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Egyházunk útján
 

E g y h á z u n k  ú t ja  a  f e ls z a b a d u lá s t ó l  
a z  E g y e z m é n y  m e g k ö t é s é ig

1. A felszabadulás utáni társadalmi forradalom

A magyarországi evangélikus egyház legutóbbi százesztendős tör
ténetében kevés olyan nagynak, történelminek mondható esemény volt, 
mint az állammal 1948. december 14-én megkötött egyezménye. Koráb
ban, éppen száz esztendeje, 1848-ban a XX. te. emelte ki másodlagos, 
megtűrt helyzetéből, majd problematikus volt ugyan a szabadságharc 
utáni restaurációs korban, a kiegyezés kurzusában azonban a csendes 
elégtétel érzésével úszott az elismertség árjában. Döntő megrázkódtatás 
1919-ben, a Tanácsköztársaság ideje alatt érte. Ez a megrázkódtatás azon
ban rövid lélegzetű volt. Annál biztosabbnak érezte a talajt lába alatt a 
Horthy-Magyarország keresztyén kurzusának másodvirágzása idején. A 
két világháború között valóságos missziói hévvel csatlakozott egy letűnő 
világ alig fenntartható társadalmához.

Feltűnő, hogy egyházunkban sem a 19. század során végbement tár
sadalmi forradalmak, sem 1919 megrázkódtatása nem váltott ki külö
nösebb eszmélkedést. Nem tudatosult az a tény, hogy a világon végbe
menő társadalmi változások döntő kihatásúak lehetnek az egyház szá
mára. Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy pl. 1919, vagy az Oroszor
szágban lezajlott 1917-es forradalom nem váltott ki semminemű emóciót 
az egyházakból, következésképpen az evangélikus egyházból. Sőt, rend
kívül komoly méretű volt emóciója, de az eszmélődés negatív kritikában 
csapódott le, s ez a negatív kritika sodorta többek között a fasizmus — 
nálunk Magyarországon pedig — a Horthy-fasizmus karjai közé.

Azt is észre kell vennünk, hogy a modern államban is mélyreható 
változások mentek végbe a 19. század során. Az államok Európa-szerte 
lerázták magukról az egyház gyámkodását, egyre inkább függetlenítet
ték magukat az egyháztól, jogaikat szuverenitásukat szigorú törvények
kel bástyázták körül s a totális szekularizálódás útjára léptek. A két há
ború közötti Magyarország azért volt kuriózum, mert anakronisztikus 
keverékévé vált a középkori monarchiák és az újkori polgári államok 
intézményének, az állam és egyház szerepkörének alig meghatározható 
tagoltságában. A Horthy-rezsimben nehéz volt megállapítani, hol végző
dött az állam és hol kezdődött az egyház hatásköre, még nehezebb volt 
felismerni, hogy a jogrendben mikor váltották egymást e társadalmi in
tézmények. Ma egyszerűen ezt így fogalmazzuk: az állam és egyház szo
ros együttműködésben, szimbiózisban élt.

A római egyház — és erre sem figyelt fel a felszabadulás előtt egy
házunk — konkordátum-története híven tükrözte a megváltozott viszo
nyokat. Az bizonyos, hogy míg korábban, az ún. keresztyén államokkal, 
amelyekben az egyház nemegyszer vezető szerepeit játszott, s az állami 
élet irányító funkcióját is betöltötte, elszórtan találunk meg
állapodásokat egyház és állam között. Amint azonban az állam a sze
kularizáció útjára lépett, s az államban egyre hevesebben jelentkezett
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az egyháztól való függetlenség igénye, egyre sűrűsödnek a konkordá
tumok. Az első világháború óta pl. közel 20 ilyen konkordátumot tarta
nak számon. Persze tudnunk kell azt, hogy a római egyház az „egyenlő 
partner” elve alapján kötötte meg megállapodásait s ez teológiájából 
következik. Mindenesetre erre fel kellett volna figyelnünk. Az külön 
is feltűnő, hogy a Horthy-Magyarországgal nem kötött a Vatikán kon
kordátumot, valószínűleg azért, mivel az állam és egyház kapcsolata 
konkordátum nélkül is túlontúl bensőséges volt, amelyen esetleg egy 
keretszerződés csak rontott volna.

A mulasztás tehát két vonalon jelentkezett: a társadalmi és az álla
mi változások vonalán. Mindkettő súlyosan bosszulta meg magát a má
sodik világháború után.

A második világháború befejezése rendkívüli horderejű politikai és 
társadalmi változások kiindulásává vált. Számos országban, így Magyar- 
országon is gyökeresen megváltoztak a belső erőviszonyok. A korábban 
hatalmon levő konzervatív jellegű kormányokat az elnyomott ellenzéki, 
demokratikus paraszti és munkáspártok koalíciós kormányai váltották 
fel. Szinte egy csapásra alakult át az ország politikai képe a de
mokratizálás és szociális elégtétel jegyében. A társadalmi haladás 
addig elnyomott erőinek felszabadulása valóságos társadalmi forradalmat 
idézett elő.

A felszabadulással egyidőben a Horthy-államrendszer és állam
apparátus összeomlott, a náci csapatokkal a magyar uralkodó osztályok 
is történelmi vereséget szenvedtek. Ez tette lehetővé, hogy felszabadult 
országrészeken elemi erővel törjenek fel a forradalom negyedszázaddal 
korábban föld alá szorított erői. A néptömegek kezükbe vették a kezde
ményezést, megteremtették hatalmi szerveiket, s erre a demokratikus 
tömegmozgalomra támaszkodva kezdték meg működésüket a Horthy- 
rendszerrel korábban is szemben álló pártok. A felszabadulás időszaka 
és az ezt követő hónapok mélyreható forradalmi átalakulások periódu
sává vált. A megbukott nagybirtokos, nagytőkés úri rendszer romjai he
lyén a munkásosztály vezetésével demokratikus államrendszer (körvona
lai) bontakozott ki. E sajátos átalakulás népi demokratikus forradalom 
volt, amely nem döntötte ugyan meg a tőkés rendszert, de súlyos csapá
sokat mért rá és fokozatos előrehaladásával szabaddá tette az utat a 
szocialista forradalom számára.

A forradalom azonban nemcsak teoretikus jelenség. Annak döntő 
kihatása van az élet egész területére. Ha nem is bonyolódunk részletek
be, néhány kimagasló eseményt meg kell említenünk a továbbiak meg
értése szempontjából. Az első és legnagyobb horderejű forradalmi lépés 
a „földreform” néven lett ismertté. A felszabadulást követő magyaror
szági földreform a legradikálisabb földreformok egyike volt. 663 ezer 
igényjogosultnak 75 ezer birtokot osztottak fel 5,6 millió kataszteri hold 
terjedelemben. Ez az ország összes földterületének 35%-át mozgatta meg. 
Az 1945-ös demokratikus agrárátalakulás megszüntette a feudális ere
detű agrárstruktúrát, helyette demokratikus agrárszerkezetet hozott lét
re, s miközben felszámolta a nagybirtokos osztályt, hozzáért a nagytő
kéhez, lévén a bankok, hitelintézetek jelzáloga a föld, és egyúttal az 
agárproletárságból új osztályt képezett.

A forradalom lavinája ezzel nem állt meg. A bankok, a finánctőke 
államosítását megelőzte a bányák (1945-től) és az ipar (1946/47) államo
sítása. 1947 júniusától került sor a bankok államosítására. Az államosí
tások révén megszűnt a tőkés antagonizmus egyik válfaja és felszámoló
dott a tőkés kizsákmányolás. A termelőeszközök államosítása kinyitotta 
a kapukat a szocialista szerkezetű átalakulás előtt. A forradalom gazda
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ságpolitikai intézkedései társadalmi gyökerűek voltak, a gazdaságban 
beállt változások pedig gyökeresen megváltoztatták a társadalom struk
túráját. A reciprok hatás valóban népi és demokratikus országgá alakí
totta át Magyarországot.

Nincs időnk foglalkozni a háború után kialakult válságokkal, az 
inflációval, a termelés szerkezetében beállt kritikus periódusokkal, 
amelyek mind sorban táplálták az időközben magához tért jobboldalt, 
a reakciót és fűtötte restaurációs érzelmeiket. Arra sincs időnk, hogy a 
menet közben felbukkanó ellenséges szándékkal milyen mértékben moz
dultak meg egyes rétegek és csoportok. Mindenesetre az átalakulás, ha
ladás, társadalmi fejlődés, struktúraváltozás sok nehézséggel járt. A dön
tő dolog mégis az volt, hogy 1948-ra, amikor témánk színre lépett; a dol
gozó nép Magyarországának képlete állt előttünk és ebben a közegben 
kell közelebbről megvizsgálnunk az állam és egyház közötti megegyezést.

2. Az egyház és a társadalmi forradalom

Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni, amikor ebben a mélyreható 
és döntő fontosságú társadalmi változásban egyházunk szerepét vizs
gáljuk. A társadalmi forradalom, változás mindenesetre az egyház köz
reműködése nélkül ment végbe. A forradalmi átalakulás első robaj os 
lépteit, az egyház hivatalos vezetői, lelkészei általában szorongva szem
lélték. „Idegen” volt tőlük a módszer, szokatlan volt számukra a radi
kalizmus. Legpozitívabb magatartása a passzivitás volt. Természetesen 
sok gyülekezeti tag, szegény munkás és paraszt örömmel üdvözölte a 
forradalmi átalakulást. Persze ezt a passzivitást ma már végképpen nem 
lehet pozitív magatartásnak minősíteni. Teológiája korábban nem fog
lalkozott behatóan ilyen jelenségekkel, vagy ha foglalkozott, teljes mér
tékben elítélte. Nem volt tehát tisztázott, hogy egy adott forradalom 
körülményei között mi a teendője a papságnak, vagy a híveknek. A ma
gántulajdon „szentségének” évezredes beidegződése, a hozzáfűződő teo
lógia gúzsba kötötte cselekvési szabadságát és inkább ellenséges érzüle
tet támasztott a földfelosztás és államosítások gyakorlata ellen, mintsem 
megértést a történelmi szükségszerűség iránt. Ennek következtében a 
dolgozók osztálya —, munkásság és agrárproletariátus — és az egyház 
között az eddig is kirívó szakadék csak mélyült. Az előbbiek támogatást 
elsősorban a baloldali, ideológiájukban atheista, marxista pártoktól kap
tak s ez még inkább növelte a bizalmatlanságot az egyház részéről.

Ebből a tényből egyenesen következett a polarizáció. Ami tehát ha
ladó, demokratikus, népi és forradalmi volt sok egyházi ember szemé
ben az magán viselte a „rossz” bélyegét. Tömörültek azok, akik vere
séget szenvedtek, akik sértettek voltak, akik retrográd lépésekkel fé
kezték a haladást s az egyház, amely megértő, szánakozó volt, és az 
ellenvélemény szócsövévé vált. Az ellenvélemény hangját először a ró
mai egyház mondta ki, de sajnos ez a vélemény az evangélikus egyház 
tagjai sorában is megvolt. Egyházunk e saját mulasztásait és negatív ma
gatartását nem háríthatja a római katolikus egyházra. Ez az egyházi 
magatartás nyílt törésre vezetett 1948-ban. A kultúrharcnak ez a szaka
sza közismert.

Felvetődik azonban a kérdés, hogy az evangélikus egyház, amely 
több évszázados keserű tapasztalattal rendelkezett a katolikus egyház 
katolizáló törekvése miatt, hogyan sodródott egy táborba a római reak
cióval. Nem volt-e ellentmondás az ún. nép egyháza és a történeti gya
korlót között? A történeti protestantizmus néhány kivételtől eltekintve
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ugyanis minden nemzeti megmozdulásnál, s főként népi szabadságmoz
galomnál ellenpólust képviselt a római egyházzal szemben. Ennek tör
ténelmi hagyományai voltak Magyarországon. A felszabadulás utáni 
történeti szakaszban találjuk először egy táborban a protestantizmust 
a római egyházzal, s ez társadalmi, politikai, ideológiai egység volt. Ér
demes megfigyelnünk, hogy ez a bizonyos „hallgatólagos egység” mi
képpen nélkülözte a teológiai megalapozottságot, kidolgozott stratégiát, 
vagy a szerepkör megosztását. Alig találunk nyomot arra nézve, hogy 
egyházi vezetők konzultáltak volna (nincs kizárva) s mégis szemmel lát
ható volt az egység. Ügyannyira, hogy az állam egyfajta kényszerűség
ből egyformán volt kénytelen kezelni az egyházakat. Nem abban az ér
telemben, hogy megszüntette a „törvényesen bevett, elismert, megtűrt, 
stb.” felekezetek közötti differenciát, hanem mint ellenfelet a demokra
tikus fejlődés útján.

Az evangélikus egyház 1948-ban próbált először magához térni. A re
formáció havában, egyházunk felszabadulása utáni legválságosabb idejé
ben jelent meg Dezséry László Nyílt levele. Ez volt az első olyan termé
szetű megnyilatkozás, amely egyházi oldalról felismerte azt a társadalmi 
közeget, amelyben a jövendő egyházának funkcionálnia kellene. Ez a 
„levél” leleplezte az egyház ideológiai tévedését. „Egyházunk sok hívének 
minden hitbeli problémáktól mentes volna a változó kor, ha éppen pol
gári életforma összeomlásáról nem volna szó” — fejtegeti a szerző egyik 
dialógusában. (Ev. Élet, 1949. jan. 1.) (Ezt a gondolatot 1948. dec. 4-én 
ugyanebben a lapban Túróczy Zoltán így fejti ki: „ .. .ma a magyar de
mokráciával szemben hol gyengébben, hol erősebben jelentkező ellen
szenv tk. nem az ideológiai ellentétből fakad, hanem a polgári életforma 
féltéséből, s az egyházi reakciónak egyik igen fontos indító oka nem any- 
nyira a legtöbbet hangoztatott „idegen” világnézet, hanem az a helyzet, 
hogy az egyház papjai elpolgáriasodtak, az egyház maga a kapitalizmus
sal összenőtt. Sokszor gondolok arra, hogy az egyház egy nyílt materia
lista világnézetet valló, de a polgári életformát meghagyó, s azt támogató 
állammal szemben nem vonulna ellenállásba. . . ”) Nos, ezek az idézetek 
lényegében kifejezik azt, hogy honnan fúj a szél, és hogy az egyházat mi 
késztette ellenállásra.

Dezséry a fentebb említett dialógusban az egyház prófétai szolgálatát 
így jelöli meg: „hamis prófétának tartanám magamat, ha nem azt a 
drasztikus valóságot mondanám szemébe saját magamnak és barátaim
nak, rokonaimnak, amit mondok „osztályunknak” . Le kell vetnie előíté
leteit, ki kell alakítania osztályszolidaritását a dolgozó társadalommal, el 
kell fogadnia a társadalmi átalakulás népi irányzatát és szolgálatát fel 
kell ajánlania féltékenység nélkül a fetörekvő népnek. Egyébként elszi
getelődik és áldozatává lesz a forradalomnak” .

A Nyílt levél a szocialista átalakulás felé nyitotta meg az eszmél- 
kedést. Benczúr László (Evangélikus naptár, 1973.) azt a kérdést fesze
geti. „miért nem foglalkozott az egyházi sajtó annak idején a Nyílt le
vélben feltett kérdésekkel? Miért nem tárgyalták lelkészgyűléseken? 
Miért nem utaltak rá akkori püspöki körlevelek és beiktatási beszédek? 
A lelkészek szakfolyóirata is miért hallgatott róla? Miért?” Természete
sen Benczúr László is tudja, hogy miért maradt majdnem magányos 
hang 1948-ban a Nyílt levél. Azt azonban tudnunk kell, hogy voltak 
lelkészek, akik jól ítélték meg a helyzetet és készek is voltak a segítő 
akcióra, csak az összefogás és összehangolás hiányzott még egy ideig.

Az egyház eszmei, politikai zűrzavarát nehéz lenne néhány sorban 
ecsetelni. így történhetett azután az meg, hogy a forradalom hullámai 
átcsaptak feje felett, az események túlhaladtak rajta, s a prófétai hang
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pusztába kiáltott szó maradt. A válság oly mély volt, hogy már-már ar
ra kellett gondolni, felbomlik a történelmi lutheri egyház Magyarorszá
gon. A külföldi propaganda ez időben arról suttogott, hogy mór csak a 
politikai ellenállás tartja egyben az evangélikus egyházat Magyarorszá
gon. Ennél szomorúbb kritikát még nem kaptunk.

De miben jelentkezett ez a mélyreható válság? Ha azt a pillanatot 
ragadjuk meg, amely közvetlenül megelőzte az Egyezmény megkötésé
nek idejét, akkor sem mellőzhetjük egy hosszan tartó folyamat mérlege
lését. Pillanatnyilag azonban az volt a helyzet, hogy az egyház négy ke
rületének püspökeiből csupán egy szolgált. A felügyelők lemondtak, né
melyek a társadalmi-politikai forradalom konzekvenciájának eredmé
nyeképpen. A készülő zsinat atyái —, főleg az idősebb nemzedékbeliek
— nem vállalták a zsinati határozatokkal járó felelősséget és visszaadták 
megbízatásukat. Ezzel a törvényalkotó és legfelsőbb alkotmányos szer
vünk felbomlását idézték elő. A válság kihatott az egyház háztartására 
is. Az anyagi csőd elkerülhetetlennek látszott. A falusi gyülekezetek ter
mészetbeni járulékaikat vonakodva teljesítették, a városi gyülekezetek 
adózási morálja a kultúrharc következtében lesüllyedt. Az egyházközsé
gek belső megosztottsága társadalmi, egyházpolitikai alapon elmélyült, 
frakciózás ütötte fel fejét a gyülekezetekben. Döntő módon esett latba 
a válság elmélyülésében azután az egyre nagyobb méreteket öltő bizal
matlanság. Ez utóbbira vonatkozóan pusztán jellemzésképpen idézzük 
Túróczy Zoltán püspöki székfoglalójából az alábbiakat:

„Nem azt kérem, hogy törvénytisztviselő módon, mint a jogrend 
emberei hajtsatok fejet a zsinat döntése s a megpecsételt Egyezmény 
előtt — bár jogom volna ezt kérni —, csak azt kérem: űzzük el ebből 
a kérdésből most már a bizalmatlanság légkörét. A bizalmatlanság lég
körében ugyanis hiába van megegyezés és hiába ütünk rá akár oly nagy 
pecsétet, mint a holdnak karimája, mindig csak azt fújjuk: »ne higgy, 
magyar...!-« A bizalmatlanság légkörében az állam a legtisztább ige
hirdetésben is duplafenekű mondatokat keres, politikai virágnyelvnek 
érzi világos biblikus igazságok kifejezését, s a legegyszerűbb templomon 
kívüli egyházi munkában is reakciós szervezkedésre gyanakszik. Viszont 
a bizalmatlanság légkörében az egyház is felül minden rémhírnek, s a 
legegyszerűbb végrehajtási túlbuzgóságból, vagy tévedésből oly üldözte
tést következtet ki fantáziájával, hogy — ha volna elég bátorsága — 
rögtön körül hordozná a véres kardot.” (L. P. 1949. jan.)

Végzetes dolog egy közösségben, de különösképpen nagyobb méretű 
szervezetben a bizalmatlanság elburjánzása. A válsággal küszködő egy
ház bizalmatlansága azonban nemcsak állami-egyházi aspektusban je
lentkezett. Ha ilyen romboló érzület eluralkodik, megfertőzi a legerköl
csibb testületet is. A bizalmatlanság úrrá lett az egyházon belül, disz
kriminált és gyanakodott, aláásott és megbélyegzett és a legjobb erőket
— éppen azokat, akik előre akartak lépni, bénította meg. Erkölcs és 
becsületromboló megkülönböztetések keltek szárnyra suttogva, szítva az 
ellentétet s a külső válság mellé felsorakozott a lelkekben végbemenő 
mélyreható belső válság.

Külső tényezők nem kevésbé játszottak közre a válság elmélyülésé
ben. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az osztályharc éppen ez idő
ben éleződött ki. Ennek az osztályharcnak nem pusztán gyanútlan szem
lélője volt az egyház, de nem tudván felmérni kihatását, a társadalmi- 
lag-történelmileg megítélt, bukott osztályok oldalára sodródott. Nemcsak 
menedéke lett a megvert burzsoáziának, hanem sorsát azonosította vele 
és rettegve gondolt saját vereségére. Erre nézve idéztünk már néhány 
sort.
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De közrejátszottak politikai pártok küzdelmei is az egyház válsá
gának kialakulásában. A kezdeti demokratikus pártok a Függetlenségi 
Front szép reményekkel kecsegtető egysége megbomlott, radikális el
tolódások következtek be és a polarizáció világossá tette, hogy mely pár
tok akarták következetesen a társadalmi haladást, végső soron megnyitni 
az utat a szocializmus felé és mely pártok álltak meg félúton, ill. pró
báltak visszafelé kanyarodni. Döbbenetes volt pl. a „katolikus néppártok” 
társadalmi-felekezeti tömörülése, s az elkeseredett pártküzdelmek során 
válogatás nélkül szerepeltek „hit, vallás, egyház” , stb. propaganda fogá
sai.

3. Egyezmény a társadalmi forradalom folyamatában.

Az állam küzdelme az adott körülmények között többfrontos volt. 
Első és leglényegesebb elvként az jelentkezett, hogy az elért demokrati
kus vívmányokat, eredményeket ne vehessék el a néptől. „Földet vissza 
nem adunk” , „tied a gyár” jelszavakkal tudatosította a tömegek ragasz
kodását az elért sikerekhez. A következő front ennek előretolt éke volt: 
újabb eredményeket akart elkönyvelni. Tehát tovább kellett fejleszteni 
a népi, demokratikus intézményeket, el kellett vezetni a felszabadított 
osztályokat a szocializmus kapujáig. Ismét más fronton éleződött ki a 
harc a megszerveződött ellentáborral, a reakcióval szemben. A megvert 
osztályok, földbirtokos, kapitalista osztályok és érdekképviselőik külön
böző formákban harcba bocsátkoztak a nép államával. Ezzel párhuza
mosan, mondhatnánk mélységében tagolva jelentkezett a vallásos reak
cióval fellépő kultúrharc. Társadalmi-ideológiai-politikai harc hangos tá
madása és ellentámadása bontakozott ki a két intézmény, állam és egy
ház között. Egyre világosabbá vált, hogy a józan ész aligha segít a szen
vedély utcára sodort küzdelmében.

Nem kevésbé kellett megküzdenie a gazdasági bajokkal, s a hideg
háború külföldről táplált láthatatlan hadoszlopaival. De ez utóbbiakkal 
ne foglalkozzunk részletesen.

A kultúrharc irányításában jelentős szerepe a római egyház prímá
sának. Hamis politikai látása hihetetlen sok nehézséget idézett elő nem
csak a saját egyháza, de más egyházak számára is. Politikáját és sze
mélyét a történelem van hivatva kiértékelni, mégis a negyed századnyi 
távlatból döntő tévedéseit mérlegre tehetjük. Főbb politikai hibáit a 
következőkben látom:

1. Nem mérte fel és nem számolt a történelmi realitásokkal.
2. A magántulajdon téves megítélése. Mint a földosztás, államosí

tások következetes ellenzője, a nép jogos tulajdonát képező termelőesz
közöket változatlanul feudáíkapitalista rendszerben akarta fenntartani.

3. Szubjektív antikommunista beállítottsága. Merev, dogmatikus ál
láspontjával olyan feszültség előidézője lett, amelynek konzekvenciáját 
közegyházi érdekből kellett volna levonnia. Ezzel szemben személyi, 
szubjektív hibáiért a felelősséget kiszélesítette egész egyházára.

E három politikai tévedésébe belerántotta tehát nemcsak a klérust, 
a katolikus hierarchiát, de a hívők jelentős részét is. Személyében tehát 
egyszer s mindenkorra kizárt lehetőség volt egy békés tárgyalás, vagy 
megegyezés.

Az államnak ebben a kultúrharcban más összefüggések, relációk kö
zött kellett a kivezető utat megkeresnie. Ez abból a szituációból is kö
vetkezett, hogy véget akart vetni az oktalan és félelmetes energiákat 
lekötő kultúrharcnak. De határozott jószándék is vezette, mivel tárgya
lások (és nem hatalmi szó) eredménye alapján akarta normalizálni az
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egyház és állam egymáshoz való viszonyát. Ez annál is szükségszerűbb 
volt, mivel új típusú társadalmi és államrenddel volt dolga az egyház
nak. Nos, a tárgyalás készségének elvét húzzuk ismételten alá. Annál 
is inkább, mivel ilyen természetű „megegyezés” , (esetleg konkordátum) 
a magyar állam és egyház között nem volt és tegyük hozzá, hogy szük
ség sem lett volna rá. Ez utóbbi állításomat indokolni kívánom elsősor
ban protestáns vonatkozásban.

Egyetértek Mikler Károly jogász professzorral, aki már 1906-ban a 
Magyar Evangélikus Egyházjog c. művében leszögezte az állam és egy
ház közötti viszony elvi alapjait. 1948-ban a következő összegezése jelent 
meg: „Jogelméletileg az állam és egyház közötti viszony mindenkori 
rendezésénél az államot kizárólagosan megillető szuverenitás elvéből kell 
kiindulnunk. Két szuverén akaratról beszélni nem lehet, mert az bel- 
lum omnium contra omnes-re vezetne. Egyedül az állam hatalma szu
verén és eredeti, minden más közület hatalma csak származékos. Vég
eredményben tehát egyházunk autonómiája az államtól ered, miként azt 
más autonóm közületnél is látjuk. Az állam önkorlátozása adja meg 
az autonómiánk jogalapját. Az állam nem zárkózik el előle a hitsza- 
badság és vallásszabadság szabályozásánál sem, hiszen közös érdekek 
szolgálatáról van szó” . (Ev. Élet 1948. nov. 20.)

Az állam szuverenitásáról szóló elv tehát nem teszi szükségessé 
semmiféle megegyezés megkötését. A gyakorlatban erre korábban nem 
is került sor, tk. törvényekkel biztosították a vallásszabadságot, s az 
erőviszonyoknak megfelelően tartották be őket. De „megegyezésről” ko
rábbi történelmünk során soha nem volt szó. A római egyház gyakorlata 
más és ezt néhány szóval említettük már a konkordátumokkal kapcso
latban. Egyszóval a népi állam messzemenő toleranciájáról tanúskodik, 
hogy bizonyos meggondolások érdekében tárgyalásba bocsátkozzék a két 
történeti protestáns egyházzal és előkészítsen egy megállapodást, meg
egyezést.

Mielőtt azonban tovább fejtegetnénk a megegyezéshez vezető út 
problémáit, világítsunk arra is rá, hogy az állam oldaláról indított kez
deményezés milyen emóciókat váltott ki az egyházból. A tárgyalások 
huzavonája, a különböző részlet- és elvi követelések mögött az a látszat 
bontakozott ki, mintha egy gyenge állam kényszerülne egy „erős” egy
házzal tárgyalni. Az egyház pozíciója szilárd — gondolták — erőfölény
ben áll a nép államával szemben és minimum a paritás elvét kellene 
érvényre juttatni. „Mit nyerhetünk abból, ha tárgyalunk” —, ez volt az 
általános vélemény. Ennek a zavaros korszaknak a gyűlései, összejö
vetelei még véletlenül sem annak adtak hangot, hogy a jóindulatot és 
készséget Isten iránti hálával fogadják, hanem kardcsörtetés, követelés, 
vagy konok tagadás volt az általános reflexió. Hiányzott egy ilyen tör
ténelmi szituáció teológiai, egyházjogi, egyháztörténeti felmérése — noha 
voltak erre is kísérletek.

Ismételjük meg, az állam jóindulata és toleranciája a kezdeménye
zésben vitán felül állt. Kritikus pont volt mégis az iskolák államosításá
nak kérdése és ez nagymértékben elhúzta az eredményes megállapodás 
sikerét. Pedig a modern államban régen eldöntött kérdés volt a közok
tatás kérdése. Ismét idézem Mikler Károlyt, akivel egyetértek ezen a 
téren is: „Hit, vallás és egyház, e három különböző fogalom tekintetében 
kell elsősorban disztingválnunk. . .  így juthatunk el annak felismerésé
hez, hogy a közoktatás az egyháznak szuverén és autonóm hatáskörébe 
nem szükségképpen tartozik, hanem csak a vallásoktatás. . .  A magyar 
kormány kultúrpolitikája az iskolák állami kezelésbe vételének végre
hajtásánál tapintatosan ^egyezségi formulát-" óhajt igénybe venni, s nem
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helyezkedett a szuverenitás merev alkalmazkodásával a sic volo sic ju- 
beo álláspontjára. Egyházpolitikai szempontból nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a magyar kormány az iskolák államosításával egyidejűleg 
az állam és egyház, valamint a felekezetközi viszonyokat általában véve 
újra szabályozni kívánja.”

A közoktatás, az iskolák államosításának kérdése megmerevítette a 
frontokat. A római egyház az iskolák államosításával egyidejűleg min
den más sérelmét (egyházi vagyon, stb.) és főként az „atheizmus gátsza
kadását” vetette a köztudatba és ezzel felégette a közeledéshez vezető hi
dat az evangélikus egyház előtt is. Az oktatásügy államosítása az állam 
szuverén jogából fakadó megoldási forma, mint ahogyan a gyakorlatban 
korábban is történt az államosítás, mint a megegyezés megkötése. így 
az egyezménybe már az államosított iskolák tanerőiről való gondoskodás 
és elbánás került.

A teológiai tisztázódás azonban változatlanul késett. Az Egyezmény
nyel kapcsolatban alig találunk eligazító és világos teológiát. Jellemzőek 
erre Túróczy Zoltán 1948. dec. 1-én megjelent sorai: „Arra a kérdésre, 
hogy az egyház megegyezhet-e az állammal, általánosságban mindenki 
csak igennel felelhet, hiszen Róma 13,1. kivételt nem ismerő kizárólagos
sággal állapítja meg az államhatalom Istentől való rendelését s ugyan
csak minden kivételt kizáró módon állapítja meg minden lélekre vonat
kozóan az engedelmesség kötelességét.” Róma 13,1. volt ennek a kor
szaknak a mentőöve. Valójában ma érezzük, hogy milyen kezdetlegesen 
és alapjaiban helytelen teológiával közelítette meg a kor teológusa a 
megegyezés kérdését. Milyen engedelmességről volt itt szó? Ez a kér
dés bukkan fel minden relációban.

Ismét Túróczyt kell idéznem. Ez a hosszabb idézet a megegyezés 
ünnepélyes aláírásának alkalmából nyert sajtópublikációt. Figyeljünk fel 
az akkori kultuszminiszter, Ortutay Gyula válaszára! O nem volt teoló
gus. Politikus volt, mégis megérezte a püspök teológiájában a „buktatót” .

„Örömmel adok kifejezést a felett —, mondta Túróczy Zoltán — 
hogy hosszú hónapok tárgyalásai után, melyek mindvégig méltóságtel
jesen és ünnepélyesen folytak, elérkeztünk az evangélikus egyház és 
a Magyar Köztársaság között megkötött egyezmény aláírásának pillana
tához. Jézus Krisztusnak is feltették egyszer, ha más formában is az ál
lam és egyház viszonyának kérdését. Krisztus válasza ez volt: Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené. Az azóta 
eltelt évszázadokban ez a kérdés állandósult. Örök probléma volt, mi a 
császáré és mi az Istené. Hol van a határa a kettő igényének? Mi most 
mindenesetre a Jézus Krisztus parancsa szerinti engedelmességben, bi
zalommal és őszintén kötjük ezt az egyezményt. Ha ez az egyezmény nem 
volt hadviselő felek közt lezajló aktus, ha nem üzletemberek között ki
alakult üzleti szerződés, hanem becsületes és őszinte próbálkozás arra, 
hogy tartsa tiszteletben az egyház azt, ami az államé, és állam azt, ami 
az egyházé, úgy az építés következik ezután.”

