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Egyházunk útján

Jelentés
a Teológiai Akadémia 24. tanévéről

Az Evangélikus Teológiai Akadémia történetének 24. tanévéről, az 
1973—74-es tanulmányi esztendőről átfogóan azt jelenthetem, hogy az 
lényegében semmiben sem különbözött az elmúlt tanévektől. Ez azt je
lenti, hogy most is szinte ugyanazok voltak az örömeink, a gondjaink és 
hasonlóak az elért eredmények és a felmerült problémák, mint voltak a 
legutóbbi esztendőkben.

Az eseményeket tekintve viszont azt kell mondanom, hogy akadémi
ánk életében — mint egész egyházunkéban — jelentős és megkülönböz
tetett helyet foglalt el az állam és az egyházak között kötött egyezmények 
25. évfordulójára való emlékezések sokféle alkalma.

„Azok közül, akik ma akadémiánk hallgatóiként itt ülnek, vagy az 
elmúlt években itt ültek — mondotta a magunk szűkebb körű ünnep
ségének professzor előadója — e padsorokban, kerülnek ki néhány év
tized múlva egyházunk vezetői: püspökök, professzorok, főtitkárok, espe
resek, osztályvezetők és általában: a gyülekezetek vezetői. Ha erre gon
dolunk, mérhetetlen felelősség nehezedik ránk. Most kell egyértelműen, 
az egyház és az állam helyes viszonyának világos kifejtésével úgy oktat
nunk az akadémia katedráiról — és úgy pásztorolnunk személyes beszél
getéseink során is —, hogy ne következzék be törés az egyházi utunk 25 
éve is és a mában is helyesnek felismert irányvonalában, hanem az a poli
tikai, egyházpolitikai és teológiai koncepció, amelyet a ma vezetőitől 
átvett örökségként a jövő egyházi vezetői képviselnek majd, a következő 
25 évben is munkálhassa a Krisztus fundamentumán álló evangélikus 
egyház és a szocialista fundamentumon épülő magyar állam közös javát 
és boldogulását.

Nehéz, de nagy, nemes és lelkesítő feladat ez. Azt jelenti, hogy 
amiként csak az élő hitből fakadhat a másik ember lelkében is élő hit, 
úgyanúgy, csak az élő meggyőződés győzhet meg, csak az eredményezhet 
a másik, ránkbízott ember életében is élő, tudatos meggyőződést. Más 
szóval: olyan lesz Teológiai Akadémiánk jövője és a jövő evangélikus 
lelkésznemzedéke, amilyen teológiai, politikai és egyházpolitikai meg
győzéssel tudjuk számára őszintén elfogadhatóvá tenni az általunk fel
ismert útnak az igazságait.

Azt jelenti ez még közelebbről, hogy ha a múlt örökségeként a jelen
ben helyes irányt tudunk mutatni az egyház és az állam további jó v i
szonyának a munkálásában, akkor ez a helyes útmutatás sokszorosan 
kamatozik majd az elkövetkező egyházi nemzedék életében.”

Az ünnepi Országos Közgyűlésen pedig a következő felszólalás hang
zott el akadémiánk nevében:

„Az emberi tudat formálása a legszebb, de egyúttal a legnehezebb 
feladatok egyike. Az, mert a társadalom gazdasági struktúrájában bekö
vetkező változások előbb vagy utóbb új gazdasági rendet teremtenek s
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ezek a változások vagy fokozatosan vagy forradalmi úton egy új társa
dalmi rend kialakulását segítik elő. Az emberi tudat nehezebben formál
ható, nehezebben változtatható meg: régi, rossz beidegződöttségek, szint
beli elmaradottság akadályozzák vagy akadályozhatják az új társadalmi
gazdasági rend szellemi tartalmának, szellemi formáinak befogadását, 
még inkább: ezeknek felelős képviseletét. Ezért, a szinte törvényszerűnek 
mondható tény miatt tartozott mindig is és tartozik ma is a legszebb, de 
ugyanakkor a legnehezebb feladatok közé az emberi tudat és magatartás 
helyes, a társadalom, az ügyben — a haladás ügyében — érintett közös
ség céljainak megfelelően való formálása.

A  magyarországi evangélikus egyház tudatát, azaz: teológiáját, sokféle 
rossz hatás befolyásolta a felszabadulásunk előtt: a nacionalizmus, a 
világi hatalomban való részvétel kísértése és nem utolsósorban: a Szent- 
írástól, a magyarországi lutheránus hagyományoktól eltérő teológiai né
zetek és kegyességi formák elterjedése.

