
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lett, hogy a mindennapi, egyszerű értelmet mutatja, túlutal önmagán, 
valami másfajta békességre.

Közismert dolog, hogy az ókori Keleten, de még a mi korunkban is a 
SÁLÖM a köszöntésnek a szava volt. így köszöntötte egymást Mózes és 
Jetró (2 Móz 18,7), sőt az ŰR is így köszöntötte Gedeont (Bír 6,23). Van 
amikor azt jelenti a SÁLÖM, amit a mi „hogy vagy?” udvarias köszön
tésünk (Pl. 1 Sám 17,18). Ugyanilyen értelmű, csak már üdvözlés Dávid
nak Kúsi-hoz intézett kérdése Absolon SÁLÓMja felől (2 Sám 18,32). 
A „jól van” értelmében mondják Józsefnek testvérei apjukról (1 Móz 
43,28). A fáraónak Isten azt adta tudtul álomban, ami „javára van” 
(1 Móz 41, 16). Egy egész sor esetben a „biztonság”-gal párhuzamos, vagy 
azonos a kifejezés (2 Kir 20,19 Zsolt 4,9). Nagyon sokszor olvashatunk 
arról, hogy valaki, vagy valakik „békességgel” jönnek, mennek, közeled
nek, térnek haza, vagy térnek vissza a csatából (1 Móz 44,17 1 Sám 16,4— 
5 1 Kir 22, 27 stb.). Ez is a biztonságot, védettséget, vagy éppen a győzel
met jelenti. Az Ószövetség embere számára az egyik legnagyobb ígéret 
volt az, ha békességgel, idős korban halhatott meg és a legrosszabb ennek 
az ellenkezője volt (pl. 1 Móz 15,15 és 1 Kir 2,6). Ezeken a helyeken már 
egészen nyilvánvaló, hogy elsősorban a háború és a béke ellentéte jut 
kifejezésre.

Arra is sok példát találunk, hogy az emberek egymással való kapcso
latában is a SÁLÖM a legfőbb jó. Aki iránt az ŰR jóakarattal van, még 
az ellenségeit is kibékíti vele (Péld 16,7) és a legrosszabb az, ha olyanok 
között kell élni, akik „gyűlölik” a SÁLÖMot (Zsolt 120,6—7). Az Ószövet
ség a testi-lelki jóbarátot is így nevezi: „békességem embere” (Zsolt 41,10). 
Még a peres ügyekben is olyan ítéletet kell hozni, amely MISPÁT SÁ
LÖM (Zak 8,16).

Még jelentősebb az Ószövetségben az ország és a népek SÁLÖMja. 
A zsoltáríró arról énekel, hogy az ŰR SÁLÖMmal áldja meg népét (Zsolt 
29,11), és mikor a királyról énekel, azt kívánja, hogy „virágozzék napjai
ban az igaz és nagy békesség” (Zsolt 72,7). Salamonról, a békés korszak 
uralkodójáról külön köll szólnunk, itt csak a nevére figyeljünk: SöLÓ- 
MÓh. — Már a Törvényiben is jelentős szerepe van a békekötésnek. Mi
előtt egy várost megostromolnának, előbb fel kell ajánlani a békés meg
egyezést (5 Móz 20,10 kk). A békeszerződést még akkor is .megtartották, 
ha azt ügyes csellel az ellenség csikarta ki a harcias Izraeliektől (Józs 
9—10).

Három tanító jellegű textust külön is meg kell jegyeznünk, mert 
ezek témánk szempontjából nagyon jelentősek. Az egyik: Zsolt 34,15: 
Hagyj fel a rosszal és cselekedj jót; keresd a békességet és kövesd azt. 
Az ószövetségi költészet szabályai szerint a két mondat tartalmilag pár
huzamos: Jót cselekedni annyi mint békességre igyekezni és békében élni. 
Zsolt 85,11 nagyon szép költői képzen kapcsolja össze mindezt, ami az 
életét széppé, boldoggá, tartalmassá teszi: Szeretet és hűség találkoznak, 
igazság és békesség csókolgatják egymást. Végül a harmadik mondás az 
atyáktól örökölt ősi tapasztalat bölcs felismerését önti szavakba: Csalárd
ság van azok szívében, akik rosszban mesterkednek, de akik békét taná
csolnak, azokéban öröm van (Péld 12,20). Ebben a mondásban nem is 
annyira az a bölcs felismerés jelentős, hogy milyen ravaszok és megbíz
hatatlanok azok, akik ártani akarnak, hanem az, hogy a legtisztább öröm 
a békéért fáradozni.

Már az előbb idézett textus is utal arra, hogy az Ószövetség a leg
természetesebben egységnek veszi azt, amit a későbbi korok a „testi” és 
„lelki” megkülönböztetéssel kettéválasztottak: a békesség az egész ember
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számára békességet jelent, testi-lelki mivoltában. Amikor az előbbiek
ben olyan textusokkal találkoztunk, amelyek a SÁLÓM „biztonság” , „jó 
lét” értelmét emelték ki, már gondolhattunk arra, hogy ez nem csupán 
valami külső jelenség és állapot, hanem olyan, amely az ember belső vilá
gát is eltölti és boldoggá teszi. Olykor, különösen a zsoltárokban és a pró
fétáknál, vagy egyes imádságokban szószerint is kifejezésre jut. Ézsaiás 
idézi Ezékiás király imádságát (Ézs 38,17): íme, javamra (SÁLOM) vált 
nekem a nagy keserűség . .. Zsolt 38,4 bűnbánati imádsága pedig azt 
mondja: nincs békesség csontjaimban vétkem miatt. Ezékiás imádsága 
a gyógyulással a lelki egyensúly helyreállítását is érzi. A zsoltáríró pedig 
kimondottan belső, lelki békességre vágyik, amit a bűn elvett tőle, de 
ennek a békességnek a hiánya nagyon is testi fájdalomban mutatkozik 
meg. Ugyanígy kell értenünk Zsolt 119,165-öt: „Nagy békességük van 
azoknak, akik szeretik törvényedet, és ők nem botlanak el” . Ez a zsoltár
vers azt mondja, hogy akik szeretik Isten igéjét, azoknak nem dől romba 
az élete — és ezt megint mindkét értelemben veszi: belső biztonságban 
élnek, ugyanakkor megtalálják a praktikus élet problémáinak megoldá
sát is. Amit D. KÁLDY Zoltán püspök a lelkészeknek írt karácsonyi me
ditációjában (SÁLÓM LP 1968,12 705 kk — Űj úton 486 kk) az egész Bib
lia alapján hangsúlyoz, azt találjuk itt részleteiben: ez az egységes élet- 
szemlélet nem engedi egymástól elválasztani, még kevésbé egymással 
szembeállítani, egymással szemben kijátszani a „testi” és a „lelki’ békes
séget.

A SÁLÓM témáját tekintve ugyanezt az egységes szemléletet mu
tatja a 73. zsoltár és egész Jób könyve. A zsoltáríró arról beszél, hogy 
szinte irigyelte a gőgös gonoszokat, mikor látta azok jólétét (SÁLÓM), azt, 
hogy azok boldogan és gazdagon élnek, megcáfolva azt a korabeli közvé
leményt, hogy csak az igazak élnek boldogan és gazdagon (Zsolt 73,3 kk). 
Jób is erről a kérdésről vitázik barátaival. A barátok a hagyományos 
nézetet képviselik. Elifáz szerint a mindenható Isten megáldja a kegye
sek életét. „ . . .  a mezei vad is békességre igyekszik veled, és megtudod, 
hogy sátrad maga a békesség” (Jób 5,23—24), mondja, majd később arról 
beszél, hogy bár a gonoszok néha biztonságban érzik magukat, éppen az 
ilyen békesség idején tör rájuk a veszedelem (Jób 15,21). Jób viszont az 
előbbi zsoltároslhoz hasonlóan mondja a gonoszokról, hogy nemegyszer 
tapasztalja az ember, hogy „házuk maga a békesség rettegés nélkül, és 
nincsen rajtuk Isten vesszeje” (Jób 21,9). Ha azt kérdezzük, mit értenek 
itt SÁLÓM alatt, csak az lehet a helyes felelet, hogy ebben benne van 
mind a belső, mind a külső biztonság, mind a jó érzés, mind a jólét. 
Messzire vinne témánktól az előbb idézett textusok részleteinek vizsgá
lata. Itt most csak arra kell figyelnünk, hogy hogyan használja az Ószö
vetség a SÁLÓM szót, milyen gondolatok és képzetek kapcsolódnak hozzá. 
És ha van is árnyalatnyi különbség a magyarban használt „béke” és „bé
kesség” szó között, nem szabad engednünk egy olyan terminológia kiala
kulását, amely szerint az első a „testi” , a második a „lelki” békességet 
jelenti, hanem meg kell maradnunk amelett, hogy itt mindkét esetben 
a teljes értelemben vett békességről, békéről van szó. Ez azért vált prob
lémává nálunk, mert lehetőséget adott arra, hogy az emberek gondolatait 
egészen hamis irányba vigye. „Ebben a felfogásban természetesen a lelki 
békességhez képest a világi béke csak valami harmadrendű dolog. Az, 
hogy a világban béke legyen, a népek megértsék egymást és együtt
munkálkodjanak, a háborúk megszűnjenek, e felfogás szerint avagy 
amúgyis keresztülvihetetlen, vagy ha mégis, mindez csak, világi dolog” 
—  í g y  jellemzi D. KÁLDY Zoltán (Űj úton 487. lp) ezt a hamis gondol
kozást. A SÁLÓM teljes emberi életre vonatkozásának előbbi felismerése
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nemcsak segít, hanem kötelez is arra, hogy az ilyen hamis gondolatok 
ellen küzdjünk.

Természetesen vannak az Ószövetségben is olyan kifejezések a SÁ- 
LÖMmal kapcsolatban, amelyek az eddigiekhez még hozzátesznek vala
mit, túlutalnak rajta. Ez elsősorban a próféták igehirdetésében jelentke
zik, erről külön kell szólnunk. De egy példát itt is érdemes elővenni: 
a 37. zsoltárt. Tanító jellegű zsoltár ez, abból a fogság utáni korszakból, 
amelyben már kialakult az ún. „bölcsesség” teológia. Rokon Jób könyvé
vel és a már említett 73. zsoltárral. Itt arról szól a tanítás, hogy türelem
mel várni kell az ŰR döntésére, arra, hogy teljességre vigye akaratát, 
így hangzik az ígéret: „az alázatosak öröklik a földet és gyönyörködnek 
nagy békességben”  (11. v.). Itt a békesség már végső megoldást jelent: 
nem lesz többé gonosz, nem lesz többé gyötrő probléma sem, hogy miért 
megy jól a sorsa olyanoknak, akik elvetemültek, akkor már csak nagy- 
nagy békesség lesz a földön (!), amely gyönyörűséggel tölti majd el azo
kat, akik alázatosan az ŰRra bízták sorsukat. Annyira a legvégső megol
dásról szól itt a zsoltár, hogy a legtöbb fordító és írásmagyarázó az itt 
szereplő SÁLÓMot „üdvösségének fordítja. Nem kétséges, hogy ez a zsol
tár itt már csakugyan túlutal azon, amit ma „földi békességének szok
tunk nevezni. De az nagyon fontos, hogy ezt is SÁLÖMnak nevezi és 
a földi SÁLÖM teljességre jutásának látja. — A zsoltár folytatása arról 
szól, hogy ez az „alázatos” ember milyen életfolytatással juthat el erre 
a teljességre: azoknak a példáját kell követni, akik az ŰR akaratához ra
gaszkodnak. „Figyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövő 
a béke emberéé” . (37. v.). Ez a LXX fordítása, amely egy régi héber 
szövegen alapul. Az általunk ismert héber szövegek így fordíthatók: 
. .. (ennek) az embernek jövője a béke. A SÁLÖM mindkét esetben me- 
gintcsak a végső teljességet jelenti, úgy, hogy az kapcsolatban van a földi 
SÁLÓMmal.

Ebből a nagyon vázlatos áttekintésből is kitűnik, hogy a SÁLÖM az 
Ószövetségben azt jelenti, ami a legfontosabb az életben: a békét, bizton
ságot, testi-lelki nyugalmat, egészséget, jólétet, egyszóval mindazt, ami az 
életnek értelmet ad. Amikor ezzel a szóval köszöntek, akkor a legjobbat 
kívánták egymásnak. Az Ószövetség azt mondja, hogy ez a helyes kap
csolat ember és ember, nép és nép között. Nem ismer nagyobb jócsele
kedetet annál, mint ha valaki békességre igyekszik, békében él. Az „iga
zakénak, azoknak, akik Isten népéhez tartozónak vallják magukat „is
mertetőjelük” az, hogy „keresik és követik” a békességet és a tanácsko
zásokon a békét képviselik (Péld 12,20). Az Ószövetségben a SÁLÓM 
összeköti a jelent és a távoli jövőt: a jövő legfőbb java is a SÁLÓM, ez az 
a cél, ami felé Isten viszi az embereket.

Mindez azt mutatja, hogy már akkor is sok segítséget kapunk a bé
kéért való fáradozáshoz, ha ennek az egyetlen szónak a nyomán indu
lunk el. Isten törvénye és az Ószövetség sok tanítása kötelez minket arra, 
hogy aktív résztvevői legyünk annak a világméretű erőfeszítésnek, amely 
ma az emberiség békéjéért folyik.

2.

Nem elégedhetünk meg egyetlen szónak, fogalomnak a vizsgálatával. 
Már az eddigiekből is itt-ott kitűnt, hogy a SÁLÓM nem egyszerűen „tan
tárgy” az Ószövetségben. Legtöbb esetben csak úgy értettük meg, hogy 
mit jelent, ha figyelembe vettük azt a történetet, amelyben ez a szó sze
repel. Az Ószövetségben Isten igéje úgy szólal meg, hogy az történelem
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mé lesz. Még a törvényeket, zsoltárokat, tanító jellegű mondásokat is úgy 
értjük meg igazán, hogy ha íelismerjük azok történetiségét. Az ókori 
Izráel azonban Isten igéjét úgy adta tovább gyermekeinek, utódainak, 
hogy mi mondanivalója van az Ószövetségnek a földi béke munkálásáról, 
akkor akkor bele kell tekintenünk abba a „történelem”-be, amelyet az 
Ószövetség könyveiben találunk. Természetesen itt sem törekedhetünk 
teljességre, csak a legjellemzőbb korszakokat vizsgálhatjuk meg témánk 
szempontjából.

Józsué könyvében (11,23 14,15) és a Bírák Könyvében (3,11 3,30 5,31 
8,28) találunk egy másik kifejezést a békére: „megnyugodni”. Mikor be
fejeződtek a honfoglalás nehéz csatái, akkor következett ez a „megnyug
vás” a Józsué könyvének elbeszéléséből világos, hogy az egész történet 
efelé a cél felé halad. Ez a rendes, normális állapot, a másik a rendkívüli 
volt. A könyv úgy mondja el a honfoglalás történetét, hogy a kegyetlen, 
kemény harcot átmeneti állapotnak tünteti fel, amelyet nem lehetett el
kerülni, de az egész eseménysorozatnak az a célja, hogy Izráel hazát 
találjon, letelepedjék. Még inkább kitűnik ez a szemlélet a Bírák könyvé
nek idézett helyein. Izráel népe Istennel szembeni engedetlensége miatt 
került nehéz helyzetbe. De mikor megtért, Istenhez könyörgött, Isten 
megszánta, szabadítót küldött. A szabadító elvégezte munkáját és akkor 
évtizedekig béke volt. Azért küldte Isten a szabadító „bírót”, hogy végre 
elkövetkezzék a béke ideje, amikor nyugodtan lehet élni, ne kelljen a fal
vakból elmenekülni, nyugodtan élvezhessék a föld termését (Bír 6,1—2!), 
és ne legyen szükség arra, hogy rejtegessék a gabonát (6,11). A honfog
lalás és a bírák korának történetei arról tesznek tanúságot, hogy Izráel 
Isten ajándékának, áldásának tartotta a békét, s nemcsak rossznak, ha
nem természetellenes, rendkívüli állapotnak a háborút. Ugyanakkor az 
is kiderül ebből a történetírásból, hogy Izráel nagyon józanul látta: a bé
ke nem készen hullott az ölükbe, azt mindig kemény harcok árán szerez
ték meg. Ennek a tudatában tettek tanúságot arról, hogy a béke Isten 
ajándéka és áldása.

Témánk szempontjából igen jelentős az, amit Salamon uralkodásáról 
mond el az Ószövetség. A késői Krónikák könyve szerint Dávid az ÜR- 
tól ezt az ígéretet kapta: „íme, fiad születik, . . .  nyugalmat adok neki 
körös-körül minden ellenségtől: mert Salamon lesz a neve és békességet, 
békét adok Izraelnek az ő idejében.” Salamonnak már a neve is a béke 
boldog korszakát jelentette Izráel számára. Semmiféle hadi vállalkozásá
ról nem tudunk. Dávid olyan tekintélyt szerzett birodalmának, hogy 
utána még évtizedekig senki nem háborította azt. Igaz, Salamon már nem 
növelte ezt a birodalmat. De a békesség korszaka azt jelentette, hogy 
nagyon meggazdagodott az ország. Salamon Jeruzsálemben egészen új 
városrészt épített, középpontjában a templommal és a királyi palotával. 
De nemcsak Jeruzsálemet, hanem a többi várost is kiépítette. És amiről 
az Ószövetség tudósít, azt a Palesztinában folyó ásatások eredményei is 
igazolják.

Az építkezések miatt kifejlődött a kő- és ércbányászat, meg a külke
reskedelem is, hiszen az építkezésekhez szükséges anyagoknak csak egy 
részét tudták az ország területén előteremteni, a faanyagot pl. a szom
szédos föníciai városállamoktól szerezték be.

Azt is tudjuk, hogy Salamon korában igen magas színvonalra emel
kedett Izráel kultúrája. A kortörténeti kutatásokból megállapíthatjuk, 
hogy Salamon korában igen élénk volt a kulturális kapcsolat Izráel és az 
ókori Kelet nagy birodalmai között. 1 Kir 5,10 kk szerint maga Salamon, 
korának legtekintélyesebb tudósa és költője volt. Tudása sok korabeli 
híres bölcsét felülmúlta, maga is írt könyveket, és költeményeket. „Jöt
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tek is minden népek közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét” és ez 
nyilvánvalóan igen élénk „idegenforgalmat” jelentett. A kereskedelmi, 
gazdasági és kulturális kapcsolatoknak ez a fejlődése rendkívül gazdaggá 
tette az országot (1 Kir 10!). Ebben a korban kezdődött el a történetírás 
Izraelben és az első történetírók éppen arról tettek bizonyságot, hogy 
a béke korszaka mennyi jót jelentett az ország népe számára: „békesség 
volt mindenfelől körös-körül, úgyhogy Juda és Izrael biztonságban lakott, 
mindenki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon 
egész idejében” (1 Kir 5,4—5). Későbbi korokban is ez volt a békés, bol
dog élet jelképe (Zak 3, 10).

Minden tanításnál hatásosabban bizonyítja ezzel az ószövetségi tör
ténetírás, hogy az ország és nép igazi, boldog élete, ennek az életnek fej
lődése a béke idején valósul meg. Későbbi korokban is a Salamon békés 
birodalmára való emlékezés élet legélénkebben az izráeli népben.

Érdekes, hogy ez után a korszak után való vágyakozás magyarázza 
meg olyan nagy királyok intézkedéseit és vállalkozásait, mint amilyen pl. 
Jósiás volt (2 Kir 22—23). Jósiás pl. azért akart ellentállni Nékó fáraó 
vállalkozásának (2 Kir 23,29), mert birodalmának békéjét féltette. Ha 
ugyanis Nékó támogatásával újjáéledt volna az Asszír birodalom, az Júda 
vesztét jelentette volna.