Ortutay így válaszolt: „Jó megnéznünk, ki volt akkor a császár és 
ki ma. Kié ma az államhatalom? Kinek az érdekét védik? A mai állam- 
hatalom a szegények, a dolgozók, a parasztok tulajdona. Az egyház ma a 
nép kormányával köti a megegyezést. Az evangélikus egyház megtanulta 
és tudja jól a múltjából, hogy mi volt a szabadság és a lelkiismereti sza
badság üldözése. Nem a mi uralmunk az, amelytől üldöztetést kellett 
elszenvednie. Mi hoztuk a bevett, elismert és el nem ismert vallásfele
kezetek közötti egyenlőség törvényét. A mi útunk a lelkiismereti szabad
ság útja. Mi a vallási, hitbeli, teológiai, dogmatikai kérdésekbe sohasem 
fogunk beleavatkozni. Segítse az evangélikus egyház a szociális igazság
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és a demokrácia iránti szeretetet meggyökerezni. Nekünk csak egy fel
tételünk van: a vallási ürügyek mögé bújó politikai méregkeverést ki 
fogjuk tisztítani ebből az országból. Aki viszont velünk együtt építeni 
akar, az megújulhat vallásos hitében is. Kifejezem örömömet afelett, 
hogy ezzel az egyezménnyel hosszú évekre biztosítottuk az állam és egy
ház barátságát.”

Azt hiszem, e sorok minden kommentár nélkül önmagukért beszél
nek. Túróczy az egyház közhangulatát, egyfajta burkolt keserűséggel, 
szkepticizmussal fejezte ki: „adjátok meg a császárnak, ami a császá
ré” . Az bizonyos, hogy az adott helyzetben nem szerencsésen választott 
példa volt. De nem lehetett jobbat használni a korszakra jellemző teoló
giai tisztázatlansága miatt. Túróczy nem adhatott mást, mint ami őt és 
az egyház társadalmát determinálta az adott körülmények között. Az 
Ortutay-féle válaszban világosan és egyértelműen nyert kifejezést a nép 
államáról tett elvi-eszméi vallomás és az új útra, terepre való hívás. Tú
róczy a két intézmény, állam és egyház közé szilárd határvonalat húzott, 
Ortutay az új társadalmi közegben családtagként kívánta üdvözölni az 
evangélikus egyházat.

Az eszmélődés december 14-e után kezdődött. Lassan érett meg az 
a tudat, hogy alapjaiban elhibázott az evangélikus egyház politikáját a 
római egyházhoz kötni, és kezdtük felismerni a római egyház stratégiá
ját. Azt ti., hogy egy „nagyobb ellenség”, a kommunizmus ellenségével 
szemben átmenetileg kompromisszumra, szövetségre lépett az eretnek 
protestantizmussal. Ritkán mutatott a római egyház olyan türelmet irá
nyunkba, mint a kultúrharc fentebb vázolt szakaszában. Az állammal 
rendezett viszony szünetében újra lehetett értelmezni történelmi hivatá
sunkat és felszabadult erőinket a jövendő érdekében gyümölcsöztetni. 
Primér feladat volt a római egyházzal kapcsolatban rendezni elveinket, 
gondolatainkat.

Reök Iván már 1948 végén felhívta a figyelmet arra: „Ha Mindszenty 
hatalomra jutna, a protestantizmusnak ugyanaz lenne sorsa, ami ko
rábban, üldöztetése idején volt.” Ezért buzdítja az egyház népét a hala
dás mellé való felsorakozásra. Reök Iván, a későbbi egyetemes felügyelő 
nyilatkozata után egyre sűrűbben jelenik meg az egyházi sajtóban a po
litikai katolicizmussal szembeni állásfoglalás. Ezekben az állásfoglalások
ban egyfelől tükröződik az a felismerés, hogy saját megsemmisülésünk 
útján jártunk eddig, másfelől az egyház felszabadult erejét sorainak ren
dezésére, az egyházépítés feladatainak végzésére fordíthatta. Az Egyez
mény történelmi jelentősége éppen abban volt, hogy tizenkettedik órá
ban sikerült a figyelmet az evangélikus egyház megmentésére fordítani. 
Valóban a végveszélytől mentette megy egyházunkat az egyezmény.

Dr. Rédey Pál

Az Egyezmény egyházunk történelmében
A  NÓGRÁDI LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉGBEN  

ELHANGZOTT ELŐADÁS
A huszonöt évvel ezelőtt kötött Egyezmény jelentős alapokmány. 

Ez azt jelenti, hogy ami az Egyezményben az állam és egyház között meg
kötött alapvető szerződésben végbement, annak perspektívája, távlata 
van. Már akkor is történelmi jelentőségű eredmény volt, mert abban
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az időpontban ez jelentette az első igent, a pozitív választ az egyház ré
széről a szocialista perspektívára. Ezért olyan döntő az Egyezménynek a 
jelentősége. Hogy az egészet fel tudjam vázolni a maga történelmi jelen
tőségében, ehhez egy előzetes történelmi eszmefuttatás szükséges. Neve
zetesen az, hogy Jézus Krisztus egyháza minden társadalmi rendben, a 
történelem fejlődésének folyamatában megtalálta a helyét és ki is dol
gozta a maga életstílusát. Egész röviden utalok a következőkre:

Az egyház a történelem társadalmi rendszereiben

Az egyház élete és szolgálata o rabszolgatársadalom viszonyaiban 
indult, az Újszövetségnek számos könyve foglalkozik ezzel a témával. 
Amikor indul az egyház a rabszolgatársadalom keretei között, megtalál
ta ebben a maga helyét, válaszát, az egészhez való viszonyulását.

Úgyszintén az ezt követő feudális társadalomban is kidolgozta a 
maga életstílusát. Ez történelmileg a Nagy Konstatinusz-i korszakot 
jelenti, a trón és oltár szoros szövetségét. Ennek a kapcsolatnak a ki
sugárzása egész messzire hatott, az egész középkoron át érvényesült. A 
reformáció kritikával nézte, hogy a feudális társadalomban miként ta
lálta meg az egyház a helyét, támadta a pápaságot, amely császári, ha
talmi ambícióval lépett fel, bírálta a monarchikus püspökséget, amely 
feudumnak tekintette a maga pozícióját.

Kialakult az egyház életstílusának a kidolgozása a kapitalista tár
sadalomban, mégpedig először annak a kezdeti fokán, hol pozitív sze
repet játszott protestantizmus, azzal, hogy segítette a korai kapitalizmus 
kibontakozódását a feudalizmussal szemben. Az egyház összeszövődött —, 
ezt is kritikailag mondjuk — a kapitalista társadalom további jelentke
zésének az idején is, amikor az már monopolkapitalizmus, imperializmus 
volt, illetve a mai napig is a világ sok részén az.

A tudatformálás útja egyházunkban

Innen érthető, hogy mekkora tudatformálódáson kellett átmennie a 
magyar evangélikus lelkészi karnak, de a magyar evangélikus egyház
nak, miközben Magyarországon is az evangélikus egyház — de a refor
mátus és a katolikus egyház is — összeszövődött a Horthy-korszak feu- 
dálkapitalista társadalmával. Annyira mély volt ez az összeszövődött- 
ség, hogy sokan — egészen tévesen — úgy látták, hogy nem is vezet az 
egyháznak útja más rendszerben. Sokan úgy gondolták, hogyha a Hor
thy-korszak összeomlik, nem is lesz jövője az egyháznak. Nem most, ha
nem abban a korban, már 1942-ben elhangzott a Keresztyén Igazság cí
mű folyóiratunk hasábjain az a kritika, hogy a Horthy-korszakban a 
lelkészi kar társadalmi, egyházpolitikai, politikai ismerete rendkívül sze
gényes volt. Ilyen kevés és sovány politikai tájékozottsággal nem is le
hetett tisztán látni, hogy a történelem nagy vonulása miként megy és 
hogy halad előre. Ez már azt jelentette, hogy a kor jellegzetes bűneiben 
osztozott az egyház is. A nagybirtok-nagytőke államában az egyetemes 
felügyelő, kerületi felügyelők, egyházmegyei felügyelők, az arisztokrá
ciához vagy a nagybirtok kiváltságosaihoz tartoztak. Ebben a helyzet
ben nehéz volt megérteni a nép törekvéseit, a munkásosztálynak vagy az 
agrárproletariátusnak a helyzetét. A hárommillió koldus országában az 
egyház nem tudott a szegény népretegek felé, az elnyomottak felé hangot 
találni. Még nehezebb helyzetbe sodródott az egyház a fasiszta háború
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nak a poklában, amikor az egyház felső vezetése volt elsősorban felelős 
ezért, együtt sodródott a horthysta, kapitalista és fasiszta katasztrófapo- 
litikának az útján.

Ez a benső összeszövődöttség azzal az egész társadalmi helyzettel 
eredményezte a bizonytalanságot és a látás homályos voltát a jövővel 
kapcsolatban. Nem értették, hogyan indulhat el egy új társadalmi rend
szer, a szocialista társadalom. Ezzel szemben mereven, idegenül viszo
nyult elsősorban az egyházvezetés, de a lelkészi kar legnagyobb része 
is. Itt jegyzem meg, hogy kivételek is voltak, akár 1919-ben, akár a 
Horthy-korszakon keresztül — sajnos csak egyesek —, akik a történelem 
fejlődésének az útját úgy látták, hogy az egyház nemcsak a kapitalista 
társadalom kereteiben szolgálhat, hanem útja vezet majd a szocialista 
társadalom keretei között is. Aki idősebb, emlékezhet arra, hogy amikor 
a felszabadulás előtt voltunk, mennyire elterjedt a rémhír: a papokat fel
akasztják, a templomban istálló lesz. És amint jött a szovjet hadsereg, 
világossá vált, hogy a szovjet hadsereg katonai parancsnokságai min
denütt felhívták a lelkészeket: nyissák ki a templomokat, induljon meg 
az egyházi élet. Kétségtelen, hogy a szovjet katonai parancsnokságok 
egyik első intézkedése volt, hogy a vallásszabadságot biztosítsák és az 
egyház a maga funkcióját kezdje meg és folytassa.

Az első benyomás tehát már az volt, hogy nem igazak azok a ko
rábbi rémhírek, amivel akkor a lelkészi kart vagy a hívek szélesebb 
táborát riasztgatták.

1945-től fogva világos volt, hogy a társadalmi fejlődés iránya mi lesz. 
Már azzal, hogy 45. márciusában végbement a földosztás, megszűnt a 
nagybirtok uralma, és egymás után jöttek a gazdaságpolitikai intézke
dések, mégpedig a gyárak, bankok, bányák államosítása, tehát a ter
melőeszközök társadalmi tulajdonba vétele, már azt jelezte, hogy az egész 
gazdaságpolitikai struktúra nem kapitalista, hanem elindul útján a szo
cialista fejlődés, amely akkor, a dolog logikája szerint, az indulásnál 
tartott, kezdetleges volt. De hogy ez nem kapitalista, hanem szocialista, 
az már akkor nyilvánvalóvá vált.

Fejlődésünk szakaszai
Ha a felszabadulás óta eltelt időt megpróbáljuk rendszerezni, kom

mentálni és értelmezni, akkor a következő nagyobb szakaszokat lehet 
megkülönböztetni:

45-től az Egyezményig, tehát 48-ig az első szakasz, amely ezt a cí
met viselheti: Vívódás az újért.

Az Egyezménytől, tehát 1948-tól 1956-ig, a második szakasz, ezzel a 
címmel: Az alapvetés kora.

A harmadik szakasz 1956-tól Az ellenforradalom és forradalom har
ca címet viselheti, és ez az evangélikus egyházban 1958. nyaráig tartott.

A negyedik korszak 1958-tól napjainkig, amely A kibontakozás kora 
címet viselheti.

Vívódás az újért
Előbb meg kellett érnie az egyházpolitikai öntudatnak, a tudatfor

málódásnak odáig, hogy az egyház képes legyen először kimondani az 
igent, a pozitív hozzájárulást a szocialista perspektívához. Ez az időszak, 
vagyis 1945-től az Egyezményig, 1948-ig, természetszerűleg harcok kor
szaka, ahol gondolatok és álláspontok csaptak össze egymással. Ennek 
a jellegzetes állomásai a következőkben foglalhatók össze:
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Bűnbánat. Ezzel a címszóval indult 1945-ben a tudatformálódásnak 
a feladata. Akkoriban, de később is, a legtöbb teológiai címszó kettős 
értelmezést kapott. Egyrészt a haladó gondolatok értelmezték, másrészt 
a visszahúzó erők. 1945-ben a bűnbánat teológiai fogalma a haladó fe
jekben azt jelentette, hogy meg kell látni mindazokat a bűnöket, ame
lyekkel az egyház hozzákapcsolódott az előző korszak katasztrófapoli
tikájához. Tehát ennek a bűnbánatnak nagyon is konkrét vonásai vol
tak. Nem általános dolgok voltak ezek. hanem a helytelen magatartás 
megbánásának és új magatartás útja keresésének a vetülete. Ugyanakkor 
a visszahúzó erők részéről úgy értelmezték ezt a fogalmat, hogy elzárkóz
ni a fejlődéstől, azzal nem foglalkozni, azt meg nem érteni, a régiben 
maradni, és a bűnbánatot ezoterikusán, a lélek belső világára nézve fel
fogni. Ugyanígy szerepelt egy másik jellegzetes gondolat is, ami ezt a 
címet viselheti:

A prófétai szolgálat. Az egyház prófétai szolgálatát az akkori haladó 
gondolkodás úgy értelmezte, hogy a prófétai szolgálat, akár csak valami
kor régen Jeremiásnál, azt jelentette, hogy Isten embere értelmezi Is
tennek az akaratát, merre vezeti népét, mi lesz az az új, amiben állást 
kell foglalni, mi a vándorlásnak az egész vonulása, milyen útra állítja 
rá Isten a népét. Vagyis a prófétai szolgálatnak mindig van előremutató, 
útbaigazító jellege. Ugyanakkor a visszahúzó erők ezt a szolgálatot úgy 
értelmezték, hogy az egyház bent ül mintegy páholyban, vagy éppen ta
lán bírói székben, ahonnan ítélkezik a dolgok felől, de elsősorban a régi 
konzerválására törekszik, meg nem érti az újat, hanem szavával inkább 
visszautal, és legyengíti a tájékozódást előre, a jövő felé. — A kornak 
egy harmadik jellegzetes teológiai fogalma volt:

Az eligazító igehirdetés. Ez alatt azt értették, hogy az igehirdetés az 
ember számára szól, a kor embere számára, őt igazítja el. Tehát nem 
fejek felett elsuhanó igehirdetés, hanem olyan, amely a konkrét törté
nésekre vonatkozik, nevezetesen arra, hogy annak a kornak az embere 
lásson világosan, lássa a fejlődés irányvonalát, benne értse meg a kérész-, 
tyén ember feladatát, erre nézve szolgál az igehirdetés eligazító erővel. 
Kint, a nagy politikában egyre világosabbá vált a szocialista fejlődés 
körvonala. Ezt jelezte a két munkáspárt egyesülése és ezt nevezték ak
kor a fordulat évének. Ezt jelezte a szocializmus koncepciójának számos 
megvalósulása, tehát lényegében tudni lehetett és látni lehetett, hogy 
ami Magyarországon végbemegy, az most már a szocialista perspektí
vára való ráállás, tehát kialakul egy új társadalmi rendszer, amely nem 
kapitalizmus, nem feudalizmus, az újat kell megérteni, és ebben az új
ban kell az egyháznak a maga helyét megtalálnia, életstílusát kialakí
tania ugyanúgy, ahogy ezt az egyház kétezer esztendős történelme folya
mán mindig meg is cselekedte. így vetődött fel konkrétan most már az 
a probléma, hogy milyen legyen az egyház és állam viszonya. Itt érke
zünk el az egyházpolitikai kérdések fejezetéhez.

Az állam és egyház viszonya a helyzet logikájánál fogva más a ka
pitalista társadalomban, más a szocialista társadalomban. Akik nem ér
tették meg, hogy mi ez a világtörténelmi fejlődés, mi itt az új, azok út
jába akartak állni annak, hogy az egyház megtalálja helyét a szocialis
ta társadalomban. Jellegzetes politikai, egyházpolitikai harc alakult ki. 
Jobboldalon a fejlődést meg nem értő, konzervatív erők álltak. Haladó 
oldalon, az egyház részéről azok voltak, akiknek volt látásuk arra néz
ve, hogy itt új társadalmi rendszer alakul, formálódik, amelynek az egy
házpolitikai logikája is más, mint korábban volt. Ha tehát az egyház meg 
akarja találni helyét a szocialista társadalomban, akkor értenie kell a
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szocialista társadalomnak a logikáját, s ezen a kereten, fejlődésen belül 
van helye az egyháznak, de — ismétlem — VAN helye az egyháznak, 
így indult meg ez az átalakulás, hogy most a szocialista társadalom ke
retei között és erre nézve kell kialakítani az állam és egyház viszonyát.

A konkrét események így alakultak: Az evangélikus egyházban 
alulról indult el bizonyos nyomás, hogy az akkori konzervatív beállí
tottságú egyházi vezetés keresse a megegyezésnek az útját az új társa
dalmi rendszerrel és annak az államával. Először Győrött volt még 1946- 
ban egy lelkészgyűlés, amely követelte az akkori püspököktől és egy
házi vezetéstől — beleértve a kerületi felügyelőket is —, hogy gondolják 
végig a szükséges és aktuális reformok megtétele érdekében teendő lé
péseiket. Azután 1948. jan. 14-én a budapesti lelkészértekezlet ütött meg 
hasonló hangot, követelve az egyházi vezetéstől, hogy gondolja át lé
péseit és addigi magatartását, s legyen nyitott a kialakuló újjal kapcso
latban. Dr. Mihályfi Ernő, Mihalovics Samu, béri lelkésznek, nógrádi 
esperesnek a fia, ebben az időben tárca nélküli miniszterként az állam
fő mellett teljesített szolgálatot. Felfigyelt a budapesti lelkészértekezlet
nek a pozitív hangjára. 1948. márc. 17-ére összehívott az akkori fasori 
evangélikus gimnázium épületébe lelkészi tanácskozást, ahol a haladó 
gondolkodású lelkészek előtt fejtegette, hogy az evangélikus egyháznak, 
ugyanúgy, mint a reformátusnak és a többinek is, ki kell alakítania a 
maga viszonyát, életstílusát az új társadalom keretei között. Másnap, tehát 
márc. 18-án az akkori dunáninneni püspöknek a balassagyarmati beik
tatásán megjelent Mihályfi Ernő miniszter. Itt is felszólalt, de ennél je
lentősebb az, hogy akkor megjelent Balassagyarmaton a püspöki kar, 
megjelent az akkori egyetemes felügyelő, kerületi felügyelők, tehát mint
egy telibe találta az akkori egész evangélikus egyházi vezetést. S akkor 
előttük mondta el ugyanazt, amit az előző nap folyamán elmondott a 
haladó lelkészek együttléténél, hogy a magyar állam, akkor még Ma
gyar Köztársaság —, még az Alkotmányunk akkor nem lépett érvény
be — keresi a megállapodásnak, megegyezésnek az útját az egyházak
kal. Megindult a tárgyalás állam és egyház képviselői között. Először 
1948. április 5-én jelent meg Ortutay Gyula, akkori vallás- és közokta
tásügy miniszternél az akkori egyetemes elnökség: a rangidős püspök, 
Kapi Béla és az egyetemes felügyelő, Radvánszky Albert. Innentől kezd
ve indultak meg az előkészítő jellegű tárgyalások.

A helyzet bonyolultságához tartozik, hogy az akkori püspöki kar 
kiadott az állam és egyház közötti tárgyalások megindulásáról tájékoz
tató körlevelet, ami a Lelkipásztorban jelent meg. Az akkori püspöki 
kar pesszimista hangon kommentálta az állam és egyház közötti tár
gyalások kezdetét. Ilyesmi gondolatok voltak benne, hogy „próbatételre 
kell felkészülnie az egyháznak, de az egyház bármilyen próbatételre ké
pes” . Vagyis hidegen kommentálták azt a gesztust, hogy az egyház veze
tői megjelenhettek a kormányzat képviselőjénél és megkezdhették a hi
vatalos tárgyalások, a kapcsolatfelvételnek a folyamatát.

Ugyanakkor tovább tartott az egyházvezetés felé az alulról jövő nyo
más. Megindult 1948. közepétől kezdve az Evangélikus Élet című folyó
irat, amely korábban is létezett, de a háború miatt megszűnt. Az Evan
gélikus Élet különös erővel képviselte a megegyezésnek, megállapodás
nak a koncepcióját.

Polarizáció indult egyházpolitikailag az egész egyházon belül, amely 
kezdődött az akkori püspöki karral. Az akkori napi sajtó úgy értékelte 
a helyzetet, hogy Kapi Béla és Szabó József az akkori állam képviselői 
iránti rokonszenvező nyilatkozatot tettek, míg Ordass püspök volt az, 
aki mereven ellenállt a kapcsolatok felvételének. Ugyanakkor az alulról
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jövő nyomás az egyházi vezetőség felé mind erősebbé vált, hogy keressék 
a megegyezésnek az útját a kormány tényezőivel. Közben Kapi Béla 
püspök lemondott, a rangidős püspök így Túróczy Zoltán lett.

1948. december 8-ára hívták össze az evangélikus egyház zsinatát. 
A zsinat az előkészítő tárgyalások anyagát elfogadva, kiküldte az akkori 
országos elnökséget, Túróczy Zoltán rangidős püspököt és Mády Zoltán 
egyházkerületi felügyelőt, az egyetemes felügyelő helyettesét, hogy ők 
írják alá az Egyezményt. Az állam képviselője Ortutay Gyula, akkori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Az ünnepélyes aláírásra, mint 
köztudomású, december 14-én került sor. Ezzel létrejött az állam és egy
ház között kötött Egyezmény.

Az Egyezmény értékelésénél ki kell emelni, hogy az új típusú ma
gyar állam megerősítette az egyház számára a vallásszabadság biztosí
tásának a jogát. Ez nem volt új, ez folytatást jelent, mert már az 1947. 
33. te. is kiemelte a vallásszabadság biztosításának a jogát, tehát a ma
gyarországi egyházak a felszabadulástól fogva egyenes vonalban gyako
rolták és élhették a vallásszabadság biztosítása alapján egyházi életü
ket. Mégis kiemelkedő jellegzetesség az, hogy a szocializmus útján in
duló magyar állam a vallásszabadság biztosítását kiemeli, deklarálja, és 
azt valóban biztosítja. Részletesen fel van sorolva benne az egyház ön- 
kormányzatának, diakóniai intézmények működésének, s lelkészképzés
nek, a Teológiai Akadémia szolgálatának a biztosítása. Emellett jelent
kezik az anyagi hozzájárulásnak a biztosítása. A kormány államsegélyt 
biztosít, ami alatt nemcsak a lelkészek számára nyújtott államsegély 
értendő, hanem dologi államsegélyt is ad, amelyen elsősorban épületek 
helyreállítására adott összegeket kell érteni. Az államsegély az egyház 
számára nyújtott anyagi támogatás összességét jelenti. Ugyanakkor az 
egyház részéről érvényesül annak a deklarálása, hogy az evangélikus 
egyház tiszteletben tartja ezt az új típusú államot, az istentiszteleteiben 
imádsággal és egész szellemi építményével gondoskodik arról, hogy az 
államért, a nép vezetőiért könyörgés hangozzék el, s egyáltalában a ha
zafias érzelmek és haladó hagyományok alapján pozitívan áll hozzá az 
állampolgári hűség bázisáról ennek az államnak a segítéséhez.

Abban a korban is pozitívan kommentálta az Egyezményt az egy
házi sajtó, amire nézve igen sok idézetet lehetne felsorolni. Ezzel létre
jött az Egyezmény, vagyis evangélikus egyházunk részéről az első igent 
mondás a szocialista perspektívára, az első alapvető hivatalos döntés 
amellett, hogy az egyház a szocialista távlat keretei között kiépíti a maga 
helyét, életstílusát.

Az alapvetés kora

Történelmi fejlődésünk második szakasza következik, aminek az 
alapvetés kora címet adtam. Ez az Egyezmény utáni korszak, amelyet 
alapvetően színez, meghatároz az Egyezmény. Mik ennek az alapvető jel
legzetességei?

Időrendben az első az, hogy 1949. augusztus 20-án érvénybe lépett 
a Magyar Népköztársaság Alkotmánya. Minden alkotmány alapokirat 
az állam önértelmezéséről. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kife
jezetten és jellegzetesen egy szocialista úton levő államnak az alapokira
ta. Nincs kétség aziránt, hogy ebben az államban mi megy végbe, tehát 
ez a szocialista társadalom fejlődésének az útja. Vagyis erre nézve kell 
megtalálnia az egyháznak is a maga helyét. Az Alkotmánynak az 54. §-a 
foglalkozik a lelkiismereti szabadsággal. A szocialista állam biztosítja
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a lelkiismereti szabadságot, amely kétfókuszú intézkedés. Egyrészt bizto
sítja a nemhívésnek a szabadságát, másrészt biztosítja a vallásszabad
ságot. Ebbe a logikába tartozik, hogy elválasztja az államot az egyház
tól, és az iskolát, illetve kultúrát az egyháztól. Természetszerű, hogy az 
egyház ebben a keretben, tehát a szocialista állam logikájának a kere
tében építi ki a maga életstílusát. Erre az Alkotmányra az egész lelkészi 
állomány letette az esküt, a katolikus egyház is, vagyis innentől kezdve 
minden magyar evangélikus lelkész — az Alkotmányra tett esküjéhez 
híven — az állampolgári hűség és a szocialista hazafiság szellemi, maga
tartásbeli bázisának az alapján áll.

Az Egyezmény megkötése tovább segítette a fejlődést, amelynek kö
vetkező állomása, hogy megindul az egyház és békemozgalom viszonyá
nak a tisztánlátása. 1949. virágvasárnapján hangzott el a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsa keretében szolgáló egyházak vezetőinek 
a körlevelében, amit akkor minden templomban felolvastak, felhívás a 
békemozgalomhoz való csatlakozásra. Ez a nyitánya, kifejezése annak, 
hogy az egyház érti a maga békefeladatait és kifejezetten egyházi célki
tűzésként vallja a béke megvédésének szolgálatát. Innentől kezdve az ak
kor bekövetkezett egymást érő kiemelkedő békekongresszusok sorozatán 
keresztül jelentek meg az egyházi képviselők, így ‘alakult ki az evangé- 
kus egyház pozitív hozzájárulása a béke-világmozgalom ügyéhez. Az út 
állomásai: még 1949-ben a párizsi első béke-világkongresszus. Ezt kö
vette a varsói, amit egyébként az angliai Sheffieldben kellett volna meg
tartani, ezt követte' a stockholmi, azután később a bécsi, és így tovább. 
Mindenütt megjelentek egyházunk képviselői, s nemcsak nemzetközi 
szinten, hanem itt bent, az országban is kialakult az evangélikus egyház 
és a békemozgalom szoros, szerves kapcsolata, amelynek az útja később 
igen kiszélesült, gazdaggá vált, s mai napig is egyházunk egyik döntő 
feladatterülete.

A harmadik dimenzió, amit segített ebben a második korszakban az 
Egyezmény létrejötte, az, hogy tisztult a látás a néphez való viszony te
kintetében. Már 1949-ben, az általános országgyűlési választásoknál is az 
evangélikus egyház pozitív hozzájárulásával jelentkezett a hazafias cél
kitűzésekhez. Hasonló alkalmak nyíltak egy-egy felszabadulási évforduló 
kapcsán. De különösen is megerősödött a szocialista hazafisághoz való 
odaállásunk, amikor 1954-ben megalakult a Hazafias Népfront. Az Erkel 
Színházban tartott nagyszabású gyűlésen magam is részt vehettem, úgy
szintén az ezt követő nagyszabású parlamenti fogadáson. Megindult tehát 
a népfront-mozgalom, amely a pártonkívüli tömegeket, benne jellegze
tesen az egyházak képviselőit, a vallásos tömegeket is hívja a maga ke
retei közé. Innentől kezdve a népfront-mozgalomban az evangélikus 
egyház szerepe is állandó és következetes. Itt jegyzem meg például azt, 
hogy ez az indulás ma milyen gyümölcsöket terem, hogy a hozzávetőle
gesen négyszáz evangélikus lelkészből hetven most különböző szintű ta
nácsoknak, népfront-szervezeteknek a tagja. Tehát ennyire bent vannak 
az evangélikus egyház képviselői is a Hazafias Népfront programjának 
a segítésében, vagy pedig abban a programban, amely a népi-nemzeti 
egységet jelenti. Ez a szövetségi politikának a keretei között valósul meg.

Az alapvetés korának további jellegzetessége az, hogy jelentkezik 
a teológiai felismeréseinkben mutatkozó eredmény. Lassan indult, ami 
a dolog természetéhez tartozik, de már ekkor jelentkeznek azok a pozitív 
teológiai eredmények, amelyek azután majd később a kibontakozás korá
ban fognak kiteljesedni. Mik ezek? Egy abban az időben jellemző gondo
lat szerint ez úgy jelentkezett, hogy az igehirdetés, tehát az egyház egyik 
legfontosabb megnyilvánulása, konkrét akar lenni. Korabeli gondolat.
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Mikor konkrét az igehirdetés? Akkor konkrét, ha nem csúszik el az em
berek feje felett, hanem megtalálja a kor emberéhez irányuló célkitűzést. 
Megszólítja azt az embert, aki történetesen falun van, az akkor kezdődő 
mezőgazdasági kollektivizálás problémái között él. Vagy megszólítja az 
embert, aki a szocialista fejlődésnek akkor jelentkező különböző stádiu
mába helyezkedik bele egész életformájával, sőt családi összefüggéseivel.

Konkrét az igehirdetés, ha — ez jellegzetes akkori gondolat — tol
mácsolási feladatot végez. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. Az evangéliumot, amint az adva van a Szentírásban, tolmá
csolja, tehát lefordítja a ma embere számára. Az evangélium szövege 
kötött, nem változik, de az ember, aki ott ül az evangélikus szószék alatt, 
változik, más és más társadalmi rendszerben él: korábban kapitalizmus
ban, most a szocializmusban, az ő életviszonyai változtak —, de az az 
egész szellemi miliő is változott, amiben van. A gondolkodás rendszere 
lett szocialista, ezt szolgálja a kultúra, ami kiágazik az élet különböző 
területére. Ezt azt embert kell az evangéliummal megszólítani, az ő szá
mára kell interpretálni, lefordítani, tolmácsolni Isten üzenetét. Ekkor 
konkrét az igehirdetés.

Egy másik akkori jellegzetes szó volt az eligazító igehirdetés, amely 
már korábban is jelentkezett. Ez még tovább színezi azt a feladatot, 
hogy az igehirdetés útmutató, iránymutató legyen: tehát eligazító. Itt 
érte például kritika azt a teológiát, amely ebben a korábbi helyzetben a 
pietizmus, vagy pedig az evangelizáció által meghatározott teológia volt. 
A kritika úgy jelentkezett, hogy annak hiányzott az etikai, szociáletikai 
vetülete. Miközben Isten és ember viszonya állt a középpontban, aköz
ben hiányzott éppen a gyakorlati rámutatás arra, hogy mi is annak az 
embernek a feladata. Mégpedig: néki nemcsak a személyes segítésben 
van feladata. Az is hozzátartozik, amit úgy szoktunk mondani: a nyújtott 
pohár víznek a segítése, beteg, öreg ember számára. De: az új az, hogy 
az igehirdetés kiszélesül az emberi kollektívumok szolgálata felé is. Te
hát annak van eligazító szava arra nézve, hogy itt a hazában, vagy az 
emberiség nagy családjában, mik a keresztyén ember feladatai, hogyan 
látja az egyház kollektív egésze az itt jelentkező célkitűzéseket. Ennyi
ben az eligazító igehirdetés nemcsak egy szűkebb „én-te” viszonyban, 
hanem a kollektívumok átölelése felé is ad tanácsoló, útbaigazító szol
gálatot.