Mindezek a jelenségek egyenként is, de még inkább összességükben 
akadályozták egyházunknak az épülő szocialista rendbe való kívánatos 
beleilleszkedését és ezért a Teológiai Akadémiára is hárult az a meg
tisztelő feladat, hogy mint egyházunknak erre hivatott intézménye, ok
tató-nevelő munkájában képviselje, kifejtse, kibontakozásában elősegítse 
és az új lelkészgenerációval felelősen elfogadtassa egyházunk új teoló
giai felismerését: a diakóniai teológiát.

Mindeme feladatnak az elvégzésére az Egyezmény — annak (hatodik 
pontja —, illetve az Egyezmény intencióinak megfelelően, a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház kö
zött 1950. augusztus 30-án megkötött külön Egyezmény adott lehetőséget, 
külső keretet és anyagi-erkölcsi alapot. Az az Egyezmény, amely lehe
tővé tette az Evangélikus Teológiai Akadémia megszervezését és biztosí
totta az akadémia személyi és dologi államsegélyét. Munkánk megbe
csülését látjuk abban, hogy egyrészt az akadémiánknak degresszív mó
don biztosított államsegély nemhogy csökkent volna, hanem egyszeri 
rendezésével egyenesen növekedett és másrészt pedig abban, hogy 1956 
elején a ’honoris causa’, 1964-ben pedig a ‘rite’ teológiai doktori cím 
adományozására kaptunk államunktól engedélyt.

Mindezért és a most rövidesen össze nem foglalhatókért, az Egyez
ményben foglalt alapelvek, az Egyezmény egyre kiteljesedő hatása arra 
köteleznek bennünket, hogy a tudatformálás szép munkáját első renden 
a reánk bízottak: akadémiánk hallgatói körében, majd tudományos te
vékenységünkben, diakóniai teológiánk képviseletével egyházunk egé
szében, továbbvégezzük és tegyük ezt magyar evangélikus egyházunk 
és szocialista társadalmunk iránti elkötelezett, igaz hűséggel.”

Mindezeket pedig azért kívántam újból magunk elé idézni, hogy 
a jelentős eseményre való visszaemlékezés mellett újból kifejezzük azt 
a meggyőződésünket, hogy akadémiánk oktató-nevelő munkája csak 
ebben a szellemben és csak akkor lehet színvonalas, korszerű, a követel
ményeknek megfelelő, ha az idézett célkitűzéseket követve oktatunk, ne
velünk és tanulunk.

Akadémiánk mindennapi élete

Az 1973—74-es tanév munkáját — a már kialakult jó hagyomány
nak megfelelően — a szeptember 3-án tartott tanári értekezlettel kezd
tük el. Az értekezleten résztvett D. Káldy Zoltán, egyházunk püspök-
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elnöke és D. dr. Ottlyk Ernő, az Akadémia ügyeiben ez évben eljáró 
soros püspök is. A  közös eszmecsere során kialakult konszenzus alapján 
a tanári kar személyi vonatkozású javaslatokat terjesztett az Országos 
Presbitérium elé. Az Országos Presbitérium — a tanári kar javaslata 
szerint — az üresedésben levő ószövetségi tanszék helyettesítésével Mun- 
tag Andor monori lelkészt bízta meg, és dr. Nagy Gyula professzor 
hosszantartó külföldi szolgálata idejére főállású előadói megbízatást adott 
ifj. Harmati Bélának és előadói megbízatást Bodrog Miklós gyulai, majd 
Budapest-rákospalotai lelkésznek. Ezzel az intézkedéssel az Országos El
nökség és az Országos Presbitérium nagyban tehermentesítette tanári 
karunk több tagjának munkáját és lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy 
mindnyájan a saját szakterületükre koncentrálhassák oktatói tevékeny
ségüket.

Az első félév szorgalmi munkája szeptember 17-től december 19-ig, 
a második félévé pedig január 21-től június 20-ig tartott. — Ebben a tan
évben 8 hallgatónk fejezte be tanulmányait s heten tettek sikeresen szi
gorlatot. Egy végzett hallgatónk szigorlata az őszi vizsgaidőszakra tolódott 
át. A  tegnapi napon 10 hallgatónk elsővizsgát tett és ugyanennyi hall
gató tett alapvizsgát, illetve kísérelte meg ezek teljesítését. Ez utóbbi 
megjegyzésem egyúttal jelzi a tanári karnak azt a szándékát, hogy vál
tozatlanul nagyobb követelményeket támaszt a hallgatókkal szemben, 
akár tanulmányi, akár magatartásbeli szempontból.

Az egyházmegyei és a gyülekezeti ösztöndíjak ebben a tanévben is 
lehetővé tették, hogy 27 hallgatónk számára anyagi támogatást nyújtsunk, 
akár teljes (3800,— forint), akár fél ösztöndíj formájában. Az ösztön
díjak folyósításáért ezen a helyen is köszönetet mondunk az egyház
megyéknek és az adományozó gyülekezeteknek.