Egy ilyen vizsgálat természetesen nem ölelheti fel Izrael egész tör
ténetét és nem terjedhet ki annak minden jellegzetes vonására. Izráel 
történetírása tendenciózus történetírás: arról tesz bizonyságot, hogy Iz
rael a történelemben mindig Istennel találkozott. De ezt úgy mondja el, 
hogy közben megmutatja: Istennek célja az, hogy ezt a népet, és vele 
a körülötte élő többi népet is megáldja. Az áldást pedig mindig azzal 
érzékelteti, hogy békét ad az Isten. A háborúkat és azok következmé
nyeit mindig Isten büntetésének tekinti. Mikor Észak-Izráel pusztulásá
ról ad hírt, így indokolja: „Ez pedig azért történt, mert Izráel fiai vét
keztek az ÜR, az ő Istenük ellen. . .  megvetette az tJR azért Izráel egész 
ivadékát, megsanyargatta, és fosztogatók kezébe adta, míg végre is el
vetette őket színe elöl” (2 Kir 17,7.20). A fogság utáni történetírás pedig 
szándékosan úgy csoportosítja Júda történetének eseményeit a Krónikák 
könyvében, hogy abból kitűnjék: amikor a nép az ŰRhoz hű maradt, 
hosszú, boldog, békés korszakot adott neki. Külön kell foglalkoznunk 
még a prófétákkal, mert ők értelmezték elsősorban Izraelben a történel
met. De annyit máris megállapíthatunk, hogy ez a történetírás évezrede
ken keresztül sok nemzedéket nevelt és nevel még ma is arra, hogy meg
becsülje a békét, ezt tartsa az igazi, jó életnek és éppen ezért törekedjék, 
is arra, hogy ezt elérje.

3.

Aki csak egy kicsit is foglalkozott a prófétai könyvekkel, tudja, hogy 
a próféták igehirdetése döntően politikai jellegű. Amit mondanak, még 
ha távoli jövendőről szólnak is, nem választható el napjaik társadalmi, 
politikai és történelmi eseményeitől. Ha megpróbálnánk mellőzni, ki
hagyni a prófétai könyvekből azokat a mondatokat, amelyek koruk ak
tuális problémáival foglalkoznak, nemcsak megszegényítenénk, hanem 
egyenesen meghamisítanánk mondanivalójukat.

Ha a „legnagyobb” prófétákat, Ézsaiást, Jeremiást és Ezékielt nézzük, 
az első, ami feltűnik, az, hogy milyen aktív politikai szerepet vállaltak 
népükért.

Ézsaiás Ezékiás egyik legfőbb tanácsadója volt Szanherib asszír ki
rály júdai hadjárata idején (2 Kir 18,9—20,19,) sőt arról is tudunk, hogy
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már hamarabb, Ácház király mellett is ilyen szerepet töltött be, a szír- 
efraimi háború idején (Ézs 7,1 kk). Jeremiásnak több mint négy évtizedes 
prófétai szolgálata, nagyon egyértelmű, határozott politikai állásfoglalása 
és aktivitása külön tanulmányt igényel (v. ö. Dr. PÁLFY Miklós kom
mentárját). Ezékiel az első babilóniai deportáció idejétől működött a 
száműzetésben élők között (Ez 1,1). A száműzetés későbbi korszakának 
névtelen prófétája „Deutero-Ézsaiás”, bár személyéről semmit sem tu
dunk, ugyancsak aktív politikai szerepet játszott a maga korában (v. ö. 
pl. Ézs. 45, 1—4).

Júda önálló létének különösen is utolsó évtizedében vált nagy prob
lémává a béke kérdése. Akkor már hoszú ideje hadiállapot volt és ki
tűnik a próféták könyveiből, hogy a béke utáni vágy tekintetében meg
lehetősen egységes volt az egész nép. Csak abban volt az ellentét, ahogyan 
a béke megvalósulását elképzelték. Jeremiás is, Ezékiel is szembeszállt, 
vitázott azokkal, akik ugyan szónokoltak a békéről, de rosszul politizál
tak. Mindketten világosan látták, hogy csak egyetlen módon juthatnak 
el a békéhez: ha Babilónia mellett döntenek (pl. Jer 27). Azokról, akik 
más politikát képviseltek, így nyilatkozott a két próféta: „félrevezették 
népemet, amikor azt mondták: béke, bár nincs béke” (Ez 13,10), „könnyel
műen mondogatják: békesség, békesség — de nincs békesség!” (Jer. 6,14). 
Ennek a két nagy prófétának megnyilatkozásait és magatartását vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a békéért való fáradozás határozott politikai ál
lásfoglalást követel. Azzal, hogy valaki békevágyát kifejezésre juttatja, 
még nem sokat tett a tényleges békéért, sőt esetleg félre is vezetheti azo
kat, akik rá hallgatnak. Jeremiás félreérthetetlen világossággal mondja, 
hogy el kell fogadni a babilóniai uralmat, akkor fognak élni, ha a babiló
niai királynak szolgálnak (Jer 27,17). Azoknak pedig, akik már a szám
űzetésben élnek, azt írja levelében, hogy nem álmodozzanak, hanem te
gyenek meg mindent Babilónia békéjéért, mert számukra is ez a békéhez 
vezető út (Jer 29,4 kk). Hogy ez az állásfoglalás mibe került Jeremiás
nak, arról egész könyve tanúskodik (pl. 38,41).

Azt gondolom, hogy ebből a néhány adatból akkor is világos az, hogy 
hogyan kötelez el minket az Ószövetség a földi béke munkálására, ha 
közben látjuk, mennyire érdemes volna még részletesebben, alaposabban 
foglalkozni ebből a szempontból a próféták írásaival. Bizonyos, hogy 
Izráel történetének részletesebb ismeretével, a próféták iratainak beha
tóbb vizsgálatával részleteiben is tudnánk gazdagítani az eddigi gondo
latokat.

Még egy kérdéssel külön is foglalkoznunk kell: Hogyan viszonyul 
ez a kérdés, a békéért való fáradozás kérdése a próféták speciális, „köz
ponti” mondanivalójához, ahhoz, amit Istennek népével való szándékáról, 
jövendőjéről hirdettek? Bár itt is csak a leglényegesebbekre szorítkozha
tunk, ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, mert felelnünk kell arra 
a sokszor ki sem mondott kérdésre, hogy nem tér-e az egyház „mellék- 
vágányra” , ha olyan hangsúlyozottan kiveszi részét a földi békéért való 
fáradozásban, ahogyan azt napjainkban tesszük.

Ézsaiás központi mondanivalójának a „messiási próféciákat” ttart
juk. Ezek között nem egyben van szó a békességről. Azt a „gyermek”-et, 
„Fiú”-t, akit Isten ad népének, így is nevezik majd: békesség fejedelme, 
és békéjének nem lesz vége (9,5—6). És a Messiás „az utolsó napokban” 
majd ítéletet tart a népek fölött és akkor a fegyverekből kapákat, a dár
dákból metszőkéseket fognak csinálni, a népek nem fognak fegyvert egy
másra, nem fogják többé tanítani a haditudományt (2,4 v. ö. Mik 4,3). 
Ez az a jövő, amely felé Isten viszi népét és a népeket.

Jeremiás is meg van győződve arról, hogy amit ő hirdet és cselek
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szik, az az ÜRtól származik, akinek a gondolata a békesség, nem pedig 
a rosszakarat (29,11), ő így szól a népére váró jövendőről: Meggyógyítom 
őket, és föltárom előttük a biztonságos békesség bőségét (33,6), és mikor 
eljön Dávid igazi utódja, akkor béke és biztonság lesz, és ebben lesz nyil
vánvaló Isten igazsága (23,6).

Ezékiel arról beszél, hogy az ŰR majd új szövetséget köt népével, 
és ez a békesség örökkévaló szövetsége lesz (37,26). Izráel új életre támad 
majd és ebben az új életben egymással is megbékülnek az addig testvér
gyűlöletben élők: az ŰR kezében eggyé lesznek (37,19).

Deutero-Ézsaiásról pedig azt szoktuk mondani, hogy ő „az Ószövet
ség evangélistája” . A háború és fogság után a vigasztalás és szabadulás 
idejének eljöveteléről szól (40). Olyan békés jövendőt készít az ŰR, 
amelyben még a zord puszta is üdülést adó ligetté válik (41,18—19), többé 
semmi veszély nem árt népének (43,1—2) és eljön az ÚR szolgája, aki ma
gára vesz minden szenvedést és büntetést, hogy nekünk békességünk le
gyen (53,5).

S ha még ehhez hozzáveszünk olyan próféciákat, amelyek a Messiás
ról ezt mondják: „ő a mai békességünk” (Mik 5,4), vagy ezt: „íme, a he
gyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet! (Náh 2,1), akkor megint 
azt látjuk, hogy a prófétáknak a jövendőről és messiásról szóló „köz
ponti” üzenetük is tele van a SÁLOM hirdetésével. Igaz, bár nagyon is 
földi képekkel, mégis a jövendő, végső békességről szólnak, túlutalva 
a földi békességen. Arról szólnak ezek a próféciák, hogy Isten végső 
akarata a végleges béke, amelyet többé már senki nem tud tönkretenni.

Éppen itt találjuk a feleletet is kérdésünkre. Mi keresztyének ennek 
az Istennek „képviselői” vagyunk. Azt adjuk tudtára az embereknek, ami 
Istennek igazi, végérvényes akarata.

Semmit nem érne szolgálatunk, ha csak beszélni tudnánk arról, hogy 
egyszer majd, valamikor a beláthatatlan jövendőben Isten véget vet min
den háborúnak és elhozza az örök békét. Az Ószövetség tanításával, 
történelmével, és prófétáinak példájával az emberek békességének szol
gálatába állít minket. Mi annak az Istennek elkötelezettjei vagyunk, aki 
az élet és békesség Istene. Isten a történelem TJRa, aki úgy kormányozza 
a világot, hogy benne az embereket egymásra bízza. Az emberek békes
ségét is úgy valósítja meg, hogy felelősséget ébreszt bennünk a béke 
iránt. Ez a szolgálat nem „mellékvágány” , ez beletartozik az egyház szol
gálatába, amelyet az emberek között, az emberekért végez.

Muntag Andor
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Emlékezés Csokonai Vitéz Mihályra
Kétszáz éve született: 1773. november 17-én. Különösen a korabeli 

társadalmi viszonyok megváltoztatásáért vívott harcban példamutató mó
don elölj árt költő időtálló gondolatait idézzük fel. így teszünk eleget 
a költő egyik versében kifejezett vágyának is:

Siess késő század! jövel oly boldog kor,
Én ugyan lelketlen por leszek már akkor,
De jöttödre vígan zengem énekemet,
Vajha te csak egyszer említnél engemet.

Élete
Csokonai József és Diószegi Sára első gyermekeként látta meg a nap

világot Debrecenben. A város három országrész határán élénk kereske
delmet bonyolít le. A pogány és pápista ellenség ötvöződik a Habsburg 
gyűlölettel. A híres Kollégium a szellemi élet fellegvára tekintélyes taná
raival és híres könyvtárával. Ebben a városban a költő édesapja borbély; 
s ez a foglalkozás abban a korban a sebészi feladatok ellátását is jelen
tette. A városbeli orvosok elismeréssel adóztak ügyessége előtt, barátjuk
ká fogadták. Mihály 13 éves, amikor elveszíti édesapját. Apja temetésén 
a búcsúztató „ismert diákköltő” jelzővel dicséri.

A debreceni Kollégiumban fiatal segédtanárai, Kovács József és Fo
dor Gerson keze alatt megismerkedik a magyar nyelv és irodalom kibon
takozásáért folytatott harccal.

Ragyogó tehetsége a nyelvtanulás és a versfaragás területén különö
sen korán kibontakozott. Sokat foglalkozik a klasszikus latin költészettel 
és a rímelés költői titkaival. Diákkorában kitűnik rendkívüli fogékony
ságával és igazságérzetével. Iskolai dolgozataival hívja fel magára a fi
gyelmet, s a tanári kar úgy határoz, hogy ségédtanárként rábízzák a köl
tészet oktatását. így szerették volna diákok közt hangoztatott rebellis né
zeteit elnémítani.

Igaz barátság fűzte Földi János hajdúhadházi orvoshoz. Csokonai 
költővé formálódásában Földi és Kazinczy hatása vetekszik egymással. 
Kazinczy korának kiemelkedő irodalmi egyéniségéhez, Kiss János dunán
túli evangélikus püspökhöz így ír Csokonairól: , , . . .  egy sok jeles tulaj
donságokkal bíró ifjú, ki mind virtusban, mind hibáiban is! — második 
Horváth Ádám lesz.” Csokonait — bár háta mögött népies parlagiasság
gal vádolta levelében mégis így biztatja Kazinczy: „Kérem, közöljön 
többeket is velem az Ür, és engedje meg, hogy a világ elébe én vezessem 
az Urat. Helikoni Virágaimban szándékozom ezt tenni.” Ezzel indult el 
Csokonai pályafutása.

Tanári pályája azonban kettétörik. Egy esztendei oktatás után kollé
giumi perbe fogják, s kizárják az ősi intézetből. Vétke az volt, hogy 
Pestről hazatérve elbeszélte jó barátainak a jakobinus mozgalom esemé
nyeit, az áldozatok kegyetlen kivégzését. A jegyzőkönyv azonban egyéb 
fegyelmi vétségeket sorol fel eltávolításának indokaiként.

Ezután Sárospatakon jogot tanul. Félév után Pestre, majd Pozsonyba 
megy, hogy költőként szerencsét próbáljon. Pozsonyban megjelenteti 
a Diétái Magyar Múzsa c. költői újságot az országgyűlés idején. Pozsonyt 
Komárom követte, 1797 áprilisában. Itt szerette volna Csokonai a beszün
tetett Mindenes Gyűjtemény c. folyóiratot Nyájas Múzsa címmel meg
jelentetni. Ez a terve azonban nem valósulhatott meg. Életében annál
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inkább új fordulatot jelentett Vajda Julianna megismerése. Remélt há
zasságkötését a gazdag kereskedő család bizonytalan poétái egzisztenciá
jára való tekintettel meghiúsítja. A nagy szerelem és a váratlan csalódás, 
után a költő Somogybán bujdosik, betegsége kiújul. Majd Csurgón helyet
tes tanár. Miután a megválasztott professzor megérkezik, kénytelen 1800 
tavaszán Debrecenbe távozni. Itt mérnöki diploma megszerzésére gondol, 
de könyvkereskedés nyitásának gondolata is foglalkoztatja. 1801—1802 
telén újra Pestre és Komáromba látogat. Ezt követően pedig megírt ver
sei kiadatása jelenti életcélját. 1805-ben Rhédey grófnő temetésén megfá
zott, betegsége súlyosra fordult. Barátai: Fazekas Mihály, Szetgyörgyi 
József orvos, Kis Imre salétrom-felügyelő gondos ápolása ellenére is el
ragadta a halál január 28-án. Temetésén barátja, Diószegi Sámuel deb
receni református lelkész szolgált, a Magyar Kurírban Kazinczy írt róla 
Nekrológot. Síremlékére későbbi életrajz-írója ezt vésette a debreceni 
Hatvan utcai temetőben: „Itt nyugosznak Ovidius, Vergilius, Horatius 
Csokonai Vitéz Mihály személyében.” — Petőfin kívül egyetlen költőnk 
nevéhez sem fűződik annyi anekdota, diákhagyomány, mint éppen Cso
konai Vitéz Mihályéhoz.

Csokonai kora
Tizenhat éves, amikor kitör a francia forradalom, 1789. július 14-én. 

A forradalom eszméi magukkal hozták a természettudományok előretöré
sét, a világ megismerésének vágyát, s a természet „imádatát” . Csokonaira 
igen nagy hatással voltak Rousseau gondolatai. „Az emberek közti kü
lönbségekről” írt munkájában így jellemzi a falujukból elűzött parasztok 
elnyomorodását: „Abban a mértékben, mint az ipar és művészet terjed 
és virágzik, a földműves megvetetten, a fényűzés fenntartásához szüksé
ges adókkal terhelve és arra ítélve, hogy életét éhség és munka közt töltse 
el, elhagyja mezőit, hogy a városokban keresse meg azt a kenyeret, me
lyet neki kellene odavinnie.” Irodalmi stílusban a rokoko a divatos. Cso
konai ezt népiességgel ötvözi, ezzel is kifejezi hovatartozását.

Magyar társadalmi viszonyok
Kétségbeejtő szegénység, vallásos babonák s ijjesztő írástudatlanság 

kora. Csokonai riadtan látja, hogy míg más nemzetek szellemi és társa
dalmi haladása példamutató lehetne, addig magyar hazánk egy helyben 
topog és lemarad a polgárosuló országoktól:

„Hívnak magok után a többi nemzetek,
' Magyarok! derék nép! Mit késtek? jöjjetek!

Költészete
1. Politikai versei.
Édesapja halála után a család árverés útján elveszíti szerény anyagi 

javait. Életkörülményeik a zsellérek és városi plebejusok színvonalán 
mozognak. Csokonainak személyes tapasztalatai voltak a kezdeti tőkés 
gazdálkodás kegyetlenségéről. „A fösvény” c. iskolaversében hangot is ad 
ennek:

„Akármi nagy vétket nem fél vinni végbe
Csakhogy dús ládája pénzzel telhessék ibe.
Csakhogy pénzt adjanak, rágja a fa héját.
Bosszantja az Istent, ha nem éri célját.”
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A köztiszteletben álló debreceni uzsorásokról merészen kimondja, 
hogy bármilyen nagy bűnt hajlandók elkövetni — a szegények lelketlen 
becsapása árán is —, csakhogy vagyonukat gyarapíthassák. Az egyéni 
fájdalomból táplálkozó és más hasonló sorsra jutott családok életét is 
látva foglalkozik Csokonai ugyanezzel a témával a „Zsugori uram” c. 
versében.

„Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal 
Tisztelvén a mammont örök áldozattal.
A bús gond béesett orcájában hever,
Mérget kedveltető kincseiből kever.
Oly sárgák orcája sóvárgó gödrei,
Mint aranyára vert királyok képei.”

Mint költői hasonlat is remekmű ez a néhány sor: a fösvény arcának és 
pénze aranyának sárgaságát kapcsolja össze. Még rejtett mondanivalója 
is lehet: a királynak a pénzrevert képmását ugyanolyan visszataszítónak 
tartja, mint a fösvény ábrázatát.

A francia forradalom kitörése és a hazai trónváltozás Csokonait 
a nemzeti élet kérdései felé irányítják. Nem kétséges állásfoglalása: azok
kal tart, akik a forradalom eredményein lelkesedve hazánkat is a gyors 
polgári fejlődés útján akarják elindítani. „Magyar! Hajnal hasad!” c. ver
sében jut kifejezésre a költő felvilágosult optimizmustól lelkesült öröme. 
Az egész verset a felvilágosodás fénykultúsza, a kultúra s a jólét áldásai
ban való reménykedés hatja át.

„Örvendj, hogy elmúlván a setét éjszaka,
Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka.
Ezáltal egy kövér reménység táplálhat 
Hogy még napod fényes delére felszállhat.
Lesz még a magyarnak olyan dicső neve,
Amilyen volt a Márs mezején eleve,
S még azok is laurust fűznek magyarinkra,
Kik most finnyás orral néznek Hérosinkra.”

De a „fekete vásznak” eltűnésén való örömöt az utolsó két sor rezignált
sága a távoli jövőbe tolja.

„Ezt mi nap egy jámbor magyar énekelte,
S benne a huszadik századot képzelte.”

Húszéves korában írja keserű vádiratát hazánk riasztóan kétségbe
ejtő műveltségi viszonyai ellen saját életéből vett szomorú emlékei alap
ján. „Méla Tempefői, avagy Az is bolond aki poétává lesz Magyarorszá
gon c. művét. Senki sem fogja pártját műve főhősének, a fiatal költőnek, 
csak Rozália, Fegyvemeki gróf felvilágosult szellemben nevelt lánya. 
A magyar nemesek jellegzetes képviselői: beszélő nevek: Koppóházi, 
Tökkolopi, Serteperti csak a nevükben jellemzett foglalatosságok iránt 
érdeklődnek. Ök csak Csikorgó, a fűzfa poéta verseit értékelik. Páter Kö
teles pedig a magyar irodalom jeles gyűjteményeit szedi össze, hogy 
a klastrom ünnepe alkalmából legyen a rakéták és egyéb tűzijátékok el
készítésére elegendő papiros. Bár a végén minden jóra fordul, Tempefői- 
ről kiderül, hogy gróf, a poéta keservei azonban tovább zengenek: „Be 
sok ilyen Koppóháziakat találnák, . . .  ahol kávéházakban csoporttal csiri
pel a nemes gavallérság; a bibliothékák és léseralinétek néma csendes
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séggel vesztegelnek. Az urak udvaraiban divisiónként koslatnak a job
bágyok zsírjával hízott kopók, a Múzsák pedig és a Múzsák barátai nem 
esmérik azokat. A tanultak éhen fáradoznak a nemzet dicsősége mellett; 
a hazájuk vesztett kopó kupecek bársony bugyogóban járnak, Íme ennyi 
pénzes uraság között egy buzgó hazafi meg nem szabadulhat a tömlőé
ből, amelybe őtet a Múzsáknak, hazájának s dicső nemzetének szeretete 
vetette. Ne csodálkozzon tehát senki, hogy világ hallatára azt kiáltom: 
Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon.”