Ezek az alapvető teológiai felismerések már indultak. Sajnos, voltak 
„gyermekbetegségek”  is, amelyek a fejlődésben mutatkoztak. Például a 
baloldali elhajlás irányában, volt lelkészkonferencián olyan felszólalás, 
amely a szocialista építés egyes jelenségeit bibliai igével akarta alátá
masztani. Ennek a komikum területére tartozó változata az, hogy ami
kor a tanácsrendszert akarta valaki helyeselni, akkor bibliai textust la
pozott fel a Példabeszédek Könyvéből, és annak egy félmondatát olvas
ta fel így: „Jó a tanács” . Tovább nem. Ez nyilván nem korrekt hozzájá
rulás az egész ügyhöz, hanem már a komikum világába tartozik. Nincs 
szükség arra, hogy odaerőltessünk bibliai igéket, amiket nem kell igei- 
leg alátámasztani, hanem ezt a keresztyén ember a rációnak, a hivő ér
telemnek a világánál tudja helyeselni, s ehhez nem kell fellapozni iga
zoló textusokat.

További fejezete a megalapozás korának, hogy ezeket a teológiai 
felismeréseket realizálni tudta az egyház szervezeti életében Ez konkré
té)1 az 1952—53-as zsinatot jelentette. Ebben az egyház szervezeti éle
tet, életstílusát egyeztette a zsinat a szocialista társadalom keretei között 
vezető úttal.

Mik voltak ennek a jellegzetességei?
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Az 1952-es I. törvénycikk az egyház területi beosztásáról rendelke
zett. Miért volt szükség erre? Mert fennállt az az aránytalanság, hogy 
négy egyházkerület, négy püspökség volt. A magyarországi evangélikus 
egyház hívei 57 százaléka tartozott az akkori Bányai Egyházkerületbe. 
28 százaléka az akkori Dunántúli Egyházkerületbe, 7,5 plusz még egy 7,5 
százaléka pedig a kis kerületekbe, a Dunáninneni-be és a Tiszai Kerü
letbe. Ez nyilvánvaló értelmetlenség. Miért állt mégis fenn? Mert mélyen 
benn voltunk korábban a nacionalizmusnak, irredentizmusnak a hibájá
ban. Ha úgy gondolkodik valaki, hogy majd azok a területek úgyis visz- 
szakerülnek —, s így gondolkodtak akkor — aikkor az irredentizmus meg
akadályozta, hogy az egyházkerületek rendezését végre lehessen hajtani. 
Miután az Egyezménynek többek között, de egész szocialista fejlődésünk
nek egyik eredménye, gyümölcse, hogy felszabadultunk a nacionalizmus 
bűnéből, ennélfogva senkiben sem voltak irredenta vágyálmok, lehetett 
rendezni az egyház területi beosztását, és létrejött 1952-ben a két egyház- 
kerület: Déli- és Északi-, nagyjából arányos gyülekezeti, lelkészi lélek- 
szám szerinti megosztásban, és az a tizenhat esperesség vagy egyház
megye, amelynek a határai a megyei határokat követik.

Az V. törvénycikk foglalkozott az egyház személyi állományának 
a kérdéseivel, a lelkészi hivatalra, tisztségre, tisztre nézve tett teológiai 
megállapításokat'' és bevezette a lelkészválasztási rendszer reformját. A 
lelkészválasztási rendszert részben meghagyva, kiegészítette a zsinat a 
püspök lelkészküldési jogára vonatkozó rendelkezésekkel, s a zsinat egész 
szelleme afelé irányította a lelkészválasztási eljárást, hogy abban lehető
leg az egyhangú választás jusson kifejezésre, tehát ne legyen megosztott
ság, mint az korábban gyakori volt.

Az akkori VII. törvény az egyházi háztartás dolgaiban rendelkezett. 
A kapitalista társadalom keretei között az egyház fenntartásának egy ré
sze kapitáliákon nyugodott. Tehát egyházi földeken, bérházakon, egyéb 
kapitáliákon. Nyilvánvaló, hogy a szocialista gazdaság-politikai rendszer
ben ilyen alépítménye, gazdasági alapja az egyháznak nem lehet, így 
tehát kiépítette az önkéntes adományokon, hozzájárulásokon, persely
pénzeken és így tovább, nyugvó egyházi háztartásnak az alapjait, amely 
megegyezik a szocialista társadalom logikájával.

A VIII. törvény a szeretetszolgálatról szól, diakóniai intézmények
ről, benne a nyugdíjról, s közismert az is, hogy 1953-ban az állam a lel
készi nyugdíjak nagy részét magára vállalta, és 1953-tól fogva érvényes 
a lelkészek egyházi jellegű nyugdíjkifizetése.

1951-ben alakult meg az Állami Egyházügyi Hivatal. A Magyar Nép- 
köztársaság felső szervei az Állami Egyházügyi Hivatal rendeltetését az 
akkori Magyar Közlönyben fejezték ki. Az Állami Egyházügyi Hivatal 
alapítása kifejezetten azzal a céllal történt, hogy az Egyezmény szellemé
ben ,— tehát amelyben állam és egyház egymásnak kezet nyújt az 
együttműködésre —, intézze a magyarországi egyházaknak az ügyeit. A 
Magyar Népköztársaságnak tehát az a szerve az Állami Egyházügyi Hi
vatal, amely illetékes az egyházakkal való kapcsolatfenntartásban. Azóta 
már több mint húsz esztendő telt el, és — ahogy erről már más alka
lommal is megemlékeztünk — elsősorban az Állami Egyházügyi Hiva
talon keresztül érintkezünk mi a Magyar Népköztársaság államhatalmá
val. Ezeken az Állami Egyházügyi Hivatali különböző szerveken, tehát 
megyei, vagy központi szerveken keresztül is megvalósul nap mint nap, 
tehát a hétköznapok tárgyalásában, együttműködésében, az alapkoncep
ció, amely az Egyezmény szelleme, hogy tudniillik az együttműködés
nek a viszonyában vagyunk egymással, amely nemcsak valamiféle hideg
rideg jogi kategória, hanem olyan embereknek a kapcsolata, akik a szo

17



cialista közös nevezőnek az alapján és politikai plattformján tudnak 
együtt dolgozni. Miközben nyilvánvaló az iedológiai különbözőség, sőt 
ellentét, aközben a politikai együttműködésen van a hangsúly, amelyre 
mind az állami tényezők hívnak minket, mind pedig az egyház saját
maga hitelvi okainál és motívumainál fogva akar pozitív hozzájárulást 
adni a Magyar Népköztársaság kormányának és az egész államnak.

A megalapozás korának további jellegzetessége az, hogy megindul 
az egyház nemzetközi kapcsolatainak a kiépítése. Ez több irányban való
sult meg, mégpedig úgy, hogy az egyházi nemzetközi szervezetek felé 
is, most már sajátos, kidolgozott hangot képvisel a magyar evangélikus 
egyház —, másrészt pedig úgy is, hogy a bilaterális, tehát a kétoldalú 
kapcsolatokban is ugyanez a tendencia jelentkezik. Mik ennek a konk
rét eseményei?

Az egyházi világszervezetekkel következett a kapcsolatmegtalálás
nak a lehetősége. A Lutheránus Világszövetség 1952-es hannoveri nagy
gyűlésén már egy hattagú delegáció jelent meg az akkori két püspöknek: 
Vető és Dezséry püspököknek a vezetésével. Ez az időszak a hidegháború 
korszaka, az ottani küldötteinknek meg kellett küzdeniük a negatív né
zetekkel, hiszen ők arról tettek már akkor bizonyságot, hogy ez az evan
gélikus egyház hogy találta meg helyét a szocializmusban. Ez természet
szerűleg nem tetszett azoknak, akik az imperializmus felől tájékozód
tak a világ nagy kérdéseiben.

Úgyszintén az Egyházak Világtanácsával is a hidegháború keretei 
között indult el a kapcsolat, a feszültségek jegyében. 1950-ben volt az 
Egyházak Világtanácsa központi bizottságának hírhedt Torontói Hatá
rozata (Kanadában), amely az akkori koreai háborúval kapcsolatban éles 
antikommunista kijelentéseket tett —, de: ez a nézet fokozatosan eny
hült, háttérbe szorult, mert már 1954-ben megjelent hazánkban az Egy
házak Világtanácsa akkori főtitkára, Visser’t Hooft, és az Egyházak Vi
lágtanácsa akkori egyik elnöke Bell, az angliai Chichester püspöke. 1954. 
nyarán került sor az Evanston-i világgyűlésre, ami azért kiemelkedő 
az egyházi nemzetközi kapcsolatokban, mert erre az Evanston-i világ
gyűlésre a Magyar ökumenikus Tanácsban tömörült egyházak nagysza
bású magyar hozzászólást készítettek. Hetven teológus dolgozott ezen, 
ami angol és német nyelven jelent meg, és már akkor —, nagy feltűnést 
keltőén — tudta körvonalazni, hogy a magyar protestáns egyházak mi
ként találták meg helyüket, nagyrészt éppen az Egyezmény indítása so
rán, de még szélesebb fokon, az egész szocialista perspektívában.

Tehát nagyjából kialakultak a megalapozás korában a szocialista 
perspektíva logikájára berendezkedő egyházi intézkedések, gondolatok. 
Ehhez hozzá kell még tenni, hogy több hibára is, sajnos, sor került, 
abban az összefüggésben, hogy ez a magyar belpolitikában a személyi 
kultusznak is volt az időszaka, amikor az egyház is számos ezzel kap
csolatos hibát követett el. De már akkor megkezdte az egyházi vezetés 
ezeknek a hibáknak a kijavítását, akkor megjelent Vető Lajos püspök
nek 24 pontos tétele, amely ezeknek a hibáknak a felszámolását célozta.

Az ellenforradalom és forradalom harca

Eközben jelentkezett az ellenforradalom, amely kint a nagypolitika 
vonalán indult el, de aminek egyházi vetületei is voltak. Mit jelentett 
ez az Egyezmény szemszögéből?

Azt, hogy személyi kérdésben hatalomátvétel történt, amely egyéb
kent minden ellenforradalomra jellemző. Eltávolították azokat, akik az 
egyháznak a szocializmus útjára való berendezkedése mellett álltak, és

18



olyanok vették át a hatalmat, akik korábban az állam és egyház viszo
nya feszültségének voltak a munkáiéi. Tehát visszakerült az egész egy
házpolitikai fejlődés az Egyezményt megelőző stádiumba. Hogyan jelent
kezett ez konkrét vonásokban?

1957. novemberében indult meg tárgyalás az Állami Egyházügyi Hi
vatal akkori vezetője, Horváth János elnök, és Ordass Lajos püspök és 
munkatársai között. Ezek a tárgyalások többhetes eszmecsere után meg
szakadtak, ami azt jelentette, hogy ismét visszavetődött az egész egyház- 
politikai helyzet a korábbi bizonytalanságnak, rendezetlenségnek az álla
potába. Az az eredmény tehát, ami úgy jelentkezett, hogy megtaláltuk 
helyünket a szocializmusban, annak az alapjait le is raktuk 1948—1956-ig, 
ezek az eredmények bizonytalanodtak el, homályosodtak el, s nem lehe
tett tudni, hogy most már merre vezet ennek az egyháznak az útja a 
jövőben. Itt következett be az a fordulat, amelyet negyedik szakaszként 
említettünk meg.

A kibontakozás kora

1958-tól folytatódtak mindazok a pozitív teológiai felismerések, ame
lyeket kidolgoztunk 1948—56-ig. Ez a korszak napjainkig tart, ennélfog
va szükségtelen itt belemenni a részletekbe, csak a fejlődésünk fő irány
vonalait vázolom fel.

Azt a teológiát, amely korszakunkat jellemzi, a diakónia teológiájá
nak, vagy lefordítva: a szolgálat teológiájának lehet nevezni. A Názáreti 
Jézus kerül középpontba. A valóságos Isten, valóságos ember. „Ügy sze
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Istennek ez az em
berközéppontú magatartása kap nagy hangsúlyt, amellyel ezt a világot, 
az embervilágot, még Fiánál is jobban szerette, hiszen őt odaadta érette. 
Ennek a Názáreti Jézusnak a döntő vonása az ember iránti szeretetszol
gálat. Aki néki tanítványa, az követi őt, a Mestert, éppen ezeknek a 
cselekedeteknek az útján. Ezekben a cselekedetekben Jézus szeretete lük
tet. Tehát úgy, hogy ennek megvannak az individuális vonatkozásai is, 
az egyes ember felé menő kapcsolatai, de ugyanakkor ez a szeretet meg
látja a kollektívumok szolgálatát is. Ez a szeretet tevékeny tud lenni, 
amikor munkáról, hétköznapi helytállásról van szó, mert hiszen éppen 
a munka az, aminek révén a keresztyén ember tervszerűen, következe
tesen segíti az egész társadalmat, az egész fejlődést. De ez a szolgálat 
megnyilvánul a haza irányában, amikor konkrét hazafias cselekedetek
ről és magatartásról van szó, s ugyanakkor a keresztyén ember tagja az 
emberiség nagy családjának is, jelentkezik benne a béke ügyéért érzett 
felelősség is.

E teológia megalapozásának vannak élenjárói, de ezt a teológiát lé
nyegében mi közösen dolgoztuk ki, s a Lelkészi Munkaközösségek en
nek a munkahelyei. Azok a témák, amelyeket itt is és sok más egyház
megyében a lelkésztestvérek kidolgoznak, összefutnak lényegében egy 
nagy egésznek a szolgálatába. Sok-sok szorgalmas testvérnek a dolgoza
tából, gondolatából hozzászólásából, ötletéből, végeredményben összete
vődik egy nagy egész: a magyar evangélikus egyház teológiájának ki
dolgozása, amelyben értelmezzük utunkat, amelyre nézve van eligazító 
szavunk, amelyben meg tudjuk alkotni ebben a helyzetben, szellemi 
miliőben utunk teológiáját. Mi kerekedik ki ebből? Sok-sok témafeldol
gozáson keresztül, másfél évtized munkájaként, majd valamikor lehet 
összegezni, hogy a mi nemzedékünk mire jutott el, mit alapozott meg. 
S akkor kétségtelenül igen értékes szellemi eredmény fog kibontakozni: 
hogv szocialista keretek között, olyan emberek társadalmában, akik hét
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köznapi munkájukban a szocializmust építik, de hozzánk járnak temp
lomba, ebben az egész társadalmi-szellemi miliőben hogy tudja az egy
ház a maga útját kidolgozni, a kérdésekre milyen választ tud adni mind 
nemzetközi, mind belső egyházi, mind személyes vonatkozásban. Ezért 
joggal hozzá lehet tenni, hogy az a munka, amely a Lelkészi Munkakö
zösségekben folyik, egyháztörténelmi jelentőségű munka. Mert a mi nem
zedékünknek jutott osztályrészül, hogy kidolgozzuk ezt a történelmi fel
adatot. Ezért olyan szép, fontos, kiemelkedő a mi feladatunk, és ezért 
figyelnek erre annyira oda nemzetközi szinten is más egyházak, amelyek 
kapitalista társadalom keretei között élnek, vagy a harmadik világban: 
hogyan tudnak a lelkészeink a szocializmusban egyházilag gondolkodni? 
Milyen gyümölccsel jelentkeznek ebben a nagy társadalmi fejlődésben?

Tovább nem is részletezem a kibontakozás korának a területeit, csak 
utalok rá, hogy lehetne arról szólni, hogy a békemozgalom 1949. óta mek
kora utat tettünk meg és ma milyen széles a látóhatár.

Lehetne arról szólni, hogy az indulástól — amit az Egyezmény adott 
meg, mint kéznyújtást, mint együttműködést —, hogy szélesedett ki ez 
a Hazafias Népfrontban végzett szolgálatainkig. Vagy lehetne szólni ar
ról, hogy egyházszervezetünkben az 1966-os zsinat hogyan tudta meggyö
kereztetni a szocialista perspektívára való egyházi berendezkedést.

Lehetne szólni arról is, hogy milyen egyházunk szolgálata nemzet
közi síkon, különböző egyházi világszervezetekben, amelyekhez időköz
ben, 1957. óta kapcsolódott a Keresztyén Békekonferencia, és az Európai 
Egyházak Konferenciája.

Megint egy másik nagy terület lenne, hogy a bilaterális kapcsolatok
ban hogy alakult mondanivalónk, s milyen szolgálatot tudunk végezni 
az egész világkeresztyénségben ?

Mindez hatalmas terület, amit itt most nem részletezek, hanem össze
foglalom azzal, hogy ennek az egész fejlődésünknek, a szocializmusban 
való egyházi életünknek kiemelkedő eseménye az Egyezmény. Egyrészt 
meg kellett érnie a tudatformálódásnak addig, hogy az egyház megkösse, 
aláírja az Egyezményt. S mikor ez megtörtént: élni kellett a hézközna- 
pok világában a magatartásunkkal is azt, hogy a szocializmus társadalmi 
rendszerével hogyan tudunk mi együtthaladni, népi-nemzeti egység kere
tében. Konkrétan: hogyan tud állam és egyház kezet nyújtani egymásnak 
együttműködésre, korrekt kapcsolatok folytatására. Itt hozzá is tehetjük, 
hogy ez nem valamiféle távolság viszonyából történik. Ennek a benső 
közeledésnek, sőt meghitt baráti együttműködésnek az alapja az, hogy 
ez az állam, vagyis a szocializmus, nem olyan távoli, mint egy kapita
lista állam, vagy akár az az állam, amely volt a rabszolga-korszakban, 
vagy a feudalizmusban, mely mindig valami rettegett nagy úrnak a ha
talmából állt, amelyre félve nézett fel a szegény alattvaló, hanem ez az 
állam mi vagyunk, a magyar állampolgárok összessége, ez az állam a 
népnek az állama, ebben a nép gazdája az egész országnak. Éppen erről 
a bázisról, tehát az összetartozásnak, a népi-nemzeti egységnek a bázi
sáról alakul ki kommunisták és hivők között olyan benső együttműkö
dés, amely nem az ideológiai ellentétre teszi a hangsúlyt, hanem arra, 
ami összefügg, ez pedig a közös szocialista haza segítésének a szolgálata.

Az Egyezmény jelentette, mint alapokmány, az együttműködésre 
való elkötelezést. Ennek a szellemében élünk, szolgálunk a jelenben is, 
és fogunk a jövőben is.

D. Dr. Ottlyk Ernő

(Magnetofon-felvétel Balassagyarmaton, 1973. november 23-án.)
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A  világ útján

A világ népeinek első közgyűlése
A Béke-világtanács kezdeményezésére, hosszú előkészítő munka után, 

amely munkában 130 ország különböző pártjai, szervezetei, békemozgal
mai, kiemelkedő személyiségei és mintegy száz nemzetközi szervezet 
(köztük: a Béke-világtanács, az ENSZ különleges bizottsága s nemkü
lönben a Keresztyén Békekonferencia) vettek részt, 1973. október 25. és 
31. tartották meg a Békeszerető Erők Moszkvai Világkongresszusát.

Voltak már nehéz pillanatok, nagyon vészterhes szituációk a Béke
világtanács történetében, amikor olyan időpontban gyülekeztek össze a 
békeszerető emberek képviselői, amely időpont inkább sejtette egy har
madik világháború kitörését, mintsem a béke megszilárdulásának a le
hetőségét. Egy ilyen kritikus szituációról írta le emlékirataiban Sík End
re, a magyar Béketanács elnöke a következő sorokat:

„1962 októberében — a kubai válság napjaiban — részt vettem a 
Béke-világtanács stockholmi ülésén, ahol igen feszült hangulat uralko
dott. Mindenki el volt készülve arra, hogy bármely pillanatban kitör
het a harmadik világhábrú. A Világtanács kitűnő elnöke, Bernal pro
fesszor, valahányszor a délelőtti ülést ebédidőre függesztette, ezzel a sza
vakkal bocsátott el bennünket:

Az ülést három órakor folytatjuk — feltéve, ha még lesz rá módunk.
Egy este az ülés után holtfáradtan tértem haza a szállodámba. Se 

vacsorázni nem volt kedvem, se arra nem volt erőm, hogy levetkőzzem 
és aludni menjek. Ruhástól dőltem le az ágyra és elszenderedtem. Fül
siketítő zajra riadtam fel, és az utcáról kétségbeesett kiáltozás hallat
szott. Felugrottam és az ablakhoz rohantam. A szálloda előtt az utcán 
nagy tömeg állt, s hallatszott a kiáltozásuk. Felvettem a felöltőmet, és 
ész nélkül rohantam le az utcára. Semmi kétség — gondoltam —, bekö
vetkezett, amitől rettegtünk: kitört a háború.

Mire leértem, a tömeg már oszladozni kezdett. Kiderült, hogy egy 
csúnya gázolás történt, az csődítette össze az embereket. De én már át
éltem a harmadik világháború kitörésének iszonyatát. Szeretném hinni, 
hogy a valóságban erre sohasem fog sor kerülni. . . ”

Akik részt vehettek a moszkvai világkongresszuson, azok elmond
hatták és el is mondták, hogy ez alkalommal nem egyszerűen „egy csú
nya gázolás” látványa, hanem az USA nagyarányú csapatösszevonásai s 
a két katonai nagyhatalom fegyveres konfrontációjának azonnali lehető
sége súlyosodott a jelenlevők hangulatára és lelkiismeretére. Ebben a sú
lyos világpolitikai helyzetben, a kongresszus második napján, jelentkezett 
szólásra Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártjának első 
titkára s mondott el egy olyan beszédet, amit minden túlzás nélkül le
het világtörténeti jelentőségűnek tartanunk, s amely beszéd messzeme
nően meghatározta — jó irányban befolyásolta — a résztvevők hangula
tát és a további tanácskozások menetét. Beszédének befejező részéből 
idézzük a következőket:

„Kedves barátaink! Az emberiségnek tartós békére van szüksége. 
Hogy ez mikor következik be és milyen lesz, az attól függ, hogy meny
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nyíre képes minden békeszerető erő maradéktalanul kiaknázni a már ki
alakult lehetőségeket.

Gondolom, közöttünk senki sem kívánja, hogy a béke, mint koráb
ban, »az elrettentés egyensúlyára" épüljön. Az ilyen béke nem sokkal 
különbözne a »hidegháborútól". Ez »hideg béke" lenne, amely nagyon 
könnyen visszacsúsztathatná a népek tudatát és életét leigázó, világra
szóló konfliktussal terhes, feszült konfrontációhoz.

A népek olyan békét akarnak, amely a biztonság és a kölcsönös bi
zalom egyensúlyán alapul. Ez a béke nyitva áll a fejlődés érdekében 
megvalósítandó széles körű nemzetközi együttműködés számára.

Mélységesen meg vagyunk győződve arról, hogy közös erőfeszítések
kel megoldhatók azok a létfontosságú feladatok, amelyek most kerülnek 
a béke megszilárdításáért vívott harc előterébe:

— mindenekelőtt a még meglevő fegyveres konfliktusok igazságos 
alapon történő rendezésének elősegítése;

— kollektív biztonsági rendszer megteremtése Európában, majd 
Ázsiában is, ami lehetővé tenné, hogy fokozatosan megszűnjék a világ 
jelenlegi katonai-politikai tömbökre való felosztottsága;

— a nukleáris és másfajta fegyverkezési hajsza megszüntetése, az ál
lamok önként vállalt kötelességeinek becsületes teljesítése, valamint an
nak az alapján, hogy — ami különösen időszerű — minden nagy ország 
bekapcsolódjék ebbe a folyamatba. Ezzel kezdetét vehetné a katonai 
konfrontáció anyagi alapjának fokozatos leszűkítése;

— teljes egyenjogúságon, a kölcsönös előnyökön alapuló, a minden 
megkülönböztetéstől és az egymás belügyeibe való beavatkozási kísérle
tektől mentes gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműkö
dés fejlesztése.

Mi így képzeljük el a jelenlegi körülmények között a békeharc idő
szerű feladatait. Magától értetődik, hogy e feladatok közül egyesek meg
oldásához időre van szükség, mások viszont már most azonnali és hala
déktalan cselekvést követelnek.

A »hidegháború" hosszú évei nyomot hagytak a tudatban — és nem
csak a hivatásos politikusok tudatában. Ez előítéletekben, gyanakvásban, 
a többiek tényleges álláspontjának és lehetőségeinek félreismerésében, 
sőt megismerésének visszautasításában jelentkezik. S erről nem könnyű 
másra átállni. De meg kell tenni; meg kell tanulni együttműködni.

Békefilozófiánk a történelmi optimizmus filozófiája. A jelenlegi hely
zet bonyolultsága és ellentmondásossága ellenére bízunk a széleskörűen 
kibontakozó békeoffenzíva sikerében. Mire alapozzuk ezt az optimiz
must?

Mindenekelőtt arra, hogy létezik egy olyan állandó, hatékony és di
namikus béketényező, mint a megvalósult szocializmus. Ázsia, Afrika és 
Latin-Amerika sok állama és népe, közte számos el nem kötelezett or
szág mélységesen érdekelt az igazságos és demokratikus békében. Számos 
tőkésország vezető köreiben mindinkább megértik a reális nemzetközi 
erőviszonyokat, megértik azt, hogy elfogadhatatlan a háború, mint a nem
zetközi problémák megoldásának eszköze.

A béke ügye iránti optimizmusunkat végezetül összekapcsoljuk mind
azoknak a társadalmi mozgalmaknak tevékenységével, amelyek síkra- 
szállnak a békéért, és amelyek olyan széleskörűen vannak képviselve 
ezen a nemzetközi fórumon, összekapcsoljuk a kommunisták, a szociál
demokraták és a keresztények közös akcióinak fejlődésével.
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Sokat kell tennünk, hogy minden egyes békeszerető áramlatot akti
vizáljunk és egyúttal közös mederbe tereljünk. A mostani történelmi 
pillanat követelménye, vagy ha úgy tetszik, a kor követelménye: egye
síteni az emberiség békeszerető erőit minden ország és minden nép bé
kés fejlődése érdekében.”

Hogy pedig milyen széles körű volt a részvétel

a Békeszerető Erők Moszkvai Világkongresszusán, annak bizonyítására 
éppen elegendő néhány adatot rögzítenünk. Ezek szerint: a világkongresz- 
szuson 144 országból 3300 küldött vett részt, akik 1100 országukbeli pár
tot, mozgalmat, illetve 120 nemzetközi szervezetet és 9 ENSZ bizottsá
got képviseltek. Az egyházi világ- és nemzetközi szervezetek közül képvi
seltette magát az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, 
a Keresztyén Békekonferencia és az Európai Egyházak Konferenciája. 
A „hivatalos állami képviselők” között ott volt a Vatikán küldöttje is. 
Kiemelkedőnek lehet mondani, hogy igen sokan jelentek meg a kong
resszuson Afrikából és Latin-Ámerikából. S mint érdekesség: a küldöt
tek több mint négyötöde nem volt kommunista.

A plenáris üléseket közel hatvan, a különböző bizottságokban pedig 
több mint ezerháromszáz felszólalás hangzott el s több száz hozzászó
lást írásban nyújtottak be az elnökséghez. Mindezért és a még fel sem 
sorolható tényékért nevezhette Romesh Chandra a Békeszerető Erők 
Moszkvai Világkongresszusát a világ népei első közgyűlésének, mert a 
világ közvéleményének ilyen nagyszámú és széles körű képviselete mind
eddig sehol és semmiféle alkalommal nem találkozott. A találkozás lehe
tőségét a kongresszus célja adta meg: a nemzetközi helyzet pozitív vál
tozásait és a nemzetközi békemozgalom helyzetét figyelembe véve moz
gósítani kell mindazokat az erőket, amelyek készek cselekedni a békéért, 
a nemzetközi biztonságért és a leszerelésért, a nemzeti függetlenségért és 
a különböző társadalmi berendezettségű államok közötti békés együtt
működésért.

A hét napon át tartó — jórészt bizottságokban folyó — sokoldalú 
tanácskozás lehetővé tette, hogy a résztvevők a nemzetközi helyzet min
den területét alaposan megvizsgálják és ugyanakkor hosszútávú progra
mot készítsenek a nemzetközi békemozgalom részére.

1. A kongresszus küldöttei egységesen foglaltak állást a béke és a 
békés egymás mellett élés elve mellett.

2. A kongresszus alaphangja antiimperialista volt. A vitákban részt 
vevők sokféle módon elítélték a haladó rendszerek elleni imperialista tá
madásokat, a katonai puccsokat, a nyílt és a burkolt agressziókat, az ún. 
helyi háborúkat, a kolonializmust és a neokolonializmust.

3. Nagyon sok résztvevő (főleg az ún. „harmadik világból” valók) 
méltatta a Szovjetuniónak és a szocialista országoknak a világbéke mel
letti, a békés egymás mellett élésért folytatott harcát, a felszabadító moz
galmaknak nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását.

4. Erőteljes szolidaritás nyilvánult meg — néha ugyan ellentmondá
sokkal is tarkítva pl. a közel-keleti kérdésben — az igazságos céljaikért 
küzdő arab népek mellett és teljes egységben a vietnami, a laoszi és a 
kambodzsai nép, továbbá Chile népe és a portugál gyarmatosítók ellen 
harcoló szabadságharcosok mellett.

5. A kongresszus mindennél jobban bizonyította, hogy napjainkban 
mennyire összefonódik, egymástól elválaszthatatlanná válik a békemoz
galom és az elnyomott népek felszabadítási küzdelme.
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A kongresszus általános légkörét

az jellemezte, hogy a légkülönfélébb politikai áramlatok képviselői azt 
keresték, ami a különböző irányzatokat összekapcsolja és amiben meg
valósítható a közös érdekű együttműködés. Ezen az alapon született meg 
az az elhatározás, hogy a Nemzetközi Előkészítő Bizottságból alakult 
Összekötő Bizottság a kongresszus után, az elkövetkezendő év február
jában ismét üljön össze. A szocialista országok — köztük hazánk — kép
viselői azzal a feltétellel és reménységgel járultak hozzá az Összekötő 
Bizottság közeljövőbeni összehívásához, hogy annak tevékenysége nem 
fog kimerülni a nemzetközi életben oly jól ismert „bizottságosdi mun
kában” , hanem éppenséggel tovább építi mindazokat az utakat, célokat, 
amelyeket á kongresszus iránymutatóan kimunkált.

A kongresszus új módszerű munkáját jól tükrözte az, hogy ez alka
lommal nem egyszerűen „általában” volt szó a béke kérdéséről, hanem 
tizennégy bizottságban a béke megteremtésének, fenntartásának konkrét 
kérdéseiről tárgyaltak.

A békés egymás mellett élés és nemzetközi biztonság bizottság szov
jet előadója tudományos elemzést adott a békés egymás mellett élés po
litikai és társadalmi együtthatásának működéséről, a gazdasági, kereske
delmi és kulturális kapcsolatok bővítése és fejlesztése szükségességéről. 
Rámutatott arra is, hogy a békés egymás mellett élés megvalósítása egy
idejűleg jelent együttműködést és harcot. Együttműködést az államok kö
zött a be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök alapján; harcot az im
perializmus mindenfajta megnyilvánulásával, ellenséges, fellazító szándé
kú ideológiájával szemben.

A Közel-Kelet bizottság munkájában több mint hatszázan vettek 
részt és száznegyvenen jelentkeztek felszólalásra. A bizottság ülése a leg
erősebb feszültség napjaiban zajlott, s ez növelte az érdeklődést a bi
zottság munkája iránt.