A  kötelező diakóniai gyakorlat keretében 8 hallgatónk dolgozott az 
NDK evangélikus diakóniai osztályának valamely intézményében. Az 
idei nyáron 9 hallgatónkat küldjük ki, hogy megismerkedjenek az intéz
ményes diakóniai munkával és hogy német nyelvtudásukat gyarapít- 
hassák.

Végzős hallgatóink februárban gyülekezeti hospitálási gyakorlaton 
vettek részt s úgy, hogy ez alkalommal egy Budapest környéki és két 
vidéki gyülekezet is fogadott teológusokat Minden vendéglátó gyülekezet 
lelkészének, vezetőinek köszönetét mondunk ezekért a lehetőségekért.

„Az akadémiai fórumot” az elmúlt tanévben mindenekelőtt az okta
tási-nevelési kérdések őszinte légkörű megbeszélésére fordítottuk s ilyen 
jellegű megbeszélés vezetésére kértük fel D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök urakat, akik készségesen vállalták ezt a szolgálatot.

A  fórum-alkalmakat ebbet a tanévben is felhasználtuk arra, hogy 
hallgatóink megemlékezzenek nemzeti ünnepeinkről, a jelentősebb hazai 
és nemzetközi évfordulókról. Nyolc végzős növendékünk püspökeink, a 
tanári kar tagjai és az egész ifjúság jelenlétében, ugyancsak a fórum 
órákon mondotta el búcsú igehirdetését.

Folytatta munkáját az irodalmi önképzőkör és folytatta működését 
a természetjáró szakosztály is. A  faliújság is „megjelölt” az ifjúsági 
hirdetőtáblán. Új próbálkozása volt az ifjúságnak a „Komoly zenét ked
velők klubja” , amelynek összejöveteleit Szabó Lajos II. évfolyamú hall
gató irányította komoly hozzáértéssel. A  klub munkájának eredményé
nek mondható az, hogy tagjai sorából megalakult egy klasszikus ének
számokat előadó kvartett, amelynek szolgálata a teológus napokon és 
egyéb gyülekezeti alkalmakon volt jelentős. A  hallgatók asztali tenisz
ben, sakkban és kispályás labdarúgásban házi bajnokságot rendeztek s
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újból kísérletet tettek arra, hogy legyőzzék a Budapesti Református 
Teológiai Akadémia labdarúgó csapatát. A  kísérlet — sajnos — ebben az 
évben eredménytelenül végződött, pontosabban fogalmazva: csapatunk 
ismét megkapta a magáét.

Professzoraink és növendékeink minden alkalommal részt vettek a 
Hazafias Népfront budapesti papi békegyűlésein.

Május 2. és 4. között tanulmányi kirándulást tettünk a Balaton északi 
partján és Veszprémbe, valamint Székesfehérvárra és környékére. Utunk 
közben felkerestük a székesfehérvári, a mencshelyi gyülekezeteket, azok 
lelkészeit és megtekintettük a gyülekezetek templomait. Egy estét és egy 
éjszakát töltöttünk el a gyenesdiási szeretetotthonban mint szívesen 
látott vendégek. Mindezekért a lehetőségekért és alkalmakért — úgy 
érzem — jelentésemben is köszönetét kell mondanunk azoknak a lelké
szeknek, akik nemcsak szellemi, hanem a testet ápoló javakkal is bősé
gesen elláttak bennünket.

A  bibliaismereti versenyt ebben az évben két csoportban rendeztük 
meg. Az I. évesek csoportjában az első díjat Adámi László, a harmadik 
díjat Gyarmati István nyerte el. Könyvjutalomban részesült Koháry 
Ferenc. (A  második díjat a bíráló bizottság nem adta ki.) A  II—IV. év
folyamosok versenyében az első Balicza Iván II. évfolyamú, a második 
Böröcz Enikő IV. évfolyamú, a harmadik Bálint László IV. évfolyamú 
hallgató lett. Könyvjutalomban részesült Szabó Vilmos és Varsányi Vilma 
III. évfolyamú hallgató. Id. Harmati Béla nyugalmazott lelkész anyagilag 
járult hozzá a nyertesek díjazásához, amiérit néki a hallgatók nevében 
köszönetét mondok.

Hallgatóinknak több mint fele vesz részt kántori tanfolyamok vala
melyik évfolyamában úgy, hogy a zenei oktatás akadémiánk épületében 
folyt le.