Egyik legélesebb társadalomkritikai műve Az estve c. költeménye. 
A ránk maradt eredeti kéziratból világosan kitűnik az átjavításokat látva, 
hogyan fejlődött Csokonai világnézete és költői tehetsége.

Majdnem minden sorához idézhetünk korabeli történeti forrásokból, 
hogyan bántak jobbágyaikkal a majorsági gazdálkodást bevezető földes
urak. Az összehasonlításból egyértelmű: Csokonai a valóságnak meg
felelő tényeket szedi rímbe. Példaként legyen itt néhány:

„Nem állott volt még ki a kevély uraság,
Hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság”

„Mivel súlyos robot miatt már nem maradhatunk, tehát Nemes Vármegye 
elejébe folyamodtunk, hogy valami könnyebbségünk lenne az úrdolga 
felől, még nagyoságos urunk megcsapattátott bennünk és tömlöcbe há
nyatott, s nemhogy valami könnyebbséget tett volna szegény helységeink
kel.” (Homoki, soproni megyei jobbágyok panasza, 1765.)

„Akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett,
Mert gonosz erkölccsel senki sem született.”

„A szennai jobbágyok. .. segítik a rablókat és akadályozzák az üldöző 
megyei embereket. . .  A földesurakat és tisztjeiket nem csak hogy halállal 
fenyegetik, hanem ezt meg is mondják nekik. . .  rablásokat és latorságo- 
kat követnek el.”
(A somogymegyei alispán jelentése, 1766.)

„Az erők tilalmas korlát közt állanak,
Hogy bennek az urak vadjai lakjanak.”

„Az uraság maga örökké vadássza az erdőket. . .  és ahol valami vadas 
helyet sejtenek az Urak, ottan egy darabot megtiltanak, és csőszt állítnak 
mellé, és sem ember, sem más marhát ottan nem engednek járni. . . ” 
(Belényes, Vaskoh és Bél-vidéki Bihar megyei jobbágyok panasza. 1750.)

„A vizek e szegény emberekre nézve 
Tőlök munkált fákkal el vannak pécézve.”

„Mintha nem igen súlyos lett volna eddig is az egyszer másszor ránk sza
porodott nyomorúság, holott nem hogy egyebekben súlyosan ne fogtak 
volna bennünket, de még csak 'amely Fekete Körös nevű víz a vidékünk
nek közepén végre foly, még csak attól is eltiltanak vala bennün
ket, hogy egy-egy halat eleségünkre ne foghatnánk.” (U. o.)

„Te vagy még egyedül, oh arany holdvilág,
Melyet árendába nem ad még a világ.”

„ . . .  alázatosan mind közönségesen mi szegény szinai jobbágyi instálljuk 
méltóztasson rajtunk könyörülni, ne adjon oly árendások kezébe, akik 
bennünket elpusztítsanak.”

(Szinai, abaúj megyei jobbágyok kérvénye. 1802.)
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Fenti idézeteket Balázs Éva: Jobbágy levelek című gyűjteményéből és a 
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon, 1711—1790 c. 
műből Varga Balázs tanulmányából vettem.

A korabeli paraszti sérelmeknek és Csokonai gondolatainak fontos 
találkozási pontja: az aranykor mondája. Az emberiség ősi boldogságáról 
görög és latin klasszikusok műveiből olvasott. Az aranykorról minden 
országban és minden korban mesélt a nép, mikor az uralkodó osztályok 
nyomorgatásai közt a régi, sokszor csak vélt boldogság képeit idézte fel. 
Az aranykor irodalmának meg volt az a lehetősége, hogy harcra szólítsa 
az elnyomottakat a jobb élet kivívására, de az a veszélyes is, hogy a múlt 
idilli ábrázolásával hamis illúziókba ringassa az olvasót.

„Nem volt még koldusa akkor a törvénynek,
Nem született senki gazdagnak—szegénynek . . .
Nem bírt még a király húsz, harminc milliót,
Nem csikart ki tőlünk dézsmát és porciót.”

Az estve c. verse a jobbágymozgalmak gyújtóhatású harci riadójává 
válhatott volna — ha eljut a jobbágyságig. De csak megcsonkítva, cenzú
rázva láthatott napvilágot egy vers gyűjteményében a „Diétái Magyar 
Múzsá” -ban. Éppen azt a részt hagyták ki belőle, amely a jobbágyokra 
utal.

Somogyi emlékei és szerelmi csalódásai után elfogult érzésektől ve
zettetve írta Csokonai komikus eposzát, a Dorottyát. Valószínűleg csábí
totta a témában rejlő sok humoros helyzetet teremtő lehetőség. Ugyan
akkor éles kritikával mutatja be a nemesi társadalom szokásait. Művének 
a híre oly nagy lett, hogy Jókai Mór: A mégis mozog a föld c. regényében 
arról ír, hogy nem merte senki Dorottyának kereszteltetni a lányát. Ah
hoz grófnak kellett lenni, és lányát is csak Dorotheának hívták.

A mű a vénlányok férjhezmenésért indított háborúját adja elő, de 
közben szemléletesen mutatja be Somogy társadalmát és a magyar neme
sek idegen szokásokat utánzó külföldmajmoló magatartását. Vitéz Bordás 
szájába adja Csokonai saját véleményét:

„Csak a magyar tánc az, mely soha nem jára 
A jó  egészségnek semmi ártalmára,
Mivel mérsékelve mozgatván bennünket,
Frissíti elménket, téstünket, vérünket. . .
Nemes magyar táncos! Ki ősi nyelvünkkel,
S ruházatunkkal jöttél ki dicső nemzetünkkel,
Ki európai finnyás lakhelyeden
Máig sem szenvedtél mocskot szépségeden,
Ázsiai színben fénylik nemességed,
S még a módi nem tett alacsonnyá téged: 
ím a külső népek bámulják díszedet,
S tulajdon nemzeted nem becsül tégedet.”

2. Szerelmi lírája
Első múzsája Földi Jánosné. Hozzáírt versei közül jónéhányat átír 

Lillának címezve. Rokokó stílusával a szerelmi költészet marandadó 
gyöngyszemeit teremti meg. Közülük is kiemelkedik A reményhez c. ver
se. Méltán mondja róla Julow Viktor mai irodalomtörténészünk: „A vers 
a legmegkapóbb kifejezése a költő jellemző magatartásának, mely a fáj
dalmon a végsőkig tökéletesített formával, nagy belső fegyelemmel a hu
mánum elegáns és szelíden heroikus mozarti derűjével lesz úrrá.”

730



Szerelmi költészetében is egyéni sorsa fájdalmas élményei és a kora
beli társadalmi előítéletek jutnak kifejezésre. A tihanyi echóhoz c. versé
ben írja:

„Jaj, Lillám is a tyrann törvénynek,
S a szokásnak meghódolt.”

Kétségbeesve állapítja meg, hogy „nincsen szív az emberekben”, s ez el
len az embertelen világ ellen csak egyet lőhet tenni: Rousseau-ként elvo
nult a természet magános honába.

összefoglaló értékelés
Csokonai, a költő világjelenség. Rendkívüli műveltsége, nyelvtudása 

(latin, olasz, francia, német, görög, angol, héber, arab, perzsa nyelven ol
vasott), természettudományokban való jártassága, a társadalmi haladásért 
és a nemzeti műveltségért vívott harca méltán avatják őt minden kor 
példamutató egyéniségévé.

Szereti hazáját.
Abban a korban, amikor a magyar nyelv elterjedéséért kellett síkra- 

szállnia, bátran szól a „Hadi és más nevezetes történetek” c. bécsi újság 
pályázatán „A magyar nyelv feléledése” tanulmányában: „Magyar nyelv! 
édes nemzetemnek nyelve! teáltalad szólaltam én meg legelőször, teálta- 
lad hangzott először az én fülembe az édesanyai nevezet... , te töltötted 
be azt az én nevelőimnek az én Hazámfiainak, s az engemet szeretőknek 
nyájaskodásival. . .  De oh szomorú idők! kevesen érezték ezen te kelle
mességeidet . . . ” — Ha ma élne Csokonai szíve teljes örömével állapít
hatná meg nemzeti ügyünk fényes diadalát.

Harcol a kultúra, a művelődés, a szellemi világosság terjedéséért.
Jövendölés az első oskoláról a Somogybán c. versében Dél-Magyar- 

ország kiáltó szellemi sivárságáról és sötét tudatlanságáról fest riasztó 
képet, mégis élteti a remény:

„De tán jő,
Oly idő,
Melyben nékünk 
A vidékünk 
Üj Helikon lesz.”

Más versében is utal arra, hogy vágyai valóraváltását éppen a mi szá
zadunkban remélte. Aligha tévedett. Boldogok lehetünk, hogy olyan hazá
ban élünk a szocialista társadalmi rend keretei között, amelynek vezetői 
célul tűzték ki a kultúra terjesztését. Mindenki számára nyitott iskolák, 
gazdag könyvtárak segítik a szellemi világosság terjedését, új igazságok 
megismerését. Az egész társadalom művelődésének útja nyílt meg hazánk 
új korszakában, szegény és egyszerű falusi gyermekei előtt is.

Harcol a korabeli társadalmi viszonyok megváltoztatásáért.
Politikai költészete abban a válságos korszakban, amikor a haladás 

útját a nemzet legjobbjai sem látták mindig világosan, a felvilágosodás 
szellemében szólal meg. Némely ingadozástól eltekintve a francia forra
dalom hős polgári nemzedékéhez kíván hasonló lenni. Életöröm és két
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ségbeesés emberi végletei között vívódó költészetének végső kicsengése 
a fejlődésbe és haladásba vetett szilárd hit.

„Ő volt honjában legbujdosóbb magyar,
De fényküllőzött fél magyar eget —”
— írja róla Ady a „Vitéz Mihály ébresztéséiben.

Kedves barátjának, Földi Jánosnak az emlékezetére írta saját ma
gáról :

„Lesz még az a kor, melybe felettem is 
Egy hív magyarnak lantja zokogni fog,
S ezt mondja népünk: Oh miért nem 
Éltek ez emberi századunkban?”

Emberi századunkban, a huszadik században, amikor a humanizmus 
szellemi fáklyája lobog előttünk a népek közötti barátság és az egész 
emberiség békés jövőjének egyetlen megvalósítandó vezérgondolataként, 
megidéztük Csokonai Vitéz Mihály emlékét, aki bizonnyal szívesen élne 
vágyai megvalósulásának századában, a mi korunkban. Ha ez nem is le
hetséges, de eszméi köteleznek emberibb világunk békés holnapjáért ví
vott küzdelmünkben.

Szebik Imre

KARÁCSONY VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN
Boldog karácsonyt, foácsiikám!” — kiáltott be vidáman Scrooge uno

kaöccse a vén uzsorás irodájába. Dickens „Karácsonyi éne!k” -ének kezde
tén még azt felelte erre a nagybácsi: „badarság”.

Mire a könyv végére érünk a nagybácsi karácsonyi látomásait vé
giggyötrődi, addigra az uzsorás odaáll az általa korábban agyongyötört 
kis írnoka, Bob hátamögé és megveregeti a vállát: „Boldog karácsonyt 
Bob!” Fogadalmát „meg fogom ünnepelni karácsonyt szívemben és ipar
kodom egész esztendőben ünnepelni” , derekasan megtartja. Csák az első 
lépés nehéz, de egy jó kövér karácsonyi pulyka indulásnak megteszi.

Dickens ezt a kis remekművét, ahol a szegények sorsát oly megka
pó erővel ábrázolja, 1843-ban írta. A sikeren fellelkesedve néhány éven 
keresztül minden karácsonyra megjelentetett egy hasonló szellemű kará
csonyi történetet. Egyik életrajz írója Francis Jeffrey azt írja: „az em
bereket több jótékony cselekedetre ösztönözte, mint amennyi jótétemény 
1842 karácsonya óta a keresztyén világ szószékeiről, vagy gyóntató fülkéi
ből elindult.”

Dickens így adja az uzsorás unokaöccse szájába karácsony értelmét: 
„Kellemes ünnepet ülünk, a megbocsátás, jótékonyság ünnepét..” Nem 
hagyhatja ki az alkalmat hogy orron ne fricskázza kora anglikán ke
gyességét, amikor a Taposómalom és Szegénytörvény „szociális intézmé
nyével” kapcsolatban egy úriember megjegyzi, „ezek nemigen adnak ke
resztényhez illő testi-lelki táplálékot.” (Karácsonyi ének, 1957.)

Jókai Kadarkuthy és alteregója Guthay Lőrincz leszámolását kará
csonyra időzíti. A „Barátfalvi levita” című regényében nemcsak a kará
csony különböző felekezetek szerinti megünneplését rajzolja meg, hanem 
egy olyan igeéhes gyülekezetét, ahol a hívek nem elégednek meg az öreg 
papjuk minden karácsonykor hallott és mégsem értett prédikációjával,
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hanem elmennek Barátíalvára olyant hallgatni, amit megért még a gyer
mek is.

Míg Dickens karácsonyának csúcspontja az irgalmas szeretet, Jókaié 
a megbékélés. A barátfalvi Lévita sem süti el a fegyverét, mert azzal a 
kézzel amivel gyilkolt, többet nem tudna úrvacsorát osztani. A bosszú
álló Kadarkuthy életét ellenségének köszönheti. Öt megszégyeníti a sze
retet.

Jókai karácsonya még másért is fontos. Dickens uzsorásából segítő
kész ember lesz. így mondhatnánk mai szóhasználattal, elindul az egyé
ni diakónia gyakorlása útján. Jókai figurája a Barátfalvi Levita a mo
csarat megszüntető, a termőföld pusztulásának gátatvető, a népet cserép
zsindely készítésére tanító papja már Tessedik Sámuel alakját hordozza 
magán. Ö a társadalmi diakónia útján jár. A regény szerint Kadarkuthy 
küldi Franciaországból a „robinia pseudaccacia” magját.

Háttérnek, ami felől a mai irodalomra tekinthetünk, ezt a két művet 
szántam. Ök reprezentálhatnak egy irodalmi áramlatot, vagy korszakot, 
amelyben a kereszténységet olyan alapnak tekintik, ami elég arra, hogy 
az élet visszásságai között rendet teremtsen.

A mi diákkorunkban Ady jelentette sokaknak a modern irodalmat. 
Olyanformán ahogy Barabás Tibor „Karácsonyi Történet” -ben írja. 
Schmidt tanár úr azt tanítja diákjainak, hogy Ady a magyar irodalom 
szomorú alakja. — „Egy eltévelyedett, elzüllött, hazájától elfordult köl
tőről kell beszélnem: Aidy Endréről” . Demeter Jóska viszont, aki a kis 
karriereknél nagyobbról álmodott, Adyról többet tartott. Neki „ . . .  ez 
volt a bibliája.” (Móra, 1962)

Ady (a mi) diákkorunkban még túl meghökkentő, túl modern volt. 
Öt vagy gyűlölni kellett, vagy rajongani érte. Ady karácsonya nem egy
értelmű.

„Karácsonyi rege 
Ha valóra válna,
Igazi boldogság 
Szállna a világra . . . ”

(Karácsony című vers)

A „ha Valóra válna” ki tudja mit jelent Adynál, aki unta a faragott 
képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett, „de húsz év múlva gondolatban 
megemeli kalapját mélyen” . (Krisztuskereszt az erdőn) Az biztos, hogy 
egy nagy kérdőjelet rajzolt elénk: karácsony miért nem valóság? Hol a 
hiba? Ki a hibás? Ö aki „Vörös Krisztusokról” énekelt (Az izgága Jé
zusok) s aki megdalolta Dózsa hátamögött, a püspököt szentelt vízzel és 
füstölővel (Dózsa György lakomáján) nem hagy bennünket elégedett ön
igazságunkban.

A ma irodalma már nemcsak hitvallásokat tartalmaz, amelyek arról 
árulkodnak, hogy milyen mély hatást gyakorol a szeretet ünnepe vilá
gunkra, hanem találkozunk benne egy égető igénnyel, hogy a karácsonyi 
szeretet mindjobban teljesedjék ki a világunkban.

Próbáljunk három versrészt, mint filmkockákat összevágni nagyvo
nalú rendezőként.

” . . .  ágyékod gyümölcséből fakad 
ki majd örökkön él földön, egekben . . . ”

(Garai Gábor: Dávid könyve c. verse) 
„nem papi fejedelmek palotájába nyit 
inkább nyájőrzök nyüves aklába.”

(Csanádi József: Kikeleti kánta)
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„ én boldogabb vagyok, 
mint amilyenek a bölcsek voltak, 
mert Te kerestél fel engem,”

(Johnson Gnanabaranam: Ének a Megváltóról)
íme az ígérettől a beteljesedésig a hittel megragadott karácsonyig 

ezekben minden benne van. A mozaikokat mégsem rakogathatjuk ké
nyünk, kedvünk szerint össze. Más hangokat is meg kell hallanunk.

„Nézd fekete Krisztus,
Égett hajbozontja . . . ”

(Frederico Garcia Lorca: Zsoltár)

A „Krisztus születése” c. versében Garcia Lorca, — akinek minden 
versén órákat tűnődhet az ember — talán feleletet ad miért látja bekor- 
mozottnak a Krisztus arcot:

„Manhattan hava árad reklámokat terelve, 
s a hamis gótikát a boltíveken megáldja.
Felszentelt idióták, toll-kerubok taposnak 
a magas utcasarkon Luther friss lábnyomára.”

Ha valaki végigolvassa a két kötetet, egész biztos nem tapsol a fel
szentelt idióták és Luther említésére. Itt többről van szó, mint felekezeti 
vitába elegyedésről. Valamiről talán — nála a talánt mindig hozzá kell 
mondani — ami a friss hangot elnyomja.

Ezekhez a sokértelmű sorokhoz, a fekete Krisztushoz hozzáolvashat
juk Radnóti Miklós fájdalommal terhes sorait:

„ . . .  rabbi, ki betöltötte a törvényt és szavainkat, 
már születőben az ország . . . ”

(Nyolcadik Ecloga, Próféta)
és még egy hozzá illő szakaszt:

„Tarkólövés, — így végzed hát te is. —
Súgtam magamnak, — csak feküdj nyugodtan.

(Razglednicák 4.)
Október 31-én írta e sorokat maga sorsát prófétáivá. Olyan disszonáns 
a születő ország prófétálása mellett. Garcia Lorca talán ezt a disszonan
ciát fejezi ki „Krisztus születése” c. versében.

„Agyag Jézuska hallgat, vékony keze kicsorbult,”
A fekete Krisztus után a „Fekete angyal a karácsonyfán” novella

cím fejez ki valami hasonlót. Thurzó Gábor választotta ezt címűi írásá
nak. A téma ugyanaz. Karácsony és az irgalmatlan irgalmasság. Egy jó 
tettről szól, egy falatnyiról, amekkora egy tányér mákostészta. Egy min
den karácsonykor megérkező levelezőlap felidéz egy torkolat tüzektől 
megvilágított karácsony éjszakát. Stücker Erzsébet hívta fel őket telefo
non. A nevét nem merte megmondani, csak a hangjáról ismerte fel a 
háziasszony a Viola név alatt rejtőzködőt. Nagy dolog volt, hogy egyál
talán megismerte, régi tanárnőjét. Megengedte, hogy lakására feljöjjön. 
Míg ették a pulykasültet, gombás rizzsel, hasáb burgonyával, még ciga
rettával is megkínálták. Végighallgatták, hogy az apját hogyan lőtték 
agyon. Amikor a szobalány a feketekávés csészéket is letette, Erzsi néni
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derűsen kijelentette, éhes vagyok, behozatták neki a tegnapi mákostész
tát. Még azt is felajánlották, jöjjön máskor is, mert utolsó rejtőzködési 
helyét el kellett hagynia.