A felszólalók követelték az izraeli csapatok kivonását a megszállt 
arab területekről; sürgették az ENSZ 242. számú határozatának végrehaj
tását, elítélték Izrael területrabló törekvéseit, követelték a palesztinai 
arab népek törvényes jogainak tiszteletben tartását, támogatták a Biz
tonsági Tanács Tűzszüneti határozatát, elismeréssel szólották Brezsnyev 
főtitkárnak — különösen is a kongresszuson kifejettt békepolitikájának 
—, és ezzel párhuzamosan felelőtlenségnek ítélték az USA hadseregének 
riadóztatását. A nagy többséghez képest elenyésző volt a disszonáns hang, 
vagy éppen az izraeli politikát támogató vélemények aránya.

A bizottságban nagy tetszést aratott a két magyar küldött, D. Káldy 
Zoltán és Rudnyánszky István felszólalása. D. Káldy Zoltán püspök a vi
tába három új elemet kapcsolt be:

1. elítélte azt, hogy Izrael a vallás védelmében próbálja igazolni ag
resszióját, azt az agressziót, amely egyszerre rejt magában „vallásos hi
tetlenséget” és erkölcstelenséget;

2. hangsúlyozta, hogy Tel Aviv egész politikai gyakorlatával azt az 
ENSZ-t veszi semmibe, amelynek állami létét köszönheti;

3. s végül, személyes tapasztalatai alapján, drámai erővel ecsetelte a 
palesztin menekülttáborok lakóinak testi-lelki nyomorúságát és kifej
tette, hogy a békés rendezésre emberiességi szempontból is szükség van.

Az európai biztonság és együttműködés bizottság vitáiban több mint 
száz delegátus vett részt. A magyar javaslatot dr. Berecz János ismer
tette. E javaslat szerint egy, az európai államok együttműködését bizto
sító közös állandó szerv feladata lenne biztosítani az állandó vélemény- 
cserét, információcsere szervezését, folyamatos sokoldalú konzultációt,
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ajánlások kidolgozását, az összeurópai értekezlet szükséges ösztönzését, 
elősegítve az európai biztonság és együttműködés rendszerének megte
remtését.

Magyar részről felszólalt dr. Bartha Tibor püspök is. Felszólalásá
ban arról beszélt, hogy a politikai enyhülés szerepe elsődleges, mert csak 
a bizalom légkörében jöhet létre szélesebb körű megegyezés.

A bizottság záródokumentumát egyhangúlag fogadták el. A doku
mentum kifejti, hogy Európában az enyhülés terén az utóbbi időben el
ért eredmény megegyezik a nemzetközi kapcsolatokban tapasztalható vi
lágméretű tendenciákkal. A résztvevők hangoztatták, hogy nemcsak 
a kormányok, hanem a népek, a társadalmi szervezetek — köztük az 
egyházak — is feladatuknak kell, hogy tekintsék azt, hogy egyre céltu
datosabban beleilleszkedjenek ebbe a folyamatba. Reálisan rövid időn be
lül meg kell tartani az európai biztonsági és együttműködési konferenciát 
s egységes volt ez az állásfoglalás abban is, hogy a konferenciának egy 
állándó nemzetközi szervezetet kell létrehoznia, amely folytatja a meg
kezdett munkát.

A nemzeti függetlenségi mozgalmak.

A  vita során százhat felszólalás hangzott el. Több felszólaló utalt ar
ra, hogy a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mel
lett élésének politikája kedvező feltételeket teremt a nemzeti felszaba- 
dítási küzdelemhez és lehetővé teszi a nemzeti függetlenségi harc kom
binálását a harmadik világháború megelőzésére irányuló erőfeszítésekben.

A társadalmi problémák és az emberi jogok bizottság volt az egyik 
legnépesebb: ülésein mintegy hétszázan vettek részt, és száznegyvenha- 
tan szólaltak fel.

A vita legfőbb jellemzője — a többször is megnyilvánuló negatívu
mok ellenére — az volt, hogy a nyugati országokból és főleg a harma
dik világból jött kültödtek az emberi jogoknak a saját országaikban tör
ténő megsértéséről informálták a bizottságot. A felszólalók többsége el
ismeréssel adózott a Szovjetuniónak és a szocialista országoknak az embe
ri jogok tényleges és a társadalom minden rétegére kiterjesztett bizto
sítása terén elért eredményeikért. A felszólalásokban természetszerűen 
kapott nagy teret a chilei helyzet, a dél-vietnami kérdés és az afrikai por
tugál gyarmatok problémája.

Szomorú és egyes nyugati egyházi körökre szégyenletesen negatív 
szerepet vállalt a „Belga Keresztyén Mozgalom” képviselője, aki a Cseh
szlovák Szocialista Köztársaságok Szövetsége ellen intézett kirohanást. 
Viszont az is a valósághoz tartozik, hogy ezt és a hasonló felszólalásokat 
éppen egy amerikai delegátus utasította vissza, mégpedig különösen is 
erélyesen. Ennek az amerikai képviselőnek végül is olyan sikere volt, 
hogy utána már egyetlen nyugati delegátus sem kísérletezett ellenséges 
hangulat teremtésére.

Az élénk és konstruktív vita után elfogadott záródokumentum utal 
arra, hogy a békés egymás mellett élés, a népek közötti együttműködés 
jó körülményeket teremt a társadalmi és demokratikus fejlődéshez nem
zetközi és nemzeti vonatkozásokban. A béke és az enyhülés elősegíti az 
emberek társadalmi és demokratikus jogainak biztosítása érdekében kö
tött számos nemzetközi szerződés és megállapodás betartását. Utal arra 
is, hogy az utóbbi évtizedekben az emberiség jelentős sikereket ért el 
ezen a téren, de még sok társadalmi probléma megoldatlan, az emberi 
jogokat gyakran durván megsértik. Megemlíti, hogy a kolonializmus és
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a neokolonializmus, a fasiszta diktatórikus rendszerek létezése, az agresz- 
sziós nyugati politika és az ebből következő fegyverkezési verseny és fő
leg a fegyveres konfliktusok akadályozzák a társadalmi fejlődést és az 
emberi jogok hatékony védelmét. A nemzetközi enyhülés és a békés egy
más mellett élés politikája új távlatokat nyit a társadalmi fejlődésben és 
az emberi jogokkal összefüggő számos probléma megoldásában.

Az együttműködés a kormányközi és a nem-kormányközi szerveze
tek között bizottság tanácskozásain több szó esett arról, hogy a nemzet
közi szervezetek, beleértve a nem-kormányközi szervezeteket is, nagy
mértékben járulhatnak hozzá a nagy nemzetközi problémák megoldásá
hoz. Éppen ezért nagyon fontosnak mondták ezekenek a szervezeteknek 
szoros együttműködését.

A három magyar felszólaló között ott volt dr. Tóth Károly, a Ke
resztyén Békekonferencia főtitkára, aki a KBK nevében azt javasolta, 
hogy alakítsanak kutatócsoportot a nemkormányközi szervezetek együtt
működésének tanulmányozására.

A Chilei izottság munkája inkább szolidaritási demonstrációhoz ha
sonlított, mint bizottsági vitaüléshez. A felszólalók kivétel nélkül annak 
a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a helsinki szolidaritási konfe
rencia és a moszkvai világkongresszus felhívása alapján a legkülönbö
zőbb erők egyesítésével rendkívül fontos egy széles bázisú, nemzetközi 
szolidaritási mozgalmat indítani. Hangsúlyozták, hogy a chilei katonai 
puccs nem elszigetelt jelenség (s hogy ez így igaz, annak éppen akkor 
lehettünk Görögországban tanúi, amikor ezeket a sorokat leírtam), ha
nem része az imperializmus és a nemzetközi reakció kísérleteinek arra, 
hogy elveszett vagy elveszőben levő hatalmát visszaszerezze.

Megrendítő hatást váltott ki a bizottsági ülésen, hogy a tanácsko
zás idején utcát neveztek el Moszkvában a mártírhalált halt Salvador 
Allenderől.

A plenáris üléseken

és a bizottságok tanácskozásain kívül több baráti és „szakmai” találkozó
ra is sor került. A kongresszuson részt vett egyházi személyiségek Za- 
gorszkba látogattak el, ahol Pimen pátriárka fogadta a küldötteket. A va
lóban „ökumenikus” találkozón felszólalt dr. Ijjas József kalocsai érsek 
és dr. Bartha Tibor püspök is. Nekünk magyar evangélikusoknak külön 
is jó volt hallani és látni püspök elnökünk — D. Káldy Zoltán — hang
ját a rádióban és látni őt a televízió képernyőjén. Az viszont még to
vább növeli örömünket, hogy a szovjet rádióhallgatók és tv-nézők is 
megismerhették azt a magyar evangélikus egyházi vezetőt, aki tudja és 
valja „egyházi” és „emberi” ügynek a béke szolgálatát. . .

összegezés helyett

legyen szabad annak a finn Risto Lehtonen-nek a szavait idéznem, aki 
a Lutheránus Világszövetség hivatalos küldötteként vett részt a moszk
vai világtalálkozón és, aki az LVSZ hivatalos kőnyomatosában (1973. no
vember 8., 53/73 szám) megjelent beszámolóját a következő mondatok
kal fejezte be:

„A lutheránus egyházak a sok felvetett kérdésre nem tudnak közös 
és egyező feleletet adni. Ennek ellenére, a béke és az igazságosság ér
dekében végzendő konkrét munkára való félreérthetetlen felhívás —
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amely a keresztyén hitvallásból is kicsendül — azt követeli meg tőlünk, 
hogy konkrét lépéseket tegyünk. Ezeknél a lépéseknél viszont nem le
het ignorálni a Szovjetunió által vezetett békemozgalmat.”

Az is reménységünk, hogy a Békeszerető Erők Moszkvai Világkong
resszusa az eddiginél is több embert — közöttük hivő, keresztyén embett 
is — indított vagy indít el az emberiség békéjének konkrét és hatékony 
szolgálatára.

Dr. Vámos József

MEGJELENT 

D. Dr, Pálfy Miklós,
Muntag Andor,
Solymár Péter:

AZ ÓTESTÁMENTOM VILÁGA
című könyve 

Ára: 100,—  Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Egyházunk a béke m unkálásában

„Hívők és nemhivők” együttmunkálkodása a békéért
Feladatom első tekintetre könnyűnek látszik, sőt szinte feleslegesnek. 

Aligha akadhatna ma felelősen gondolkozó keresztyén, aki a témában 
felvetett kérdésre ne válaszolna egyértelmű igennel. Legfeljebb egészen 
szélsőséges „pietista” vagy „szektás” álláspontról kérdőjélezhetik meg 
egyesek, de az ilyenek általában elutasítanak elvileg minden együttmű
ködést a „világ” és a hívők közössége között.

Még pár évtizeddel ezelőtt nagy jelentősége volt a híres hasonlatnak: 
ha egy autó el akar ütni egy járókelőt, nem törődhet a keresztyén azzal, 
miféle világnézetű emberekkel együtt ugrik az illető segítségére, akiről 
semmi közelebbit nem tud. Hogy ez a hasonlat ma már nem feltűnő, mu
tatja: a keresztyénség gondolkozása jelentősen fejlődött ebben az
irányban.

Mégsem hiábavaló, ha megpróbálunk az adott témának mélyére ha
tolni teológiai gondolati eszközökkel, mert több olyan igazság világosod
hat meg előttünk, amely talán szunnyad sokakban, de jó, ha tudatossá 
válik és megfogalmazódik.

A háború megítélése és a béke reménysége
A hábo rú mint két ország közötti viszály, mint nemzetközi ellentétek 

megoldásának eszköze egyre inkább lehetetlenül. Az emberiség erkölcsi 
tudatában is és a gyakorlatban is. Ez történelmi fejlődés eredménye. Még 
csak nem egészen hatvan esztendő múlt el az első világháború kitörése 
óta, de gondolkozásban csillagászati távolságban vagyunk attól a lelke
sedéstől, örömujjongástól, ami 1914-ben a háború kitörésének hírét embe
rek százezreiben fogadta. A mi korunk háborúit nem kíséri már kezde
tükben sem a háború gondolatának mámora. Sőt inkább elutasító és el
ítélő lett a köztudat a háborút illetően.

Szerepe van ebben a kijózanodásban a háború fokozódó borzalmai
nak, a hátország és a front közötti határvonal eltűnésének, tehát a közel
múlt tapasztalataiból támadó jogos félelemnek a totális háborútól. Még 
nagyobb szerepe van benne a jövő aggodalmának, a hihetetlen módon tö
kéletesedett fegyverzetnek, a nukleáris bombák pusztító hatásának. Gon
dolkozó emberekben bizonyára közrehat a történelemnek az a tanulsága, 
hogy a háborúk soha nem oldották meg a nemzetközi kérdéseket, leg
többször még azt sem érték el, amiért vívták őket, s mindig új háború 
magját vetették el. Jelenünkben pedig a háború értelmetlenségét, képte
lenségét fokozza az erők egyensúlya.

Ezeken a kényszerű okokon kívül, persze ezek hatására is, közreját
szik a háború gondolatának fokozódó elutasításában az emberiség erköl
csi tudatának fejlődése. Amiben a középkori ember eszményit látott, bá
tor, hősi lovagi tettet, annak a mai ember inkább az embertelen követ
kezményeit látja, s gyilkolásnak érzi, ostoba, szörnyű gyilkolásnak. Két
ségtelenül számolhatunk korunkban az emberiség köztudatának bizonyos 
mértékű, kisebb vagy nagyobb fokú humanizálódásával. Az ősember fel
tehetően jogosnak tartotta, ha bunkójával agyonüti a másik embert, mert 
vadászterületére tévedt. Ehhez hasonlót már évszázadok, sőt évezredek
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óta gyilkosságnak bélyegez az emberi tudat. A háborút még néhány évti
zeddel ezelőtt is megengedhetőnek vagy szükséges rossznak tartotta a 
közvélemény, s így vagy úgy erkölcsi igazolást is kapott a közgondolko
zásban. Ma egyre inkább fokozódik a háború erkölcsi elítélése az embe
rek gondolkozásában.

A háború elítélése a köztudatban és önpusztító, sőt világot felgyújtó 
lehetősége a gyakorlatban — ez a kettő együtt emel gátat jelenünkben a 
háború elé. A gát nem tökéletes, hiszen — folytatva a hasonlat nyelvén 
— vannak hézagai, de egészében mégis áll most már évek óta szilárdan, 
pedig nemegyszer fenyegette összeomlás. Képies beszéd nélkül: folytak 
háborúk jelenünkben a föld több pontján, de továbbterjedésük ellen és 
megszüntetésükért hatalmas erők mozdultak meg és nem sikertelenül; az 
pedig óriási dolog, hogy egyik sem válhatott újabb világháborúvá. Isten 
gondviselő kezét látjuk benne, de az ő gondviselése emberi eszközökkel 
érte ezt el. A jelen nagy, történelmi jelentőségű eredménye, hogy a békés 
egymás mellett élés gondolata és megvalósítani próbálása jellemző a 
nemzetközi viszonylatokra.

Nem mintha nem lennének nagy világfeszültségek, megoldhatatlan 
ellentétek a világrendszerek között, egyes országok, népek között! Ko
runk társadalmi, gazdasági ellentmondásai, a népek fejlődésének kiáltó 
különbözőségei játszanak közre ebben, nem szólva a faji önzés, a nemzeti 
vagy népi sovinizmús és más igazságtalanságok jelentkezéséről. De annak 
felismerése egyre jobban tör utat a közgondolkozásban és államférfiak
nál, hogy az ellentétek megoldása, az igazságtalanságok rendezése csak 
megegyezés útján, az ehhez vezető tárgyalások hosszadalmas, bonyolult 
útján, az elkerülhetetlen kompromisszumok útján érhető el. Számos pél
dát hozhatnék fel napjainkból, de ezeket minden újságolvasó, rádióhall
gató, televíziót néző jól ismeri.

A háború keresztyén megítélése szintén örvendetesen változott. Más
fél évezred óta Augustinus egyházatya álláspontja nyomta rá bélyegét a 
nyugati teológiára. Ö átvette a római jogból a „bellum justum” fogalmát. 
Igazságos háborún a római birodalom érdekében vívott háborúkat értet
ték. Magasabbrendű ugyan az aszkéták és kegyesek élete — írja Augus
tinus egy lelkiismereti nehézségekkel küzdő katonai parancsnoknak —, 
mégis miközben egyesek a láthatatlan ellenséggel küzdenek a háborús- 
kodókért való imádsággal, addig a római katonák harcolnak értük a bar
bárokkal folytatott háborúban. Egy másik írásában olvassuk: „Mit is 
mondhatnak a háború ellen? Azt talán, hogy emberek, akiknek egyszer 
úgyis meg kell halniuk, elpusztulnak...? Ezt kifogásolni azokhoz illő, 
akik félnek, de nem istenfélők.” 1 Hasonló gondolatokkal lehetett talál
kozni az ötvenes években „azoknak az atomteológusoknak az érvelései
ben, akik azt mondják, hogy jobb egy atombomba által elpusztulva üd
vösségre jutni, mint nem-keresztyén államban élni, illetve, hogy jogosult 
preventív önvédelemből a nem-keresztyén államokra atombombát dobni.”2

A protestáns teológia még századunk első felében is lényegében az 
augusztinuszi felfogást képviselte, amikor a védelmi háború jogosultságát 
hangoztatta, hozzátéve, hogy támadó háború is lehet „igazságos háború” . 
Csak egy evangélikus etikust idézek a harmincas évekből: „Az első, amit 
teológiailag a háború (kérdéséhez) szólnunk kell, a ténylegességének elis
merése és az óvás minden ideológiai rajongástól... A keresztyén etika 
parancsa, hogy először minden más lehetőséget ki kell meríteni (a békés 
megoldásra), mielőtt az ,ultima ratio’ alkalmazására sor kerül. . .  Nem 
jelent problémát a védekező háború puszta jogos védelemből. Ebben az 
esetben az erkölcsi felelősség a támadóé. Igazat kell adnunk azonban a 
katolikus morálteológiának, hogy támadó háború is lehet igazságos há
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ború’ ... ” (Alfréd Dedo Müller)3 Az ultima ratio „a királyok végső érve”, 
azaz a fegyverek ereje, amely a hódító politika utolsó étve a gyengébb 
államokkal szemben.

Nem tagadhatjuk, hogy a második világháború éveiben itt Magyar- 
országon sem láttunk tisztán — kevés kivétellel — a háború keresztyén 
megítélésében. Ma már egyre szélesebben hatol előre a keresztyén gon
dolkozásban világszerte a háborúnak mint nemzetközi vitás kérdések 
„elintézése” eszközének az elutasítása teológiai alapon is. Aligha lenne 
visszhangja komoly gondolkozású keresztyének között olyan állításnak, 
amely antikommunista keresztesháborút teológiai érvekkel próbálna alá
támasztani. A háborút elítélő helyes keresztyén látás terjedésében jelen
tős szerepe van, közvetlenül és közvetve, a Keresztyén Békekonferencia 
fáradozásainak és a nemzetközi egyházi konferenciák, római katolikus 
vonalon a pápa, ilyen irányú megnyilatkozásainak. A háború teológiai 
elítélése és a béke teológiai igenlése ma már annyira természetes, hogy 
e téren a konkrét feladatok kerültek előtérbe. Megfigyelhetjük, hogy a 
béke érdekében a különböző keresztyén megnyilatkozások nem általános 
elvi megállapításokat tesznek csupán, hanem a nemzetközi élet neural
gikus pontjaira, a földünk háborús tűzfészkeire vonatkozóan konkrét cé
lokért küzdenek.

A béke reménysége elé a keresztyén teológiai gondolkozásban sok
szor akadályként hárult az eszkatológia helytelen értelmezése. Azt mon
dották, hogy a Szentírás szerint a béke a földön az „utolsó dolgok” közé 
tartozik, a végidő is háborúval jön el, s a béke megvalósulása Isten or
szága teljességre jutásához, Krisztus újbóli, diadalmas megjelenéséhez 
kapcsolódik.

Az Üjszövetségnek a történelem órája előrehaladásával kapcsolatban 
a háborúk fokozódásáról szóló szavai nem értelmezhetők történeti jóslat
ként. Látszólag ugyan biblikus szemléletnek tűnik, ha valaki beépíti hi
tébe Krisztus vissza jövetelét megelőző jelenségként a háborús pusztítás 
apokaliptikus látványát (Mk 13,7—8), sőt a megjelenő Krisztus mennyei 
seregekkel vívott nagy ütközetét a föld hatalmasai ellen (Jel 19,11—21). 
Mindez azonban csak a verbális inspiráció alapján tűnhet „bibliai igaz
ságnak” . A jelzett bibliai helyek írásmagyarázati kifejtése messzebb ve
zetne, elég annyit hozzáfűznöm: a háborúk képzete a világ jövőjéről al
kotott újszövetségi képbe egyrészt az Üjszövetség íróinak jelenéből, töb
bek között Jeruzsálem Krisztus után 70-ben történt győzelmes római ost
romából vetítődik, másrészt a korabeli apokaliptikus irodalomból. Ehhez 
az egzegetikai érveléshez hozzájárul az a dogmatikai megfontolás, hogy 
a Szentírás nem tudományos ismeretek tára földünkre vonatkozóan, tehát 
futurológiái megállapításokat sem vehetünk belőle, hanem Istenről való 
kinyilatkoztatás, aki szuverén módon formálja, előttünk rejtetten, a jö 
vendőt. A békéért való fáradozásunkat nem béníthatja olyan gondolat, 
mintha a Szentírás és keresztyén hitünk alapján a háborúk hozzátartoz
nának az emberiség sorsához, sőt Isten világkormányzó akaratához.4

Az együttmunkálkodás történeti és teológiai alapja

1. Hívők és nemhivő világnézetű emberek kapcsolata is nagy átala
kuláson ment keresztül ezekben az évtizedekben. Ezt az átalakulást ne
vezem az együttmunkálkodás történeti alapjának. A találkozás elvileg a 
humánum síkján történt. A keresztyén gondolkozásban nem régen erő
södött meg a humánum jelentőségének teológiai felismerése. Ez a dog
matikai eszmélés hozta magával, hogy pozitív módon változott a keresz-
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tyén szemlélet azokról a nemhivő emberekről, akik az igazi emberség 
megvalósítására törekszenek személyes és közösségi vonatkozásban 
egyaránt.

Az emberek igazi érdekét szolgáló célok platformot kínáltak: a közös 
cselekvés területét az éhség megszüntetéséért, a jobb egészségügyi és kul
turális körülményekért, a faji megkülönböztetés ellen, az igazságosabb 
társadalmi rendért, a békéért, a fejlődő országok gazdasági megerősödé
séért, a környezetvédelemért — hogy az egyik legújabban felismert fel
adatot is említsem.

A humánum megbecsülése és szolgálata révén kölcsönös tisztelet is 
kifejlődött sok esetben. Egy Albert Schweitzert vagy egy Martin Luther 
Kinget — akik egész életükön át hivő keresztyének és bizonyságtevők 
voltak — az emberekért és az emberiségért végzett munkájuk, igaz em
berségük alapján az őszinte megbecsülés és elismerés érzései öveztek a 
nemhivők táborából is. Fordítva is megfigyelhető: ma komoly keresztyé
nek részéről jelentős értékelés illeti egy Marx Károly gondolatait és élet
művét, vagy jelenünk nem egy kommunista egyéniségét.

A nemhivőkkel való kapcsolat pozitív tartalmú alakulásához hozzá
segítette a keresztyénséget az ún. nagykonstantinuszi korszak vége. Rá 
kellett jönnie az egyháznak, hogy nem ő irányítja a világot, az államot, 
egyre kevésbé hatja át a társadalmakat, hanem helyébe a szekularizált 
ember lépett. S ha hivő módon gondol bele az egyház a megváltozott 
helyzetébe, akkor az alázatos, sok tekintetben új, szolgáló szerep válla
lása is segíti megnyílni szemét és szívét azok felé, akik nem hivő alapon, 
de jelentősen befolyásolják korunk eseményeit, gondolkozását, tömegeit. 
A szekularizáció folyamatának előrehaladása közben az egyház vagy ke
zet fog a szekularizált emberekkel, vagy kirekeszti magát a társadalom
ból, az emberiségből, és szektává lesz, gettóban találja magát.

Az együttmunkálkodás történeti alapjait képezi az új szocialista ál
lamokban, hogy az államvezetés és az egyházak között aktív kapcsolat 
létesült, amelynek révén a két fél közelebbről megismeri egymást és kö
zös feladatokban találkozik, így a béke munkálásában is. Hazánkban en
nek jelei megfigyelhetők az egyházi sajtóban, a lelkészi munkaközössé
gek előadásaiban, a papi békegyűléseken, a Hazafias Népfront alkalmain, 
sőt a prédikációkban is.

2. A hívők és nemhivők együttmunkálkodásának teológiai alapját a 
lutheránus teológia nézőpontjából éppen hazai egyházunk teológusa fejti 
ki tanulmányában egy német nyelvű, a múlt évben Nyugaton megjelent 
gyűjteményes kötetben.5 Nagy Gyula tanulmányából az idevágó részle
tek gondolatmenete: Luther jól ismert tétele Isten egyedülmunkálkodó 
voltáról a teremtményeiben (lárváé Dei, Isten álarcai), nemhogy kizárná 
az ember közreműködését, hanem az embert Isten munkatársává avatja 
a földi történésekben, természetesen nem a kegyelemből hit által való 
megigazulásban. „A  keresztyén látás tehát az emberi cselekvést Isten cse
lekvésében való részvételnek, .kooperációnak’ tekinti a világ folytatódó 
történeti fejlődésében.”

Isten az embervilágot és a történelmet — folytatja a gondolatmenet 
— nem közvetlenül kormányozza, hanem gondviselése emberi tevékeny- 
ség alakjába van „bepólyálva”, tehát eközben „munkatársaiként” nem- 
hivőket éppen úgy felhasznál, mint a hit embereit. „Isten kezében ki
emelkedő eszközök lehetnek nemkeresztyének is az emberi élet megóvása 
és meggazdagítása szolgálatában, akik odaadásukkal és hivatási hűségük
kel keresztyéneket is megszégyeníthetnek. Ezt az igazságot nekünk, nem
keresztyén társadalomban élő keresztyéneknek, a szocialista Kelet-Euró- 
pában nagyon alázatosan, ismételten tapasztalnunk kellett.”
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A lutheri etikának fontos feladata ma — folytatja — az Isten rejtett 
uralmának kiértékelése a világeseményekben, az emberi társadalomban. 
Istennek szüksége van rejtett világkormányzásában a nemhivőkre is, 
mindazokra, akik lelkiismeretük belső törvénye szerint ellene dolgoznak 
a bűn „személytelen formájának” , így a társadalom „bűnös struktúrái
nak” . Ez mindenesetre öntudatlan kooperáció a világ Teremtőjének és 
Fenntartójának működésével. A keresztyének pedig tudatos és felelősség- 
teljes „munkatársai Istennek” ezen a világon. Ugyanazokat a jó cseleke
deteket, az egyes ember és a társadalom javára hasznosakat, megtehetik 
és megteszik nemkeresztyének is, gyakran sok keresztyént megszégye
nítve. A nemkeresztyénekkel közös ezeknek a cselekedeteknek objektív 
szolgáló jellege, a rejtett kooperáció Isten világuralmával. A különbség: a 
hit belső természete, a tudatos és felelős belesimulás Isten munkájába, a 
„kooperáció teljes alakja” .

Eddig az idézett tanulmány témánkat érintő gondolatai. Jelentősége 
több más mellett éppen az, amit a szerző tudatosan maga elé tűz, hogy 
a lutheri teológia fogalmi világában jut el pozitív látásra az emberi cse
lekvés értékét, valamint témánkat illetően, hiszen — amint megfogal
mazza — „az emberi cselekvés teológiája” a lutheri teológiának mindig 
„kritikus pontja” volt.

3. Más teológiai vonalon ugyanerre az eredményre jutunk: hivők 
és nemhivők együttmunkálkodásának igenlésére az emberek, az emberi
ség, így a béke érdekében. Azért helyezek egy másik gondolatsort az elő
ző mellé, mert megközelíthetjük a kérdést nemcsak a lutheri alapokból 
kiindulóan Isten rejtett világkormányzása és az „Isten munkatársai” tétel 
kibontásával, hanem egyetemesebb keresztyén gondolatok jegyében is. 
Ennek az előzővel nem ellentétes, hanem párhuzamos teológiai útnak ta
lán az a jelentősége is van, hogy olyan központi bibliai fogalomból bom
lik ki, amely hivők és nemhivők számára egyaránt érvényes, tehát már 
maga az elvi alap összekapcsoló erejű, s nem idegen egyik féltől sem. Ez 
pedig a „szeretet” .

Az újszövetségi „szeretet” hitbeli tartalma sajátosan keresztyén: Is
ten Krisztusban megjelent szeretetének továbbáradása a Krisztusban hivő 
ember életén, tettein át. De ugyanakkor valósága az egész világot átfogja. 
Cselekvési tartalma pedig azonos a hittől független, igazi emberi szere
tettel: áldozatosan, önfeláldozóan segítő, a másik javára tettekben meg
nyilvánuló.

Ez az agapé-szeretet két irányban segíti a hivő ember oldaláról a hi
vők és nemhivők együttmunkálkodását az emberek, a társadalom, az em
beriség javára szolgáló célokért, a békéért is.

A jézusi szeretet nem ismer gátat, különbséget ember és ember kö
zött. Ahogyan áthidalja a népi, faji, társadalmi ellentéteket, átíveli — 
nem megszünteti — a világnézeti szakadékot is, s őszintén, becsületesen 
állítja a hivőt a nemhivő mellé a közös cselekvésben. Ez az agapé egyik 
irányú jelentősége adott kérdésünkben: a hivő embert belülről teszi mun
katársává a nemhivőnek a közös feladatban.

A másik irányú jelentősége: az agapé űzi, hajtja a keresztyén hivőt 
mindenfajta emberi nyomorúságon való segítésre, az irgalmas samaritá- 
nus módján, ismét nem nézve azt, hogy a bajban levő embert milyen faji, 
vallási vagy társadalmi különbség választja el tőle. A mi korunkban az 
agapé-szeretet már nemcsak egyéni viszonylatban ad elénk embertársi 
feladatokat, hanem a népek, az emberiség bajain strukturális segítésre 
ösztönöz, a gazdasági élet, a társadalom, a nemzetközi kapcsolatok szer
kezetének változásával. Ezért tudhat közös erővel dolgozni az emberek 
érdekében hivő és nemhivő, mert rugó és cél lényegében mindkettőnél
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azonos lehet: a szeretet rugója és a szeretet célja —, azaz segíteni a je
lenben az embertelen körülmények között élő embertömegeken, megóvni 
őket a háború borzalmaitól, és igazságosabb, emberibb jövőt készíteni az 
új nemzedéknek.

Meg kell állnunk ennél a gondolatnál, mert sok hivő keresztyénben 
nem tisztázott a szeretet célja. Még mindig vannak keresztyén hivők, 
akik úgy gondolják, hogy a szeretetük segítő munkája előtt lebegő elsőd
leges, közvetlen cél az Isten dicsőségének növelése a földön. Ez nem igazi 
agapé-szeretet. A jézusi szeretet azért segít az emberi nyomorúságon, 
mert szánja az ínségben levőket és jót akar nekik. A másik emberen, em
bereken való segítés az agapé közvetlen célja. Hátsó gondolatok nélkül 
segít! Mindent az emberért! — ez az igazi keresztyén gondolkozás. Hogy 
ezzel Isten terveit szolgáljuk és az ő dicsőségére cselekszünk, az kétségte
len, és tudjuk is hitünkben. De nem ez a hajtóerő, hanem „pusztán” a 
szeretet, amely valóban nem tud mást tenni az emberi nyomorúság egyé
ni esetei vagy nagyméretű, kollektív megnyilvánulásai láttán, mint segí
teni közvetlenül vagy a struktúrák megváltoztatásával.