Kiemelkedő alkalmak

A  tanév folyamán akadémiánkat több külföldi vendég, illetve csoport 
látogatta meg s tanári karunk tagjai közül többen is részt vettek egy
házunk külügyi szolgálataiban. A  külföldi vendégek közül mindenképpen 
meg kell említenem dr. Kauko Pirinen professzort, a Helsinki Egyetem 
Teológiai Fakultásának dékánját, aki a hagyományos finn—magyar teoló
giai csereprofesszori kapcsolatok keretében tartott előadásokat a skan
dináv és a finn reformáció történetéről. A  tanári kar szolgálatai közül 
jelentőségében kiemelkedik a dékán pozsonyi látogatása, amikor is az 
ugyancsak csereprofesszori kapcsolatok keretében, a Szlovák Teológiai 
Fakultáson az Egyezmény jelentőségéről tartott előadást. Ugyancsak je
lentősnek kell mondanunk azt a tényt, hogy az otthonigazgató részt vett 
a Lutheránus Világszövetség Varsóban rendezett európai konferenciáján 
és azt is, hogy a dékán és a prodékán tagja volt annak a magyar öku
menikus delegációnak, amely május első felében hivatalos látogatást tett 
a Német Demokratikus Köztársaság Protestáns Egyházszövetségének 
meghívására.

Akadémiánk életének jelentősebb eseményei közül meg kell még 
említenünk azt, hogy a szabályzat által előírt vizsgák és az írásbeli dol
gozat nyilvános megvédése után május 29-én a teológia doktorává avattuk 
Bodrog Miklós Budapest—rákospalotai lelkészt, akadémiánk előadóját a 
gyakorlati teológiai tárgykörből. A  tegnapi napon pedig a Debreceni 
Református Teológiai Akadémia avatta doktorrá Muntag Andor monori
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lelkészt, az ószövetségi tanszék helyettes tanárát, az ószövetségi teológiai 
tárgykörből. Mindkét új doktorunknak sok sikert kívánunk a teológiai 
tudomány művelésében. — Egyben jelentem azt is, hogy doktorjelöltjeink 
száma is gyarapodott: Karner Ágoston Budapest—rákosszentmihályi lel
kész, országos egyházi főtitkár az egyház- és társadalomtudományi tárgy
körből jelentkezett doktori szigorlatra, amely jelentkezését a tanári kar 
egyhangúlag el is fogadta.

A Teológus Otthon

Az Akadémia Teológus Otthonában a beiratkozott 40 hallató közül 
35 kapott teljes ellátást úgy, hogy 28 férfi és 3 nő hallgatónk az Üllői úti 
épület különböző részeiben, 7 nő hallgató pedig a Karácsony Sándor utcai 
szeretetotthon épületében nyert elhelyezést.

A  szokásos otthonórák keretében a hallgatók a diakóniai teológia 
elmélyítésére a kötelező Lelkészi Munkaközösségi témák majd mind
egyikét feldolgozták s vendégelőadói szolgálatokat végzett D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök, valamint D. dr. Vető Lajos nyugalmazott püspök — három 
tanártársunk mellett.

Szeptember 1-től június 10-ig 166 gyülekezetben volt szupplikáció és 
ha ehhez hozzáadjuk a nyári szünidőre előkészített szolgálatok számát — 
amely 20 —, akkor ez összesen 186 gyülekezetei jelent, tehát gyüleke
zeteinknek több, mint felé. A  tanév folyamán a teológusnapok száma 26 
volt, és ha ezt a számot hozzáadjuk az előzőhöz, akkor azt lehet mon
danunk, hogy az egy év leforgása alatt hallgatóink 212 gyülekezetben 
fordultak meg.

A  szuplikációk és teológusok anyagi eredményeit naptári év sze
rint tartjuk nyilván s ezért most az 1973. év adatait szeretném ismer
tetni. Ezek szerint a bruttó bevétel 344,340 forint (az előző évben 316 
ezer), a nettó bevétel 263,158 forint (az előző évben 230 ezer) volt.

Az Akadémia Könyvtára

A  könyvtárban személyi vátozás nem volt. A  mai napig az elmúlt 
tanévben a belföldi gyarapodás (vétel, ajándék) 226 mű, 245 kötetben, 
a külföldi gyarapodás (ajándék) 236 mű, 245 kötetben, összesen tehát 
462 mű, 528 kötetben volt. Kedves kötelességünknek tartom azt, hogy 
köszönetét mondjunk minden intézménynek, szervnek és magánsze
mélynek, akik könyvajándékaikat eljuttatták hozzánk. Különösen is 
köszönetét kell mondanunk az Országos Széchényi Könyvtár Köteles
példány Osztályának, egyházunk Sajtóosztályának és a Lutheránus 
Világszövetségnek, ahonnét ajándékkönyveink jórészét kaptuk.

Az olvasószolgálat adatai valamivel magasabbak a tavalyiaknál. 
Helybenolvasás 623 mű, kölcsönzés 1183 mű, használatban a tanév 
folyamán 1086 mű, összesen tehát a forgalom 3151 mű volt.