Tudom, mi tartottunk bűnbánatot. Még kollektív bűnbánatot is. Azo
kon a lelkészgyűléseken, már én is ott voltam. Mégis minden írás ne
künk karácsony mellett melegedőknek olyan, mint Erzsi néni levelező
lapja, a karácsonyfás, pezsgős üdvözlőkártya, melyen öregedő betűkkel 
ez áll: „Hálával gondolok” rátok — Erzsi néni.” Mellettünk is elsuhan egy 
fekete angyal. Elűzni másképpen nem lehet, csak ha mákostésztás ke- 
resztyénségünk helyett teljes szívvel odaállunk a ma elnyomottal, üldö
zöttéi, megkülönböztetettéi mellé. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a 
mi karácsonyfánk mellett „Csendes éj” -t dudorászunik. Mindent meg kell 
tennünk azért, hogy elnémuljanak a fegyverek.

Azdk is, amelyek Stüdker Erzsi néni 'apja életét és azok is, amelyek 
bárhol a világon életeket oltanak ki.

Korea után már volt Vietnam is. Azóta Közel-Keleten is eldördültek 
az ágyúk. Simon István verse mégsem évült el.

„S mint Szent József, ősz öreg hajtja ökrét 
a viskóhoz, mely háza lehetett, 
s ma egy lelőtt bombázó repülőgép 
szárnypléhje hajt rá ezüst fedelet.”

„S a tengert látom, azt sem tudva, hol jár 
a gépkocsi, míg szállong rá a hó,
A túlpart Amerika m ár. . .  A polgár 
ünnepel, viski jár s arany dió.

S míg fia tigrisbőrős hintalóval 
játszik, melyről tegnap álmodott,
Itt rom és sírok, leterítve hóval. ..
Csikágó! Milyen a karácsonyod ? . . .

(Koreai Betlehem)

Egy fiatal költő eszméltet, karácsonyi szeretet és a béke ünnepe.

Messziváros, hej Betlehem!
Kövek, ti vérző kövek! 
tövek, taposott rózsatövek! 
elejtem, lehullajtom kezem: 
arannyal szennyes a püspöksüveg,
Betlehem, hej Betlehem!”

(Kis Benedek: Örök Betlehem.)

Űj színhez nyúljunk a karácsonyt és a békét egymással összekapcsoló 
művek keresgélése közben. Nem fessük át a feketét, de látni akarjuk a 
fénysugarat.

Tam-tam ritmusra szól Keita Fobeda „Gyermekkori Karácsony” c. 
verse. Szigiri-re a falujára súlyos alkony hullott. A gyűlésfához a tam- 
tam-ok a fehérek ünnepére hívtak. Amikor a fiúk és lányok összeverőd
tek, a falu főnökének fia hatalmas hangján elénekelte a Galilei énekét. 
Fehérek, a mi házunk, házatok. Béke legyen velünk. Amikor Galilei ki
kötött a mi Niger folyónk partján, vajon nem a békéről beszélt-e?

„De mégis . . .  igen!. . .  Nem kaptam-e én ajándékba ezt a szép láto
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mást, erről a reménnyel teli éjszakáról, amikor a falubeliek oly nagyon 
ünnepelték a Békét..

„Gyermekkoromban történt. . .
Én nem fogom elfelejteni soha azt a Karácsony-éjszakát, 
amikor, életemben először, oly hevesen éreztem a fajok 
egyetértését.
S mindez az én kicsiny falumban, a „forró égöv alatt” .

(Nemes Nagy Ágnes, „Vándorévek” 1964)
Karácsony nemcsak akkor csillan fel a költők és írók műveiben, ami

kor az emberiség nagy kérdéseiről van szó. Előkerül, amikor az élet belső 
körével foglalkoznak.

Németh László leírja, az „Irgaloméban Kertészék karácsonyát. Ker- 
tészné szenteste előtt jól időzített veszekedést rendez. Az apa és lánya 
nélküle fogyasztja el a hagyományos borlevest és gyújtják meg a kará
csonyfát. Kertészné izgalmában kiejti „a bőrholmit” a szeretője ajándé
kát. Ágnes eladja a konfirmációra kapott aranyláncát, hogy apját ezüst 
órával lepje meg. Kertész egy pillanatra azt reméli „jobb az ő felesége, 
mint ez az óra bizonyítja, a látszatnál. . . ” Másnap az asszony széttépi 
a reményfoszlányt. Szemrehányóan mondja, nem tudja honnan vette a 
lány a pénzt az órára. Milyen szegény is irgalmatlan karácsony, mégis 
ez az este — ha megalapozatlanul is — belelop a szívébe valami kis re
ménysugarat.

Simonftfy András novellájában a karácsony melegét vágyó gyermek 
szomorú alakját rajzolja meg. Az apa disszidált. Az anya Gáspár bácsi
val együttél. Gáspár bácsi csak az alkalmat keresi, hogy a gyereken túl
adhasson. Az osztályfőnök az „egyéb” kategóriába tartozó gyereket ki
pellengérezi az osztály előtt. Osztálytársai megverik. Gáspár bácsi, mert 
nem akarja apjának elfogadni, véresre veri s a fürdőszobába zárja, ahon
nan az út az ablakon keresztül a félelmetes magasságban menekülést 
ígérő esőcsatornához vezet.

Jóska ábrándozik karácsonyról. „El tudta képzelni magának, kará
csony különös, gyerfyaállatú, tészítaízű nyugalmát, de séhogy sem jött rá, 
mitől igazán karácsony a karácsony.” Simonffy furcsán fejezi be a novel
lát. Ki tudja, meghalt, összetörte a bordáit, vagy kiment 56-ban a gyerek?

Nem lehet túl exegetálni a dolgokat. Egy felszarvazott férj kará
csonyra meredő szeméből, egy kisgyermek karácsonyi kalács illatát érző 
álmodozásából nem lehet azt következtem, hogy a társadalmi élet prob
lémái megoldását a karácsonyi szeretet megvalósulásában látják. Nekünk 
teológusoknak sem az a meggyőződésünk, hogy a társadalmi élet kérdé
seit az evangéliummal lehet és kell megoldani, de az kétségtelen, hogy a 
körülöttünk levő világ, a társadalom, amiben élünk, igényt tart arra a 
szeretetre, melegségre, szolgálatra, ami tőlünk, keresztyénektől telik. 
Áprily Lajos „Ünnep előtt” című versében írja:

„Üröltem a diósnak, 
s a mákost is szerettem,
Hogy elmaradt! A sorsnak 
kalácstalanja lettem.

(Megnőtt a csend, 1972.)

A „Betlehemes” című versben Váci Mihály így ír.
„Mindnyájunk szíve ma-született Jézus, 
imádatlan, meztelen didereg.”
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Mennyi gondolatot ébreszthet ez a pár sor? Jézust mindnyájunk szí
vének nevezi. Nagyszerűen zsugorítja bele a két sorba még azt is, hogy 
mindnyájunk szívévé nagy megalázkodása által lett.

Mindnyájunk szíve Jézus akarja, hogy a ma társadalmában a szere
teted ami bennünk tőle van, tovább sugározzuk.

Két könyvet szeretnék most egymás mellé tenni. Egyik Fejes Endre 
„Rozsdatemető” -je, a másik Szabó Magda „Freskó” -ja. Az egyik egy mun
káscsalád, a másik egy papi család regénye. A „Rozsdatemető” -ben min
den jelentősebb esemény karácsonykor történik. Mennyi humánum, 
mennyi emberség van ezekben a karácsonyokban. Pék Mária mérgesen 
mondja, hívják be Csele Julit a karácsonyfa alá. „ . . .  szerencsétlen mar
ha, ne legyen egyedül a koszos kis kölykével” . Egy másik karácsonyon, 
amikor Sápadt Béla hírül hozza, hogy keresztyén nem csókolhat meg egy
zsidót, mondja Jani „ha visszajövök...........feleségem leszel” . Karácsony
este történt az is, amikor Giziké félrevonta Híres Istvánt és ezt mondta: 
„Míg bajban voltál, melletted álltam. Most szabad vagy. . . ”

Szabó Magda papi háza más. A pap az ordítástól megfeketedett 
nyakkal kergeti el a háztól Annuska kutyáit. Anzsó szavára lett a leg
dühösebb, mert figyelmeztette, „Jézus is könyörületes volt, és szerette az 
állatokat, nem átallott istállóban, barmok között világra jönni” . Az öreg 
pap nem engedett karácsonyfát készíteni. Szerinte a kálvini szellemmel 
a gyertya, cukor, bábu ellenkezett. „A karácsony vallásos ünnep; nem 
karnevál.” A könyv azt sugározza, hogy a papi ház vallásossága rideg 
elvek körül forog. Belőle éppen az emberség, a szeretet melege hiány
zik. Mindaz, ami szimbólumává vált karácsony.

A két könyvet ha ezzel a szemmel olvassuk, megértjük, hogy apró 
dolgok, egy csillogó gyertya, rúgás helyett simogatás egy kutyának, egy 
jó szó, egy szerencsétlen „marhának”, a szeretetnek ezek az apró fillérei 
milyen nélkülözhetetlenek az életben.

Barabás Tibor „Karácsonyi történet” című regénye azonban tovább 
viszi gondolatainkat. Az ő hőse egy evangélikus tanító, Sarkadi János. 
Egy március I5-én beszédében hitet tesz a napszámosok, cselédek, kubi
kusok igazsága mellett. Börtön, állástól megfosztás, a munkásosztály 
harcában való részt vállalást állítja a szocializmus, kommunizmus mellé. 
Míg ő börtönben van, édesanyjának karácsonyra ismeretlen ismerősök 
hoznák lisztet, pénzt. Karácsony ebben a könyvben a szolidaritás meg
nyilatkozásának napja. Amikor Sarkadi anyja kiköltözik egy egyházi is
kola tanító lakásából, ahonnan fiáit kidobták, mert az egyház hitvallásá
val ellenkező tant hirdet, az anya lelki állapotát így jellemzi Barabás: 
Homályosan érezte, az egyszer a fiától hallott igazságot: „Jézus Krisztus 
is a szegények megváltását akarta” .

Barabás könyve olvasása közben megérezhetjük, hogy mi keresztyé
nek nem elégedhetünk meg a szeretet aprópénze osztogatásával, hanem 
elő kell vennünk a szeretet bankóit is. Karácsonyban az emberré lett 
Jézus szeretete arra kényszerít bennünket, hogy egy olyan életforma te
remtésén fáradozzunk, amelyben minden embernek biztosítva van az em
beri méltósága és szabadsága. Így lesz a karácsony szeretete bennünk ha
talmas erővé, hogy ösztönözzön, küzdjünk a társadalmi haladásért igaz
ságosabb, magasabbrendű szocialista társadalmi rendért. így lesz kará
csony a társadalmi diakóniánk rugója.

Jankovich Ferenc ezeket a gondolatokat költőiebben fogalmazta meg 
„Egy fenyő álma” című versében.

„S ága lehetnék népek ünnepének: 
örömmel adnám törzsem a fejszének!”
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„Zsaroló uraknak: szomjat, éhséget; 
beteg .telkeknek: friss egészséget; 
nagy gőgösöknek: szép szegénységet; 
kárhozottaknak: egy kis üdvösséget..

Még egy gondolatot szeretnék 'megszólaltatni. Nem idegen az eddigiek
től. Tatay Sándor „Az ítélet napja” című regényében, a Simeon család
ról írott regényfolyam utolsó kötetében — mint nála számtalanszor — 
megjelenik újra az evangélikus lelkész figurája.

Nincs karácsonyeste, csak a regényciklust lezáró utolsó családi talál
kozó. Amit olvasunk, mégis összefügg karácsonnyal. A családi találko
zónak nincs határozott tárgya. Az elmúlt hideg télről beszélgetnek. A fia
tal lelkész megszólal, szószéken edzett hangja áthatol az egész helyiségen. 
„Szükséges dolog, hogy a földet időnként mélyen porhanyítsa.”

Klára türelmetlenül vágott unokaöccse szavába:
„ . . .  lehetséges, ihogy nem tudsz mondani nekünk semmit a megpró

báltatásról.”
Péter, a pap apja szólal meg:
„Látod, Klára . . .  te akartad, hogy a megboldogult Máté helyett legyen 

valaki á családban, aki törődik lelki üdvösségünkkel. . .  És lelkünk üd
vössége helyett íme a növények nemesítésével foglalkozik. . . ”

E mögött a jelenet mögött nem egy öregedő nő csalódása, egy más 
életformában élt apa elégedetlensége van a fiával. A sorok között az a 
kérdés feszül, hogy egy új világban, egy új életformában hogyan találja 
meg a pap a helyét, de talán az is, hol a helye az egyháznak, a keresz
tyén embernek a mában. Ez már az inkarnáció, testet öltés problémája.

A regényből később kitűnik, hogy Attila komolyan foglalkozik a 
megfutással. Felesége tiltakozik, ha az ura otthagyja a papi pályát, nem 
ő lesz az oka. Attila már előre védekezik és leszögezi, ha így dönt, sza
bad akaratából teszi.

A sorokban úttalanság és útkeresés van. Nekünk hinnünk kell, hogy 
a karácsonyi gyermeknek minden korban megvan a maga jászla és szal
mája, amibe belefeküdjön. Olyan élet, ahol mi nem találunk szolgálatot, 
nem létezik, és hálát kell adni Istennek, hogy a mai szolgálatunkban, 
amikor beléptünk a ma élete forgatagába, nem kellett elvesztenünk Jé
zust, hanem minél jobban tudunk szolgálni a mában, annál inkább él Ö 
bennünk.

André Frénaudnak van egy furcsa verse. Címe: „Karácsony a 
vasúton” . Szent József utazik. Nem szamáron, vonaton. Ütitársai bakák, 
adótisztviselők, gyönyörű néger nő, termetes pap.

„ — Mindenki leszáll. — Pitymallik.
Szent József összekészítette a csomagokat.
Az ajtókat az alkalmazott kinyitja.
A peronon a szamár és az ökör 
már ott van és súgdolózik.
Haj, szól Mária alázatosan,
itt kell hát az igének testté válnia.”

(Három-királyok 1968)
Mondjuk mi is Máriával alázatosan, nekünk itt kell megélnünk ka

rácsonyt, itt a Magyar Népköztársaságban.
Benkő Béla

738



Szemle

HÁZASSÁGRÓL A CSALÁDNAK, 
CSALÁDRÓL A HÁZASOKNAK

Egy új református kiadványról

Szép kiállítású, kitűnő új kiadvánnyal segíti a református egyház 
gyülekezeteinek családgondozó munkáját. A 130 oldal terjedelmű könyv 
címe: „Nem jó egyedül” . Ütravaló a családi élet mai kérdéseiben a csa
lád minden tagjának. Jól használható anyag bibliaórák, presbiteri ülé
sek, szeretetvendégségek, gyülekezeti összejövetelek alkalmával. Örömöt 
szerző ajándék. Lelkipásztoroknak nemcsak hasznos segédeszköz, hanem 
példa, a mai gyülekezeti családgondozás modellje.

A könyvecske célja a házasság és a családi élet mai kérdéseinek fel
vetésével a bibliához vezetni a gyülekezet tagjait, de ennek fordítottja 
is: a bibliai üzenet által hitben megerősített embert a házasság és a csa
ládi élet mai kérdéseivel szembesíteni. Három részből áll. Három szerző 
munkája.

Az első rész az alapokat keresi. A biblia tanítását igyekszik közel
hozni a mai emberhez. Látszik, hogy nem máról holnapra, íróasztalon 
született, hanem bibliaórákon, igehirdetések alkalmával, lelkipásztori 
gyakorlatban évek során érlelődött tanítás. Szerzője: Ablonczy Dániel.

Az első rész címfelirata: „Az Űrtől van e dologi. . . ” kifejezi a biblia 
alapvető tanítását a házasságról: Isten javunkat szolgáló jó teremtése. 
Ezt a tanítást a Genezis első fejezeteinek kiemelt versei alapján adja. 
Ezután bibliai emberek példáján mutatja be, hogy a bűn szennyes ára
data miként önti el, rontja meg a férfi és a nő kapcsolatát is. Végül az 
evangélium jó hírét szólaltatja meg Istennek az Ószövetségben megígért, 
az Újszövetségben Jézus Krisztus által beteljesedett kegyelmi szövetsé
géről és a Szentlélek új életet teremtő, növelő munkájáról.

A második részt a kitűnő tollú, gamológiai kérdésekben járatos 
Dr. Gyökössy Endre írta. Címe „Retten hármasban”. A lélektan és a há
zasságtudomány felől közeledik az egész könyv témájához. „A házasság 
képlete” c. fejezetben szemléletesen, ötletekben gazdagon úgy állítja 
elénk a házasságot, szinte megszemélyesítve, mint egy élő szervezetet, 
amelynek fogantatása, növekedése, gyermek-, serdülő-, felnőtt-, és öreg
kora van; amelyet a szeretet vérkeringése éltet, de amelynek betegségeit 
is komolyan kell vennünk. A második fejezetben ennek a testnek, vagyis 
a házasságnak különböző jelenségeivel foglalkozik „A házasság élete” cí
men. Nevén nevezve a dolgokat konkrét kérdésekre tér ki. Nyíltan ír 
a házasság előtti nemi kapcsolatok problémáiról, a párválasztásról, a há
zastársak „illeszkedéséről” és a test egészséges életét szolgáló vitaminok
ról pl. a türelemről, humorról, hűségről, tapintatról. A harmadik fejezet 
a házasélet három válságkorszakát tárgyalja.

A könyvecske harmadik részét „Házasságban éln i. . .  vagy égni?” 
címen Adorján József írta lelkipásztori melegséggel, körültekintéssel és 
tapasztalatokkal. Ez a rész a témát kitágítja. A házasságot a családi élet 
összefüggéseiben tárgyalja, de úgy, hogy a családot is a nagy család, az
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egész társadalom szerves részének tekinti. Azt is mondhatnék róla: egy 
fejezet a szociáletikából, de mindjárt hozzá kell tenni, hogy nem a szisz- 
tematizálás szándéka áll mögötte, hanem a lelkipásztor figyelmes érzé
kenysége, aki tudja, hogy a mondat melyik felét kell aláhúzni, mert min
dig tekintetbe veszi, hogy amit el kell mondania kinek mondja, hol 
mondja, mikor mondja. A fejezetcímek érzékeltetik, hogy mennyire mai 
és nem általános időfeletti kérdésekről van szó. Pl. Család a nagyot vál
tozott világban — Az otthon több mint lakás — Gyermekáldás, születés
szabályozás — Család és hivatás — Szabad idő — van-e vasárnapod? — 
Három nemzedék a családban — Az adott szó szent — a válás nem meg
oldás — A keresztyén család — Ne legyetek felemás igában.

A három rész néhány közös jellemvonása — a szerzők és alkalma
zott módszerek különbözése ellenére is — egységes arcéit ad a könyvecs
kének. Őszinte, lelkipásztori hangvételű, a szolgálat szándékától áthatott, 
tárgyilagos írás.

Őszinte. Nem titkolja, hogy a bibliához akar vezetni. Az igében, a 
hitben, Jézus Krisztusban (ezek a kifejezések mindhárom szerzőnél gyak
ran olvashatók) nagy lehetőséget látnak arra, hogy az ember kijusson 
tanácstalanságából és megoldásokat találjon a házasélet és a család prob
lémáira. Dr. Gyökössy Edrénél különösen kedvelt a páli levelekből jól 
ismert kifejezés: „Az Úrban” . Ez az út, a ki- és bejárást biztosító ajtó a 
problémák és a megoldás között. Mostani írásában is él vele, de nem 
formálisan, hanem áttételesen használja. Lefordítja a házasélet nyelvé
re: „Ketten-hármasban” . őszintén, de tolakodás nélkül igyekszik mind
három szerző rámutatni, milyen jó lehetőségekkel számolhat a keresz
tyén ember a boldog házasélet kialakításánál, a bajok megelőzése, vagy 
gyógyítása tekintetében. Ezért közük mindjárt a könyv első lapján a 
házassági hűségfogalom eskü-szövegét, amint azt a református esküvő
kön használják. Az előszóban kinyilvánítják, hogy „mindhárom szerző 
ugyanabban a Jézus Krisztusban hisz, és egyformán a református egy
ház Hitvallásai szerint kutatja az ige mára szóló üzenetét.”