Hadd iktassak ide megvilágító illusztrációnak részletet egy irodalmi 
kritikából. A szóban forgó cikk Moldova György nemrégen megjelent, a 
protestáns gályarabokról szóló történelmi regényét, a Negyven prédiká
to r i  méltatja.6 Nagyra értékeli a könyvet, csak két kérdőjelet helyez 
mellé. Nekünk, keresztyéneknek, mindkét kérdőjele nagyon tanulságos, 
de ide most csak a második tartozik: „Az is zavar, hogy a főhős (Kocsi 
Csergő Bálint református prédikátor) nem szereti az embereket, akikért 
föláldozza magát. No, hiszen, a Sógorok utcájában nehéz is szeretni va
lakit. A megmentettek és a megvédelmezettek nem hálásak, a példamu
tatás beleveszhet a mindennapiságba. Igaz. De hát miért a helytállás, ha 
nem értük, a gyengékért, hitványokért, gyáva meghunyászkodókért és 
piti haszonlesőkért? A helytállás nem önmagában érték.” (Bárdos Pál) 
Nem a regény eme kritikájának jogosultságához akarok hozzászólni, ha
nem ámulva állok meg e sorok önmagában való igazsága előtt. Ez jézusi 
hang, noha marxista újságban jelent meg, s bennünket önvizsgálatra 
késztet. Itt éppen a keresztyén főhőst éri az elmarasztalás: micsoda áldo
zatvállalás az, amely csak hitből történik, de nem szeretetből ?!

Ezzel a példával szeretném megvilágítani: az igazi keresztyén szere
tet — valódi szeretet, tehát az emberekért történik, a méltatlanokért, há
látlanokért, „a gyengékért, hitványokért, gyáva meghunyászkodókért és 
piti haszonlesőkért” . Jézus is ilyenekért halt meg, értünk. Bármennyire 
élesen hangozzék is ez a fogalmazás, ahogy írom: a keresztyén szeretetet 
a „Mindent az emberért!” cél vezeti és nem a „Mindent az Istenért!” Mert 
tudja: az utóbbi csak az elsőnek őszinte, teljes vállalásával valósul meg, 
anélkül, hogy ezt keresné, a szeretetének szolgálata által. Máskülönben a 
„Mindent az Istenért!” jelszavával nem egy embertelen tettet lehetne 
menteni az egyháztörténelem folyamán. Az inkvizítorok is úgy vélték, 
hogy Isten dicsőségére cselekesznek. De Isten dicsőségére nem cseleked
het senki, aki nem mindent, az emberért akar tenni!

A hivők és nemhivők együtt munkálkodása a békéért — a háború 
átkának elhárításáért és a béke áldásaiért történik, azaz közös alapja az 
embereken, emberiségen segíteni akaró szeretet. Hivő emberekben az 
együttműködés teológiai alapja az agapé-szeretet.

Sokat lehetne erről mondani, de zárnom kell a gondolatmenetet. 
Ezért csak egy részletet emelek ki az agapé-szeretet következménysorá
ból témánk tekintetében. „A szeretet mindent remél” — olvassuk többek 
között a híres újszövetségi fejezetben (1 Kor 13,7). Pál apostol személyes 
vonatkozásban érti, minden valószínűség szerint úgy, hogy a szeretetnek
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reménysége van szeretetének tárgya, a másik ember felől. Tud bízni ab
ban, hogy a másik ember megváltozik éppen azért, mert szeretik. Fordít
suk át ezt a gondolatot témánkra: a béke reménységét a hivő emberben 
ez az ige is élteti. Az emberek iránt való szeretetünk nem járhat együtt 
azzal a reménytelenséggel, hogy az emberiség ki van szolgáltatva a hábo
rúk egyre fokozódó pusztításainak, nyomorúságainak. Az agapé-szeretet 
korunkban ezt is jelenti: remélni, hogy el lehet távoztatni, meg lehet aka
dályozni számos fenyegető háborút — az emberek érdekében, akik szen
vednének vagy elpusztulnának miattuk. A szeretet reménysége fokozza a 
hivő embernek belekapcsolódását a békéért folyó egyetemes erőfeszítésbe.

Hívők — nemhivők?
Mai teológiai felfogás alapján a „hívők — nemhivők” megjelölés a 

mi oldalunkról megkérdőjelezhető, s ez a kérdőjel elveszi a magabiztos 
fölényt, amelyet keresztyének sokszor éreztek (ateistákkal) nem vallásos 
emberekkel szemben.

Nem csupán arra gondolok, aminek mindig evidensnek kellett volna 
lennie a keresztyének szóhasználatában: mi az, hogy „hivő” ? Krisztusban 
igazán hivőt jelent? Ebben az esetben senkire nem lehetne rámondani, 
hogy hivő, mert az igazi hitet egyedül Isten látja. Vagy Krisztusról val- 
lástevő embert jelez? Ez már megfoghatóbb, de mégsem keresztülvihető 
meghatározás, hiszen hol, milyen formában történik az alapjául szolgáló 
bizonyságtétel? Vagy a templomjárók nevezhetők „hívőknek” ? Temp
lomba járó híveink jelentős részében különben is csak a gondviselő Is
tenbe vetett hit él, de egyébként sem állíthatjuk, hogy az istentiszteletre 
nem jövő egyháztagok hitetlenek. A „hívők” megjelölésén a szóban forgó 
ellentétpárban általánosságban más alig érthető, minthogy olyan embe
rek — bármilyen keresztyén vagy nemkeresztyén valláshoz tartozzanak 
is —, akiknek gondolkozásában ott van Isten létének tudata. E tanul
mányban „hivőkön” természetesen keresztyén hittudattal bíró embereket 
értettünk, s reájuk vonatkozóan szóltunk.

A „nemhivők” megjelölésen a témánkban szereplő szókapcsolatban a 
nem vallásos embereket értik, akiknek tudatában Isten nem létező való
ság. A velük kapcsolatos keresztyén teológiai nézőpont nagy változáson 
ment át a legutóbbi években, legalábbis több modernül gondolkozó teoló
gusnál a különböző egyházakban. A gondolat elindítója szakszót is alko
tott, az „anonim keresztyének” fogalmát.7

A nemhivőkre az Isten szeretete ugyanúgy irányul, mint a hívőkre. 
A különbség csak az, hogy a hívők tudnak erről és tudatosan élnek be
lőle. Viszont amikor a nemhivők lelkiismeretüknek engedelmeskednek, a 
szeretet bármilyen cselekedetét végzik: benne vannak Isten szeretetének 
hatókörében, a kegyelemnek a terében. Isten kegyelme megtestesül az 
emberi lét minden vonatkozásában, a társadalmiságában is. Amikor 
nemhivő emberek áldozatosan, becsületesen dolgoznak igazságosabb tár
sadalmi rendért, a háborút kiküszöbölő és a békét megvalósító nemzet
közi kapcsolatokért, ezzel Isten szeretetének sugárkörében mozognak, 
függetlenül attól, hogy nem hisznek Istenben, Jézus Krisztusban.

Szemléletmódunkban ha végbemegy ez a változás, az együtt munkál
kodásból kiesik a leghalványabb lelki gőg, „hivő” büszkeség, magasabb 
rendű öntudat, mert azt érezhetjük: Isten szeretetének áramkörében tör
ténik — hittel  ̂vagy nem hittel — minden áldozatos cselekedet az embe
rekért, az erőfeszítés a békéért. Lám, visszaérkeztünk a hívőknek és 
nemhivőknek békéért való együtt munkálkodása teológiai alapjához, az 
agapé-szeretethez. Mert az emberért vagy' áz emberiségért való fáradozás 
a szeretet aktusa, amely tudva vagy tudatlanul az isteni szeretet jelenlé
tében megy végbe.

Veöreös Imre
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Tanulmány

Krisztus reálprezenciája 
a szolgáló gyülekezetben

1521 nagycsütörtökén a „Coena Domini" bulla eretneklistáján először 
jelent meg Luther neve. A XIII. századtól lett szokássá, hogy a pápa ün
nepélyesen felolvassa az exkommunikációs rendelkezéseket — nagycsü
törtökön, az „eucharistia” szereztetésének napján! A mind vertikálisan, 
mind horizontálisan közösséget teremtő ajándék, a „communio” — az 
átok alkalma és eszköze lett!

Luther utolsó, úrvacsorái iratában (Kurze Bekenntnis vöm Abend- 
mahl 1544. szeptember) felsorolja a svájciakkal vívott teológiai küzdel
mének csalódásait. Zwingli posztumusz irata (Christianae fidei expositio) 
Luther szívében kioltotta a reformáció két tábora közti úrvacsorái közös
ség reménységét. Ügy látja, hogy ez a „pogány” irat hiábavalónak minő
síti az egység kialakítására néző fáradozását, testvéri szeretetének min
den készségét. S mivel Zwingli és ökolampadius halálában Isten ítéletét 
látja, a maga részéről megrázó mondatokkal zárja le a német és svájci 
reformáció közösségének ügyét: „allé meine Hoffnung von ihirer Besse- 
rung fahren lasisen. . .  und sie so gar aus dér achtgelassen, dass ich nicht 
habé wollen widar solch Büchlin schreiben, noch mehr für sie beten. . . ”  
Títus 3,10 szerint „fahren lassen und meiden, als die autokatakritos, die 
wissentlich und mutwilliglich verdampt sein wollen und mit jrer keine 
einigerley gemeinschafft habén!’’

Az Ágostai Hitvallás (AC) benyújtásának ötvenedik évfordulóján, 
(1580. jún. 25.) került a nyilvánosság elé a Formula Concordia. Kiderült, 
hogy a teológiai gondolkodás, krisztológia és úrvacsorái tanítás tekinte
tében nemcsak Luther képviselt töretlen álláspontot — eltekintve a Wit
tenbergi Concordia 1536. szelíd kitérőjétől! —, hanem a lutheri reformá
ció „atyái” is egy nemzedékkel később. Ugyanaz az értékelés és elhatáro
lás. Igazolja ezt az oppozíció is. Utalok a pfalzi reagálásra. (Admonitio . . .  
Neustadt 1581.) Főleg Ursinus szövegezésében megismétlődnek a régi csa
ták vulgáris vádjai. De a lutheránus „damnamus” ellen két új szempont 
is jelentkezik: jogászi és egyházpolitikai. Szerintük azért jogtalan a FC 
álláspontja, mert a „haeretici” , ill. „digni anathemate” minősítéshez szük
séges lett volna „ad examen et diiudicationem causae” , sőt „judicia Ecc- 
lesiae ordinaria et publica” alkalmazása. Szerintük a testvéri beszélgeté
sek, teológiai tárgyalások és gyűlések nem nyújtanak kellő jogi alapot a 
„damnamus” kimondására. Másrészt egyházpolitikailag óvatosságra intet
te a pfalziakat az, hogy nem tisztázódott: az augsburgi béke (1555) szöve
gében említett AC a „variata”, illetve „invariata” szöveget érti-e? Ez a 
bizonytalanság fékezte a „sváciak” válaszát, s így nem került sor részük
ről is a „damnamus” kimondására. Mintha számukra elhalványult volna 
az úrvacsorái tanítás fundamentális jelentősége. S számolniuk kellett a 
lutheri reformáció területén megindult református expanzió további sike
reivel.

Ez a történeti háttér, továbbá a gondosan tradált, sőt negatív irány
ban elrajzolt „anti-effektusok”  az evangélikus és református egyházi ta
nításban a mi „damnamus” ítéletünk nyomasztó, szellemi terhével — ma
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gyarázza korunk ökumenikus feladatai és minden téren jelentkező in
tegrációs törekvések rendkívüli nehézségeit. Aki ismeri az evangélikus 
és református dialógusok történetét, tudja, hogy milyen nagy eredményt 
jelent az ún. „Leuenbergi Konkordia” szövegtervezete. (Dantine tanul
mánya az ökumenische Rundschau 1972. évi 2. füzetben, ill. Theol. 
Szemle 1973. évi 3—4. számban ismeretét feltételezem és nélkülözhetet
lennek tartom!) Ebben a felmérhetetlen jelentőségű ügyben a magyar 
protestantizmus — nem először! — szolgálhat messze határainkon túl is 
gyümölcsöző tapasztalatokkal az egész ökumenizmus számára. Az egyház
történeti feldolgozásban és értékelésben levő „Nagygeresdi Egyezmény’’ 
a százados közös múlt harcai és eredményei, az évtizedek óta alakuló és 
immár érett „diakóniai teológiai konszenzus” hazánkban a két testvér
egyház, között végül legutóbb D. Dr. Bartha Tibor református püspök 
díszdoktori értekezése és az abban közös teológiai feladatot célzó hármas 
indítványa — nem felejtve a magyarországi református és evangélikus 
egyház alkalmi közösbizottságának szövegjavaslatát a leuenbergi terve
zettel kapcsolatban! — olyan új helyzetet teremt, amely mind az eddigi 
eredményeket akarja tudatosítani a gyülekezeti szolgálat szintjéig, mind 
világos programot ad közvetlen teológiai munkánkra nézve mindkét egy
házban! Az ügyben nem a „ kor”, hanem Isten parancsát halljuk. Ezért 
sürgősen kell szüretelnünk az eddigi termést és végezni az őszi szántást 
szép, új tavaszra!

Gyülekezeti lelkészi szolgálati keretben tanulmányozom és gondo
lom át Bartha püspök három javaslatát abban a reményben és meggyőző
désben, hogy a feladat gyülekezeti szintű megközelítése nem hiábavaló. 
Mivel mindhárom indítvány „közepe” a krisztológiai alapok tisztázása, 
remélem, hogy nemcsak a lelkészek, teológusok érdeklődésére számíthat, 
hanem széles körű „laikus” érdeklődést is vált ki, elsősorban a „cent
rum evangelicum” tekintetében. Hiszen, ha Krisztus reálprezenciáját 
akarja bárki is értelmezni, az inkarnációval kell kezdeni. De érinteni kell 
Krisztus személyének titkát a „két természet” tekintetében az Ige primá
tusától a szentségek nélkülözhető (?) vagy nélkülözhetetlen voltáig, az 
úrvacsorái kommuniótól az „egyház dolgáig” , a szolgáló szülekezetig. 
A szentek szentje nyilvánvalóan az úrvacsora, a „nagy mártír” , s ugyan
akkor „Isten szíve dobogása” , ahol a legmasszívabb falak épültek egymás 
kizárására és ahol mégis az egyetlen, a „lehetetlen lehetőség” adatik Is
ten és ember, ezért ember és ember kommuniójára. Furor teologicus nél
kül újra ki kell fejeznünk azt, amire a „nekünk adott kegyelem” kötelez 
régi „damnamus” recitálása helyett pro-motívumok polarizálásával ab
ban az alapállásban, hogy az igazság és szeretet dolgában az utóbbi a na
gyobb, mert ez teremti meg Isten népe számára egyedül jogosult pozí
ciót, a szolgálat szituációját! A diakónia centrális kifejezése — feltehe
tően mindenki számára ismerten és elfogadottan! — az egyház minden 
functióját magában foglalja. Ebben az értelemben veendő az ekklézioló- 
giai minimum, az AC 7. cikkelye, ami egyúttal a leuenbergi teológiai 
mozgalom „satis est”-je. A korábbi nagy válaszfal ledőlt, az „Amt” prob
lémája nem difractálja a reformációhoz tartozó egyházakat. Ugyan ez a 
nagyszerű ekkléziológiai konszenzusunk kényelmes helyzetbe hozta Ró
mát (v. ö. Alfrink bíboros újra „közösségek”-nek nevezi az evangéliumi 
egyházakat!), de csak egységtörekvésük ugyanakkori nehezítésére. Szá
munkra az összefüggő gondolatsorokat tisztázza. Amikor ugyanis a vati
káni zsinat konstitúciójában (Lumen gentium) az első helyre teszi az egy
házat, mint szentséget, ami „jel és eszköz Istennel a legbensőbb egyesü
lésre, ugyanakkor az emberiség egységére” (?), valójában a tridenti 
zsinat döntését eleveníti fel, amely mind az Ige primátusát, mint a
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hit abszolutizálást lényegében tagadja. Az AC 7. cikkelye a dinamikus, 
funkcionáló, szolgáló egyházról vall!, s így amennyire Róma felé a 
szakadék mélyült, annyival imponálóbb nálunk az egyetértés. Egyfor
mán valljuk, hogy a „csak-verbális” elégtelen és a ,̂ nem-verbális”  hiá
nyos. Az egyház és az ige között organikus a kapcsolat. Az egyház
nak nincs léte „önmagában”, hanem csak funkciójában. A nagyszerű lu
theri fogalmazás: „viva vox evangelii!” Minden egyházi „aseitas” csak 
fikció. Még ha az „agapé” megéléséről is lenne szó — de ige nélkül! —, 
mit se érne, a világ az egyházat csupán existentia-változatnak látná, 
mert nem hallaná az evangéliumot, Isten igazságát a Krisztusban! Éppen 
ezért a „puszta” szentségnek sem lehet effektív karaktere. Az ige teszi 
a szentséget! „dán das worth bringt Christum yns volk und macht yn 
bekant yn yrem hertzen, das sie aus dem Sacrament nymmer vorstun- 
den!” (WA 2,112,15.) Bizonyos kétvágányúságban szemlélte Luther: elő
ször a szentség csak az ige felől érthető, majd az ige szentségi karaktert 
kap nála. Semmiképpen sem jogosult az a megállapítás, hogy Róma a 
szentségi karakterű egyház. Semmire sem mennek az ige nélkül! Gyakor
latilag viszont sajnálatos a reformáció egyházainál az átlagos „szentségi 
tudatlanság” . Az úrvacsora esetében ez nyilvánvaló. Országszerte a ma
gyar protestáns gyülekezetekben ritkán kerül kiosztásra, csak a nagy
ünnepeken. Felmérhetetlen veszteség! (az egyháztagság „fogalmánál” a 
rendszeres úrvacsorázás az egyik feltétel, a másik a tudatos diakóniai 
életforma!) A keresztségnél még nagyobb a baj, mert legtöbben úgy hi
szik, hogy értik ezt a szentséget. (Barth: „eine tief unordentliche Taufpra- 
xis”) Egyházaink szentségi elégtelensége a gyakorlatban meggyőződésem 
szerint csak úgy tűnik el, ha szószéken, katedrán, hétköznapi alkalmak 
során az „egyház dolga” felől indul el közöttünk radikálisan új tájéko
zódás. A lappangó, esetleg fel is vetett kérdésre, vajon nélkülözhetetle- 
nek-e a szentségek egyházvoltunkhoz?, a választ küldetésünkben és szol
gálatunkban találhatjuk meg egyedül. Nem véletlen, hogy Bartha püspök 
székfoglalójában elégtelennek tartja az úrvacsora szokványos minősíté
sét, mint az „egység” sakramentumát, hanem javasolja az alapos újszö
vetségi exegesist annak dokumentálására, hogy az úrvacsora és a diakó- 
nia szervesen összefügg, tehát mintegy a „szolgálat szentsége” karakterét 
kapná tanításunkban és a szolgálatra való felkészítéssé válna a gyakor
latban! Nem jelentős, de figyelmen kívül sem hagyható az, hogy Róma 
bár nem gondol a szentségek számának redukciójára az újszövetségi mér
ték szerint, mégis feltűnő elsőbbséget biztosít a keresztségnek és az 
eucharisztiának. Lutheri örökségünk a szentségek számának megállapí
tásánál fontosabban a mágikus képzetek likvidálása (opus operatum) az 
ige és a hit jelentőségének hangoztatása: „sintemal wir durch den Glau- 
ben gerechtfertigt werden, muss folgen, dass auch die Sacramente alléin 
durch den Glauben an Christus wirksam seien” (WA 111.142,18). Mint ké
sőbb látjuk, Luther harcát és tanítását meghatározta a kettős frontszituá
ció Róma és a rajongók ellen. így hol a bűnbocsánat ajándékozása, hol 
a reálprezencia nyert különös hangsúlyt. Luther megértéséhez az „ősél
mény” mellett, ami mindennek közepén a megigazíttatást látja, nélkülöz
hetetlen harci helyzetének történelmi ismerete. Mindkét szempontot 
azonban számunkra is használhatóan, az intenció szabja meg!

Krisztus reálprezenciája
A konfessziók ősi vitakérdése. Visszanyúlik az inkarnáció értelmezé

séig és előremutat a szentségi jelenlét s ezzel az egyház küldetése meg
értésére. A klasszikus textus János evangéliuma prológusa, különösen

38



1,14. Az ó-egyházi harcok eredményei fokozatosan elhatárolták az inkar- 
náció bibliai megértését a számtalan tévtanítástól. Ezeknek ismeretére 
ma is szükségünk van, hiszen a tévelygések kora nem járt le. Számunkra 
valóban elképzelhetetlenül drága Luther tanítása, amellyel — ma is! — 
brutális keménységgel ellentmond mindenfajta spiritualista koncepció
nak, amelyek Istent a „belső világban” , ill. „szellemi síkon” vélik megta
lálhatónak. Végtelenül „modern” Luther állásfoglalása, amellyel egy vo
nalban látja az inkarnációt, a hirdetett és ezért hallható igét, a látható 
szentségeket és kozmikus értelemben teljes anyagi, testi valóságot átölelő 
szeretetszolgálatot, Istennek ún. „testi útjai” -t. Egyenes és világos az ösz- 
szefüggés Isten emberré létele, a kegyelmi eszközök, az egyház testi való
sága, a felebaráti szeretet, a világért való felelősség között. Tehát a re- 
formátori alapállás az, amit önkritikusan Bartha is felismert és elismert, 
amikor teológiai fordulatával „Isten emberiessége” teológiai fontosságát 
képviselte. Mint sok másban, itt is lutheri impulzus jelentkezik nála. Is
ten nem önmagáért vagy dicsőségéért, hanem az emberért és világunkért 
lépett közénk a Jézus Krisztusban. Isten „emberszeretetének” megértése, 
pontosan az inkarnáció lutheri tanítása felől, a már az egész ökumenikus 
gondolkodást meghatározza etikai következményeiben! Ez a lényeges 
konszenzus ma elsődleges számunkra.

1972/73 fordulóján a bangkoki missziói világkonferencián a kelet
ázsiai keresztyén konferencia burmai főtitkára U Kyaw Than élesen har
colt a veszély ellen, hogy Ázsiát „nyugatnémet teológiai tuberkulózis”- 
fertőzés érje. Ugyanis a nyugatnémet delegátusok azt a kérdést vetették 
fel, hogy a „tiszta igehirdetés” vagy az ún. „társadalmi engagement” kap
jon-® prioritást a konferencián. Ez az alternatíva sajnálatosan fel-feltű- 
nik ökumenikus grémiumokban abban a formában, hogy a vertikális 
vagy a horizontális relációnak van-e teológiai, elsőrangú jogosultsága!? 
A „horizontálisták” a vertikálisok szemére vetik az emberközi dimenzió 
elhanyagolását. Viszont a „vertikálisok” azzal vádolják a horizontálistá- 
kat, hogy teológiájuk súlypontja mind inkább az anthropológiára csúszik 
át. Számunkra ebben a korszerűtlen teológiai debattálásban az az érde
kes, hogy mindkét irányzat Jézus Krisztusra hivatkozik érvelésében. 
Újra mobilizálódtak az ó-egyházi krisztológiai viták, amelyek során — ma 
is! — a két irányzat szóvivői elmarasztalják egymást kölcsönösen Jézus 
Krisztusnak hol az „isteni” , hol az „emberi” természete egyoldalú túl
hangsúlyozásával! A „menny” -re vagy a „föld” -re néző szektás orientá
ciónak gyökere krisztológiai tévedés vagy egyoldalúság. De a Credo 
mindhárom szakasza ennek kapcsán vitaponttá vált. Amennyire az egy
háztörténetben még soha nem tapasztalt konszenzus alakult ki az egy
háznak a világért való felelőssége tekintetében, annyira komplikálttá vált 
ennek teológiai reflexiója. Kiderült, hogy a dogmaalkotás nem az ó-egy- 
ház távoli, történelemmé merevedett ügye, hanem a legmodernebb teoló
giai probléma attól a pillanattól fogva, hogy ráeszméltek szerte a világ- 
keresztyénségben Isten „emberiesség” -ére és „világiasság” -ára! Izgalmas
sá teszi sajátos helyzetünket még az a tény, hogy manapság nem számol
hatunk egy domináló teológiai irányzattal, illetve iskolával. Az ötvenes 
években uralkodó Barth-i irányzat már a múlté. Nem sikerült helyére 
Bultmannt állítani.

Helyzetünk sajátosságához a fentieken kívül még az is hozzátartozik, 
hogy a protestántizmuson belüli teológiai különbségek és ellentétek sokat 
veszítettek élességükből. Az eddigi dialógusok a dogmatikai és konfesz- 
szionális örökségek abszolutizálását fellazították. Nyomasztóvá vált a 
közös feladat, amelyhez ám mindenki a neki adott fegyverzetében viszo
nyul, de ezek már szembetűnően korszerűsített fegyverzetek. Ismét
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cseppfolyóssá vált' a teológiai és a szekuláris tudományosság közti határ. 
Mindenfelé érdeklődés és növekvő készség jelentkezik a „nem-teológiai” 
ismeretek iránt, (filozófia, pszichológia, szociológia, kybemetika stb.) 
Megrendült a közvetlen tegnapunk tézisének hitele, ami szerint a teoló
gia az egyház funkciója. Ma hangsúlyozottabb a teológia tudományossá
ga mint egyháziassága!, s ezen az úton akár Bultmann, akár Bonhoeffer 
felől jön valaki, első helyre rukkolt a teológia nyitottsága a világ felé. 
így a világkeresztyénség területén bárhol is űzött teológiai munka mo
dellje adott a bűvös hármasságban: „Biblia-Világ-Ember”. Mindezzel té
mánk világosan redukálódik az igehirdetés centráltságára s annak alap- 
jára-tartalmára a krisztológiára!

Vitathatatlan az ige primátusa! Bonhoeffemek igaza van, amikor a 
szentségekről is úgy beszél, mint Isten igéjéről. A szentség — megteste
sült ige. (Leib) Semmiképpen sem reprezentáció, hiszen a praesens nem 
szorul rá. Isten útja hozzánk az ige. Prédikáltan a Logos az emberi logost 
éri el. Szentségi alakjában az emberi természetet. Erre azért van szük
ség, mert a bűneset óta a teremtés nem szentség, hiszen ez csak ott van, 
ahol Isten az elbukott világban megszólít egy természeti elemet különle
ges módon és azt megszenteli (víz-kenyér-bor). Ez pontosan ugyan az 
„elrejtőzés”, mint ami az inkarnációban történt, s jelenlétének „skanda
lum”  formája a lényeges. Az Isten-Ember önmegalázásának aktusa. Ta
lálóan állapította meg Bonhoeffer, hogy a protestáns teológiában a félre
értések labirintusa abból fakadt, amit ő „rossz kérdésfeltevés”-nek ne
vezett. Ahelyett, hogy Jézus Krisztusnak a szentségben való jelenlétét, 
érettünk való önmegalázkodásának eucharisztikus tényét ünnepelte vol
na, sor került a végzetes kérdésre: „hogyan!”, s ezzel együtt járt a má
sodik is: annak firtatása, hogy ugyan: „mi a feltétele a szentség prome 
hatásának?!” A teológiai kutatás tilos zónába való átlépése (Deut. 29,29!!) 
kikerülhetetlen zsákutcába torkollott. Számunkra ugyan vitathatatlan a 
szerzési igék alapvető jelentősége, ami Krisztus teljes, tehát embersége 
szerinti is, jelenlétét adja a szentségben (Luther: „Istent nem kell térben 
elképzelni, mint madarat a fészkében” WA 23,158), ami az ún. „extra- 
calvinisticum” ellen irányul, de miközben válaszol a „hogyan” és „mi
lyen feltételekkel” kérdésekre, kiformálja a támadható ubiquitas-tanát, 
majd a communicatio idiomatum értelmezésénél Krisztus jelenlétének 
hármas módját: localiter vagy cicumscriptive — diffinitive — replitive. 
Az első jelenlétének módja Bethlehemtől a mennybemenetelig, a másik 
módon vannak jelen az angyalok és démonok, végül Krisztus szentségi 
jelenléte a harmadik módon történik, amely szerint mindenütt és mégis 
megfoghatatlanul van jelen mindkét természete szerint („de nem szalma 
a zsákban” Luther), hanem teológiailag értve, tehát számunkra (!) ott, 
ahol magát kinyilatkoztatja. Mai helyzetünkben az ubiquitas s a kapcso
latos ubivoliprezencia kissé metafizikai konstrukciónak tűnik. A teológiai 
hátrány nyilvánvaló. Az elsőnél Krisztus személyének egysége veszélyez- 
tetődik, a másiknál akcidenciávó törpül személyének mélységes titka. 
A lokalizálás nemcsak Róma útján jelent teljes teológiai csődöt (trans- 
substantiatio) — mert a filofia beszűrődése illegitim módon a teológiába 
— hanem a tipikus svájci kérdésfeltevésben is. („das Christus sey ym 
hymel als ym kercher und stock gefangen, dennes were schande, das er 
solte bey uns sein auff érdén ynn allerley nőt dér sunden und des todes, 
es ist besser, er lasse uns dem teuffel hienyden und spiele droben mit 
den Engeln”  Luther) Jézus „nem hagyta el a földet!” Luther szerint a 
mennybemenetelnek éppen az a jelentősége, hogy Krisztus embersége (!) 
térbeli és idői korlátozás nélkül juttathatja el minden népnek az Ö en- 
gesztelése ajándékait. Itt csak a ratiónak van nehézsége. Ha azonban ki
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nyilatkoztatásról van szó, akkor az értelmet kordába kell szorítani. Lu
ther úgy látta, hogy mind Róma, mind a rajongók törvénnyé teszik Krisz
tus jelenlétét azaz emberi teljesítménnyé és nem ajándékká, amelyben 
pedig jön a Teremtés Ura Jézus Krisztusban feltárva irántunk való sze- 
retetét, de önmagát megalázva és botránkoztatóan elrejtőzve a megraga
dott természeti elemekben. Róma materiálisán, a rajongók tábora pszi
chológiai módon akarja „kézbe kaparintani” a jelenlevő Urat. Róma a 
potestas sacerdotisra épít és „megkaparintott” Krisztust maga akarja 
papjának mozdulatával Isten elé vinni engesztelésül. A másik tábor ke
gyességére épít s annak erejével akar a mennybe szállni, hogy egyesül
jön Krisztussal, pedig Ö elénk jön, alászáll, itt van, közelebb hozzánk 
mindennél és mindenkinél. Róma a hit funkcióját nem veszi komolyan, 
a rajongók pedig az elemeken, a világon túlra távoli szférába utalják és 
vélik az itt jelenlevőt. Ezért Luther mindkét magatartást együtt ítéli 
„werckgeschefft” -nek és nem „glaubensgeschefft”-nék.

Krisztus az igehirdetéssel és a szentségek kiszolgáltatásával harcol 
az ördög hatalma ellen és adja vissza nekünk a teremtés ajándékait, 
majd megszabja dolgunkat és ellát erővel. Nem szakít el a világtól, ha
nem visszaadja az elveszített teremtést! Az ördög ellenkezően „festett 
ég” felé irányít, ahol azonban nincs „isten — érettünk!”, — hanem Isten 
haragja és ítélete működik. Az ördög mindig arra biztat, hogy Istent „ön
magában” keressük és nem ott, ahol magát kinyilatkoztatja. Luther sze
rint nincsen Isten dicsősége ellen Krisztus jelenléte emberi nyomorúsá
gaink kellős közepén. Nem szükséges Öt „extra” , tehát a természeti, földi 
dolgokon kívül keresni.