Összefoglalás, köszönet és előretekintés

Amint elöljáróban mondottam: az 1973—74-es tanév lényegében 
semmiben sem különbözött az elmúlt évektől. Ezt a mondatot így is 
megfogalmazhatnám: egy megszokott, átlagos tanévet zárunk le ebben 
az órában, olyat amellyel kapcsolatban nem dicsekedhetünk kiemel-
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kedő eredményekkel, de nem is kell szégyenkeznünk az esetleges ki
rívó negatívumokért sem. Persze ez nem jelentett középszert, hanem 
csak annyit, hogy nyugodt körülmények között, nyugodtan végezhettük 
munkánkat.

Mindezért pedig őszinte köszönetet mondunk D. Káldy Zoltán 
püspök-elnök úrnak, akik egyházunk vezetőjeként mindig mellettünk 
volt; D. dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak, aki tisztében oktatói, nevelői 
munkánkban nyújtott sokszor segítséget; tanártársaimnak, a Teológus 
Otthon igazgatójának és munkatársai nak, a könyvtár vezetőjének és 
munkatársainak, és az ifjúság vezetőinek a hűséges, jó munkáért.

Külön is köszönetet mondunk azért, hogy a Magyar Népköztár
saság kormánya az akadémiának juttatott rendszeres államsegéllyel, 
egyházunk pedig annak kiegészítésével biztosította a nyugodt körül
ményeket feladataink elvégzéséhez. Köszönjük az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnökének, Miklós Imre államtitkár úrnak, Balló István elnök- 
helyettes úrnak, a Protestáns Osztály vezetőinek, munkatársainak — 
mindenekelőtt Madai András helyettes főosztályvezető úrnak és Lóránt 
Vilmos főelőadó úrnak — sokszor megtapasztalt segítségét és jóindu
latát.

Hálával gondolunk egyházunk minden tisztségviselőjére, esperesére, 
felügyelőjére, lelkészére és gyülekezeti tagjára, azokra, akik imádsá
gaikkal, szeretetükkel, anyagi áldozatukkal nagymértékben hozzájárul
tak ahhoz, hogy hallgatóink különösebb gondok nélkül végezhették 
tanulmányaikat és készülhettek fel elkövetkezendő felelős szolgálatukra.

És végül: ezekkel a mondatokkal elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, 
amelyre már régóta készülünk, de amely csak most válik igazán való
sággá. Ez a pillanat a búcsúé. A  búcsúé, amikor elköszönünk attól az 
öreg Üllői úti épülettől, amely több mint tíz éven át adott otthont 
akadémiánknak és hallgatóinak.

Tudjuk: a búcsú alkalma egy kicsit mindig nehéz és az most is. 
Mégis mi tanárok és hallgatók most azzal az örömteli mondattal kö
szönünk el az Üllői úton működő egyházi hivatalok vezetőitől, munka
társaitól és a ház lakóitól, hogy viszontlátásra szeptember 25-én, a 
Lőcsei úti új Teológiai Akadémia felavatásán és az ott tartandó tan
évnyitó ünnepélyen!

Dr. Vámos József



Teológiai doktorunk

Muntag Andor monori lelkész
Muntag Andor 1923. június 27-én született Budapesten. Középisko

lai tanulmányait a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban végezte, ahol 
azután érettségi vizsgát is tett. Két évig könyvelői és technikusi mun
kát végzett, majd 1943-ban beiratkozott és felvételt nyert az Erzsébet 
Tudományegyetem Teológiai Karára Sopronban. 1947-ben kitűnő ered
ménnyel tett záróvizsgát. Segédlelkészi szolgálatot végzett Szegeden, Rá
koskeresztúron és Zuglóban. Egy esztendeig volt belföldi ösztöndíjas. 
1957-ben a monori gyülekezet választotta meg lelkészéül.

1973. február 15-én az Evangélikus Teológiai Akadémián doktori 
szigorlatra jelentkezett. Mivel D. Dr. Pálfy Miklós ószövetségi tanszék- 
vezető tanár halála óta a tanszék nem volt betöltve, jelentkezését a 
tanári kar a Református Egyház Zsinati Elnökének hozzájárulásával a 
Debreceni Református Teológiai Akadémia Tanári Karához továbbí
totta. 1974. március 26-án került sor a személyes konzultációra. A  szó
beli szigorlat és a doktori értekezés megvédése június 7-én történt.

Doktori szigorlati dolgozatának címe: Ámósz prófétai szolgálatának 
történelmi jelentősége.