Lelkipásztori hangvételű könyv. Beszélgetnek szerzői, még akkor 
is, amikor tanítanak. Személyekkel és nem elvekkel akarnak szembesül
ni. A példaképpen emütett esetek is többnyire stilizált párbeszédek. Szép- 
irodalomból mai írókat idéznek: Váci, Weöres, Tamási, Baranyi, Fehér 
Klára stb. néhány sorát. Dogmatikus tételeiket népies aforizmákban fo
galmazzák. „A nő egyenrangú társa a férfinak. Nem a fejéből teremtette, 
hogy uralkodjék a férfin, nem is a lábából, hogy rabszolgája legyen. Ol
dalából vette Isten, hogy egészen mellette álljon.” (Ablonczy) Különösen 
Gyökössy sziporkázik szellemes, tömör tételeivel: „Ha a rosszkedv az ör
dög széruma, akkor a derű az Isten vitaminja.” „A házasság műalkotás, 
megélése művészet is.” Statisztikai adatokra alig hivatkoznak, de akkor 
jó l: „Évente hazánkban mintegy 2 0  0 0 0  gyermeket érint szüleik válása.” 
(Adorján)

A szolgálat szándéka hatja át az egész könyvecskét, annak ellené
re, hogy a szolgálat szó alig, a diakónia kifejezés egyáltalán nem fordul 
elő benne. Az előszó első mondata a Református Egyház 1967. évi Jubi
leumi Zsinatának tanítását idézi a házasság és a családi élet kérdéseiben. 
A „Tanítás” utal arra, hogy „egész népünket mélységesen érintő kérdés” , 
sőt „világprobléma” a házasság és a családi élet kérdései. Isten iránti 
hálával veszi számba azokat az erőfeszítéseket, amelyeket társadalmunk 
eddig tett, és továbbiakban tervez az erkölcsi színvonal emelése és a csa
ládi élet anyagi bázisának növelése érdekében. Majd ezt a következtetést 
vonja le: „Kötelességünknek érezzük, hogy társadalmunk ilyen irányú
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erőfeszítéseit a magunk körében és sajátos eszközeinkkel elősegítsük.” 
Szolgálatra ösztönzi a szerzőket, hogy szorongatja őket a házasság és a 
családi élet területén világszerte és népünk körében is mutatkozó sok 
elgondolkoztató jelenség. De még jobban szorongatja őket a bizonyosság, 
hogy lehet kiutat találni. Ez a bizonyosság nem csupán elvi vagy volun
tarista belátás, hanem lelkipásztori tapasztalat is, amelynek hátterében 
ott áll a magyar protestantizmus gazdag öröksége emlékként és még min
dig élő hagyományként.

A szolgálat szándéka késztette önfegyelemre a könyv íróit. Nem me
rülnék el a helyzetelemzésbe. Nem dramatizálják a nehézségeket, pl. a 
lakáshiányt. „A mai társadalomnak mégsem a lakáshiány a súlyosabb 
kérdése, hanem az otthon hiánya.” (Adorján) Inkább a túlzott optimiz
mus vádját fogadják el, mint azt, hogy reményhervasztó pesszimizmust 
árasszanak. Szolgálatkészségük teszi magatartásukat szerényekké és jó
zanokká. Tudják, hogy nem a közvéleménnyel, a hatóságokkal, nem szak
emberekkel, hanem családtagokkal és házastársakkal beszélgetnek, s eh
hez szigorúan tartják magukat. Azzal a biztos tudattal szolgálnak, hogy 
a gyülekezeti életforma sok lehetőséget biztosít az egyes ember személyes 
megközelítésére, a lelkipásztori szolgálatra. A lelkipásztori szolgálatot ál
talános társadalmi hatása szempontjából nem értékelik túl, de ismerik 
jelentőségét. Ezért szolgálnak felszabadultan, reménységben, mint akik 
tudják, hogy munkájuk nem hiábavaló az Űrban.

A nyíltságot említsük végül. Tárgyilagosságot is mondhatnánk. Ez 
éppen a személyes hangvételből következik. A beszélgetés csak akkor 
hasznos, ha nem kalandozunk el, vagyis ha mindig arról beszélünk, ami
ről szó van. A család és a házasság kérdéséről van mindig szó, mégpedig 
konkrét kérdések formájában. Nem terhelik az olvasót bonyolult magya
rázatokkal. Tartózkodnak a ráprédikálástól. Ezt a kísértést a könyvet be
vezető tematikus bibliatanulmány is elkerüli. Jó példát mutat arra, hogy 
tudatosan ortodox biblicista felfogással is meg lehet találni (ha az alapos 
és elmélyült) a közvetlen kapcsolatot a imái emberrel.

Azok a fejtegetések, amelyek a konkrét valóságból indulnak ki, min
dig keresik és lelkipásztori érzékenységgel meg is találják beszélgetésük 
során azt a pontot, ahol egy-egy szentírási idézet bővebb magyarázat nél
kül is érvénnyel szólal meg. Ennek feltétele természetesen, hogy a lelki- 
pásztor már a gyakorlati kérdések regisztrálásakor megtalálja a valóságot 
éles fénybe állító konkrét igét. Különösen Adorján József él szívesen a 
bibliai üzenet ilyen tolmácsolásával.

Mindegyik szerző tudatosan használja sajátos módszerét. Ezzel elke
rülik az ismétlést. Alapvető kérdésekben mégis egységes nézeteket kép
viselnek.

1. A férfi és a nő viszonyában teljesen azonosítják magukat a nemek 
egyenjogúságának elvével, de mindhárman tudatosan hangsúlyozzák a 
teremtésben adott eltérő sajátosságokat. A férj a fej, a nő a szív szerepét 
tölti be a családban, ha Krisztus a házastársak feje (Gyökössy). Adorján 
a férfinél a felelősséget, a nőnél a fantázia szerepét hangsúlyozza. A re
formátus házassági esküformában a férfi gondviselőnek, a nő segítőtárs
nak nevezi magát.

2. Elhatárolják magukat attól a nézettől, mintha a biblia szerelem
ellenes könyv lenne.

3. A bibliában szereplő ótestamentomi pátriárhális rendet nem azo
nosítják a teremtésben adott renddel, sőt a prófétai igehirdetés kritiká
jával mutatják be annak visszás jelenségeit. „A bibliai patriarhák, és kö
zöttük is Ábrahám, a hivők atyja, nem a családi életre, s főleg nem a
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család szerkezetére példák, hanem a hitre és Isten iránti engedelmesség
re.” (Adorján)

4. A  házasság öncélú közösség. A gyermek nem célja, hanem gyümöl
cse a házasságnak (Gyökössy).

A házasság előtti nemi élet kérdésével nagyon őszintén foglalkoznak. 
Az ítélkezésre hajlamos idősebb nemzedék és a szabadosságában magát 
magabiztosan érző fiatal nemzedéket elgondolásra készteti. Gyökössy fel- 
készültsége és kitűnő írói készsége itt különösen jól érvényesül. „Nemcsak 
a hormonjaink hatnak ránk, hanem szellemi-lelki, hitbeli magatartásunk 
is visszahat hormonjainkra. És így nem vagyunk egészen kiszolgáltatva 
hormonsorsunknak.”

A válást nem tartják megoldásnak. „A közvélemény sokkal szabad
elvűbb e kérdésben, mint a bíróságok. A baj gyökere ott van, hogy az 
emberek gondolkodásából hiányzik a hűség, mint alapvető erkölcsi ér
ték.” A válások megelőzésére törekednek, amikor behatóan foglalkoznak 
a házasélet válságkorszakaival.

A születésszabályozást nem ítélik meg a katolikusokéhoz hasonlóan, 
de annak módját és mértékét hitben, felelősen személyenként eldönten
dőnek tartják. Az abortuszt éppen ezért elvetik. Ablonczy egy családi 
beszélgetés kedves megjelenítésével mutat rá arra, hogy a felelősségvál
lalást a maguk családjában a hetes szám határáig tolták ki. „Isten igazol
ja azokat, akik magukat legyőzve merik vállalni a többet,”

A házasságot és a családi életet nem nézik önmagában, hanem a mai 
társadalmi változások összefüggésében. Különösen Adorján József mutat 
rá írásában ezekre az összefüggésekre. A könyv szerkesztésénél rá éppen 
ennek a szempontnak a kiemelése jutott. Különösen arra irányítja a fi
gyelmet, hogy a mai család már nem termelői közösség, inkább a kü
lönböző helyeken megtermelt javak közös, egymás terhét hordozó szere- 
tetben elosztó fogyasztói közösség.

A szabad idő felhasználásával kapcsolatban térnek ki a vasárnapi is
tentisztelet látogatásának kérdésére. A válasz szellemes, de a gyakorlat 
nem mindig igazolja: „Részt lehet venni a vasárnapi istentiszteleten más 
napon is.”

10. A vegyesházasságot nem tekintik előnyösnek, de világosan látják, 
hogy vallási szempontból is és világnézeti szempontból is elkerülhetetlen. 
A megoldáshoz vivő kiskapot itt is „az Ürban” látják. „Ha a hitbeli kü
lönbség felborítja a családi egyensúlyt, akkor mindig a hittel is baj van.”

11. Helytelenítik, ha a keresztyén családról úgy beszélünk, mintha az 
valami más, valami ideális család lenne. Beszélnek a keresztyénség jó és 
rossz hatásairól a családi életben. Jó hatás pl. az egynejűség, a szülők 
iránti tisztelet. Rossz hatás a hierarchikus alárendeltségi viszony, amely a 
képmutatás következménye és az egyház megromlásának is egyik jelen
sége. Szükségesnek látják, hogy a keresztyén ember a családi életet az 
igéből táplálkozva élje, mert a családi élet a hit, a szeretet és a remény
ség megélésének egyik kerete.

Befejezésül először egy jelentéktelen ortográfiái megjegyzés: miért 
írja a könyv nagybetvűel ezt a szót: „Hitvallás” , amikor a bibliát min
denütt kisbetűvel írja?

Egy másik megjegyzéssel egy ellentmondásra, vagy talán csak egy 
látszatellentmondásra hívjuk fel a figyelmet. Az első rész elején ezt ol
vassuk: „Sok minden nincs rendben a házasság körül, halljuk, olvassuk 
lépten-nyomon. Minden a kérdésben érintett ember és emberi közösség 
keresi a válságból kivezető utat. . . ” (9. oldal) — A harmadik rész viszont 
így kezdődik: „Nincs igazuk azoknak, akik a család válságáról, vagy egye
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nesen agóniájáról beszélnek. Vajúdik és nem válságban van a család.” 
(85. oldal) Az első tanulmány tehát arra hivatkozik, hogy válságban van 
a házasság és a családi élet, a harmadik rész tagadja, hogy válságról len
ne szó. Vajúdásról beszél. A kettő nem azonos tartalmú fogalom. Válság, 
krízis mindig ott lép fel, ahol betegséggel állunk szemben. A betegség 
orvost igényel. A vajúdás nem betegség, a szülést jelző fájdalom. A szülés 
bábát igényel. Nem betegség. A kérdés tehát, hogy válságban élünk, vagy 
vajúdásban, vagy talán egyszerre mind a kettőben? A kiadványnak nem 
feladata, hogy vitára bocsássa ezt a kérdést, de az egyház egész szolgálata 
szempontjából érdemes és szükséges foglalkozni vele.

Utolsó megjegyzés: Habent sua fata libelli — mondja a latin köz
mondás. Ez sokszor azt jelenti, hogy a jó  könyv hamar elfogy, példány
száma mindig tevésnek bizonyul. A  „Nem jó egyedül” c. kiadvány ha
mar elfogyott. 32 Ft-ba került. Jelenleg már nem kapható.

Benczúr László

MEGJELENT 

D. Dr. Pálfy Miklós,

Muntag Andor,

Solymár Péter:

AZ ÓTESTÁMENTOM VILÁGA

című könyve 

Ára: 100,—  Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Halottunk

Kökény Elek 
1 9 1 4 -1 9 7 3

Tizenkét presbiter vonult fegyelmezetten, lassú, kimért léptekkel. 
Napszítta arcok, szemük se rebbent. Belső fegyelem mozgatta léptüket, 
míg a hullámzó fekete tömegben a fák alatt haladtak. Arcukon végig
folytak a könnyek. Meglett, sokat átélt férfiak érett könnyei. Nem töröl
ték le. Csak néztek maguk elé, s a könnyek folytak.

Kökény Elek koporsóját vitték a vállukon.
Ha lírai emlékezési írnék, ezekről a könnyekről írnék. Bennük, a fel 

nem töröltekben tükröződik annak élete, aki csendes, hűséges szolgálata 
során könnyet törölt.

A ritkán látott nagy fekete sereg fölött viszi a szél a kandeláberek 
tüzének maró füstjét és száll az igehirdetés méltató, vigasztaló szava. 
Kökény Elekre emlékezünk, de méginkább a Jó Pásztorra, akinek karjai 
feléje tárultak, s akinek simogató keze most is könnyeket töröl.

Mégis van, aki törli a könnyeket.
Valaki hirtelen csukló zokogással felsír az igehirdetést hallgató né

ma tömegben. Ha most odalépnék, s vallatni kezdeném, a pillanat fáj
dalmában is bizonnyal elém tárulna a hűséges papi élet keresztmetszete.

*
Bényén született 1914 október 5-én. Gimnáziumi éveit Fasorban töl

tötte, majd a soproni teológiára iratkozott be. Biztos szorgalommal vé
gezte tanulmányait, s akikkel együtt barangolt a lőverekben, azokkal 
tartós barátságot kötött.

Képek között motoznak az ujjaim. A soproni lőverek útján áll a 
fiatal, zömök teológus. A másikon a Deák téri templom udvarán állunk 
sorban, avató istentiszteletünk után. Előttünk ül Raffay püspök, Kemény 
Lajos és Ruttkay-Miklián Gyula. Innen indultunk.

Kökény Elek Pestlőrincre került káplánnak, azután hamarosan Rá
kospalotára, majd Fasorba. Innen hívták — már dúlt a háború — Buda
fokra, ahol öt évig járta a végtelen városi szórványt. Közvetlenül a há
ború utáni években vitték el papjuknak a rákospalotaiak. Huszonhat 
esztendőre eltemetkezett hívei szívébe. Jó termőtalaj volt, mert társada
lomnak és közegyháznak egyaránt termett. Kilenc évig volt tanácstag, s 
haláláig a Hazafias Népfront aktív és megbecsült munkása. Hozzá menni 
gyülekezetvizsgálatra felüdülés volt. Tizennégy évig volt espereshelyet
tes. A „nehéz eseteket” is rá lehetett bízni, mert megingathatatlan volt 
az egyházkormányzatban és meleg volt a szíve mindenki iránt. Az anyagi 
gazdálkodásnak is önzetlen, biztos hitelű embere volt, legutóbb az Orszá
gos Egyház számvevőszékének elnöke.

Mindent az egyháznak! Két templomának állapotáért minden áldo
zatot megmozgatott. A parókia gondja mindig maradt, önmaga, családja 
mindig az utolsó volt. Talán mellőzte őket? „Olyan boldogok voltunk” —
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vallotta könnyesen egyik fia. Ennek a titka belül van, nem az anyagiak
ban, s külsőségekben. Lennének a lelkészek között, akik nem ismerték? 
Hiszen oly csendben élt. De a hűség élvonalában az elsők között mene
telt.

Ahogyan a szívek csendjéért tett meg mindent, úgy szerette maga 
körül is a csendet, a mosolyt, a derűt. Szerette az erdőt. Szabadságát, ha 
tehette, barangolással töltötte. A Mátra s a Bükk szerelmese volt.

Koporsóját, s a gyászoló családot — testvéreit, feleségét, két fiát, 
menyeit, három unokáját — budapesti és vidéki lelkészek tág gyűrűje 
vette körül. S egy messze hullámzó fekete sereg: a gyülekezete. A Jó 
Pásztor evangéliumát D. Káldy Zoltán püspök hirdette.

Urának kinyújtott keze vezette el közülünk Kökény Eleket. Ez a kéz 
szárítja fel a letörletlen könnyeket.

D. Koren Emil
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A z  igehirdető műhelye
 

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Ézs 60,1—6
Az egykorú történeti helyzet: a Babilonba hurcolt zsidóság egy része 

már visszatérhetett Jeruzsálembe, az ősi szent földre. De a hazatéréshez 
fűzött remények nem teljesedtek, a templom újjáépítése megakadt a 
nyomasztó gazdasági viszonyok és a bizonytalan helyzet miatt. A Harma- 
dik-Ézsaiás néven számon tartott ismeretlen próféta mégis meri a közel
gő üdvöt hirdetni. Isten megjelenéséhez kapcsolja, de földi keretek kö
zött képzeli el: a pogány népek megindulnak Jeruzsálem felé, hozzák 
magukkal az idegenben rekedt deportáltakat, és felajánlják kincseiket, 
állattenyésztésük javát, aranyat, ezüstöt. Az egész reménység-képen va
lami különös pára lebeg: nincs fogódzója történelmi eseményben (ellen
tétben elődjével, Második-Ézsaiás prófétával, aki meghatározott világtör
ténelmi eseményhez fűzte reménységét). Isten jövetelét is csak hasonlat
tal szemlélteti: ahogyan sötét éjszakában egyszerre felragyog egy csillag, 
így ragyog rá Isten fénye Izrael népére és váltja ki a népek megindulá
sát feléje, hozza el az üdvöt a földre.

Ez a reménység a történelem folyamán soha nem teljesült. De az 
egész látványnak a sejtelemszerűsége, a rajta lebegő párafüggöny, mely 
a történeti és reális vonásokat feloldja, megkönnyíti nekünk, mai keresz
tyéneknek, hogy az Újszövetség és a történelem ismeretében mégis felis
merjük ennek az ősi prófétai reménységnek a megvalósulását, azután le
vonjuk a mai tanulságát.

1. Elsősorban Jézus Krisztusban valósult meg ez a reménység-kép. 
Jézus születésében, életében, tanításában, tetteiben, halálában, legfőkép
pen a feltámadása nyomán, felragyogott Isten lénye, szeretete és fensége. 
Annak a kis embercsoportnak számára, akik hittek Krisztusban. Aho
gyan a próféta mondotta: „rád már ragyog az Ür” (az új fordítás sze
rint). Ez az embercsoport, az egyház, kezdettől fogva nemcsak Izrael, ha
nem más népek tagjaiból is állott. Amit a napkeleti bölcsek bibliai el
beszélése tükröz, pogány népek tagjainak hódolatát Jézus előtt, az tör
téneti tény a keresztyénség kezdetétől fogva mind tovább. Bármennyire 
erőszakos úton ment is végbe például a X. században a magyarság meg- 
keresztelése, köztük is voltak, akiket belülről, a lelkűkben fogott meg az 
ősi magyar vallás után az új hit, melyet prédikáltak nekik a keresztyén 
térítők.

Jézus Krisztus ismeretében felragyog Isten szeretete és fensége azok 
előtt, akik hitre jutnak, bármikor éltek vagy élnek a történelem folya
mán Jézus születése óta.

2. Az egyház történetében mégiscsak nagyon homályosan lehet ki
venni valamit e prófétai reménység-kép valósulásából. A keresztyénség 
csak bűnbánattal beszélhet erről: „az Ür dicsősége meglátszik rajtad” 
(2.v.). Ritkán történt meg, hogy meglátszott rajta az Isten szeretete és 
fensége, akkor is csak az egyház egy-egy kisebb töredékén, néha csak 
egy-egy hivő emberen. Sokszor megfakult, néha el is torzult az egyház 
igehirdetésében az Isten bűnbocsátó, gondviselő, üdvözítő szeretetéről 
szóló, Krisztust a Megváltót hirdítő evangélium. S talán még többször el
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maradt a keresztyének és az egyház cselekvéséből a szeretet, a segítő sze
retet, amely tükrözte volna Isten irántunk való szeretetét.