Jellegzetes Luther tanítására Isten mindenütt jelenvalóságának és 
érettünk való jelenlétének szigorú megkülönböztetése. Más Isten „önma
gában” és más Isten „érettünk” . Isten „önmagában” nem található meg, 
magános trónusán fenséges és elérhetetlen. Jézus Krisztusban Isten „éret
tünk” van jelen. Nem direkt, hanem sub contraria spécié, a ratióval soha, 
hittel azonban elérhető és megragadható. A hit azonban a „mündliche 
Predigt” erejéből él. Szentségi jelenléte is az igében adatik: „wo Gottes 
Wort, da ist Christus!” Krisztusnak a szentségi jelenléte realiter adatik 
két külön akcentusban: 1. jelenléte a teremtés látható, földi elemeiben 
valósul meg, 2. ezekben az elemekben Isten nyilatkoztatja ki magát. Az 
utóbbi azonban a ratio számára rejtett. Ezt persze Róma skolasztikusai 
nem értik „philosophia non capit, fides tamen capit!” És ismételten fel
hangzik Luther nagyszerű mondata: „wie aber das zugehe odder wie er 
ym brod sey, wissen wir nicht, sollens auch nicht wissen, Gotts Wort 
sollen wir gleuben . . .  brod sehen wir mit den augen, aber wir hören mit 
den oren, das dér leib da sey!” Róma számára a hit irreleváns, Luther 
számára az archimedesi pont. Ugyanakkor a rajongókkal szemben élesen 
hangsúlyozza: „er ist durch seine verklerung nicht ein andrer person 
worden, sondern wie vorhin so auch hernach allenthalben gegenwartig!” 
Azzal cáfolja tanításukat, amire azok főleg hivatkoznak: „dér schrifft 
und dem glaibeh gemes sey, das Christus leib zu gleich ym hymel ym 
abendmal sey. Und ist gegründet eigentlich ynn ersten artickel, da wir 
sagen ich glleube an Gott den vater allmechtigen schöppfer hymels und 
dér érdén!” Krisztusnak az elemekben való jelenlétét azért valljuk, mert 
erre kényszerít bennünket Krisztus részvétele Isten mindenütt jelenvaló
ságában és a teremtés kormányzásában. Isten nem kerülhető ki. Tele 
van Vele a világ. A hit számára ez Isten szeretetének bizonysága, a hi
tetlen pedig itt éli át Isten haragját! Ha valaki Istent keresi, menjen 
Krisztushoz, mert őbenne van jelen Isten érettünk! Különben csak az 
ördöggel találkozunk, „wer hinfurt Gott suchet und treffen odder finden
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will anders denn ynn dem Christo, dér findet und trifft nicht Gott, son- 
dern den Teuffel selbs an Gottes stat.” Világosan meg kell különböztetni 
Isten általános és kegyelmes jelenlétét. Természeesen ez a jelenlét „ lel
ki” jelenlét, de nem az antik filozófia immateriális értelmében, ez sem
miképpen sem jelent világellenességet, az anyag megvetését, ez nem filo
zófiai vagy spiritualista spekuláció, hanem azt jelenti, hogy Isten igéje 
egybefonódik valami egészen hétköznapi dologgal, természeti elemmel. 
Ha azt hirdetné az ige, akkor egy szalmaszál felemelése adná nékünk az 
üdvösséget. Az ige és az elem együtt fejezi ki Krisztus jelenlétét a szent
ségekben, amely egyszerre reális és lelki!

Összegezve az eddigieket és vállalva a leuenbergi konkordiatervezet 
kiindulópontját ti. a speciális egyházi tanításoknak szeretetből a feltét
lenül szükségesre és elhallgathatatlanra való korlátozását — témánk első 
felét alázatosan és a testvéri közösség vágyától vezéreltetvén így sum
mázhatnánk:

Krisztus jelenlétének egyházai vagyunk mind a hirdetett igében, 
mind a kiosztásra kerülő két szentségben.

A szolgáló gyülekezetben!

Mindkét testvéregyház a diakóniai teológiát vallja és vállalja annak 
gyakorlati megvalósítását valamennyi gyülekezeti-egyházi funkciójában. 
Mindennek részletes elemzését mellőzhetjük, hiszen hosszú évek óta egy
házi sajtóinkban, kiadványainkban, belső konferenciákon, számtalan egy
házi manifesztációinkban kifejeződött s mint „új út” megszabja gyüleke- 
zeteink-egyházaink életét és szolgálatát. Diakóniai teológiánk krisztoló- 
giai alapvetése is megtörtént s a konszenzus lényegében megvan. Ez a 
tény mind igehirdetői, mind szentségszolgáltatási munkánkban friss és 
biztató aspektust tár elénk. Konkrétan az úrvacsorái közösségünk terén 
szinte korszakváltást jelent közös exodusunk a rossz kérdésfeltevéseink 
teológiai zsákutcájából — „hogyan van jelen. . . ? ” — s együtt tanuljuk és 
tanítjuk reformátoraink genuin kérdését és megválaszolását: „ki van je
len és miért van jelen az úrvacsorában?!” A reformáció küzdelmes korát 
és a későbbi nemzedékek atyáinak vitáit nem feledve, de tudatosan hát
térbe szorítva a helyes kérdésekre kell választ találnunk.

Ki van jelen az úrvacsorában?

Jézus Krisztus, Aki halálra adatott a mi bűneinkért és feltámaszta
tott a mi megigazulásunkért (Róm. 4,25). Halálát tanúsítja a két „signa” 
(kenyér és bor), hiszen a test és vér akkor válik külön, amikor valaki 
erőszakos halált szenved. A keresztre feszített és érettünk halálba ment 
van jelen az elemekben elrejtőzve. A görögök bolondságnak tartják, a 
zsidók megbotránkoznak, de a hívők bűnbocsánatot, életet és üdvösséget 
nyernek. Nem a hit teszi mindezt, hanem az ige, de csak a hit nyeri el 
mindazt, amit Krisztus ígér és ad szentségi jelenlétében. Hit nélkül nem
csak áldás nélkül marad a kommunikáns, hanem ítéletet vesz, mert nem 
becsülte meg az Ür testét és vérét. Mindez a feltámadás fényében törté
nik, hiszen Krisztus halál fölötti győzelme, húsvét teremti a Lélek által 
azt a hitet, amely a kereszthalált engesztelésnek ismeri fel s nyer új éle
tet az érettünk jelenlevő Ürtól. Nem lehet közösségi akadállyá a kenyér 
vagy az ostya használata. Viszont az a tény, hogy a győztes Krisztus az 
úrvacsora elemeiben jön hozzánk, egyszerre két dolgot tesz nyilvánvaló
vá: szeretetének határtalanságát és a teremtés helyreállítását!
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Miért van jelen szentségeiben Jézus Krisztus?
Az előzőkből egyenesen következik. Ugyanis bűnbocsánat nélkül 

nincsen sem élet, sem üdvösség. Eleven minden bűn, vádol és kárhoztat. 
A félelmetes jövendőtől pedig szorongásunk rabságban tart kiszolgáltat
va a halálnak és a kárhozatnak. A bűnbocsánat evangéliuma oldoz fel a 
tegnap hordozhatatlan terhei alól és teremt bennünk élő reménységet az 
igazi, ezért örökkévaló (!) életre. A bűnbocsánat a „nyitott ég” , amelyen 
át Isten kegyelmének napja ragyog reánk. Vége az elidegenedésnek és 
magánosságnak. Találkozik az embert kereső Isten és az Isten után só- 
várgó ember. A nagy fal ledől Isten és ember között. Újra együtt! s ezzel 
szabaddá vált az út egymáshoz is. Az ember új neve: gyermek és testvér. 
Mindkét kategória szentségi ajándék abban az értelemben, hogy Jézus 
Krisztusban, jelenlétében és jelenléte ajándékaiban gyógyul az ember és 
gyógyul a világ. Az ember Isten szabad és boldog teremtménye, a világ 
pedig Isten „igen jó” teremtésévé válik. Az „új kezdet” teljességre siet. 
Ez szabja meg világosan az „új ember” (gyermek és testvér!) megkezdő
dött új életét: szeretetben és szolgálatban a végső teljességre!

Gyakorlati következmények

Ódonná és jelentéktelenné vált bibliai fogalmak frissülnek fel mind 
az igehirdetői-tanítói szolgálatban, mind a praktikus, keresztyén életben. 
Pár „neuralgikus” pontra szeretnék rámutatni. Ki kell emelnünk a „bűn” 
fogalmát a mitikus és kultuszi értelméből. Transzponálnunk kell radiká
lisan a szeretet mind horizontális, mind vertikális síkjára a Küldő Űr 
parancsosztása és a mi engedelmességünk felől. Isten határtalan szeretete, 
személyválogatást nem ismerő irgalmas akarata, a bennünket munkatár
saivá választó szándéka lesz egyszerre a „gyónó-tükör” és „program”. 
Nem kell mesterségesen felszítani magunkban a bűnbánatot és a kegye
lem vágyát. Előkerülnek a szeretetünk hiányosságai és szolgálataink vét
kei. Tényleges bűnné válik, ha szívünk nem „nyitott” mindenki felé. Ha 
kiderül, mennyire az első, de legalább a második hely bűvöletében gon
dolkodtunk és cselekedtünk s egyszerűen irtóztunk az „utolsó, de leg
alább az utolsó előtti hely” látszólagos sötétjétől. Elkövetett rossz csele
kedeteink elmulasztott jó lehetőségeink egyszerre személyessé és való
ságossá teszi bűneinket.

Nyilvánvaló lesz a mennybemenetel és visszajövetel közti interimben 
Isten felséges szolgálati programja: „minden ember . . .  minden nép . . . ” 
Szüksége van ajkunkra, szívünkre, kezünkre, lábunkra, értelmünkre eb
ben a világátfogó szolgálati perspektívában. S mi hányszor nem mondtuk 
az Ö igéjét, szívünk nem árasztotta az Ö szeretetét, kezünket nem szán
tuk oda engedelmes eszközként, lábunkkal magunk útját jártuk, értel
münkkel kibúvót kerestünk és hamis igazolást gyártottunk magunk 
mentségére. Máté 25. fejezete értelmében a „bűn” elkoptatott és már nem 
is értett szava egycsapásra nagyon is ismerőssé válik. Van miért sietnünk 
az igéjében és szentségeiben jelenlevő Krisztushoz!

Megtérésről sem szabad Róma vagy a rajongók értelmében szólni. 
Mi nem az egyházhoz térítünk embereket önfenntartásunk érdekében, de 
nem is biztatunk senkit sem „festett egek” felé. Csak diakóniai értelem
ben szabad megtérésről szólni. Megtérni a szeretet és szolgálat útjára! 
Isten és közöttünk nincsen hely cselekedeteink számára, itt valóban „sola 
jide” ! de ember és ember között a hit gyümölcseiként jöjjenek a cseleke
detek és szolgálati teljesítmények. Magunk üdvössége dolgában nem va
gyunk Isten partnerei. De mások üdvösségéért munkatársaivá szentel az
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Isten. Luther egy lélegzettel szólt a hit kizárólagosságáról és a szeretet- 
ben tevékenykedő, új életről! Egyedül hit által, de a hit sohasem marad 
egyedül.

Feltárul a közösség (koinonia — kommunio) újszövetségi értelme 
Krisztus reálprezenciájában. Amint elegyítetlenül és elválaszthatatlanul 
együtt van Krisztusban valóságos isteni és valóságos emberi „természe
te” , úgy tökéletes egyensúlyt jelent a közösség vertikális és horizontális 
vonatkozása. Kóros elváltozást jelent bármelyik relációban az egyensúly 
billenése. Polarizáltán vagy az önös, terméketlen vallásosságba torkollik 
a töretlen, de mitikusan ácázott ó-ember uralomvágyában — „nincsen 
felebarát! — vagy az út a „social gospel” jelszavával humanista idealiz
mushoz vezet a diakóniát újra kiszorító karitatív ügybuzgalommal. De 
itt is, ott is az ember kerül az Isten-Ember helyére elfelejtve a menny '  
kedvéért a földet vagy a föld szolgálatában elveszítve a mennyet. Nyil
vánvaló, hogy a „szentek közössége” , az egyház nem egyszerűen a hívők 
közössége, amint az ekkléziólógiai minimum, az AC VII. cikkelye sem 
világidegen szituációt határoz meg bár implicitíve nem beszél a szeretet
szolgálatról és a világért való keresztyén felelősségről. Minden esetben 
„szolgáló közösség”-rő\ van szó kettős értelemben: nekünk szolgál Krisz
tus, hogy mi szolgáljuk a reánk bízottakat. Liturgia és diakónia ugyan
annak az aktusnak megvalósulása. Izrael szolgálatra rendelt nép volt és 
átmeneti elesése is azért következett be, mert a „birodalmi mítosz” bű
völetében kiváltsággá formálta azt, amit a népek (ethnoi!) hasznára adott 
nékik az Isten. A privilégium és a hatalom igénye együtt jár, amint a 
szolgálat és szeretet első mozdulata mindig a kiváltságról való lemondás 
— másokért! (v. ö. „az az indulat legyen bennetek...” ! Fii. 2.) A Krisz
tussal való közösség diakóniai közösség, amelyben vesszük és továbbad
juk az ajándékokat, amelyek csak azoké, akik megosztják másokkal. Aki 
önmagának akarja megtartani, menthetetlenül elveszíti. A diszkriminá
ciók világában a szolgáló gyülekezet az „áttörési pont” , ahol Isten irgal
mas uralkodása a Krisztusban nálunk, érettünk, velünk és általunk gyó- 
gyítóan árad szét az emberiségbe. Krisztus „szentségi jelenléte” az egye
dül „értelmes” (logikus) életre szabadít fel, a szeretetlen szolgáló, „dia
kóniai életforma” szépségében pozitív emberségre. Ha krisztológiai tisztá
zottságban látjuk Krisztus személyét és művét, ha az ige és a szentség 
valóban az Ö jelenléte számunkra, amellyel megszólít, újjáteremt s mun
katársává tesz a szolgálatban — akkor mind szószéken, mind az oltár 
előtt, ugyanaz történik: a Nagy Szolga lehajol hozzánk és könyörül raj
tunk, hogy mi is lehajoljunk egymáshoz és irgalmas felebaráttá váljunk.
Az intenció immár egyházainkban nem a „tiszta tan” megőrzése, hanem 
az egyetlen evangélium erejéből, a keresztségbe foglalt megelőző kegye
lem fundamentumán, a szolgáló egyháznak adott tápláléknak, az úrva
csorának rendszeres és örvendező vételében szolgáljuk Urunkat ott, ahol 
igényli és parancsolja: a szenvedő emberben, a szenvedő világban meg
különböztetés nélkül személyekre és nem rangsorolva az ajándékokat 
előbb (vagy csupán?) mennyeiekre és később (vagy soha!) testiekre.
A szolgáló gyülekezet Isten „testi útjai” -hoz igazodik és így bizonyítja 
„lelki" voltát!

Krisztus reálprezenciája a szolgáló gyülekezetben ajándék és elköte- 
lezés, erőforrás és mindennapi program. Egymást hiába is keresnénk má
sutt és másképp, amint Krisztushoz sem tartozunk enélkül. Krisztus útja 
a szolgálat útja. Itt találkozhatunk Vele és egymással. Egyházaink közös
sége itt kezdődik és itt valósul meg!

Ba'.ikó Zoltán
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Fórum

Rövid előzetes egy tanító cikksorozathoz
Egy 12—12 cikkből álló hittani és vele párhuzamos etikai sorozatról 

van szó. Mi bukkantotta fel ennek szükségét és indokolja időszerűségét? 
Több szempontot említek. — Gyakorta előfordul, hogy az idevágó isme
retek alaptalanul feltételezettek. Ilyen esetekben pedig zökken, akad, rö
vid vagy csak remélt a továbblépés. Zárlatos a látókör, mert nem elég 
érvelt az, ami egyébként igaz, indokolt, sürgős és időszerű. Félreértés ne 
essék! Nem arra gondoltunk, hogy a diakónia szempontja által határozott 
irányú és veretes, továbblépésében gáncsolhatatlan teológiánk ismét az 
alapokat kezdje lerakosgatni. Ezen már túl vagyunk. Az azonban mindig 
időszerű, hogy a háznak ne csak a tetejét, falait, ajtajait és ablakait ve
gyük ismételten szemügyre, hanem az alapjait is figyelnünk kell, hogy 
meglepetés ne következzék. Közelebbről: könnyebben szakad el aktuális 
mondanivalónk az alapjaitól, érveltségében könnyebben megvékonyodhat 
és elbizonytalanodhat, ha érdekében újra meg újra nem fogalmazzuk meg 
azt a tanítást, amelyiken az egyház hite, élete, magatartása és szolgálata 
épül és amelyiken meg is áll.

Az is igaz, hogy aki tanításra rendeltetett, annak először is tanulnia 
kell, azután ismét és végül is tanulnia kell. — Nem térhetünk ki azok 
elől a tapasztalatok és jelek elől, amelyek arról árulkodnak, hogy ifjabb 
lelkész nemzedékünk hittani és etikai ismerete sok esetben nem alapos, 
nem elegendő és a meglevő is kiegészítésre szorul. De, megnyugtató-e 
vajon az idősebb lelkészek hittani és etikai ismerete? Elbizakodottság 
volna részünkről, idősebbek részéről, ha nem tartanánk szükségesnek 
ilyen ismereteink felfrissítését. Sok esetben az igehirdetések diakóniai 
szempontjainak érveletlensége és nemegyszer a logikátlanság zűrzavara 
is sürgeti a pótlást. De az ige üzenete és a gyakorlati alkalmazása között 
fel-felbukkanó árok is ezt sürgeti. Ezeken az árkokon sokszor hiányzik 
a híd, és néha még bürü sincs rajta. Kézenfekvő ilyenkor, hogy a prédi
káló és a cikkíró is, az olvasó és a hallgató is kénytelen árkot ugrani és 
közben szakad az antenna éppen akkor, amikor a mozdítás és a mozdulat 
következnék.

Arra is gondolnunk kell, hogy világszerte egyre tudatosabban és ha
tározottabban veszik elő a különböző felekezetek saját tanításukat és 
részben újra végiggondolják, részben újra időszerűbben megfogalmazzák 
azt. Az ökuménikus mozgalmon belüliek éppen úgy, mint az ökuménikus 
mozgalommal kívülállóként számolók. — Nem az elválasztó tanítások fe- 
szegetésére gondolunk tehát. Azon van a hangsúly, hogy újra rendszere
sen átgondoljuk tanításunkat és ezzel is szilárdítsuk alapállásunkat. 
Azért főként, hogy időszerű cselekvésünk, továbblépésünk, határozottabb 
és késedelmeskedéstől mentes legyen. Ezt még az is indokolhatja most, 
hogy jubileumi évet hagytunk magunk mögött és így bizonyos mértékig 
az örökség-elevenítés szüksége egybeesik a továbblépéshez szükséges bá
ziserősítés szükségességével.

A párhuzamos hittani és etikai sorozat a következőképpen alakul
na: 1/a. Kicsoda Isten? 1/b. Hiszek egy Istenben. — Ezeknek a cikkek

45



nek nem terjengősen, hanem egyszerűen és tömören kell kifejteniök a 
szentírás és hitvallásaink alapján, de mai fogalmazással, amit Istenről 
tanítunk. Továbbá azt, hogy nem általában hiszünk, hanem egy Istenben 
hiszünk. Nem egyszerűen a régiek felmelegítésére gondolunk tehát, ha
nem arra, hogy korunk kifejezés és gondolat készletével jelenünk világ- 
szemlélete, kultúrája közepette hogyan mondjuk el, amit a szentírásbán 
Isten tár fel magáról és amit a 16. században a századhoz illően elő
deink megragadtak vagy amire éppen ők nem figyeltek, mert nem fi
gyelhettek. — 2/a. Kicsoda az ember? 2/b. Istené vagyok. Ezeknek a cik
keknek olyan világos, egyszerű, összefoglaló bibliai és hitvallásos antro
pológia a célja, amelyik mégis korszerűen megrajzolt és igaz képet ad 
az emberről. Másfelől: mit jelent ennek az embernek és mit kell jelent
sen neki az, hogy Isten tulajdonaként van jelen a világban és mi kö
vetkezik ebből saját emberi önbecsülésére, ember és világszemléletére 
nézve. — 3/a. Kicsoda Jézus Krisztus? 3/b. Keresztyén, azaz Krisztus kö
vetője vagyok. Ezeknek a cikkeknek Jézus Krisztus személyét és művét 
úgy kell körvonalaznia, hogy ne legyen leterhelve különböző vélekedé
sekkel hangulati elemekkel, nehezen feloldható képzetekkel, hanem a ma 
gondolkodásához közeleső kifejezések, a hídverés lehetőségét rejtő fogal
mak tanúskodjanak őróla. Továbbá: világossá kell tenniök, hogy a ke- 
resztyénségünk nem csupán öröklött kategória, egy nevezet a sok kö
zött, hanem határozott irányú életfolytatás, Krisztus hordozó, hozzá iga
zodó gondolkodás és cselekvés.

4/a. Kik az igazak? 4/b. Van békességem. Lehetnek, azért vannak 
igazak Isten előtt, de csak úgy, hogy Isten a nem igazat Krisztusért és 
hit által igaznak fogadja el és egyúttal igazzá is teszi. Isten irgalma nem 
pusztán véleményváltoztatás a bűnös emberről, hanem változtatás is a 
bűnösön. A bocsánatban békét, békességet kapott ember pedig hordozó
ja, képviselője a békességnek. A „van békességem” nem csak új Isten
ember közti viszonyt, hanem új ember és ember közti viszonyt is jelent. 
— 5/a. Az egyházi szolgálat és az egyetemes papság. 5/b. Isten szolgája 
vagyok. Újabban egyre több helyen kérdésessé vált az egyházi szolgálat 
szabályszerű elhívás alapján kialakult rendje és az egyetemes papság 
nem mindig helyesen értett gyakorlata van útban a helyére. Másutt meg 
az egyetemes papság gyakorlata egészen kiszorult az egyházi szolgálat
ból. Nem tanácsos egyiket kijátszani a másik ellen, hanem mindkettő
nek egyszerre kell jól értetten gyakorlattá válnia. Kétségtelen, hogy min
den keresztyén ember joggal tekinti magát Isten szolgájának, sőt, annak 
kell hogy bizonyuljon.

A sorozat javasolt, de nem végleges témái lennének még: 6/a. Az 
egyház. 6/b. Az evangélikus egyház tagja vagyok. — 7/a. A keresztség. 
7/b. Megkeresztelt ember vagyok. — 8/a. Az úrvacsora. 8/b. Krisztus ven
dége lehetek. — 9/a. A gyónás. 9/b. Elvetted bűneim terhét. — 10,/a. Az 
egyházi szokások. 10/b. Az evangélium Istennek ereje. — 11/a. A világi 
dolgok. 11/b. Isten munkatársa vagyok. — 12/a. A beteljesedés. 12/b. Re
ménységben élek.

Azt hiszem, hogy nem nehéz észrevenni: a javasolt hittani témák fő
vonalakban igazodnak az Ágostai Hitvallás első 21 cikkéhez. Az etikai 
sorozat pedig a hitcikkek gyakorlati kivetítése kíván lenni. A szerkesztő 
természetesen jogosult indokolt változtatásra és módosításra menetköz
ben is.

Szabó Gyula
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Szem le

MÁLYUSZ ELEMÉR:

Egyházi társadalom a középkori Magyarországon
(Könyvismertetés)

Néhányan talán már áttanulmányozták, amikor most egyházunk teo
lógiai folyóiratának hasábjain ismertetem az 1971-ben megjelent igen je
lentős egyháztörténelmi tárgyú munkát. A reformátort iratok magyar- 
országi elterjedésével, azok hatásával szoktuk kezdeni a hazai protes
táns egyháztörténelmi munkánkat. Ez a mű hiánytpótlóan tovább nyú
lik vissza és a magyarországi keresztyénség kezdetére tekintve a honfog
lalás korától tekinti át a reformáció hazai megjelenéséig azt az előtör
ténetet, amely nélkül a reformáció munkássága és az emberek közötti 
hatása társadalmi lendítő szerepe kellően nem értékelhető. Ezért hat 
olyan lenyűgöző erővel az olvasóra Mályusz Elemér munkája.

Rendkívül alapos és pontos, széles távlatokat nyitó a könyv minden 
részlete, de talán teológusok számára különösen megkapó az a bizton
ság, amellyel a középkori skolasztikus teológia árnyalatai között is utat 
találva ismerteti azok magyarországi hatását.

A könyv bevezetése a kezdetekről szól. Érdekesen mutatja meg a 
Kárpát-medence népeinek körében a keresztyénség első nyomait. Utal 
a római kori, majd a szláv népek körében végzett keresztyén misszióra, 
amely a korabeli hatalmi viszonyoknak megfelelően, hol a római, latin 
egyház, hol a bizánci görög egyház szervezeti fennhatóságát igyekszik e 
területre kiterjeszteni. A magyar honfoglalás után is eleinte még mind
két hatás érvényesül. I. István döntése kapcsolja a nyugati, latin egyház
hoz a magyarságot, noha a keleti orthodox hatás még sokáig érvénye
sül. Erre az időszakra jellemző a társegyházi forma. Ez ó-keresztyén 
gyökerekre nyúlik vissza. Ennek jegyében társul tíz falu (villa) és épít 
közös templomot. Ez így volt a IV. sz. elején is a pannóniai római kori 
keresztyénségben is. A másik ősi forma az egyház anyagi alapját képező 
tized elrendelése, amely bibliai alapokon áll. Szervezetileg a püspök áll 
az egyházi szervezet élén, segítségére van az egyház kormányzásában a 
megyei ispánok mellett levő pap, aki később főesperes címet és rangot 
nyer. Figyelemre méltó, hogy ekkor a tized fizetésére még mindenki kö
telezett, a szabad ember és a szolga rendű egyaránt. A király maga is 
tizedet ad nemcsak birtokai után, hanem a vám, a sójövedelem, a pénz
verés jövedelme után is. Viszont a püspök a beszedett tizedből negyedet 
(quartát) ad a helyi plébánosnak, és ugyanő gondoskodik a papnevelésről, 
a misekönyvek előállításáról (másolás útján) és a felszerelési tárgyakról. 
A papság nívója rendkívül alacsony volt, többnyire csak a mise szöve
gek ismeretéből állt tudományuk. Jórészük a magyar nyelvet is csak tör
ve beszélte. A papképzés is csak abból állott, hogy egy pap mellett „inas- 
kodva” megtanulták a szertartásokat és ezután küldötték valamelyik plé
bániára önálló szolgálatra.
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A gazdasági fejlődés azonban hamarosan magával hozta a törzsi, vagy 
nemzetségi birtok magánbirtokká válását. A  királyi adománybirtokok, 
már magán jellegűek voltak. így válik szét a régi társadalmi tagozódás 
és a szabadokból (liber) lesznek a birtokosok (nemesek), a rabszolgák 
(szerviens) tehetősebb rétege felemelkedik a köznemesség sorába, a na
gyon szegény réteg pedig alkotja a nincstelen jobbágy réteget. Ezzel 
együtt a birtokos réteg kisajátítja magának az egyházat is és kialakul 
a magánegyházi forma. Jól nyomon követhető ez a XI. századi alapítvá
nyi okiratok alapján. Először csak a király építtet Székesfehérvárott 
olyan királyi bazilikát, amely főleg a királyi család keresztelési, esketé- 
si, koronázási és temetkezési céljait szolgálja (a templom alatti kripta). 
Az itt szolgáló papság kötelessége, hogy az elhunytakért naponta misét 
mondjon és az élőkért imádkozzon. Ezt a példát a gazdag birtokosok is 
követik. Családi célokat szolgáló templomokat építtetnek és azok a család 
temetkezési helyéül is szolgálnak. Az itt szolgáló papság sokszor jelentős 
területű adománybirtokot kap szolgálatáért. Ezek a templomok magán
tulajdonai a földesúrnak, papjait ő alkalmazza. Ekkor még általános a 
papok házassága és nemegyszer a fiú követi az apát a papi szolgálat
ban. A magánegyház jellegéből következően a földesúrnak nem volt kü
lönösebb érdeke a papjának művelődése. Inkább akkor tudta teljesen a 
maga hatalmában, amikor az tudatlan volt. Ez a papság alig különbö
zött a régi pogány mágus tisztétől, hiszen földesura kívánságát kellett 
betöltenie hiánytalanul.

Ez a helyzet csak a XIII. században változik meg. Ekkor a pápaság 
általános világhatalmának növekedése, valamint az egyes országokba kül
dött pápai legátusok diplomáciai súlya oly mértékben növekszik, hogy 
hozzájuk fordulhatnak panaszaikkal a papok. Az egyházi elithez tartoz
nak a püspökök, prépostok, főesperesek, valamint azok az írástudomány
ban jártas papok, akik a királyi udvarban az írásbeli munkát végzik, 
vagy az okleveleket kiállító hiteleshelyek jegyzői.

A kiépülő rendi és káptalani iskolák kialakulásával fokozatosan nö
vekszik egy bizonyos papi réteg művelődési szintje. Ezek közül is a leg
kiválóbbakat külföldi főiskolákra, egyetemekre küldik. így ott tudomá
nyos fokozatot, magisterséget nyernek. E magisterek alkotják azt az egy
házi középréteget, amelynek jelentősége egyre növekszik és amelynek te- 
kintélyi és anyagi felemelkedése jelzi az egész egyház nívójának emelke
dését.

A püspöki, ill. érseki székhelyeken élő világi papok kollégiuma a káp
talan. Ennek feje a prépost, tagjai a kanonokok. Kötelezték magukat a 
kánon szerinti életre. Nem házasodtak meg. Részt vettek a közös imaórá
kon és közösségi életet éltek: együtt étkeztek, imádkoztak, együtt lak
tak. A káptalan nagyobb hatáskört betöltő tagjai az olvasókanonok, aki 
a lekciókat olvassa, az éneklőkanonok, aki a zsolozsmázást vezeti, az őr
kanonok, aki nyitotta, ill. zárta a templomot, harangozott és felügyelt. 
Az általános gazdasági helyzet javulása magával hozta, hogy a kanonoki 
jövedelmek nagymértékben emelkedtek. Ekkor maguk helyett költségük
re helyettest alkalmaztak, aki a közös zsolozsmázásban részt vett, amíg 
ők hosszabb időre is távol voltak (pl. külföldi egyetemen tanultak). Rend
kívül érdekes ebben a vonatkozásban Mályusz professzornak az a vizs
gálata, amit a korabeli kanonokok végrendeletei alapján mutat ki, hogy 
a jövedelmükből mennyit áldoztak fiatalabb papok továbbtaníttatására, 
és tettek tanúságot érettük való felelősségükről.

A plébánosok helyzete is hasonló volt. Az adományok, és azok jö
vedelmének megnövekedése magával hozta, hogy a plébánus a maga 
szolgálatának helyettesi ellátására káplánt alkalmazott. A káplán az ő
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személyes alkalmazottja volt és eleinte nagyon nyomorúságos volt a dí
jazás, de később a káplánok helyzete is lényegesen javult. Nagyobb temp
lomokban, ahol több oltár is volt, egyes oltárok is javadalmat biztosí
tottak az érdekükben tett alapítványok révén. Az így alkalmazott oltá- 
rosok helyzete is jobb lett és jövedelmük egyre nagyobb. A helyettesek 
(prebendáriusok) helyzete (is egyre) kedvezőbben alakult. Maguk is a 
káptalanhoz hasonló szervezetet alakítottak ki érdekeik védelmére. Gaz
dagodásukkal együtt maguk is helyettest állíthatnak maguk helyett és 
így megy ez a folyamat minden fokon.