A Református Teológiai Akadémia Tanári Kara Muntag Andor 
doktori értekezését „magna cum laude” minősítéssel fogadta el.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia ószövetségi tanszékének he
lyettes vezetőjét, Muntag Andor monori lelkészt június 20-án a Debreceni 
Református Teológiai Akadémia tanévzáró ünnepén avatták doktorrá.

Muntag Andor tudományos munkájáról tanúskodnak a Lelkipásztor
ban és Theológiai Szemlében megjelent dolgozatai, s az a tény is, hogy 
1948 óta kisebb megszakításokkal tagja volt a Magyar Bibliafordító Bi
zottság Ószövetségi szakbizottságának. Abban a reménységben vagyunk, 
hogy szolgálataival egyházunknak szocializmust építő társadalmunkban 
végzett szolgálatát hathatósan segíti Isten dicsőségére, népünk és ha
zánk javára.

Dr. Nagy István
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Ámósz prófétai szolgálatának történelmi jelentősége
(Részletek Muntag Andor doktori disszertációjából)

Á mósz tö rténe lm i szerepe
„Talán megkegyelmez József maradékának 
az ÚR, a Seregek Istene”

(5,15)

Ámósz prófétai szolgálatát az a felismerés határozza meg, hogy az 
ÜR ítélete küszöbön áll. Ez döntő módon befolyásolja minden próféciá
ját. Amint megállapítottuk, a látomásokról szóló tudósításokban kimu
tatható bizonyos fokozatosság; egyre határozottabb hangsúly esik arra, 
hogy az ítélet elkerülhetetlen, és az elől senki nem tud elmenekülni. 
Ez a tendencia a próféciákban is kimutatható. Éppen ezért, mielőtt meg
kísérelnénk megállapítani, hogy milyen jelentősége volt Ámósz prófétai 
szolgálatának az ÜR népe, Izráel történetében, összefoglalóan meg kell 
vizsgálnunk, mit mond Ámósz a közelgő végről.

Ámósz próféciáinak túlnyomó többsége az ítéletet hirdeti. Ez az 
ítélethirdetés Ámószra jellemzően konkrét. Nem általában beszél arról, 
hogy közeledik az ítélet, mindössze három általános, összefoglaló ki
jelentés található a próféciákban (4,12,7,8 és 8,2). A  többi prófécia olyan 
eseményekre utal, amelyek többé kevésbé igazolhatók a Kr. e. 8. szá
zadi közel-keleti helyzetből. Elsősorban is elemi csapások és háborús 
események közeledtének leírásával hirdeti a kikerülhetetlen ítéletet.

Elemi csapások
Feltűnően sok próféciában látjuk nyomát a földrengésnek. A  könyv 

felirata (1,1) arról tanúskodik, hogy azok, akik összegyűjtötték Ámósz 
próféciáit az Uzzijjá korában bekövetkezett földrengést (vő. Zak 14,5) 
Ámósz próféciái beteljesedésének tartották. Ámósz legtöbbször is be
szélt az ŰR ítéletéről ilyesféleképen: az a föld, amelyet szilárdnak és 
rendíthetetlennek tartottak, „azon a napon” meg fog rendülni. Az ötödik 
látomásról szóló tudósítás (9,1—3) tanúsítja, hogy Ámósz eredeti pró
féciái közé tartoznak azok, amelyek az ÜR ítéletét így írják le:

Ezért én megingatom alattatok a földet, 
ahogyan meginog a szekér, 
ha kévékkel van telerakva (2,13).

Ilyen tartalmú próféciákat találunk még 6,11-ben, 3,15-ben és 8,7—8-ban. 

Háború
A  természeti, elemi csapásokon túl — és ez látszik Ámószra jellem

zőnek — a legtöbb ítéletet hirdető prófécia a háborúról, a háborús pusz
tulásról szól. Nem ok nélkül került a könyv élére az Izráel szomszédai
ról szóló prófécia-ciklus, amelynek egyes tagjai egytől-egyig ezzel a 
fenyegetéssel zárulnak:

...  tüzet bocsátók .. ,-ra 
és megemészti palotáit...

1,4.7.10.12.14 2,2
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Még az Izraelről szóló próféciát megelőző mondat is ez;

Ezért tüzet bocsátók Judára, 
és megemészti Jeruzsálem palotáit (2,8).

Ez a háborús veszélyről szóló prófécia gyakran egészen egybefonódik 
az elemi csapásokról szóló próféciákkal (pl. 2,14—16 3,11). Érdekes és a 
későbbiekre nézve jelentős vonása ezeknek a próféciáknak, hogy a más
különben olyan konkrét igehirdetésekben Ámósz nem nevezi meg az 
ellenséget. A  legtöbb exegéta mégis Asszíriára gondol, elsősorban olyan 
próféciákra hivatkozva, mint pl. 5,27 vagy 6,7 és 6,14. A  későbbi ese
ményekből ez természetesnek is látszik, de pl. a Kr. e. 8. század köze
pén ez a veszély, az akkor még nagyhatalomnak számító Urartu részéről 
is fenyegethetett, sőt erre még jobban is ráillik a „Hermón felé” (4,3) 
vagy a „Damaszkuszon túl” (5,27) megjelölés.