Csak ha ezt alázatosan látjuk és valljuk, akkor vehetjük számba há
lásan, amit ennek ellenére az Isten kegyelme művelt: a múltban sok nép 
elhozta kincsét az Isten dicsőségére az egyházba. Nem pénzbeli értékek
re gondolok, mert a gazdagság mindig csak ártott az egyháznak. Alkotó 
munkára célzok, ami beleépült az Isten dicséretébe. Az építészetben meg
jelennek most előttünk középkori gótikus katedrálisok. Több nemzedék 
kezemunkája. Fiatal kőfaragók öregedtek meg építése közben, s a kezük
ből kihulló szerszámot utódaik vették át, míg elkészült a mű. A festő
művészetben az olasz Giotto, az orosz Rubljov, a német Grünewald, a 
németalföldi Rembrandt és sokan mások öntötték bele tehetségüket, mely 
népük értékeit is hordozta, a bibliai mondanivaló ábrázolásába. A zené
ben az ősi gregorián ének névtelen százak, ezrek személyi és népi érté
keit őrzi ugyanannak szolgálatában, ami Bach muzsikájának is legben
sőbb lényege. A múltban sok nép tagjainak alkotása hirdeti különböző 
módon Isten szeretetének nagy tetteit a Jézus Krisztus által.

3. A jelennek ilyen felmérése nem a mi dolgunk, a most élő nem
zedéké. Hiányzik hozzá a történeti távlat, de még fontosabb feladatunk 
van ennél: hogy meglássék rajtunk keresztyéneken és az egyházon vala
mi Istennek Krisztusban megjelent szeretetéből- Mit tapasztalhatnak eb
ből a hívők életében más emberek, mit tapasztalhatnak az egyház ma
gatartásában a népek és az emberiség? — ez a nagy kérdés.

Egy asszony mesélte el lelkipásztorának, hogy udvarban lakik, s a 
napsugarak közvetlenül soha nem sütnek be a szobájába. Az udvar napos 
oldalán lakó szomszédnője szokta beállítani az ablakát olyan szögbe, 
hogy az ablaküvegről visszaverődő napfény bejusson a mindig naptalan 
másik lakásba. (W. Lüthi írta le az esetet.)

Valamiképpen így kell visszaverődnie a hivő emberek szavaiból, cse
lekedeteiből Isten szeretete napsugarának másokhoz, akik közvetlenül 
nem érzik. Isten szeretete visszatükrözésének szóban és magatartásban 
elsősorban környezetünk kis körében kell megtörténnie. Többek között 
olyan „apró” tettekben, mint az ablaktábla beállítása volt a mindennapi 
nyitásakor. De azután az egész világot átfogó módon is tükröződnie kell 
szeretetünkben az Isten szeretetének. Korunk mai problémáiban meg
mutatkozó felelősségérzetben, a legtávolabbi emberek, népek sorsa felé 
forduló együttérzésben. Cselekvő szolidaritásban az emberiség jelen és 
jövő sorsával.

A prófétai reménység-kép így valósul a jelenünkben a visszaverődő 
fénnyel. Az egyes hívők és az egyházak miniden gyarlósága ellenére ez 
nem marad pusztán elérendő cél, teljesíthetetlen feladat, hanem valóban 
történik, jelei megfigyelhetők egyes hívők áldozatos közösségi odafordu- 
lásában és egyházak szolgálatában, mai emberi ügyek felkarolásában.

Végül: az ószövetségi prófétai látványnak történeti eseményekhez 
nem kapcsolható látomásszerűsége, lebegő párafüggönye tekintetünket a 
végső teljességre fordítja, amely nem ennek a földnek keretében valósul 
meg, hanem az örökkévalóság halálon túli isteni világában, ahol rára
gyog mindenkire közvetlenül Isten szeretetének és fenségének csillagsu
gárzása.

Veöreös Imre
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VÍZKERESZT ÜNNEPE
Ézs 60,1— 6.

Kelj fel, öltözz fénybe!
Napkeleti bölcsek . . .  epifánia . . .  Krisztus dicsőségének felragyogá

sa . . .  misszió — mint beépítendő elemek évről évre visszatérnek a hét
köznapi áhítattá szegényedett legősibb ünnepen. Az igehirdetőt rabul 
ejti a fény és árnyék, a világosság és sötétség kaleidoszkópja. Fekete a 
bűn, a hitetlenség, a szenvedés és fekete a pogány is, akit meg kell té
ríteni. Vakító fehér a kegyelem, az üdvösség napja, az egyházba beté
rítettek ruhája. És milyen hálás téma a külmisszió statisztikáját felhasz
nálva harsogni arról, hogy diadalmasan halad, növekszik Isten országa 
a földön.

A tapasztalat azonban mást mutat. Ma sokkal kevesebb triumfálás- 
sal beszélhetünk az evangélium terjesztéséről, mint száz éve. Megkeves- 
bedett a száma gyülekezeteinkben a „fénybe öltözötteknek” , a példaké
peknek. Jelemzőbb szín ránk inkább a szürke. Egy bekövetkező arany
korszak küszöbét sem jósolgathatjuk nagy optimizmussal, mert még na
gyon sok békétlen indulat kavarog a világban — elnyomás és éhezés jel
lemző az emberiség nagyobb felére. Az 5—6 . versek taglalásába sem ér
demes belemennünk, ahol a próféta Jeruzsálem rehabilitálásáról, világ
centrummá növekedéséről, gazdagodásáról ír. Ebben ő sem tudott más 
lenni, mint népének bármelyik fia.

Hagyjuk hát a historizálást. Jeruzsálem helyébe nem helyettesíthet
jük be a keresztyénseget. A próféta Izrael vezető szerepét hirdeti a jö
vőben, ez még a „lelki Izrael” emlegetésével is csak az Apokalipszis leg
végén esedékes. Óvakodjunk a nagy színes diorámáktól, amikkel az ekk- 
lézia triumfánsz sanszait ecseteljük.

Egyetlen széles skálánk maradjon: az ígérettől a Teljesedésig. Ezt a 
skálát ragyogja be az a fény, ami magának az üdvözítő Istennek cseleke
dete. Amit elnyel ebből a fényből a sötétség, az említésre sem érdemes. 
Amit visszasugároz belőle az ember élete, az a drága és örök.

Két fénycsóva érkezik ma ide, a múltból és a jövendőiből, a földi 
és a mennyei Jeruzsálemből. A két fénysugár metszi egymást, fényes ke
resztet vetít elénk. Aki volt, van és Eljövendő, ma itt van. Hogy „meg- 
láttassék rajtunk az Úr dicsősége” . Hogy felserkenjenek, akik alusz
nak . . .  és felragyogjon nekik a Krisztus.

Az üdvtörténet jelenén van a hangsúly. Dobbanjon meg a szíve a 
gyermekségi históriákat kedvelő templomozónak: itt van az Űr ma előt
tem! Megdobbanjon a szíve annak is, aki halogatja a megtérést, csak a 
szép mennyországért imádkozik: — Az Eljövendő idejött ma elém!

Az ígéret és a teljesedés határán ott áll a kereszt. Beleállította Isten 
a földbe, a történelembe, életünkbe, megszólít róla, új testamentumát 
ajándékozza nekünk, ami maga a bűnbocsánat és örök élet.

Kell ez a találkozás az emberré lett Istennel. Mégpedig nem a múlt
ba merülés emlékképeiben, sem a jövő színes merengéseiben, hanem 
mindig a jelenben, az üdvözítő fény forrásánál, a KERESZTNÉL. A ke
reszt alatt az egyház már nem a jövendő dicsőséget lesi, hogy a színes 
lehetőségekkel vigasztalja magát, hanem felveszi a fényt, a jelenben 
hangzó bűnbocsánatot, az üdvösség erejét.

A múlt hosszadalmas felvázolásától — a jövendő dicsőségének ecse
telésétől megmenekülve, adjunk zöld utat a jelen epifániájának, szólal
jon meg a személyes evangélium!

1. Isten népe, ébredj! Az Úr előre hozta neked az üdvösség hajnalát. 
Láthatod, amit mások még nem; hogyan szereti Isten a világot. A ke
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resztről Isten olyan világra ragyogtatja a fényét, amelyet a sötétség órája 
borított be.

2. Személyesen kelteget minket az evangéliummal az Úr! Ez a fény 
csak olyan emberekre világít, akik valóban felkelnek. Nem kényszer ez 
a hívás, bensőségesen, szeretettel szólongat, mint a hajnali harangszó. 
Nem akarja Isten emberek nélkül végbevinni szabadító művét. Kelj fel, 
világosodjál, bűnbocsánatra, üdvösség-látásra, tágszívű szeretetre.

3. Vajon megláthatják-e mások rajtunk világosan Isten szeretetét e 
világhoz? Nem a népek mennek Isten igéjéhez, hanem a bizonyságtevők 
mennek a népekhez. Tanúságtételükön fellelhető Isten hatalmának kis 
visszfénye, ha valóban a kereszt felől jönnek.

Minden embert benne kell látnunk a kegyelem történelmében. Tág a 
lehetőség a gyakorlati alkalmazásra. A megszégyenült. Izrael leronthatja 
a maga-emelte gettó falait, az uralkodó egyház eldobhatja a kardot, hogy 
lámpást fogadjon el ismét Urától. De azt a Krisztus-hit bizonyosságában 
viheti, mert tudja, hogy mit ér. És örül, ha emiatt valaki dicséri az Urat.

Németh István

Laikus kérdések és szempontok Ézs 60,1— 6-hoz
A világosság általában az értelem és tudás jelképe a történelemben. 

Itt milyen értelemben szerepel, mit jelképez?
Isten dicsősége döntő módon Jézus Krisztusban jelent meg a világ

ban. Hogyan látható rajtam, bűnös emberen az Ö dicsősége?
A sötétség — gondolom — a gonosz uralmának jelképe. Lehetséges, 

hogy a földön csak a gonosz uralma érvényesül? (9/c.)
Kit szólít meg a próféta? Nem politikai ígéret van ebben a fejezet

ben? Ha Izraelre vonatkozik ez az ígéret, mikor tudta Izrael az Istentől 
kapott világosságot mások számára vonzóvá tenni? (54) Az a világosság, 
amit az egyház vél terjeszteni a világban az vonzó és hasznos az embe
reknek? (14) Ha ez az ige Jézusra mutat, újra ott a kérdés: Hol fogadta 
Jézus születését olyan öröm, mint amiről a próféta ír? Mit szabad ebből 
az igéből a mai gyülekezetre vonatkoztatni?

Ez az ígéret Jeruzsálemnek szól. Az „új Jeruzsálem” jelenti Isten 
ígéreteinek végső beteljesedését. Isten dicsőségének a kiteljesedését. Nem 
az utána való vágyakozás szól csupán a prófétából?

Nem arról beszél ez az ige, hogy aki megtapasztalta Isten dicsőségét, 
az kész anyagi javait is Isten szolgálatába állítani ? (54)

VIZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP
Hm 12,1— 5

Istentisztelet, aminek értelme van
Pál apostol a 12-ik fejezettel új szakaszt kezd, mely nem függelék

ként kapcsolódik az előző fejezetekhez hanem azokkal szerves egységet 
alkot. E fejezet etikai intelmei nem új törvények, hanem a Krisztusban 
kapott kegyelem következményei. Ez az evangéliumi jelleg rögtön az el
ső mondatában megszólal, amikor levele címzettjeit Isten irgalmassá
gára emlékezteti.

Az apostol igehirdetése tehát evangélium hirdetéssel kezdődik, mert 
feltételezi hallgatóiról, hogy tudnak erről. Amikor tehát Isten reánk vo
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natkozó akaratát szólaltatjuk meg szabad nekünk is abból a tényből ki
indulunk, hogy gyülekezetünk tagjai tudnak arról, mit tett értünk az 
Isten Jézus Krisztusban. Ezért életünket is és igehirdetésünket is erre 
építhetjük, mert ez az alap.

Értelmes istentisztelet

Pál apostol igehirdetésének fókuszában az értelmes istentisztelet áll 
(logiké latreia). Ennek a szónak eredeti értelme: okos, értelmes istentisz
telet; lelki istentisztelet — vagyis olyan amely nem csupán külsőségek
ben jelentkezik; hálaadó istentisztelet — mint válasz az isten szeretetére, 
és jelenti a szolgálat az élet istentiszteletét is. Tehát nem másról, mint az 
Isten, akarata szerint való istentiszteletről, válaszadásról van itt szó első
sorban, mer az istentsizteletet nem más mint válasz Istennek arra a cso
dálatos szeretetére, ahogyan Ö értünk Jézus Krisztusban cselekedett. Ezt 
felelet nélkül hagyni — hálátlanság.

Egyesek a helyes válaszadásra új formát keresnek és csupán ettől 
várják az istentisztelet megújulását. Mások szerint értelmes istentiszte
letnek az nevezhető, melynek mértéke az emberi értelem. Legtöbbször 
azonban az istentisztelet megszűkített értelmezésével baj van. Például, 
mikor valaki a vasárnapi istentiszteletek többé-kevésbé rendszeres lá
togatásával illetve az egyházfenntartás megfizetésével „letudja vallásos 
kötelezettségét” és folytatja hétfőn ott ahol szombaton abbahagyta. Rá
adásul még azt gondolja, hogy ezzel Isten akaratának maradék nélkül 
eleget tett. Ezzel szemben az igazi istentisztelet nem más mint napon
kénti válasz az evangéliumra, nem csak szóval, hanem cselekedettel és 
élettel. Minden más istentisztelet üres kultusz, öncélú, önzésből táplál
kozó ezért értelmetlen.

Az igazi istentisztelet lényege igénkben a következő gondolatok köré 
kristályosodnak:

1. Igazi istentisztelet nincs állandó Istenre figyelés nélkül!
Istennek tervei vannak ezzel a világgal. Jó és célravezető tervek

ezek. Isten üdvterve az egész emberiség s benne az egyén boldogságát, 
előrehaladását és célbaérkezését szolgálja. Ö ellene van minden ember
telenségnek, háborúnak, faji diszkriminációnak, éhségnek és szegénység
nek. Legmagasztosafoib megbízatásunk éppen az, ihogy Isten üdvtervének 
munkásaivá tesz, szolgálatába állít. Nem akaratlan bábként, hanem mint 
értelmes és gondolkodó lényeket. Ezért az Ö szolgálata nem az értelem 
(nusz) feláldozását, hanem értelmünk megújulását követeli.

Az isten szolgálatában álló ember két dologra figyel: látja az előtte 
álló feladatokat és összeveti azokat Isten terveivel.

2. Igazi istentisztelet nincs áldozatvállalás nélkül.
„Szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. . . ” 

Ebben a mondatban az apostol a nagy áldozatra Jézus Krisztus kereszt 
halálára mutat és arra emlékeztet, hogy az ember megmentése milyen 
nagy áldozatot követelt Istentől. Ezért tőlünk is áldozatot vár, ez azonban 
nem Jézus utánzásában, hanem követésében mutatkozik meg. Isten azt 
várja övéitől, hogy egé'-z életüket az Ö szolgálatába állítsák. Neki ennél 
kevesebb nem elég. Az apostol testünk odaáldozásáról beszél, noha az 
egész embert érti ezalatt. Ezzel azt akarja mondani, hogy belső meg
újulásunk, szívünk és értelmünk odaszánása az Istennek akkor igazi, ha 
az cselekedeteinkben és életünkben valósággá válik. Mert amikor a kéz 
mozdulatlan marad, ott a szív sem mozdul igazán.
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Ma a „kezek prédikációjának” korát éljük. Ebből azonban nem a 
viva vox elhanyagolása következik, hanem ellenkezőleg ezzel válik tel
jessé. A szeretet gyakorlása nem elhomályosítja, hanem közelebb viszi 
az evangéliumot az emberekhez.

3. Igazi istentisztelet nincs életújulás nélkül.
Az apostol számára ez a világ nem idegen terület, hanem szolgá

latunk helye. Attól azonban óvja övéit, hogy ne a világot züllesztő ha
mis elvekhez szabják életüket. Ezek a bomlasztó sémák (szhéma) azért 
veszélyesek mert gondolkodásunkban már-már polgárjogot nyertek. Pél
daként néhányat közmondás-szerűen: „szemesnek áll a világ . . „kis 
munkával nagy pénz”, „ne szólt szám. . stb. Az önzés a közöny a gyű
lölet ezen hamis jelszavai, hamis életre csábítanak.

Ezekből kell megújulnunk, metamorfózison átmennünk. Az ige pasz- 
szív szerkezete azt mutatja, hogy az életújulás nem a mi erőfeszítésünk 
eredménye, hanem Isten az aki munkálja bennünk Szentlelke által.

4. Igazi istentisztelet nincs egymásra találás nélkül.
Igénk befejező versei 3-tól 5-ig, az egymáshoz tartozás gondolatát erő

sítik. Óvnak az elbizakodottságtól, a hamis gőgtől mert ez elválasztja 
egymástól az embereket. Mert mi egy test vagyunk a Krisztusban, egy
másnak pedig testvérei.

Szükséges ennek kapcsán arról is prédikálnunk, hogy a gyülekezet
nek valóban gyülekezetté kell lennie, ahol a tagoknak közük van egy
máshoz. De túl ezen közünk van ahhoz is ami ebben az országban, szo
cializmust építő hazánkban történik. Nem szemlélői, hanem cselekvő ré
szesei akarunk lenni népünk erőfeszítéseinek. Sokszor beszélünk arról, 
hogy az ökumené századában élünk. E szó profán értelmét — ami lakott 
földet jelent — figyelembe véve szólnunk kell igehirdetésünkben arról 
a felelősségről amely ma minden ember vállán nyugszik: az egész em
beriség békés jövendője és boldogsága.

Veczán Pál

VlZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP
Km 12,1—5

Kegyelemből sarjadó élet 
Mire hivatkozhatnánk?

Mi mindig az emberek „jobbik énjére” szoktunk hivatkozni, ha azt 
akarjuk, hogy amit elrontottak kijavítsák, vagy ami nem szép viselke
désükben és jellemükben, azon változtassanak. Ezért mondjuk az egyest 
hozó fiunknak: nem igaz az, hogy te csak ilyen rossz jegyet tudsz el
érni; amennyi eszed van neked, ha tanulnál, még ötös is lehetnél. Ha 
valaki megbotlik az életben — mert a gyárból lopni, házasságot törni, 
egymást megrágalmazni úgy-e az nem bűn, az csak botlás —, mivel pró
báljuk újra talpraállítani?, a család és a társadalom normális életébe? 
Te, aki egy olyan rendes férj, hivatalnok, jó cimbora voltál — hogy te
hettél ilyet. Szedd össze magadat, ne rontsd el teljesen az életedet, ha 
akarod mindent újra kezdhetsz —, csak te rajtad múlik! Persze mind
annyian érezzük, hogy ilyetén biztatásunk kissé suta, pedagógiai célza
tú szólamai, valójában alaptalanok. Legtöbbször a levegőre épülnek. De 
ugyanilyen ingatag talajra építünk, ha valakinek „jó szívére”, belátá
sára”, vagy éppen „inteligenciájára” hivatkozva szeretnénk változtatásra 
bírni valamelyik embertársunkat. Nem vagyunk mi pesszimisták az em-
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beri akarat szabadságát tekintve — csak annyira, hogy a valóságtól el ne 
szakadjunk. A valóság pedig az, hogy a lelkünk mélyén, a tudatunkban 
lezajló változásokhoz, nem elég az ember elhatározása. Pál apostol, ami
kor az „új embert” szólongatja bennünk, nem hiába — nem az ember 
„jobbik énjére” hivatkozik —, hanem az Isten irgalmasságára. A Jézus 
haláláért kapott bűnbocsánatból remélhető, hogy mi is hasonlóképp cse
lekszünk felebarátunkkal. Isten szeretetének hitből elnyert igazsága for
málhat minket is, az „ingyen”, nem számításból gyakorolt szeretet meg
élésére. Igen, az igaz keresztyén élet, mindig a hitből elnyert, megtapasz
talt és átélt kegyelemből sarjad.