Az anyagi jólét növekedése együtt járt a kényelem igényével és az
zal, hogy a munka terhét helyettesekre igyekeztek a beneficiumok élve
zői hárítani. Igaz, hogy közben törekedtek arra is, hogy a művészetekre 
is áldozzanak. Igaz az is, hogy volt aki tudományos munkásságának élt, 
de mindez már nem szolgálta közvetlenül a hívek, a gyülekezetek lelki 
szolgálatát. Ez az életstílus magával hozta az elvilágiasodást. Innen ért
hető, hogy a főpapok jobban ismerték Horatiust, mint a Szentírást és 
jobban a görög és latin auctorokat, mint az imádságot.

A könyv második része a szerzetesség különféle magyarországi rend
jeinek vizsgálata. Először a monachális rendeket vizsgálja, így a bencé
sek, ciszterciek, premontreiek rendjét. Igen gondos elemzéssel állapítja 
meg, hogy a XIII. sz. idején bizonyos meglankadás következik be a szer
zetesi életformában. Ez egyformán érvényes valamennyi rendre. A meg
kísérelt reformok ideig óráig hoznak valami kis eredményt, de a belső 
megüresedést nem lehet szervezeti úton megoldani. Főkérdés a rendi is
kolázás. Igaz, hogy mindhárom rend törekszik rendi főiskola létrehozá
sára, és ez egy-egy kiváló tudós vezetésével sikerül is, de az általános 
hanyatlást már ez sem tudja megakadályozni.

A remete rendek helyzete sem jobb. A karthausiak, pálosok (az 
egyetlen magyar alapítású rend) belső válságát az életszemlélet változá
sát nem lehet megállítani. Nagyon érdekes e fejezetben az a teológiai 
vizsgálódás, amelyet Mályusz professzor végez.

A kolduló rendek helyzete sem más. A dominikánusok, ferencesek, 
ágostonosok mellett sokkal szerényebb a karmeliták rendje, amely na
gyobb népszerűségre sohasem jutott Magyarországon. A kolostorok gaz
dagsága és a koldulás életeszménye olyan ellentmondás, amit nem tud
nak semmiféle reformmal feloldani és ez magával hozza a kolduló ren
deknek — amelyek különben a legszélesebb kapcsolatot tartották a nép
pel —, sorvadását is. A könyv pontos adatokat szolgáltat a rendházak 
tagjainak fogyásáról, annak jeleként, hogy baj van a rendi szellemmel.

A könyv befejező része az irodalmi élet jelenségeiről szól. Ide tar
tozik eleinte a kódexek másolása. Majd az önálló alkotások első képvi
selői az ős-gesták írása. Ezt követik a magyar legendák írásba öntése, 
azután prédikációk írása mintaként és segítségként a többi papoknak. A 
további lépés önálló teológiai művek, elsősorban erkölcstani művek írá
sa, gyóntatáshoz szükséges tanácsok különféle kázusok esetére. Ez utób
biak már könnyen átvezetnek az egyházjogi alkotásokra, amelyek elein
te kizárólag az egyházi jog területén mozognak, de később egyre több 
ponton mutatnak érintkezést az államjoggal és így a világi területre is 
átnyúlnak. így válnak az általános jogtudomány, a bírói ill. ügyvédi jog- 
gyakorlat kézikönyveivé. Ezzel egyidőben az iskolázottság már nem ki
zárólag a papi élet velejárója. Az egyetemek látogatásának költségeit már 
nem egyedül az egyházi testületek viselik, hanem világiak is élnek a ma
gasabb tanulmányok lehetőségével, és ezt a maguk költségén teszik. Ez 
vezet át a kialakuló világi tudományos életre, a hivatásos hivatalnoki kar 
kialakulására. Érdekes része Mályusz professzor munkájának a kialakuló
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könyvtárak anyagának áttekintése, amely szemléletesen mutatja ezt az 
áthajlást a világi tudományosság felé.

A könyv nagyon alkalmas arra, hogy szemléletessé tegye számunkra 
azt a társadalmi, egyházi, tudományos hátteret, amelyen a magyarországi 
reformáció megindult. Az egyházi szertartások megszokottak, lélektele
nek voltak és üzemszerűen peregtek. A szerzetesi életeszmény megürese
dett, mindenki érezte, hogy valami újnak kell jönnie. Amikor ez a belső 
tartalmában megüresedett római katolikus egyház, a török előnyomulás 
következtében szervezetében is megrendült, hiszen sok főpapi szék be
töltetlen volt, a reformáció friss erejének belső tartalmi energiájának 
nem tudott ellenállni. Az egyszerű emberek és a hazáért aggódó főnemes
ség a sok nyomorúság, törökdúlás között szomjas szívvel figyelt fel az 
evangélium tiszta forrására, amelyet a magyar reformátorok hirdettek. 
Ezek a reformátorok pedig a wittembergi egyetemen nyert tudományos 
vértezetben, Luther személyes hatásának élményében a nélkülözéseket is 
vállaló lelkesedéssel és áldozatos élettel hirdették Jézus Krisztus igazi 
evangéliumát.

Hálásan köszönjük Málusz Elemér professzor úrnak ezt a rendkívül 
értékes és valóban hiányt pótló munkáját.

Sólyom Károly

MEGJELENT

H. NÉMETH ISTVÁN, 

MATIS ISTVÁN, 
TURCHANYI SÁNDOR

KALÁSZTÉPÉS
című elbeszéléskötete 

Ara: 33,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A z  igehirdető m űhelye

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

2 Pt 1,16—21

Isten egyháza életét a próféták és apostolok bizonyságtételén keresz
tül vezeti úgy, ahogy az a teljes Szentírásban előttünk áll. Nem szabad 
abba a kísértésbe esnünk, hogy egyszerűen behelyettesítsük magunkat 
az ő helyükbe. Péter apostol volt a szó teljes és igazi értelmében, szem 
és fültanúja Jézus Krisztus történeti valóságának. Az ő tanúságtételének 
egészen kiváltságos helye van. Amikor ő ezt a levelet írta, tetszett a 
Szentléleknek Szentírást íratni vele. Amit ő írt az Isten igéje volt és az 
is marad örökké, mi pedig soha nem írunk új Bibliát. A mi helyzetünk 
tehát egészen más, mint azoké volt, akik primér módon vették Isten ki
jelentését. Számunkra ez a próféták és apostolok bizonyságtételén át szól. 
Nem új kijelentéseket kapunk Istentől. És mégis újakat. Ti. azáltal, hogy 
a Szentlélek belső bizonyságtétele közvetlenné teszi a közvetettet, első 
forrásból vetté teszi számunkra azt, amit másodkézből kapunk. így a 
mi szolgálatunk kétoldalú. Az egyik a figyelés, a nyitott szív, mellyel 
odafordulunk Isten kijelentéséhez. A másik az engedelmesség, az ő aka
ratának azonnali meghirdetése és cselekvése.

Az ige mai mondanivalóját ebben az egyetlen mondatban ragadom 
meg: élő és hatalmas Krisztusunk van! Tudom, hogy ez így lapos köz
helynek hangzik. Akkor válik szorongatóvá azonban ez a téma, ha ilyen 
egyszerű „kontrolláló” kérdéseket teszünk fel: a teljes Krisztust, az Isten 
szerelmes Fiát ismerjük-e, vagy csak részeket belőle?! Mert lehet őt csak 
tanításában ismerni és becsülni — és akkor nem ismerjük őt! Lehet őt 
csak nagypéntekig ismerni — és akkor sem ismerjük őt. Lehet őt hús- 
véton át egészen pünkösdig ismerni — és akkor sem a teljes Krisztust 
ismerjük. Mert ő nem fejezte be munkáját, hanem itt is, ma is, most is 
él! Amit a próféták róla jövendöltek, amit ő maga ígért azt véghez is 
fogja vinni.

Péter ezt a Krisztust ismerte, erről a teljes Krisztusról szólt a Szent
iélektől indíttatva, s róla szólunk mi is a prófétai és apostoli bizonyság- 
tétel alapján mint az ő követei, mint az ő akaratának képviselői. Figye
lői, megértői és őrzői Isten cselekedeteinek, mai tetteinek, hatalmának és 
irgalmának. Nem azért, mintha emberektől féltenénk az Isten ügyét, ha
nem azért, hogy megértsük: mit mond ma az Isten, és mit akar, hogy 
cselekedjünk.

Ez a szolgálat felelős szolgálat. Felelősségünk együtt növekszik a 
megbízás nagyságával, Isten ui. sokat bíz ránk, sokat bíz egyházára, és 
ezért felelősségünk hallatlanul nagy.

Nem ragad ki környezetünkből, tanult munkánkból és mesterségünk
ből. Valóságos emberek valóságos gondjai és reménységei között igényli 
szolgálatunkat őérettük és őérette. Mert ő a valóságos emberek valóságos 
életén akar segíteni, könnyíteni. A keresztyén ember tehát nem a kör
nyezete fölé tornyosuló szobor, hideg, merev, érzéketlen dogmák és taní
tások hordozója, esetleg konzerválója, hanem az Ürban és az Ürral való 
élet képviselője. Az életé, mely maga is mozgás.
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Ezt az életet hordozza a pihenni nem tudó ember buzgósógával és 
fáradhatatlanságával s így tesz bizonyságot Uráról, szándékáról és aka
ratáról. Így válik azzá, amivé Ura elhívta: tanítvánnyá, vagy egy ked
ves versünk szavaival: „örömmondó békekövetté” .

Ma ennek a lehetőségei világszerte kitágultak. Az a világ, amelyben 
élünk fizikailag érzékelhetően egységes. Egységes abban az értelemben, 
hogy a népek nincsenek elszigetelve egymástól. Ami reggel Ázsiában 
vagy Ausztráliában történik, azt délben nagybetűkkel olvashatjuk az új
ságokban vagy hallhatjuk a rádión keresztül. Élet és sorsközösség óriási 
perspektívájában zajlik ma az egész emberiség élete, baráti népeké és 
ellenfeleké egyaránt. A kérdés az, hogy mi ebbe a valóságba „mesterkélt 
meséket”, szép szavaknak régimódi altatódalait suttogjuk-e el, vagy úgy 
válunk az élő és hatalmas Krisztus követeivé és hordozóivá, hogy ebből 
nem csak nekünk, hanem a velünk együtt élő és tőlünk térben távol 
való embereknek is haszna lesz: nagyobb kenyere, kényelmesebb ottho
na, boldogabb nyugodtabb élete, földi és lelki békessége. Az a Jézus 
Krisztus, akiről Péter bizonyságot tesz és akiben mi hiszünk élő és ha
talmas Krisztus, aki nem a halált és rontást akarja hanem az életet, 
mert ő az élet Ura!

Rohanó ütemű és lázas tempójú életben él ma az emberiség. Ez az 
életforma alapjaiban érte el és rendítette meg az egyházat. Abban az ér
telemben, hogy Isten kizökkentette egyházát álmodozó, hatalmi helyzeté
ből és nyugalmi állapotából. Űj feladatot jelölt ki számára és benne a mi 
számunkra is: a diakóniai életformát. Ahol Jézus uralma igazán megvaló
sul, ott nem csak terem, hanem meg is valósul ez a szolgáló életforma. 
Minket pedig sürget a rohanó idő, és benne sürgetnek a mindennapi élet 
eseményei és feladatai. Ebben helyt állni s jól dolgozni a tanítványnak 
csak Krisztusból élő hittel és a Szentlélek által megvilágosított értelem
mel lehet.

Blázy Lajos

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

2 Pt 1,16—21

„ . . .  igen biztos nálunk a prófétai beszéd ..

Néhány hónapja olvashattunk az újságokban a kedvrontó gépről. 
Olyan készülék ez, amelyik nem nagyobb egy zsebrádiónál és olyan 
elektromos hullámokat bocsát ki magából, amelyek hasonlók az agyunk 
által működése közben keltett hullámokhoz. A készülék működtetése ha
tására fáradtnak érzi magát az ember, levertség, „nekem minden mind- 
egy”-érzés lép föl. A feltaláló szerint a gép kitűnően alkalmazható tö
megverekedések (labdarúgó mérkőzések, beat-fesztiválok stb.) és utcai 
tüntetések esetén.

Milyen sokszor vagyunk úgy, mintha ilyen kedvrontó gép működne 
mellettünk! Fáradtság és levertség lesz úrrá rajtunk, Önmagunkkal, em
bertársainkkal vagy éppen Istennel kapcsolatban legyintünk és mondjuk, 
„nekem minden mindegy” . Lehet, hogy gond, betegség, halál gyász ront
ja meg a kedvünket vagy meg tudunk nevezni valakit, aki megbántott. 
Hazánkban az évente 3—4 ezer között mozgó öngyilkosság mutatja, hogy 
sok embertársunk jut el a végső elkeseredésig és eldobja magától az éle
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tet. A válások nagy száma bizonyítja, hogy sok házasságban keseredik 
meg a viszony férj és feleség között. Mindenki tud a maga életéből példá
kat hozni, okot találni a panaszra.

Isten igéjéről az apostoli levél úgy beszél, mint amelyik átfogja az 
emberiség történelmét a próféták és apostolok korától máig. Isten üze
nete embereken, változó külsőségekben, de ugyanazon szándékkal szól 
hozzánk: Nem igaz, hogy „minden mindegy” ! „Jöjjetek énhozzám meg
fáradtak és megterheltek!” Mintha újra és újra Isten „kedvjavító” , új 
életre, jóra, igazra, cselekvésre buzdító hullámait közlő gép lenne.

Isten nem fárad el hívni bennünket, nem tud közönyösen túlnézni 
rajtunk, nem tart minket „reménytelen eset”-ként számon. Prófétákon 
keresztül, írásokon keresztül közölte akaratát, de mint a távoli testvér
nek nem elég csak a levél vagy az üzenet, mert ő meg akarja fogni a 
másik kezét és bele akar nézni a szemébe, úgy Isten is személyesen jött 
el hozzánk és Jézusnak ez volt többek között ezért a neve: Immanuél, 
azaz velünk az Isten.

Magabiztonság helyett Krisztus-bizonyosság

Isten igéje, a prófétai és apostoli beszéd nem önmagában hordja ér
tékét, hanem abban, hogy Krisztushoz köt bennünket. A hivő példaképe 
nem a „magabiztos” , hanem a „Krisztusban biztos” hivő. Isten követei, 
üzenetének hordozói nem jó fellépésük, meggyőző modoruk, kiváló szó
noki képességeik miatt kell, hogy elismerést kapjanak, hanem azért, mert 
Krisztusra mutatnak ró.

Ez az apostoli bizonyságtétel a szemtanúk hitelességével elmondott 
igehirdetéseken alapszik, akik szemlélőik voltak életének és halálának 
és tanúi föltámadásának. Probléma, hogy éppen Péter 2. levele kimutatot- 
tan nem magától Péter apostoltól származik, hanem az apostol nevében 
írta valaki a 2. században. Ezt a szerzőségi kérdést nem a mai jogi-iro
dalmi fogalmakkal kell néznünk, hanem az akkori kor mértékével, ahol 
az ilyesmi megengedett volt. (V. ö. Káldy, Bevezetés az Üjszövetségbe. 
Budapest, 1957. 196 kk lpk.). A levél írója azonban minden bizonnyal 
beletartozik az apostolok kora óta a mába húzódó széles igehirdetői 
láncba, amelyik szélességében és mélységében átfogja a nemzedékeket.

Az egyház ereje, biztonsága önmagán kívül, Krisztusban van. Min
den korban félrevezető próféciát jelentettek az olyan útmutatások, ame
lyek az egyház külső rendjé, gazdagságát, társadalmi hatalmát, iskoláit 
vagy ifjúságát látták biztosítéknak. A reformáció „solus Christus” üze
netét minden nemzedéknek újra és újra át kell vennie, hitben magáévá 
kell tennie.

Tétovázás helyett előrelépés

Isten igéjének üzenete nemcsak abban állandó, hogy újra és újra 
Krisztusra mutat, hanem abban is, hogy a cselekvésre akar minket indí
tani. „Sötét helyen világító szövétnek” akar az ige lenni, bevilágítva szí
vünkbe, utat mutatni, csüggedésből fáradtságból kiragadni. Nem emberi 
indítások ezek, hanem Isten vezetése, a Szentlélek működése.

Az az Isten, aki nem mondott le rólunk és Krisztusban utánunk 
nyúlt, azt akarja, hogy mi se mondjunk le egymásról, ne gondoljunk 
úgy a haragosunkra, vagy egy embertársunkra, hogy „úgyis mindegy” , 
mert az „reménytelen eset” . Azért szól újra és újra az ige, hogy egyéni 
gondjainkban, megfáradásainkban, elcsüggedéseinkben, hitetlenkedé
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seinkben, a haláltól való félelemben, reménytelenségeinkben és szeretet- 
lenségeinkben meghalljuk Isten tovább lendítő üzenetét.

Mesterséges hullámokkal meg lehet zavarni az ember életműködé
sét, fáradtságot, levertséget, közömbösséget lehet kelteni. Isten igéjén ke
resztül lángra akarja gyújtani szívünket, hogy magunk körül tudjuk su
gározni a szeretet, a békesség, az öröm hullámait.

ifj. Harmati Béla

Laikus kérdések és szempontok 2 Pt 1,16—21-hez

A mai keresztyén nem látta szemével, nem hallotta fülével a testbe 
öltözött Krisztust. Hogyan szólhat Róla mégis hitelesen?

Mi a prófétai szó mai értelme? Kik ma Isten szent emberei? Mi
lyen kieszelt mesékre gondol a levél írója, amelyeket cáfol? Hogyan 
szólt Isten a „szózatban” ? Hallható hangos emberi szóval? Ha igen, ma 
miért nem szól néha így is?

Miben mutatkozik ma Krisztus dicsősége? Miben áll ma az egyház 
prófétai szolgálata? (9/a)

A Jézust személyesen ismerő Péter tesz vallomást Krisztusról és az 
evangéliumról. Ma sincs erőteljesebb bizonyságtétel annál, hogy én hiszek, 
mert naponként találkozom az élő Jézus Krisztussal.

Isten szavát ma is halljuk, amikor a prédikáció egy-egy mondata az 
Atya üzenetévé válik.

Miért használják a keresztyének is a Hajnalcsillag ősi jelképét?
Nem a személyes élmény teszi döntővé a vallástételt, hanem Isten 

Lelkének eligazítása. Ne hagyjuk magunkat érzéseinkre, megtérési él
ményekre, mert azok egyoldalúak. Hadd adjon a Szentlélek mindig fris
set, újat! Mikor fogadjuk el és értjük már meg, hogy Isten eligazítása 
minden nap friss és más lehet, mint tegnap volt? (19)

HETVENED VASÁRNAP

Mt 20,1—16

A „különös” szőlősgazda

Krisztus Urunk ezen a vasárnapon „különös” szőlősgazda képében 
láttatja velünk Istent és teremt találkozást Vele. Miért különös szőlős
gazda Isten? Azért, mert felségterületén, a mi világunkban, bizony elüt 
mindenkitől példátlan, szokatlan jóságával. Ezt a jóságot éppen nem el
vont általánosságban mutatja meg, hanem teremtett, megváltott világa 
felé fordulásában és cselekvésében, emberek felé fordulásában és a ve
lük való bánásmódjában. Jóságát nem teszi függővé senkitől és semmi
től. Sem olyan teljesítményektől, amelyekből szívesen csinál magának va
lutát a számító és túlságosan önérzetes kegyes. Sem attól a zúgolódó kri- 
tikótól, amelyikkel azok kárhoztatják, akiknek a logikáját ismételten 
szétfeszíti szokatlan eljárása. Sem attól a cinizmustól, amelyik Krisztus 
példázatában kárörvendve találja meg azt a támadó felületet, amelyikre 
éppen vadászott. Krisztus Urunk soha nem szánta és egyháza sem szán
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hatta példázatunk eseteit bérezési mintának. Azok csak Isten jóságáról 
tanúskodnak, de arról megrázóan.

A különös szőlősgazda mindenkinek egyforma esélyt biztosított a ma
ga részéről. Tanácsos észrevennünk, hogy Krisztus mennyire azonosítot
ta magát ebben a példázatban is Atyánkkal. Benne és általa lett nyilván
való, hogy az Atya mindenkinek, az elsőnek és utolsónak, a régieknek 
és maiaknak egész ajándékot, egész életet szánt és ad. Éveik számától, 
nemüktől, származásuktól, bőr színüktől, töretlen vagy nagyon is törött 
nád életüktől függetlenül. Mindenkit meg akar ajándékozni a magáéval, 
Krisztus Urunkkal, akiben mindenki élete, üdve lehetséges. Sőt, még az 
emberileg későn érkezők sem érkeznek későn. — Ezt a jóságát lehet vi
tatni, tagadni, attól messze sodródni, de megcsonkítani és kisajátítani nem 
lehet. Mindenkinek felkínált és mindenki számára hozzáférhető, de sen- 
kinék sem jár. Eleve kirekesztve senki sincs belőle, azért Véle szemben 
alaptalan minden kesergés . és kétségbeesés. Jogalapra senki sem tehet 
szert Vele szemben, de a zúgolódás is indokolatlan, mert az meg min
dig csak vélt sérelmekre épülhet Isten jóságával szemben. Éppen ezekről 
a kísértésekből akar kigyógyítani Isten jóságának egyforma esélye és 
azokkal szemben vigasztal meg és bátorít mindnyájunkat.

A különös szőlősgazda gyakorlata azonban abban is elüt minden e 
világi tapasztalattól, hogy személyválogatás nélkül elfogad munkásának 
mindenkit. Két nagyon időszerű mondanivalójára figyeljünk ma ennek 
a szempontnak. Isten nemcsak azzal bizonyítja mindenki iráti szerete- 
tét, hogy Jézus Urunk keresztje és feltámadása mindenkire érvényes, ha
nem azzal is, hogy mindenkit eszközévé akar tenni egyetemes jósága ér
vényesítésében. Ebből a szempontból nemcsak az egyház Isten szőlőskert
je, hanem az egész teremtett világ, az egész lakott föld. Isten ökumenéjé- 
ben nincsenek olyan gátlások, mint amilyenek az egy keresztyén anya- 
szentegyházban minduntalan jelentkeznek. Méghozzá abban válnak ezek 
a gátlások kínos és hitelrontó tényezővé, hogy éppen Isten jóságának 
együttes hordozásában, egy akarattal, egy szívvel való megbizonyításá- 
ban mutatkoznak kerékkötőnek. Gyakorlatilag tehát az egyetemes emberi 
béke és szabadság, az Isten egyetemes szeretetébe és parancsába foglalt 
fejlődés, jólét, a töretlen jóakarat vallja kárát. — A másik időszerű mon
danivaló azért válik édes testvérévé az előzőnek. Nekünk keresztyének
nek is magunkévá kell tennünk Isten ökumenikus szempontját minden
kitől függetlenül. Nem az előbb és utóbb, nem a bér, a jutalom itt a 
kérdés, és az ügy, hanem az, hogy Isten jóságának személyválogatást ki
záró volta megvigasztaljon és megmozgasson bennünket. Arra, hogy min
denkivel összetartozzunk, aki jóságának valamilyen eszköze és arra, hogy 
mindenki felé adósoknak tudjuk magunkat, aki emberként belül van Is
ten jóságának ökumenéjén. Isten jósága nem irányul, nem fordul senki 
ellen, hanem inkább mindenkinek áldást kínál. Azért ennek a jóságnak 
részesévé lenni, azután eszközévé, munkásává lenni keresztyénségünk és 
emberségünk tartalma és célja.

A különös gazda jósága ilyenformán leleplez minden botrán- 
kozót és botránkozást. Megítéli, megszégyeníti azt a keresztyén maga
tartást, amelyik mindig a külön jutalom, a bér körül forog. Azért nem 
is tud feloldódni abban a bizalomban, hogy Isten szeretett és nem mos
toha gyermeke. Pedig akkor sem rövidül meg, ha Isten másoknak is ele
get ad, és még akkor sem, ha másoknak egyszer-egyszer többet ad. Meg
ítéli és megszégyeníti azt a magatartást, amelyik valutát kovácsol a tet
teiből Istennel szemben és irigykedve, ítélkezve sandít, pislog a másik 
emberre. Vagy méltatlannak tartja a másikat arra, amire Isten szabad 
szeretete méltatta. Vagy kevélyen Isten helyére tolakodva és kárörvend

55



ve sajnálja le ilyenformán: Lám-lám, Isten ott rövidít, ahol kell és ott 
told, ahol dukál. Istennek nincs szüksége segédbírákra és segédmémö- 
kökre. Mégis, milyen pokoli kísértések ezek sokszor egy életen keresz
tül! Torlasszá válnak Isten jósága útjában. Igénk egyetlen mondata le
rántja a leplet az ilyen bortányos, zúgolódó vagy kárörvendő viselke
désről: „a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” — Így lesznek 
utolsók Isten előtt azok, akik azt gondolják, hogy az Ő jóságával a sze- 
retetlenséget is össze lehet házasítani. Nem bosszúja, jósága tolja félre, 
hátra azokat, akik nem élnek, hanem visszaélnek jóságával és emberek 
iránti magatartásukkal megcsúfolják azt. Gondoljuk ezt meg ma csalá
di, munkatársi, gyülekezeti, embertársi, társadalmi szempontból, az egy
házak és népek közti viszonyban is. Hogyan nézünk Istenre és egymásra 
ezekben a kapcsolatainkban?

A különös szőlősgazda így sürget megtérésre. Van miből és van kihez 
és mire megtérnünk. Rokkant a bizodalmunk Isten szabad, mindenkitől 
és mindentől független jósága iránt. Térjünk meg most és mindennap 
Őhozzá! Istent szomorítjuk, önmagunkat csaljuk meg, környezetünket, 
világunkat károsítjuk meg, ha ezt a lépést csak azért is vagy valami
lyen hamis bizodalom alapján megtakarítjuk. Ki merné állítani magáról, 
hogy szíves, készséges, hálás, örvendező munkása volt egyetemes jósá
gának? Hiszen az önzés, a hiúság, a kevélység és irigység olyan sokszor 
megbotlatott és megbénított ebben! Sokszor inkább rontottuk, mint nö
veltük Isten jóságának hitelét. Nem szereztük a békét sem környezetünk
ben, sem általában a világban, inkább rontottuk azt. Kevesebbet gyógyí
tottunk, mint sebeztünk. Ebből is térjünk meg inkább ma, mint holnap. 
Enélkül ugyanis csak kapkodunk az öröm után, de nem szerezzük azt.

A különös szőlősgazda jóságából, türelméből telik ismétlésre is. De 
ne éljünk vissza vele. Éppen az jelentse megtérésünket, ami a megtérés, 
hogy késedelem nélkül elfogadjuk Urunk ingyen bocsánatát és jóságtem
pójában hálásan együttlépünk Vele.

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Mt 20,1—16-hoz

Első hallásra vagy felületes olvasásra ez a példázat megbontránkoz- 
tató. Úgy tűnik, hogy az első alkalommal a legkorábban elfogadott 
munkások zúgolódása „jogos” és a szőlőmunkások Ura igazságtalan. (13) 
Isten mértéke nem az, ami az embereké? Mindenki bejutott a mennyek 
országába, vagy csak az utolsó? Az irigység kizáró ok? Nem arról van 
itt szó, hogy valaki az utolsó pillanatban tér meg, s mégis ugyanazt kap
ja? (8 a) Jézus ebben a példázatban igen érthetően megmagyarázza, hogy 
életünk bármelyik pillanatában, tehát fiatalon, felnőttkorban, életünk de
lén vagy öreg korban lehetünk Isten országának munkásai. A jutalmat, 
az üdvösséget Isten minden munkásnak egyformán adja. Ez emberi gon
dolkodásunk szerint nem volna igazságos. Jézus azonban itt a kegyelem
re utal, amikor azt mondja: „Én pedig az utolsónak is annyit akarok 
adni, mint neked.” (13) Megsajnálta Jézus a hivatalosokat is. A jó is, a 
rossz is serpenyőbe tétetik, mert Isten nem a mi eszünkkel gondolko
dik. Vigyázzunk, hasonlatról van szó! (8/a) Isten nem minden embert 
egyformán, egy időben szólít meg. Szerintem az Űr szőlőjében való mun
kálkodás egyik legkézzelfoghatóbb jele a diakóniai munka. Számtalan 
alkalom van rá. Vajon teszünk-e ezzel kapcsolatban valamit? Nem kér- 
kedünk-e munkánkkal? (13)
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H ATVANAD VASÁRNAP  

Lk 8,4—15 

Áldott magvetés

Az evangélisták Jézus példázatai kö-zül csak kettőnek az értelmét je
gyezték fel. Az egyik a konkolyról, a másik pedig éppen a magvetőről 
szóló példázat. Textusunkban a magvető példázatának az értelmét nem 
kisebb exegéta adja meg, mint annak elmondója, maga Jézus Krisztus. 
A példázat értelme éppen azért világos. Mindhárom szinoptikus evangé
liumban megtaláljuk ezt a példázatot a jézusi magyarázattal együtt. Az 
egyes feljegyzések nem egyformán pontosak. Lukács a Márk-féle leírást 
veszi alapul és rövidíti. Máté a jézusi magyarázatban sem a magvető 
személyének, sem a magnak az értelmezését nem adja meg. Márk ezzel 
a rövid mondattal: „A magvető az igét hinti” , megadja a példázat kul
csát. Lukács pontosabban fogalmaz, amikor kimondja: „a mag az Isten 
beszéde” . Talán abban is az eredetibb szöveget nyújtja, amikor a ter
méshozamnál nem beszél az alacsonyabb fokozatokról, csak a százszoros
ról.

A példázatban Jézus arra a kérdésre ad választ, hogy igéje az em
berek között milyen fogadtatásra talál. Egyben azt is bemutatja, hogy 
az igehirdetést Ö hogyan végzi és mit vár .tőlünk ebben a szolgálatban.

1. Pazarló bőkezűséggel. Jézus példázatának magvetője nem a mai, 
modern agrotechnikai eszközökkel vetette a magot, mely eszközök taka
rékoskodva, kicsinyes pontossággal szabják meg minden egyes búzaszem 
helyét. Jézus nem kicsinyeskedett, nem „kicentizve” vetette az ige magját. 
Bőséges volt az ő magvetése. Tőlünk, mai igehirdetőktől is ezt várja. 
Egyházunk ezt tartja szem előtt, amikor gyülekezeteinkben, templomok
ban és imaházakban, iskolákban és családi otthonokban vasárnaponként 
1400 alkalommal hangzik az evangélium. Jézus szent bőkezűségét jelzi 
az is, amikor talpalatnyi területekre, vagyis néhány lélekből álló szór
ványgyülekezetekben annyit ad igéjéből, mint a nagy táblákra, azaz a 
több százat vagy ezret magába foglaló nagy gyülekezetekben. Széles íve
lésű tehát az ő magvetése. Kegyelmes bőkezűségét mutatja az is, hogy 
mindenhol és mindenkor a legdrágábbat, a legnemesebbet és a legtöbbet 
adja igéjében: Önmagát!

2. Számolva az eredménytelenséggel. Miért ez a pazarló bőkezűség? 
Nem kellene-e jobban megnéznie, hogy mikor és kinek hirdeti Jézus a 
kegyelem igéit? Azért adja Jézus ilyen bőségesen az igét, mert számol 
a veszteséggel is. A példázat szerint nem minden talaj egyforma. Pál 1 
Kor 3,9-ben azt mondja a gyülekezet tagjainak: „Isten szántóföldje vagy
tok.” Hozzánk szól Krisztus szava. Azonban nem minden ember élete 
kész arra, hogy befogadja az igét. Jézus három csoportját mutatja be 
azoknak, akik beletartoznak ugyan Isten szántóföldje fogalmába, de a 
hirdetett ige mégis kárba vész életünkben. Az első csoportba azok tartoz
nak, akik szembe helyezkednek Isten igéjével. Számukra az ige annyi, 
mint a falra hányt borsó. Lepereg róluk. Nincs rés az ilyen megkeménye
dett emberek lelkén, ahol megkapaszkodhatna az Isten szava, hogy az
után kifejthesse áldásos munkáját. A második csoportba azokat sorolja 
Jézus, akik tudnak lelkesedni az evangéliumért, sőt örvendezni is tudnak 
a benne felkínált bűnbocsánatért, de ez csak időleges fellángolás, amely 
addig tart, amíg a kísértés vagy a próbatétel szele ki nem oltja ezt a szal
maláng hitet. A harmadik csoport szereplői azok, akik két úrnak szeret
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nének szolgálni. Az evangéliumból is szeretnének megtartani valamit és 
a mammonból is. Az evangélium „befektetése” mindhárom esetben vesz
teséges, mert nem lesz belőle megújult és szolgáló élet.