5,1—3-ban Ámósz szokatlan módon alkalmazza a közismert sirató
ének-formát. A  gyakorlati életben ezt egy halott elsiratásakor használ
ták. Ámósz pedig a virágkorát élő Izraelről mondja el a halotti éneket. 
Bizonyos, hogy ez a meghökkentő prófécia az ítélet közelségét hirdeti. 
Ügy beszél Izraelről, mintha már régen túllennének a háborún, a vere
ségen, az ország pusztulásán, csupán az utal Ámósz jelenére, hogy Iz
raelt egy olyan fiatal leányhoz hasonlítja, aki nem érhette meg élete 
teljességét.

A  gyászének másik jelentős vonása az, hogy katasztrofális vereség
ről szól. Olyan háborúról beszél, amelyben a sereg kilenctized része el
pusztul. Ennek a próféciának a súlyát az adja meg, hogy egy békés, 
virágzó korszakban hangzik el, amikor az emberek a kivívott diadalok
nak örülnek, és élvezik a gazdagság-adta kényelmet. Ráadásul Ámósz 
nem egyszerűen arról beszél, hogy majd egyszer végetér ez a korszak és 
jönnek rosszabb napok, hanem azt hirdeti, hogy hamarosan egy olyan 
katasztrófa következik amelybe belepusztul az ország. Izráel ott marad 
leterítve, senki sem segít rajta.

Az eddigiektől eltérő hangú és a háborús csapásban az ŰR ítéletét 
másképpen értelmező prófécia 9,8—10.

A  „bűnös ország” , amelyet az ÜR szemmel tart, Izráel. A  rostálás 
képe itt azt fejezi ki, hogy ahogyan a homok kirostálásánál a kavics 
bennmarad a rostában, úgy „maradnak benne” a bűnösök az ítéletben. 
Ez a kép szorosan kapcsolódik az ötödik látomáshoz (9,1—4), bár a ros
tálás képe azért felcsillant valamit a menekülés lehetőségéből.

Az ige elnémulása

Az ítéletről szóló próféciák között tartalmában egyedül áll, és külön
leges helyet foglal el a következő:

Jön majd olyan idő 
— így szól az én Uram, az ÚR —, 
amikor éhséget bocsátók a földre, 
nem kenyérre fognak éhezni, 
és nem vízre fognak szomjazni, 
hanem az ŰR igéjének hallgatására.
Támolyognak majd tengertől — tengerig 
és északtól napkeletig.
Bolyonganak, és keresik az Űr igéjét, 
de nem találják (8,11—12).
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Éppen azért, mert ez az ítélet egyetlen ilyen jellegű megfogalmazása, 
felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán eredeti ámószi prófécia-e?1 Isten 
igéjének, mint eledelnek értelmezése már a D-ban (5 Móz 8,3) is je
lentkezik.2 Ámósznak a D anyagával való kapcsolatából azonban az is 
következik, hogy ez a szakasz is elfogadható eredeti ámószi próféciának.

A  háború és a természeti csapások mellett az ŰR igéjének elnému
lása, „eltűnése” a harmadik jelenség, amely Ámósz szerint az ítélet ide
jét jellemzi. Ez egyébként jól kapcsolódik ahhoz a megállapításhoz, hogy 
Izráel bűne eddigi története során többek között az volt, hogy nem 
akarta hallani az ŰR igéjét (2,11—12), amit különben Ámósz maga is 
megtapasztalt akkor, amikor Amacjá eltiltotta őt a prófétálástól (7,13. 
16). Ámósz, aki a maga megbízatását abban látta, hogy az ŰR igéjét kell 
hirdetnie Izraelnek, ezzel a próféciával az ítélet idejének legsúlyosabb 
csapását írja le. Arra azonban figyelnünk kell, hogy ebben a leírásban 
érződik valami, ami nem távoli jövőre vonatkozik, hanem arra a korra, 
amikor a prófécia elhangzik. Amikor Ámósz arról beszél, hogy elkö
vetkezik egy olyan idő, amelyben az ŰR igéje utáni éhség ébred az 
emberekben, de már későn, akkor ezzel drámai módon mutat rá arra a 
talán utolsó lehetőségre, amelyet éppen az ő prófétai szolgálata jelent.