Hálaáldozat
S ez mindjárt át is vezet minket a keresztyén élet egy másik alap

vető sajátosságához, hogy tudniillik: az hálából fakad. — Minden, ami 
az emberi életben igazán érték, áldozattal jár. Tagadhatatlan, hogy pél
dául a családi élet boldogságáért, sok mindenről le kell mondanunk, ami
másoknak élvezetet, örömöt, vagy gyönyört jelent. Néha még a becsületes 
őszinteség — ha csak átmenetileg is —, de kockázattal jár. Hiszen van 
olyan, mikor ezek húzzák a rövidebbet. A szelídségért le kell monda
nunk az indulatainkról — a szülői szeretetért, összébb kell húzódnunk 
az amúgy is szűk lakásban. A gyermekek felelős nevelése mindig azzal 
jár, hogy hosszú évekig minden este otthon kell ülni. S aki a munkáját 
szereti és hűségesen végzi, annak néha nem elég a 8  órai munkaidő. 
Sőt a fejében, vagy az aktatáskában még haza is visz a munkahely gond
jából az ilyen ember. Ez rendben is volna. Csak az nem, amikor mindez, 
egy „fogcsikorgató tisztesség” áldozatából születik. Képzeljük el, milyen 
megnyomorított és elembertelenített egy olyan élet, amelyiknek minden 
nap csak szenvedések, áldozatok igája jut. S minden örömét, tisztessé
gét és önbecsülését, csak könnyei, kínjai árán tudja elérni. — Persze itt 
minden megváltozik, minden egy egészen más előjelet kap — ha életem 
mindenestül, az Isten kegyelméért önként vállalt hálaáldozat.

Mennyei minta szerint
Ezt az Isten irgalmasságából születő, s lényegét tekintve hálaáldo

zatot jelentő életet is — tanulni kell. Csak hát miből tanul a „gyerek” ? 
Abból, amit lát. Az pedig sajnosn em mindig a legjobb nevelőpélda, amit 
a gonosz munkáját is magán hordozó világunkban lát az ember. Mert 
még olyan is előfordul, hogy rajongva tisztelt példaképeiben is csalódik 
az ember. — Más, nem „evilági” , de „mennyei mintát” kell keresnünk, 
akitől tényleg új életet tanulunk. Krisztus az, akiihez mindig hozzámér
hetjük, akin mindig megvizsgálhatjuk: „Mi az Istennek jó, kedves és tö
kéletes akarata?” De több Ő, mint „mérce” . Nekünk Ö az áldott forrás, 
ahonnan életünk az újjászületés naponkénti metamorfózisát kapja. Az 
Urunk életéről szóló evangélium végzi a csodát: „Élek pedig többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus.”

Csak közösségben tenyészik
Elméletileg az persze elképzelhető, hogy valakik ezt a Krisztustól ta

nult s nyert új életet egymagában élje. De a gyakorlatban ez teljesen 
megvalósíthatatlan. Hiszen az Isten irgalmasságáról szóló örömhírt, min
dig a testvér bizonyságtétele hozza el nekem. Hálaáldozatom jóillatával 
nem tudom másképp dicsérni az Istent, mint az embertársamnak nyújtott 
segítségben, vigasztalásban. Egészségesen felnövő s nagy terheket elbíró
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keresztyén élet, nem is nevelődhet máshol, mint a testvérek segítő, bí
ráló, együtt imádkozó közösségében. Vannak növények és állatok, amik 
kiszakítva természetes környezetükből megélnek ugyan, de az össze sem 
hasonlítható azzal, a gazdag élettel, amit igazi hazájukban élnek ezek. 
Nos a keresztyén életről is elmondható, hogy a magábazárkozó — s ezzel 
mindig együtt járó öntelt és elbizakodott keresztyén élet — össze sem 
hasonlítható azzal, amit Krisztussal s egymással közösségben él le az em
ber. A közösségben az a nagyszerű, hogy együtt tudunk imádkozni, érez
ni és akarni, hogy együtt dobban a szívünk: mert egy „fejünk” van — 
Krisztus. Meg az, hogy egymást segítve többet, hatásosabban tudunk el
végezni abból a szolgálatból, amit ránk bízott mennyei Atyánk. S ez a 
szolgálat nem kevesebb annál, mint Isten dicsőségét — kegyelemből sar
jadt életünkön keresztül — felragyogtatni, e jelenvaló világ bűn, halál 
és gonosz hatalmának kiszolgáltatott életében.

Csizmazia Sándor

Laikus kérdések és szempontok Rm 12,1—5-höz
ügy gondolom, azért írta le ezeket a mondatokat (és az utána kö

vetkezőket) az apostol, mert nemcsak fizető egyháztagokat akar látni a 
gyülekezetben, hanem olyan embereket, akik egész életüket odaszánják 
az Istennek. Az Istennek kedves áldozat a szzívből jövő élet-odaszánás.

Az elménk csak úgy tud megújulni, ha a keresztyén életszabályokat 
magunkévá tesszük. Ez azonban sohasem befejezett, hanem csak elkez
dett és állandóan folytatódó életújulás.

Az 1. versben az „okos tisztelet” a Bibliát kevéssé ismerő ember szá
mára eléggé érthetetlen kifejezés. Bár az új fordítás szerinti „okos isten- 
tisztelet” már érthetőbb, de ezt sem értjük egészen, jó lenne erről halla
ni a prédikációban.

Mi csak azt szeretjük, ami nekem jó, de a többivel, Istennel és a töb
bi emberrel nem-igen törődünk.

Mi legtöbbször így gondolkodunk: én mégis csak okosabb vagyok, 
mint a másik, nekem van elég bölcsességem, nekem nem kell az Istentől 
kémem a bölcsességet.

Arról beszél itt Pál, hogy az egész életünknek istentiszteletnek kell 
lennie. A mindennapi életben is lehet úgy élni, hogy az az Istennek tet
sző legyen.

Ügy kell az istentiszteletekre is eljárnunk, hogy közben nem feled
kezünk meg arról, hogy összetartozunk. Egyszer elkerültem egy másik 
gyülekezetbe, ott törődtek velem és ezt sohasem fogom elfelejteni. — 
Nem vagyunk egyformák, de mindenkinek megvan a maga feladata a 
„test” -ben, a gyülekezetben.

V1ZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP
Rm 12,6—16

Ugyanebben a fejezetben, amelyből alapigénk való, szó van az okos, 
vagyis az igazi, a helyes istentiszteletről. Erre való utalásra nyilván 
azért volt szükség, mert minden idők embere mindig a dolog könnyebbik 
végét szokta választani. Az istentisztelet tekintetében is. Könnyebb volt 
a régmúlt emberének is oltárt építeni s azon egy-egy galambfiat, vagy bá
rányt, vagy akár tulkot is elégetni, mint magát odaszánni kedves áldoza
tul és nem egy ünnepi órában, de egy életen, egy tisztes, szorgos, Istent- 
félő és embert-szerető egész életen át Isten dicsőségére élni. Könnyebb
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a ma vallásos emberének is a szoros értelemben vett „vallásos köteles
ségeket” teljesíteni, mint a hit szolgálatra való eikötelezésének engedel
meskedve élni templomon kívül is, sőt még az egyházon kívül is. Ez 
bizony, igen nehéz dolog. Az ilyetén élethez meg kell változnunk.

De szerencsére nem vagyunk egyedül! Mi keresztyének mindannyian 
egy titokzatos testbe, az Egyház közösségébe tartozunk, melynek tagjai 
vagyunk. Erőnk nem abban van, hogy sokan vagyunk tagok — relatíve az 
is sokat jelent! — az egy testben, hanem erőt ád a fejjel való kapcso
latunk, aki a Krisztus. Aki pedig a Krisztussal van, az az Ö erejét kapja. 
Nem elsikkasztásra, nem is tékozlásra, hanem helyesen élni Vele. Szol
gálatra, egymás szolgálatára kapjuk. Ez az egymás szolgálata a meg-nem- 
szűnő, igazi istentisztelet. Erre mindig csak beharangoznak, ennek min
dig csak új kezdete és folytatása lehet, de záró éneke csak koporsónk 
zártakor hangozhat el. A Krisztus Lelke, aki maga is munkálkodik ben
nünk és köztünk, ilyen állandó szolgálatban van. Állandóan esedezik ér
tünk az Atyánál s az Atya gondviselő munkája sem szűnik meg értünk. 
Évszakok és évek változhatnak, elmúlhatnak, de az Ö gondviselése meg
marad. Ellenkező esetben jaj lenne nékünk. Belepusztulnánk.

S az Ő akarata, hogy az övéi is ilyen szolgáló, a szolgálat istentisz
teletét végző tagok legyenek.

Vigyázzunk, nem arról van ám szó, hogy ledegradáljuk az ünnep
nap csendjét, templomi istentiszteletünk liturgiáját, az együtt imádkozás 
és a közös éneklés szent alkalmait! De az itt merített erőnek meg kell 
látszódnia a hétköznapok „életharcában” is. Különben méltán mutatnak 
rá álszent, képmutató és haszontalan voltunkra. Minden áhítatos per
cünk scopusa a keresztyén szent életünk, mely Isten világot átfogó ir
galmát nemcsak élvezni engedi, hanem annak szolgáivá is avat az em
berek között. Mert ez az Ö akarata: a Tőle tanult és Tőle vett hűség
gel és szeretettel szolgálni e világban.

Ezt a lehetőséget és képesítést pedig kegyelmi ajándékképpen kap
tuk „mivelésre” , „teljesítésre” és nem tétlen haszonélvezésre. A kegyelmi 
ajándékok különbözők. Nem sablonosak s nem egyazon szolgálatra valók, 
de mindegyikünknek, bármely hivatásban is állunk, bármely beosztás
ban is dolgozunk, egy az Urunk, a Gazdánk s mindannyiunkat ugyanaz 
a hűség kötelezi.

Ajándékok, amelyek sohsem tehetnek bennünket elbizakodottakká, 
hiszen ki-ki kegyelem szerint kapta azokat sáfárságra. Ajándékok, ame
lyek megkövetelik az Ajándékozó respectusát s már csak miatta is ko
molyan kell azokat vennünk.

Köztük első helyen említi meg az írásmagyarázás szolgálatát, az ige- 
hirdetői szolgálatot. Olyan ajándék ez, amelyet nem lehet csak megta
nulni, hanem a „hit szabálya szerint” kell teljesíteni. Sokat kell e jól 
szolgáló hitért nekünk tusakodnunk és sokat kell az igehirdető jó mun
kájáért, szolgálatáért is imádkoznia a gyülekezetnek is. Alapvetően 
fontos az, hogy aki az igét hasogatja, testestől-lelkestől hívő ember le
gyen, különben minden prédikációja csak a zengő érchez és pengő cim
balomhoz lesz hasonló. Kegyelem szerinti ajándék! Tapasztalatom sze
rint ezt azok a gyülekezetek érzik át legmegrendítőbben, amelyek a tár
sulás szükséges pontjához értek el s tudomásul kellett venniük, hogy ha 
testvérgyülekezetük nem volna, akkor egymagukban elveszítenék ezt az 
ajándékot. De elvész ez az ajándék akkor is, ha az igehirdetés nem azt 
a Krisztust hozza, aki ma is kiküldi az övéit széles e világra, emberek 
közé, hogy köztük legyenek az élet sója, lámpása. Ha az igehirdető benne 
marad a sokat beszélés és sémit mondás ízetlenségében és a mai életet 
nem látó sötétségben . . .  ha nem láttatja meg azt, hogy a széthúzás, a
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háború, testvérieden bármely magatartás, nem az Ür akarata, sőt. . . !  
Szolgálatunknak eleve csődjét jelentené, ha még szavunk se lenne az 
emberiség ezen nagy tragédiájához. Mi nem lehetünk a romlás páholyból 
nézői! Ha orvosai sem akarunk lenni az emberi közösség e ráksebének, 
Isten akarata ellenére sem, akkor méltán bűnhődhetünk azzal, hogy 
mint passzív részesei, belepusztulunk.

Ajándék a szolgálat lehetősége is. Ma sokat halljuk így emlegetni: 
diakonia. Átfogó, nagy keresztyén feladat. Ezt végzi az a bibliaköri kis
leány, vagy iskolásgyermek, aki rend szerint eljár egy-egy öregemberhez, 
visz az asztalára ivóvizet, odakészíti kályhájához a tüzelőt, kiseper s a 
szomorúság egyedülvalóságába vigaszt visz kedves gondoskodásával. Ily 
munkát végeznek azok a felnőtt egyháztagok, akik ugyanezt nagyobb stí
lusban cselekszik, vagy akik a jó szolgálatával enyhítik beteg szívek ke
serveit, könnyeket törülnek le, szárítanak együttérző szívükből fakadó 
segítésükkel. Ezt az ajándékot becsülik meg azok is, akik egyházunk in
tézményes diakoniáját támogatják aldozathozatalukkal. Sebeket kötözni 
mindenkinek szent feladata, legszebb szolgálata, kötelessége, mindenki 
lehetősége. Mások karizmája a tanítás és az intés. Az igazi testvéri kö
zösségben nem lehet regulázó szabály: mit törődöm én a másikkal, úgy 
kell neki, ha rossz útra tért, hadd pusztuljon! Ne nézd tétlen emberek 
romlását! Hátha éppen csak a te intő szavad s példád hiányzik a meg- 
jobbulásához! S ne feledd, hogy a jót csak jól szabad cselekedni. Mindent 
szelídséggel, türelemmel és őszinte szívvel.

Mit ér a legnagyobb összegű adományod, ha azzal a magad dicsé
retét zenged! Mit ér a látszólagos szereteted, ha nincs mögötte a szíved 
jósága? Csak olyan az akkor, mint a Júdás csókja!

A testvéri szeretet kötelezéséből hadd emeljem ki még azt, amit 
alapigénk is külön jelöl: a tiszteletadást. Szomorú dolog, hogy ennek 
egyik megnyilatkozása, a köszöntés is mintha kiveszőben lenne. Ez akkor 
is szomorú, ha oka csak ez volna: nem ismerik egymást már falun sem 
az emberek! De talán igazabb ok a nem-törődömség, a hitben való meg-, 
vagy elfogyatkozás. Itt is helye van az intésnek: egymást előzzétek meg 
a köszöntésben! A keresztyén ember szolgálatának egyik tartó gerince: 
a reménység. Ez nem valamiben van, hanem Valakitől, az Úrtól van. Jé
zus az én reményem minden körülményben. E nélkül nem tudnál igazán 
örülni, ha látod bölcsőben ringani a gyermekedet, vagy unokádat s nem 
tudnál hinni akkor, amikor koporsóba fekteted atyádát, anyádat, vagy 
amikor magad készülsz e nyugodalomra. Kegyelmi lehetőség az adako
zás, a vendégszeretet gyakorlása, az egymás iránti jó indulat, mások örö- 
mében-bánatában a szív szerinti osztozás s még a rossznak is jóval vi
szonzása. Ki tudná felsorolni a keresztyén életszabályokat?! Szívünkben 
kell azoknak lenniök s megoldásuk teszi istentiszteletté egész életünket.

így élni csak akkor tudunk, ha a könyörgésben állhatatosak mara
dunk. Csak ez esetben végezhetjük el azt a koporsónk zártáig tartó isten
tiszteletet, mely az Úr akarata; a szolgáló élet „okos” istentisztelete ez.

Síkos Lajos

VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP
Km 12,6—16

Az úrnak szolgáló gyülekezet
Krisztus megjelent a világban. Ez örömhír! Ezt kell hirdetnünk 

szüntelenül. Ennek hirdetése következtében emberek hitre jutottak és jut
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nak ma is. A hitre — többek között — az jellemző, hogy mindig gyüleke
zetbe helyez. Hihetjük, hogy akik ma is itt vannak az istentiszteleten, 
közük van az örömhírhez, és Istennek tetsző életet próbálnak élni. — Az 
apostol a gyülekezethez szól, a gyülekezet tagjait tanítja, inti, buzdítja, 
mert azt akarja, hogy a gyülekezet Istennek odaszentelt élete ne marad
jon csupán valami lelki síkon, hanem mutatkozzék meg szolgáló életfor
mában. Mert ahol az Isten kegyelme megtapasztalt valóság, ott pezsdülő 
élet, mozgás támad. Úgy is lehet ezt mondani: a gyülekezetben Krisztus 
életének kell „kiábrázolódni” . Még konkrétabban: ha valaki kívülálló 
megismerkedik egy gyülekezettel, egyszersmind Jézus Krisztust is meg 
kell ismernie! De erre az életstílusra — úgyérzi az apostol — a kegye
lemre appellálva, szüntelenül tanítani kell. Tanuljátok meg és tanuljuk 
meg mindenek előtt, hogy az Úrnak szolgáló gyülekezet.

1. Az élő Jézus gyülekezete, élő szervezet. Nem valami társulás, ér
dekközösség, vagy alakulat. Az előzőekben a test képet használja az apos
tol. A gyülekezet az Ö teste, az egyes hívők pedig e testhez tartozó ta
gok. Az élő test élő tagjainak pedig funkciói vannak. Mindegyiknek. 
Senki nem ülhet itt a gyülekezet tagjai közül, akinek ne lenne, vagy 
akire ne várna valami feladat a gyülekezet életében! Legfeljebb még 
nem merte vállalni, esetleg lapít, vagy bátorító szóra vár. Milyen sokan 
passzívan ülnek a templompadokban. Vagy úgy is szokták mondani: pá
holyból figyelik, mint lót-fut, erőlködik, próbálkozik a lelkész esetleg né
hány lelkes taggal. Mintha valami színházban, vagy arénában ülnének, 
ahová megváltották a belépőjegyet, de tilos részt vállalni az előadásban, 
jobb a tömegben elvegyülve, csendben figyelni. Pál itt nem emeli ki kü
lön a hivatalviselőket, vagy a választott elöljárókat, csak arról beszél, 
hogy a gyülekezetben különböző feladatok vannak és minden ép-kéz-láb 
tagnak jut valami a neki adott kegyelmi ajándék szerint.

Az Úrnak szolgáló gyülekezet továbbá azt jelenti:
2. másokért kell élnünk. A  magunknak való élés nagykísértés min

den időben és eléggé elharapódzott gyakorlat manapság. Az élő gyüleke
zet tagjaiban és egészében is mindig másokért él. Így szolgál az Úrnak! 
Minden tag a többi kedvéért van. Ebből a nagyon gazdag mondanivalójú 
„tanítási anyagból” ma két olyat hadd emeljek ki, amik a mai gyüleke
zeteinket közelről érintik:

a) tisztségviselőkről, elöljárókról azt mondja az apostol: aki tisztsé
get kapott, töltse be tisztségét, aki elöljáró, legyen gondos. Gondoljunk 
most gyülekezeteink presbitereire, gondnokaira, pénztárosaira, felügye
lőire! Nem kell őket ismételten tanítani, inteni és buzdítani? Életük pél
dájával járnak elöl és vesznek részt gyülekezeteink életében? Feddhetet
lenek? — ahogy ezt az egyházi törvényeink értelmezik? Ök azok, akikre 
minden tekintetben és esetben lehet számítani? Hitük és magatartásuk 
világít a gyülekezet és családjaik életében? Ott állanak lelkészeik mel
lett? Pozitíve viszonyulnak kis és nagy kérdésekhez, megértik az idők 
szavát?

b) a gyülekezeti diakónia a másik, amit ma kiemelek. Mert a „szol
gálat” ajándéka (7. v.) a gyülekezeti diakonátusra utal (v. ö. Csel 6,1 kk.), 
nem ugyan mint „szervezett” gyülekezeti hivatalra, hanem abban az ér
telemben, hogy a gyülekezet belső rendje szerint vannak olyanok, akik 
bizonyos állandó feladatokat végeznek el. Ezeket éppen a gyakorlati szol
gálatvégzés során kell betölteni. (Karner) Jó lenne egy kicsit széjjelnéz
nünk gyülekezeteink területén! Nem kellene szervezettebben — a gyüle
kezet erre „alkalmas” tagjait bevonni pl. a rendszeres beteglátogatásba. 
Sőt egyre több az idős, nyugdíjas, sokszor nehezen mozgó, némelykor 
tehetetlen gyülekezeti tagunk, akik végtelenül örülnek, ha mást nem is
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teszünk, csak meghatározott időben rájuk nyitjuk az ajtót. És ezen felül 
mennyi apró szolgálattal lehetünk egy-egy ilyen testvérünk testi-lelki se
gítségére! Az elmúlt év őszén az országos diakóniai értekezleten éppen 
ebben az irányban folyt a beszélgetés, tájékozódás: az intézményes diakó-- 
nia mellett ne feledkezzünk meg a gyülekezeti diakóniai munka kiépí
téséről sem. Sok nagyobb vagy szétszórtságban élő gyülekezetekben kép
telen a lelkész mindezt egyedül ellátni. De ez nem is csak a lelkész fel
adata az élő Úr élő gyülekeztében! Induljunk el minél többen erre az 
Urunk által is nagyon komolyan és felelősséggel gyakorolt szolgálatra! 
Fel lehet térképezni és nyilvántartani gyülekezetünket ilyen szempont
ból is!