3. Gazdag termés bizonyosságában, Jézus az igét azért hirdetteti 
is túláradó bőséggel, mert bizonyos annak eredményességében is. 
Vannak emberek, akiknek az élete kamatostul adja vissza a „befek
tetett” lelki javakat. Máté és Márk evangéliumában az összefüggésből vi
lágos lesz, hogy a magvető példázatában a vetőmag: búza, az éltető ke
nyér alapanyaga. A megsokszorozódott termés: kenyér, sokak asztalára. 
A meghallott és befogadott ige a szeretet éltető erejét termi életünkben. 
Az igét meghalló és megcselekvő ember így lesz áldássá, aki a szeretet 
tápláló és éltető ajándékával fordul azok felé, akik éheznek. Akár a sze- 
retetet éhezik magányukban, akár a mindennapi kenyeret szegénységük
ben és kisemmizettségükben, akár az igazságot elnyomottságukban és jog- 
fosztottságukban, akár a békét a másoktól reájuk kényszerített háború 
borzalmaiban, az Isten szava által megragadott ember mindenhova el
juttatja az ige szeretetben megsokszorozódott gyümölcsét.

4. Mindegyik evangéliumi híradásában a magvető példázata és annak 
Jézusi értelmezése között találjuk annak magyarázatát, hogy Jézus miért 
példázatokban beszél. Ezt a választ kapjuk: „Nektek adatott, hogy az Is
ten országának titkait értsétek.” Isten tehát az, aki megértést, meglátást, 
hitet ad. Ez nemcsak a példázat megértésére vonatkozik, de Isten min
den szavának befogadására és megértésére. Isten tesz minket az evangé
lium meghallgatására és elfogadására alkalmassá. Jézus az, aki elveszi 
testünkből a kőszívet és ad nekünk hússzívet (ez 36, 26) és teszi a mi 
életünket porhanyó talajjá Isten üzenete számára. Így az ő igéje nem
csak „mag” , de annak befogadására alkalmassá tévő erő is. Jézus azt 
mondja nekünk példázatával: hagyjátok szavam által megtisztítani éle
teteket, hogy megújúlt életetekbe ajándékozott igém rajtatok keresztül 
teremje a szeretet szolgáló cselekedeteit mindenek számára.

Pintér János

H ATVANAD VASÁRNAP  

Gyümölcsöt termő ige 

Lk 8,4—15

Csodálatosan szép egy orchidea. De az éhezőt nem elégíti meg, a fá
radtat nem üdíti fel, az erőtelent nem erősíti. Szép, de csupán dísznö
vény! Isten igéje nem dísznövényt terem. Az Isten igéje nyomán kisar
jadó élet nem azért van, hogy az embervilágot, egy népet, a társadal
mat „díszítse” . Isten hirdetett igéje, mint földbe hullott áldott gabona
mag, az emberszívekben kalászt terem, a mindennapos, s mégis nélkü
lözhetetlen kenyérnek lesz alapanyaga. Az emberek nem csodálják, de 
nem is tartják különösnek közöttük létét. Érzik: az erőtlent erősíti, a 
megfáradtat támogatja. Az élet kiteljesedését, növekedését szolgálja.

A magra esik a főhangsúly ebben a példázatban. Isten igéjének a 
magja nem vesztette el csíraképességét! „Amikor Isten hirdetteti közöt
tünk igéjét, akkor azt akarja, hogy az olyan szívekre találjon, ahol meg
van a lehetősége arra, hogy gyümölcsöt teremjen.” (D. Bonhoeffer) Nem 
a magban van a hiba, ha az kevés gyümölcsöt terem, hanem az embe
rekben. Az ige sorsa a szívek állapotától függ. Isten szeretetének a cso
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dája az, hogy igéjét emberszívekbe helyezi, mint a magvető a magot a 
földbe. Az minden látszólagos eredménytelenség ellenére (háromnegyed 
rész kárba vész) megtermi a gyümölcsöt. A hirdetett igére nézve nem 
lehetünk sem optimisták, sem pesszimisták. Az elért eredmények az egy
házat és a keresztyén embert nem tehetik gőgössé, de az eredményte
lenség nem ejtheti kétségbe.

A meg nem értett, elégedetlenséget kiváltó példázat ez. A tanítvá
nyok elégedetlenek a hallott példázattal. Mit akar Jézus elérni olyan 
prédikációval, amit nem értenek az emberek? Azért nem értették, mert 
amiről itt Jézus beszélt, az ellene mondott elképzeléseiknek, vágyaiknak 
és vallásos gondolkodásuknak.

Nem akarták tudomásul venni, hogy Isten igéje mindig döntés elé 
állítja az embert. Isten igéjének a rendje ez: Ha meghallgatjuk, beszél 
az Isten, ha engedelmeskedünk, akkor Ö cselekszik rajtunk keresztül. 
Ahol Isten igéje munkálkodni kezd, ott nem lehet elmélázni a csendes 
vallásoskodás áldott semmittevésével.

A szeretetnek és szolgálatnak krisztusi uralma váltott ki elégedet
lenséget. A példázat értelme után kérdező tanítványoknak adott felelet 
meglepő és meghökkentő.  1. Jézus számol azzal, hogy sokan nem értik 
meg és nem cselekszik akaratát. Mert Jézus királysága, a szeretetnek és 
szolgálatnak az uralma ellene mond az emberek vallásos elképzelésének 
és váradalmainak. „Aki nem hajlandó saját kedvenc elképzeléseit és el
gondolásait Isten királyságával kapcsolatban feladni, s Jézus szolgáló 
szeretetével az életet munkálóan az emberek között munkálkodni, az so
ha nem tudja Jézus Krisztust megérteni és akaratát megcselekedni.” (G. 
Simpfendörfer) 2. Csak a gyakorlati életfolytatásban megvalósuló hit 
tartja meg az embert az élő Jézussal való közösségben.' 3. Aki Isten igéjé
vel kapcsolatban közömbös marad és a 'döntés elől elmenekül, azon be
teljesedik az ige: „Hallván halljatok . . . ”

Mag, ami soha nem hozott kalászt. Vannak keresztyén életek, de so
ha nem termettek gyümölcsöt. A gyümölcstelen keresztyén élet pedig 
haszontalan és értelmetlen! Miért nem hozott kalászt a mag? A mag jó 
volt, de rossz földbe került. Tévedés lenne ebből a példázatból azt a kö
vetkeztetést levonni: Minden attól függ, hogy a gyülekezet, a keresztyén 
ember melyik „földtípushoz” tartozik. Jézus az ige hallgatóinak szemé
lyes felelősségét húzza alá. Nem mindegy ki hogyan hallgatja és fogad
ja Isten igéjét. (Prőhle K.) f i .  \ Vannak, akiknek dobogó, de beton
kemény szívük van. „Isten igéjéhez való viszonyom olyan, mint a fele
baráthoz való viszonyom. Űgyannyira, hogy ahogyan a felebarátommal 
cselekszem, úgy cselekszem Isten igéjével is.” (1 Jn 4:20) (F. Rienecker) 
Az ilyen kőkemény szívű egyház és keresztyén távolról szemléli a fele
barát küzdelmét. Harag és megbocsátani nem tudás mérgezi életét. Nem 
megédesíti, hanem megkeseríti embertársai életét. Egymás terhének hor- 
doása helyett, csak terhére van másoknak. A keresztyének életfolytatása 
tanúskodik arról, hogy mikor hullik kőkemény szívekbe az ige magja.

2. Isten igéje nem fellángolásokat és fellelkesedéseket eredményez. 
Hányán lelkesednek ezért, vagy azért az igehirdetőért, kegyességi irány
zatért, igehirdetési módszerért. Mennyi „lelkesítő” igehirdetés hangzott el 
a háború alatt, vagy valamiféle keresztes háborúra úszítóan! Isten igéje 
nem fellángolást, hanem állandó és folyamatos életfolytatást eredmé
nyez. Akikben az ige gyökeret ver és nem csak felületesen érinti őket, 
azok kijózanodnak keresztyén gőgjük vélt igazságaiból és a keresztyén 
ember jóságáról és irgalmasságáról alkotott illúzióikból. Reálisan látva 
vallják: Jézus egész életet átformáló szeretete nélkül nem tudjuk igazán 
szeretni Istent és szolgálni a felebarátot.
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(  3. isten igéje szeretetet akar teremni, de az önféltő gond kiöli a sze
retetek Isten a bűnbocsánatot adó ember örömével akar megajándékozni, 
de gőgös önérzetünk haragot tart és bosszút forral. Valamit oda kellene 
ajándékozni a másiknak az időmből, pénzemből, jogaimból, szeretetem- 
ből, de annyira ragaszkodik az ember saját vélt gazdagságához, hogy ezért 
nem lesz másokat gazdagító és boldogító.

Bőven termő szántóföld. Ahol jó talajra talál az ige, ott a keresz
tyének szavait, életét és cselekedetét átjárja és áthatja az élet. Fejedel
mének indúlata. A felebarátban felismeri a Krisztus által szeretett és 
megváltott embert. A felebarátnak való szolgálatban az Istennek szolgá- 
lás lehetőségét. Ez a keresztyén élet nem az atyák hitének örökségéből 
él. Isten szemében a szavak nélküli tettek értékesebbek, mint hangza
tos frázisok a szeretetről. „A hit csak hosszú távlatra néző türelemmel 
tud szeretetben szolgálni a világért. Ez a hosszú lélegzetű szeretet az a 
termés, amely bőségesen kárpótol az evangélium minden veszteségéért.” 
(Prőhle K.)

(Az exegézisnél felhasznált irodalom: E. Brunner: Saat und Frucht, 
J. Jeremiás: Gleichnisse, K. H. Rengstorf: Das Evangélium nach Lukas, 
Dr. Prőhle K.: Lukács evangéliuma, F. Rienecker: Das Evangélium des 
Lukas.)

Dr. Nagy István

Laikus kérdések és szempontok Lk 8,4—15-höz

Bevezetésnek is jó volna: „Akinek van füle a hallásra, hallja!” Van 
fülünk! Meghallhatjuk és megérthetjük, amit Jézus a magvető példáza
tában mond.

Ezt az igét minden templomba járó lélek ismeri, ezért még jobban 
vigyázni kell a példázat buktatóira, a sok képre.

Azt észre lehet venni, ha valaki hitéletet él. Jó itt azt tudatosítani, 
hogy a „vetés” helye a templom (az igehirdetési alkalmak), de a „növe
kedés” a templomon kívül történik. — Szeretnénk hallani a példázat 
szemléletességével azokról a mai kísértésekről, amelyek a templomajtón 
kilépőt várják és amelyek mind a vetés növekedését veszélyeztetik. — 
Egyik fő kérdés: Mi lesz a sorsa a hallott igének — ?

Az igehallgatóknak miféle megkülönböztetéséről van szó a 10. vers
ben? — Szabad itt arra gondolnunk, hogy akik a kiürülő templomokról 
jajgatnak állandóan máris látván nem látnak és hallván nem értenek — ?

Miért a sokaságnak mondta ezt a példázatot Jézus és nem egy sző
kébb gyülekezetnek? (Vs 4) Ez a sokaság mindenesetre hasonló egy mai 
temetési gyülekezethez.

Nem a vetés van veszélyben, hanem a növekedés! De jó, hogy a mag 
vetése, az igehirdetés ennyire bőséges.

Milyen jó, hogy Urunk maga vállalja az igehirdetés rizikóját, a félre 
hullott mag sorsát. — Látnunk kell, hogy mindig van jó földbe esett mag, 
céljához ért igehirdetés. Ezt az igényességet szeretnénk látni a prédiká
ciókban, azt, hogy az igehirdetők a legszürkébb alkalmakat is esemény
nek tekintik, ahol nemcsak a vetés az esemény, hanem a mindig megta
lálható, befogadásra elkészített szívek jelenléte is, akik „termést is hoz
nak állhatatossággal” , (vs 15) — Szeretnénk vidámabb, bizakodóbb pré
dikációkat hallani a „százszoros termés” reménységében, (vs 8) (53)
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ÖTVENED VASÁRNAP

L k  18,31—43

Esto mihi vasárnapján, böjt előcsarnokában hangzik el szószékeinken 
a kijelölt rész. Jézus alacsonyságáról, keresztjéről szóló beszéd nemcsak 
a zsidóknak botránkozás, s a görögöknek bolondság (I. Kor., 23), hanem 
a tanítványok számára is teljesen érthetetlen és rejtélyes. (34. v.) Ezt Lu
kács hangsúlyozottan kifejezésre juttatja, de Márknál is olvasunk arról, 
hogy a tanítványok csodálkoztak és féltek. (10, 32.) Igénkből az őskeresz
tyén gyülekezet is megértette, hogy a vég nem sorsszerűén zúdult Jézus
ra, hanem Isten üdvterve „végeztetett el” . Ezt a szükségszerűt Jézus tu
datosan vállalta „szívbéli készséggél” — Luther szavával élve.

Ezt a „követ” , amely a szegelet fejévé lett, Júdás a maga titkos ter
veibe nem illeszthette bele. De még Péter számára is szinte megbotrán
koztató módon érthetetlen, rejtélyes és idegen volt. Máténál a szenvedés 
bejelentése után közvetlenül a tanítványok uralkodási szándékáról van 
szó (20, 21.). Ez mutatja, merre járt a tanítványok gondolata.

Hogy mennyire idegen volt ez az őskeresztyén gyülekezet számára, 
mutatja a gnosztikus irányzat népszerűsítése, s az, hogy az őskeresztyén 
szimbólumok között a kereszttel csak a IV. században találkozunk, ami
kor a kereszt már győzelmi jellé is vált. (A III. századból maradt fenn 
ugyan egy keresztábrázolás, Alexamenos keresztyén nevetségessé tétele, 
ki egy olyan istenséghez imádkozik, aki alacsonyságban, a kereszten je
lenti ki magát.) Érthető, hogy a középkori egyház uralmi koncepciójába 
nem volt beleilleszthető az alacsonyság Jézusa. (L. Dosztojevszkij: A nagy 
inkvizítor.) Figyelemre méltó Luther egy megjegyzése a tanítványok ér
tetlenségével kapcsolatban: úgy gondolják — a tanítványok —, hogy szin
te láthatóan és tapinthatóan volt Isiten (a csodatévő) Jézussal, s ezért 
nagy Úr lesz és mi, az ö  tanítványai, fejedelmek és nagyurak leszünk. 
Kierkegaard a jól berendezkedett etablirozódott újkori egyház láttán jog
gal mondja: „őrizd meg Urunk az egyházat attól, hogy győzedelmes egy
ház legyen. S ha beképzelné magának, hogy valóban győzni fog, megér
demli, hogy teljesen magára hagyjad.”

Ugye milyen nehéz volt azt elfogadni, hogy a mi kincsünk „cserép- 
edény”-ben van ?

A tanítványi értetlenség mutatja azt, hogy Jézus nem fér bele vala
miféle programba vagy ideológiába.

Vigasztaló számunkra, hogy olvashatunk, ill. hallhatunk a tanítvá
nyok értetlenségéről. Vigasztaló Jézus türelme, aki maga mellé vette a 
tizenkettőt (31. v.) kiknek látniuk kellene azt, amit mások nem láthatnak, 
s az értetlenségük miatt mégsem fordult el tőlük. Sőt elveszi vakságu
kat, s megláttatja vélük az ö  személyének rejtélyét. Ezért — az atyákkal 
együtt — a jerikói vak koldus gyógyításéit a perikópához tartozónak vall
hatjuk, az összetartozás mély értelme — egyik értelme ,— hogy a vak 
koldusban a tanítványok valódi állapotát látjuk, kiknek irgalmasan, kö
nyörületesen adatik (38. v.) a látás, a felismerés adománya. Az, akit meg 
kellett volna látniuk, Jézust, az adja a látás lehetőségét. (42. v.) Minden
esetre a vak helyzete remény teljesebb volt, mint a tanítvány helyzete, 
hisz a vak tudott a vakságáról. Ezért tanítványi könyörgés: Veni creator 
spiritus, jövel — látás — teremtő Szentlélek.

Az értetlenség vonalán más vonatkozásban is elgondolkodhatunk a 
két rész összefüggésén. — A krisztológiai után most ekkleziológiai vo
natkozásban. A tanítványok Jeruzsálem felé tartanak, meghitt, zavarta
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lan beszélgetést folytatva Jézussal. Az út mentén segélykiáltás hangzik 
el. De hiszen ez megzavarja az áhítatot, a Jézussal való együttlétet! A ta
nítványok Jézust, az Ö szeretetét maguk számára akarták lefoglalni és 
megtartani. Hogy állhat meg Jézus és vele együtt a tanítvány olyan va
laki mellett, aki egy olyan réteghez tartozott, melynek Istennel kapcso
latban egészen más természetű ismerete, tapasztalata volt? (A betegség 
Isten ítélete, ezért Isten távollevő.) Jézus megáll. Ha a tanítványok to
vábbmentek volna az ínség mellett, Jézus nélkül mentek volna tovább. 
Jézus felszólítása — hogy vezessék hozzá az ínségben levőt —, kell, hogy 
korrigálja a tanítványi magatartást. A Jézussal együtt menő tanítvány, az 
ecclesia viatorum nem fordulhat el az ínségtől.

A szenvedés bejelentése és a vak gyógyítása között nemcsak az értet
lenség szempontjából kereshetjük az összefüggést. A beteljesedés útján a 
teljes Krisztussal találkozunk. A kereszt útjára induló, a váltságot, az 
örökéletet szerző Krisztus a segítő Krisztus. E kettő nem választható el 
egymástól, hisz Ö az egész ember felé fordul. (Az EVT programja körüli 
viták mögött ilyen elválasztás, tehát helytelen krisztológia van. — A te 
hited „megtartott” (42. v.), a sodzó itt betegségtől való megmentetést je
lent, a klasszikus jelentés, az örök haláltól való megmentetés mellett. 
Ahogy az üdvösség szó mögött szófejtő szótáraink és a magyar értelmező 
szótár is az elavult üdvöz szót látják, s az üdvöz mögött az elavult egész
ség szó rejtőzik, úgy a magyarban is az üdvösség és egészség összefügg. 
Erről az összefüggésről egyébként a jeruzsálemi útra adott isteni igen, 
a húsvét (33. v.) beteljesedése az új ég és új föld is tanúskodik.

Egy szempont a vakság értelmezéséhez: a vak gyámságra volt szorul
va. Látását visszanyerve visszanyerte teljes emberségét. Nem volt többé 
könyöradományra szorulva. Nem maradt immár kirekesztve szegregáltan 
az élet, a társadalom peremén.

Vajon úgy tartozunk-e az úton levő Jézus seregéhez, hogy Öt csak 
magunknak akarjuk megtartani? S Öt, világosságát és melegét fény- és 
hőszigetelő közegként elzárjuk a kiáltó ínségtől? Ezzel Öt magát is el 
akarjuk veszíteni? Hisz Ö megáll, mi pedig továbbmegyünk. Nem kell-e 
Öt el-nem-bocsátva, Vele az utat járva az Ö könyörületességéből, az Ö 
titkának, rejtélyének, keresztjének meglátására megnyílt szemeket kapva 
a segítés készségével az ö  könyörületességét tanúsítva az utat járniuk, az 
Isten dicsőségét szolgálva Öt követnünk? (43. v.)

Lehel Ferenc

ÖTVENED VASÁRNAP

Lk 18,31—43

Jézus elindul Jeruzsálembe. Tanítványai előtt nincs semmi titka: 
nyíltan megmondja nekik szenvedését, halálát és feltámadását. Üjra azt 
kell megtanulniok, hogy Jézus más, mint akinek ők gondolják: Ö Isten 
Szolgája (Ebed JAHVE), aki szolgálatát Atyja akarata szerint, engedel
mesen végzi és már most teljesen tudatában van azoknak a szenvedések
nek, melyek ott várnak reá, sőt halálának, de feltámadásának is.

Isten Szolgáját, Jézust, nekünk is úgy kell elfogadnunk, mint Szol
gát, Diakonoist.

1. Böjit felé, nagyhét eseményei felé közeledünk. Egyre mélyebbre 
száll le a szolgai formában Jézus. Amikor a tanítványok nem értették
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meg, amit bejelentett nekik, akkor nem a szavak jelentése volt ismeret
len, érthetetlen előttünk, hanem az egész magatartás, a kiszolgáltatottság, 
a megalázottság, a teljes elhagyatottság. Ilyen Jézussal nem történhet. 
Ö másra küldetett. Ök az elsők, akik nem értik a „diakóniai utat” . Jé
zus pedig odafordítja figyelmüket az „írás” -ra: így van megírva! A szen
vedés, halál és feltámadás jézusi szolgálatát nem másból, csak az írásból, 
az Isten kinyilatkoztatott igéjéből lehet megérteni, magunkévá tenni. 
Ugyanígy az egyház szolgáló útját, Jézus követését is csak az ige világít
hatja meg, nem lehet rutinból lemásolni, haszonlesésből utánozni. Jézus 
szava itt már előre is mutat, arra az időre, amikor feltámadása után is az 
írásból magyarázza meg: „így kellett szenvednie...” „így kellett történ
nie . . . ” (Lk. 24,44 skk.) Adjunk hálát Istennek, hogy egyházunk az igéből 
értette meg, nem is csekély tusakodás után, hogy a szolgáló úton a he
lyünk. Ahogy egykor tanítványainak szemét és értelmét nyitogatta, úgy 
tárta fel előttünk is igéje és Szentlelkének világossága által: a feltáma
dott Jézus tanúi nem valamilyen diadalmenetben és nem a másokon való 
uralkodás útján, hanem a másokért való életben, a közösségnek végzett 
szolgálatok útján járnak.

2. Jézusnak ezt a szándékát erősíti az a cselekedete is, amit a jerikói 
vakkal cselekszik. Beteljesedett a názáreti zsinagógában felolvasott 
ézsaiási prófécia, itt van az Isten országa. Vakok látnak. . .  ez a jel, mely 
mutatja a messiási korszak megérkezését. Most már az sem lehetetlen, 
hogy megnyíljanak a vak tanítványi szemek és megértsék Jézus útját. 
Mindezt éppen akkor teszi, amikor Jeruzsálembe megy meghalni. Most 
sem az köti le, ami vele történik, hanem a mások nyomorúsága, szenve
dése, vaksága. Amikor nekünk kell terheket elhordoznunk, amikor vi
gasztalásra szorulunk, amikor nekünk nehéz valami miatt: nem gondo
lunk arra, hogy könnyebb a terhet hordozni, ha nemcsak magunkra né
zünk, hanem segítünk más terhének hordozásában. Bonhoeffer, Paul 
Schneider és a többiek a koncentrációs lágerekben ilyen értelemben szol
gáltak, amikor nem a maguk terhe miatt nyögtek és jajveszékeltek, ha
nem naponként öntötték az erőt társaikba.

A jerikói vak kiáltását évszázadok óta imádkozza az egyház: Kyrie 
eleison! De vajon eszünkbe jut-e annak helyzete, aki ezt ott, akkor kiál
totta, nemcsak nyomorúságának feltárása miatt, de Isten Küldöttjének 
kijáró hódolattal és tőle segítséget is várva? (V. ö. Prőhle: Lukács evan
géliuma, 281 lp.) így könyörögjük-e ma is, várva a megvilágosítást, a hit 
igaz és józan látását? Mi sohasem lehetünk magabiztosak —, ez a könyör
gés mindig odautal a naponként megtartó, megvilágosító, hitben új látá
sokat adó Urunk elé.

3. Jézus szava nyomán megtörtént a csoda: megnyílt a vak szeme. 
Jézus szavának hatalmas az ereje. (De ő) Mégis így mondja: „a te hited 
megtartott téged” . Nem az én szavam, a te hited! Mit jelentsen ez? Azt, 
amit más gyógyításoknál is láthatunk. Sokan gyógyultak meg Jézus ir
galmából, de nem mindenki „követte őt, dicsőítve az Istent” . Akik hittek 
benne, azok új emberré is lettek. Megnyílt a vak szeme — óriási dolog, 
valóban itt van az Isten országa! A meggyógyult követőjévé lesz Jézus
nak — ez a még nagyobb dolog, a hit csodája! Űj emberré lenni, ez nem 
természetes következmény. Nem folyik egyenesen abból, hogy megnyílt 
a szem, meggyógyult a sánta láb, még abból sem, ha elhangzik, hogy 
megbocsáttattak bűneid. Milyen sokszor hangzott felénk és nem párosult 
hittel, nem következett a hőn óhajtott életújulás, megjobbítása életutunk- 
nak. Hit nélkül ma sem lehet megújult életben járni, a szolgálatra felsza
badulni. A hit teszi azt, hogy nem egyszerűen humánus cselekedeteket 
viszünk véghez, hanem Jézust követve, a hit parancsának nem tudunk el
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lenállni és kell a felebarátot szeretni, kell az emberek között fennálló 
feszültségeket feloldani segíteni, kell adni, adni. . .  sokat. . .  mindenkinek.

Jézus, az Isten szolgája jár előttünk. Aki nem a maga mentésével 
van elfoglalva, nem jövőjén gondolkodik — azt vette, elfogadta Atyja 
kezéből. De észreveszi az „út szélén”, az élet „peremén” élő kitaszított, 
mások által észre nem vett, elfelejtett embert és nemcsak „egy jótéte
ményt” cselekszik vele, de egész életét belefordítja, belevezeti Isten szol
gálatába, Isten dicsőítésébe. Velünk is ezt cselekedte!

Tóth-Szöllös Mihály

Laikus kérdések és szempontok Lk 18,31—43-hoz

Jézus szavai rejtélyesen hangzottak. . .  Nem értették. Nem tudták 
felfogni, mert Jézus halála ellenkezett elképzeléseikkel. Nehéz megérteni 
a keresztet, a megváltás rendjét. Jézus és a vak találkozása a megértést 
mozdítja elő. (31) A mai emberre egyre inkább érvényes, hogy nem érti 
Isten igéjét. Mit tesznek az igehirdetők, hogy kielégítsék az értelem fe
szegető kérdéseit egy-egy textus kortörténeti, teológiai, társadalmi és 
pszichológiai problematikájával kapcsolatban? Lehet-e úgy „áttenni” a 
textus két szakaszát, a mába, hogy egyrészt szellemi értetlenség, másrészt 
lelki vakság értendő belőle? (27/a)

A vak nem érti a sokaságot, a sokaság nem érti a vakot. . .  Én ebben 
látom minden bűn, gonoszság, szeretetlenség, hitetlenség okát. Azért sem 
értjük egymást sem, mert csak magunkat látjuk. Jézus mindent ért, mert 
mindent lát. Látja az ember sorsát, s ismeri Isten embert mentő akaratát. 
Ezért megy a Golgothára. (31)

Elég-e a hithez Jézus földi életével kapcsolatos utalás? Nem kíván
kozik mindenüvé az, hogy a Feltámadott a próféciák beteljesítője? Mit 
tudunk kezdeni a csökkent fizikai képességűekkel a gyülekezetekben? Ha 
rajtunk keresztül nem adódik is ilyen csoda, a szeretet „melegít” és iga
zolja, hogy kiben hiszünk. (27)

Mindenki a maga problémáját tartja fontosnak. Bűn ez? Mi volt a 
vak hite, amelyik megtartotta őt? Az, hogy megragadta az alkalmat. Vak 
volt, de azt felismerte, hogy Jézus látóvá teheti. Nem valamikor, hanem 
most. (31)
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Egyháztörténeti évfordulók

425 éve halt meg Honterus, 
Erdély reformátora

A brassói nyomda, amely nemcsak Honterus János nevét tette nagy 
hírűvé, hanem amely a lutheri reformáció legfontosabb erdélyi műhelye 
lett, európai humanisták példás összefogásaként született. Svájci hatásra 
indul: a bázeli Petri nyomdász és a zürichi Froschauer kiadó tanítják 
meg a brassói származású diákot, Gras (Gross?) György tímár és Honnes 
Dorottya már Krakkót és Nürnberget is megjárt tehetséges fiát (sz. 1498) 
a nyomdászmesterségre 1532-ben; a már régebbről ismerős krakkói vál
lalkozótól, Scharfenberg Mátyástól szerzi be és viszi haza Miskolcon, Vá
radon át a nyomdagépet 1533-ban; a bázeli Theobald Griffius orvos és 
tipográfus barátja a vele Brassóban letelepedő első munkatárs; majd 
Luther ajánlására wittenbergi nyomdászok lesznek az első mesterek.

Ha az első hazai nyomdáinkra egy pillantást vetünk, érdekes statisz
tika bizonyítja Honterus lenyűgöző aktivitását.

1473 Buda 2 nyomtatvány
1477—1480 Pozsony (?) 4 nyomtatvány
1529—1600 Nagyszeben 37 nyomtatvány
1539—1541 Sárvár 5 nyomtatvány
1539—1594 Brassó 119 nyomtatvány
Ebből pedig az első évtizednek több, mint 30 terméke Honterusé.
Mi a titka a brassói tudományos műhely varázsának? Nemcsak a re

formátor vonzó egyénisége, nem is csak a város — 16. században ritka — 
békés fejlődése. Inkább abban találjuk meg a rejtély kulcsát, hogy ösz
tönző hátvédet talált a reformáció szellemét gyorsan és következetesen 
átvevő egyházi, főiként pedig iskolai élet vezető képviselőiben és az álta
luk nevelt művelt városi polgárságban. Amint Bártfán és környékén 
Stöckel Lénárd pedagógiája, úgy az erdélyi szászok között Honterus 1534- 
ben alapított brassói iskolája lett messzire és sokáig ható példakép. Me- 
lanchthon útmutatása nyomán Honterus szervesen össze tudta kapcsolni 
a humanista képzést a reformáció célkitűzéseivel, a klasszikusok meg
újuló tiszteletét az újrafelfedezett evangélium dinamizmusával.

A brassói vezető lelkésszé választott Honterus publikációi előbb met
szetek és térképek — köztük a híres, még Baselben metszett Chorogra- 
phia Transylvaniae — utóbb latin és görög nyelvű művek voltak, fel
váltva klasszikusok, egyházatyák és humanisták munkái; amikor pedig 
1542-ben a sokfelé példaképül tekintett „Formula reformationis ecclesiae 
Coroniensis” révén megszervezte az egész erdélyi szász evangélikus egy
házat, német nyelvű és elsősorban a reformáció érdekeit szolgáló kiad
ványokat tett közzé. Ennek a célnak a szolgálatába állította városi papír
malmát és nyilvános könyvtárát is.

Az erdélyi kulturális és közéletben oly fontos szerepet vivő Luther- 
kortárs, a korát több vonatkozásban megelőző nagy erdélyi reformátor 
e'őtt hálával rója le ezen az évfordulón kegyeletét a magyar evangé- 
likusság.

[Üjabb irodalom: K. K. Klein: Dér Humanist und Reformátor Jo- 
hannes Honter (Nagyszeben—München, 1935.) — Fitz .József: A magyar 
könyv története 1711-ig (Bp., 1959.) — O. Wittstock: Johannes Honterus. 
Dér Siebenbürger Humanist und Reformátor. Göttingen, 1970].
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