Megkérdezhetjük ezen a vasárnapon: Megtaláltad-e már, mi a dolgod 
a gyülekezetedben?

De az Úrnak szolgáló gyülekezet még azt is jelenti:
3. képmutatás (tettetés) nélküli szeretetve kell törekednünk. Az Is

tenhez való odafordulásnak, az értelmes istentiszteletnek, a belső megúju
lásnak elengedhetetlen ismertetőjele. — Az Úrnak szolgáló gyülekezet 
eleven, mozgó, aktív. Ahol mozgás van, szabályokra van szükség, akár a 
közlekedésben. A gyülekezet életében ez a „szabály” a képmutatás nélküli 
szeretet.

a) a szeretet egyrészt fékez. Erre szüntelen szükség van, nehogy má
sok fölé kerekedjünk, nehogy elfeledkezzünk tag-mivoltunkról, hogy ne 
legyünk gőgösek és elbizakodottak, „hogy senki ne gondoljon magáról 
többet a kelleténél” . Ne mondja senki, hogy én vagyok itt a gyülekezet
ben az egyetlen, aki a dologhoz értek, akin Isten országának egész mun
kája nyugszik, aki a Szentlelket megkaptam. Ne legyen felfuvalkodott: 
én vagyok itt az egyetlen művelt. . .  fékez, hogy magáról mindenki mér
tékletesen gondolkozzék az Isten által adott hit mértéke szerint. Nem 
azt jelenti ez, hogy minél nagyobb a hite valakinek, annál nagyobbra 
tartsa magát, hanem éppen ellenkezőleg . . (Lohmann).

b) a szeretet ugyanakkor mozgósít. Minden jóra: gyöngédségre, tisz
teletadásra, reménységre, béketűrésre, vendégszeretetre, egyetértésre, az 
egymáson való segítés különböző formáira. A buzdításoknak e szavai 
szinte emlékeztetnek a szeretet himnuszára, I. Kor. I3-ra.

A szeretet: parancs. Sokszor nem megy, nem tudsz szeretni? Gondolj 
Jézus halálára és feltámadására! Szerethetünk, mert Isten előbb szeretett 
minket! Bizony ezért állhatatosan kell imádkozni, mert nem megy ma
gunktól. Milyen jó ezt gyakorolni nemcsak otthon, de a gyülekezet kö
zösségében is! És milyen öröm, ha ilyen igyekezetünkben néha-néha, leg
alább egy kicsit hasonlítani látszunk a testet öltött isteni Szeretetre, Jé
zus Urunkra!

Labossa Lajos

Laikus kérdések és szempontok Km 12,6— 16-hoz
Istentől különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk, de mindegyiket 

azzal az elkötelezéssel, hogy a hitnek szabályai szerint éljünk azokkal. 
(48) Ezt fel kell ismerni, tudatosításra van szükség, majd a felhasználás 
során kerül sor az apostoli szabályokra. (11) Fontos, hogy az egyház szol
gái mindig a kegyelmi ajándékok szerint végezzék feladatukat. (48) 
Ha mindenki kapott személyére nézve külön kegyelmi ajándékot, akkor 
ezt ismernie kell a gyülekezet minden egyes tagjának, különben „beteg- 
látogatásra” vállalkozik az, aki a gyülekezet sokrétű diakóniai helyzeté
ben másra, pl. a tanításra kapott külön ajándékot. A gyülekezet olyan 
diakóniai közösség, amelyben a dolgoknak rendben kell folynia, úgy,
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amint a gyülekezet Ura azt beosztja és megszabja. Azt is „ami” és azt 
is „ahogyan” . . .  A múltkori igehirdetésre gondolva mondta valaki: Dia- 
kóniailag strukturált gyülekezet egyik alapigéje ez a textus. Ezt az igét 
lehetne így témásítani, s akkor korszerű és időszerű tanítást kapna min
denhol a gyülekezet erről a kérdésről. (1 1 )

Bizonyára nemcsak a kegyelmi ajándékok különbözőek, hanem a 
hangsúly is, amely egyikre, vagy a másikra esik az egyház történelem 
különböző időszakában. Ma a „szolgálat” ajándékán van a hangsúly.

Hogyan találhatja meg a feladatát a keresztyén ember úgy, hogy 
Isten előtt alázatosan járjon állandóan, engedetlensége tudatában, de 
ugyanakkor emberi méltóságát se érje sérelem a másik ember részé
ről? (48)

Az apostoli mondatokban kibomló, gyönyörű közösség csak ott való
sulhat meg, ahol örömmel és hálával fogadták Isten megelőző irgalmas
ságát. (1 1 )

VlZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP

Rm 12,17— 21

Az okos istentisztelet: mindenki szolgálata
Az egyházi esztendő igehirdetései valójában állandó sorozatot alkot

nak. Ez a „sorozat-jelleg” most, a Vízkereszt utáni vasárnapokon nyil
vánvalóbbá lett: a Római levél 12. fejezetét vettük végig.

Érdemes végigpillantani mégegyszer: honnan indultunk és hová ér
keztünk el? „Szánjátok oda magatokat Istennek” — változzatok, újulja
tok, hallottuk első alkalommal. Lehet mondani, hogy itt bensőnkben 
végbemenő változásról, az Isten színe előtti „belső szoba” tátikáiról van 
szó. Így kezdődik az „okos istentisztelet” . Ez az odaszánás gyülekezetbe 
állít mindnyájunkat, ahol józanul, alázatban, testvéri szeretetben és ál
dozatkészségben kell élnünk. Ez is hozzátartozik az okos istentisztelet
hez, hallottuk a következő alkalommal. Mai igénk pedig tovább tágítja 
a kört. Többször is előfordul ez a kifejezés: „minden ember” . Olyan ez 
az ige, mintha kitárná templomaink ajtaját és ablakait, még inkább, mint
ha kivinne minket az életbe, letenne felebarátaink közé és ezt mondaná: 
itt folytatódik az okos istentisztelet. Mert jaj nekünk, ha „istentisztele
tünk” véget ér a vasárnapi egy óra elteltével, vagy megáll gyülekezetünk 
határain. Akik „csak az igét” akarják hirdetni, vagy hallgatni, nem ve- 
szik-e észre, hogy éppen Isten igéje vezet minket az élet sűrűjébe, veti 
fel a nagy kérdéseket? Sorozatunk vége, mai igénkkel világosan erről 
szól:

Az okos istentisztelet: mindenki szolgálata
Nem biztos, hogy egyházunk egésze eljutott idáig. Addig ti., hogy az 

istentisztelet, vagy Isten tisztelete egyenlő minden ember szolgálatával. 
Pedig Isten ide akar eljuttatni. De nézzük mit jelent ez?

1. Mindenki előtt szépen és mindenki javára éljetek! Igénkben ezt 
olvassuk: „a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt” . Anélkül, 
hogy ezt a fontos kifejezést elhallgatnám, felhívom a figyelmet, hogy az 
eredeti szövegben itt egy kettős értelmű szó áll. Az első jelentése: szép! 
Az ige elhívását tehát bátran mondhatjuk így is: a szép életre legyen 
gondotok! Egyszerűen: szépen éljetek! Egy faluban valaki azt mondta, 
két házaspárról tudja, hogy szépen élnek. Az egyik házaspár a lelkész
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házaspár volt. Azt hiszem, ez a legnagyobb dicséret. Szépen éljetek! Ne 
egyszerűen „az emberek előtt” , vagyis látszatra, de ennyit minden ember 
lásson rólatok. S ebben az is benne van, hogy tisztességben, becsületben, 
példásan. Mi az ítélet rólunk családi, gyülekezeti életünket látva, vagy 
hivatásunk területén: szépen vagy nem szépen élünk?

De ugyan ez a szó jelenti a jót is. Masznyik Endre így fordította ezt 
a mondatot: „minden ember javát munkáljátok” . Más lenne életünk, ha 
nemcsak a magunk javát néznék, hanem mindenki javára dolgoznánk. 
Isten ilyen munkás életet kíván tőlünk. Házasságunkban hitvestársunk 
és gyermekeink javát nézzük. Munkahelyünkön azokra gondoljunk, aki
kért dolgozunk. Társadalmunkban az idősek és egyedülmaradottak javát 
se feledjük el. Az egyháznak minden ember javán kell munkálkodnia. 
Hogy a javak igazságosan legyenek elosztva, hogy minden ember szép és 
boldog életet éljen, hogy ne legyenek tőkések és éhezők. Kérdés; hogy az 
egyház mindenütt ezt munkálja-e, és mi azoknak oldalán vagyunk-e akik 
ezen dolgoznak?

2. Mindenkivel békében és mindenki békéjéért éljetek! „Ha lehetsé
ges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.” 
Megint kettős értelmű szó áll előttünk. Az első jelentés: mindenkivel bé
kében éljetek! Nem könnyű dolog. Erre figyelmeztet a kifejezés: ha le
het. Nem mindig lehet. Van úgy, hogy az igazság állít szembe valaki
vel (nem a magam igaza!), van úgy, hogy bármit teszünk, a másik nem 
békül meg. Békében élni nem azt jelenti, hogy mindent elhallgatunk. 
Nem ezt: hagyjatok békében, én is hagylak titeket. Nem elvtelen pasz- 
szivitás. Inkább óriási erőfeszítés, hogy rendezzem dolgaimat, mindent 
megtegyek a békességért. Jó, ha időnként megkérdezzük: mindent meg
tettem? Ugyanennek a szónak másik jelentése: legyetek mindenki béke
szerzői. S nemcsak szűk körünkben. Ott is. De minden emberre nézve 
is. Nem maradhatunk közönyösek, amikor az arab népeket fegyveresen 
támadják, s amikor Chilében haladó meggyőződésükért ölnek embere
ket! Mit tehetünk? „Ami rajtatok áll” : az imádság és a becsületes mun
ka. S rajtunk áll az is, hogy a magunk szavának érezzük, amikor egy
házunk felemeli hangját az igazságtalan háború ellen, mert az egyház
nak az emberiség békeszerzői közt a helye.

3. Minden rosszat jóval győzzetek le — Jézus szeretetével szolgálja
tok. Az előbbieken túl igénkben még egy gondolat van: a megfizetés, 
élesebben a bosszúállás gondolata. Érdekes, hogy ebben a vonatkozás
ban a „mindenkivel” szemben ez a szó áll: senkinek! Senkinek ne akar
jatok így törleszteni. Mélyen bennünk van a bosszú gondolata. Házastár
sak, családok, nemzetek élete megy ezért tönkre. Ha azonnal nem is 
tudunk „fizetni”, de nem felejtünk, minden sérelmet őrzünk és adandó 
alkalommal visszavágunk. Hányszor Isten népén belül is. Jól mondta va
laki régen: jóra rosszal fizetni ördögi, rosszra rosszal, vagy jóra jóval 
emberi, rosszra jóval isteni dolog.

De ezen a ponton is mintha két vonal lenne érezhető igénkben. Az 
apostol egyrészt ószövetségi idézetekkel él. Ezekben — mint általában 
az Ószövetségben — „helyet kap” a bosszú gondolata. Mégha olyan for
mában is: „majd az Űr megfizet” és „eleven szenet gyűjtök fejére” . 
Ezen a ponton sok keresztyén ember „ószövetségi” még! Pál apostol vé
gül az újszövetségre, Jézus Hegyi Beszédére utal. S ez az utolsó vers 
korrigálja az ószövetségi gondolkozást. Jézus szeretete nem „ad helyet” 
még Isten bosszúja gondolatának sem! Jóval győzni, ez azt jelenti: Jézus 
szeretetével szolgálni fenntartás, sértődés, megfáradás nélkül mindenki
nek. Nem erőtlenség ez, hanem a legnagyobb, minden emberi erőt meg
haladó erő ez: Jézusé. A soha nem lankadó, meg nem keseredő szere
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tetnek az ereje. Az egyház addig egyház, amíg az Újszövetség népe, amíg 
sündisznóállás helyett jézusi szeretettel és indulattal szolgál mindenki
nek.

A „sorozat” és istentisztelet folytatódjék az életben. Szépen, békében, 
szeretetben éljetek. Mindenki javát, békéjét szolgáljátok Jézus szereteté- 
vel és erejével. „Ez legyen a ti okos istentiszteletetek.”

Keveházi László

VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP
Rm 12,17—21

Nem vagyunk egyformák

Jó, hogy nem vagyunk egyformák. ízlésünk különbözik, természe
tünk, beszédünk, gondolkodásmódunk mind-mind eltérnek. Ha ez nem 
így lenne, akkor mindenki ugyanazt a foglalkozási ágat választaná, min
denki ugyanazt tanulná, s igényelné.

Ez a különbözőség viszont árnyékot is vet, aminek neve irigység, há
borúság, összetűzés. Hisz a ki ér többet, s a kié ér többet értékelés meg
ronthatja két ember kapcsolatát, sőt ez kihathat népekre is. Az „énkór
ban” szenvedők mindig azt szeretnék, hogy a világon minden az ő ízlé
sük és akaratuk szerint történnék, ahelyett, hogy azt a küldetést vennék 
komolyan, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. 
Ezért „képviselő” is.

Küldetésünk

Nevelési igényünk minden reggel megfogalmazódik, amikor gyerme
keinket leadjuk az óvodában, illetve elindítjuk az iskolába. Ez az igény 
ilyen mondatokban fogalmazódik meg: jók legyetek, odafigyeljetek, jól 
tanuljatok! Midnezek nagyon fontosak. Van viszont egy soha nem hallott 
mondat: szeressétek azokat, akik tanítanak! Továbblépve: felnőttek, 
szeressétek a felnőtteket, a beosztottaitokat és vezetőiket. Egy valakit 
bocsátottak el a történelemben az atyai háztól ezzel az érzéssel — Jé
zust, mert úgy szerette Isten e világot! Ö volt az, aki árrá tanított, hogy 
az embernek a másiknak egyetlen egy tartozása van — egymást szeres
sétek !

Erő egyensúly —  nem békesség
A kereszyénség csúcsforgalomba került, s ez még tovább „csúcsoso

dik” majd az évek folyamán. Ez pedig azt eredményezi, hogy a másik
hoz még közelebb kerülünk méterekben. A munkahelyen is sűrűbben 
vagyunk, a hazafelé vezető úton is váll váll mellett megyünk. A másik
kal még jobban kell számolnunk, mint tegnap. Ez a „sűrűség” felveti a 
kérdést, ki alkalmazkodjék kihez és mikor? Nagyobb az összeütközési 
lehetőség és a súrlódási lehetőség is. így veszélybe került az emberek 
közötti jóakarat gyakorlata és a békesség valósága.

Nagy dolognak érezzük nemzetközi téren az egyensúly valóságát. De 
fogalmakkal egészítik ki az egyensúlyt, azaz atomerő egyensúlyról be
szélnek, akkor azonnal belekerül a bizonytalansági együttható is. Viszont, 
ahol erőt tartanak tiszteletben, ott mindig feszültség van. Kevés lenne, 
ha a világbékét csak az erőegyensúlyra bíznák, illetve annak ellenőr
zésére.
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Adni kell
Mit tudunk adni egymásnak? Mit adtunk eddig is a családban, a 

munkahelyen, s a találkozásokban? Elszámolatlan időt, bizalmatlanságot, 
vagy kételkedést és cinizmust? Ha csak ennyit, akkor igaza van Németh 
Lászlónak: izgalommá vált a boldogság! Továbblépve: izgalommá vált az 
LMK-ban a fraternitás, családban a házasság, munkahelyen a termelés, 
üdülőkben a pihenés, a földön az együttélés. Mindez pedig bilincs az 
együttélésben. Ezt pedig Pál is tudja, aki a felszólításban arra teszi a 
hangsúlyt, hogy mindez levehető, mert a bilincs nem testrészt. Nem nőt
tünk vele össze. Figyelmeztet viszont arra is, hogy ennek leszerelését ne 
a másikról kezdjük, hanem elsősorban magunkról. Ne fizessünk a gono
szért gonosszal.

Ökumenikus magatartás
Ennek van jövője. Nem gondolkodik felekezeti keretek között. Nem a 

meggyőződéseket kutatja, hanem minden ember felé egyformán gyako
rolja. Világméretű és távlatú magatartásról van itt szó még akkor is, 
hogyha a legkisebb társadalmi egységre is bontja le Pál a keresztyén 
magatartás gyakorlatát. Ez a legkisebb egység mindig a kettő, mert min
dig a másikkal együtt vagyok ember. Mindig kettő között zajlik az élet: 
az orvos és a beteg, a tanító és a tanuló, a postai dolgozó és az ügyfél, 
férj és feleség, idős és fiatal között. A legnagyobb győzelem pedig nem — 
az ennek is megmondtam a magamét diadalérzésében van. A keresz
tyén ember legyen mindig az első, aki kezet nyújt, nem pedig, aki be
olvas, vagy lelép.

Kinek van igaza?
A szeretet ügye nincs azonos „súlycsoportban” a jogosság fogalmá

val. Sőt, a jogi rész nem is tartozik ránk, hanem Isten megtartotta ma
gának, hogy ítéljen élők és holtak fölött. Ennél az asztalnál nem jutott 
„társbérlet” . Viszont komoly szóval figyelmeztet a gonosz veszélyére, 
hogy aki beengedi szívébe azt, áldozatul is eshet annak. A gonoszságban 
elmerülőre is érvényes Archimedes törvénye — azaz veszít a súlyából. 
Az ember értékének meghatározásában igazat adok G. Bassarak pro
fesszornak: „az ember csak annyinak tud segíteni, amennyit szeret, s 
csak annyit szeret, amennyinek segít!”

A számokban gondolkodóknak, ha megkérdeznék, hogy hány ember
nek segíthetek, vagy hány embernek ne fizessek vissza gonoszsággal, 
annak újra el kell olvasni igénknek ezt a mondatát: „minden ember
rel békességben éljetek” .

Káposzta Lajos
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Laikus kérdések és szempontok Rm 12,17—21-hez
Szép gondolat, hogy a gonoszságot jóval viszonozzuk. Így nem adunk 

szabad kezet a gonoszságnak? A gonoszságnak éppen ez a természete, 
hogy nem hatódik meg a jó láttán, hanem visszaél vele.

Nagyon reális Pál mondata, hogy „ha lehetséges, amennyiben rajta
tok áll”, mert bizony sokszor a másik fél magatartásán felborul minden 
béketörekvés.

Szabad-e úgy lemondani a gonoszság visszafizetéséről, hogy az ellen
ségemet „Isten bosszúállásának” szolgáltatom ki. Az én megbocsátásom 
inkább Isten bocsánatot adó szeretetének legyen a hírnöke. (1/a)

Keresztyéneknek jóval kell viszonozni a rosszat is. Jó eligazítást ad a 
20. v. arra, hogy történhetik ez. Sok szó esik arról, hogy ezzel a magatar
tással nem lesznek a bűn pártolói a keresztyének? Ezt valóban csak az 
Isten szeretetét komolyan vevő hit teheti. Ez is egyik formája a békesség 
munkálásának. Az ellenséget is felkaroló keresztyén szeretet nem a bűnt. 
hanem a bűnöst pártfogolja. Az embertársat felkarolja, de harcol a bűn 
ellen.

A keresztyén ember is hajlamos a hosszúra. Pedig a gonosz győzött, 
a hitet megtagadta az, aki bosszút forral. A bosszúálló Isten helyére lép.

A keresztyének becsüljék meg a többi embert — így legyen gondjuk 
a tisztességre —, főként azzal hogy felelősséget hordozzanak értük. Eb
ben az összefüggésben szó van az öregek és fiatalok viszonyáról, a mun
kához való viszonyról, a segítésről és annak elmulasztásáról.

A keresztyén embertől nem indulhat el háború vagy háborúság. El 
azonban nem kerülheti sem otthonában, sem munkahelyén, sem másutt. 
De neki az a feladata, hogy munkálja a békesség létrejöttét.

Ki győzi le a gonoszt? Az, aki akkor is tud jót tenni, amikor más 
nem tenné. (7)
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