Ezt a következtetést erősíti az, amit Ámósz teológiájával kapcso
latban megállapíthattunk, hogy ti. egyetlen egy dolog van, amit ő szám
talanszor ismétel, és az az, hogy ő az ŰR igéjét mondja. Egész prófétai 
szolgálatából az a felismerés tükröződik, hogy az ŰR és népe között az 
összekötő kapocs ez az ige. És itt hangsúlyozni kell, hogy az aktuálisan 
hirdetett ige. Nem egyszerűen a leírt tradíció. A tradíciókkal kapcsolat
ban láttuk, hogy Ámósz igehirdetésében alkalmazta, átértékelte Izráel 
ősi tradícióit. Éppen a prófétai ige volt az, amely új szituációban, sokszor 
egészen új módon szólaltatta meg a tradíciókat. Azt gondolom, ném túl
zás azt állítani, hogy Ámósz prófétai szolgálatának történelmi jelentő
ségét elsősorban és döntő módon abban kell látnunk, hogy megszólal
tatta, mégpedig félelmetesen aktualizálva szólaltatta meg az ŰR igéjét.

Az utolsó lehetőség

Ebből egyúttal arra is következtethetünk, hogy Ámósz próféciái, 
amelyek kétségtelenül elsősorban és túlnyomórészt az ítéletet hirdetik, 
nem egyszerűen bejelentései az elkerülhetetlen végzetnek, hanem valami 
különleges céljuk van. Amit 8,11—12 Ámósz korára való vonatkozásáról 
megállapíthatunk, az egyúttal megengedi azt is, hogy pozitív módon 
értékeljük az Ámósz könyvében található néhány olyan kijelentést, 
amely nem az ítélet hirdetése, hanem a menekülés valami halvány re
ménységét csillantja fel.

így más megvilágításba kerül az első két látomásnak az a vonása, 
hogy Ámósz közbenjár, méghozzá eredményesen, Izráelért (7,3.6.). Már 
a látomások vizsgálatánál megállapítottuk, hogy ez a vonásuk az ŰR 
igazi isten-voltára mutat. Ez azt jeleníti, hogy a leghatározottabb és leg
keményebb hangú ítélethirdetés sem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
van valami menekülés Izráel számára. A  látomásokban ez a menekülés 
kizárólag abban a lehetőségben van, hogy az ŰR „megbánja” azt, amit 
elhatározott. Az sem mellékes, hogy ebben van valami szerepe Ámósz
nak is. Egyrészt azért, mert azt mutatja, 'hogy van valaki, ha csak egyet
len valaki is, aki szívén viseli ennek a népnek a sorsát, és közbeveti 
magát, hogy még egy utolsó lehetőséget megragadjon a nép megmenté-
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sére. Másrészt azért, mert Ámósz könyörgéséből kiderül, hogy a mene
külésnek ez a lehetősége a bocsánat. Ahelyett, hogy a látomásoknak 
ezzel a mozzanatával kapcsolatban az Isten változhatatlanságának prob
lémáit feszegetnénk, inkább azt kellene megállapítanunk belőle, hogy 
Ámósz meglepően új és vigasztaló módon rajzolja elénk a mindenható 
Isten képét: Ö le tud mondani arról a jogáról, hogy az elhatározott 
ítéletet végrehajtsa.

A  látomásokról szóló, minden kétséget kizáróan ámószi eredetű tu
dósításokból arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az 5. fejezet már 
emlegetett kritikus mondatai (a 4., 6., és a 14—15. vers) eredetileg is 
hozzátartoztak Ámósz prófétai igehirdetéséhez. Ezek a mondatok nyilván 
a látomásokban szerzett tapasztalatok alapján fogalmazzák meg a mene
külés lehetőségét. Kétféle utat mutatnak a menekülésre: az egyik az ŰR 
keresése, a másik a jóra törekvés.

Az összefüggésből az derül ki, hogy Ámósz idejében volt az isten- 
keresésnek egy nagyon egyszerű kultikus értelme. Az dzráeliek Bételben 
keresték az URat. Ez gyakorlatilag valószínűleg összefüggött bizonyos 
orákulum-kéréssel. De az is lehet, hogy ez a kifejezés a köznyelvben 
ugyanazt jelentette, amit ma a „templombajárás” jelent. Ezzel szemben 
mondja Ámósz az ŰR üzeneteként:

Engem keressetek és éltek!
Ne keressétek fel Bételt, 
ne járjatok Gilgálba,
Beérsebába se menjetek (5,4—5).

Ámósz próféciáinak összefüggésében csak az lehet az „engem ke
ressetek” felszólítás értelme, hogy az ŰR igéjével kell törődni, arra kell 
hallgatni. A  későbbi prófétai irodalomban ez a kifejezés egyenesen azt 
jelentette, hogy a prófétához kell fordulni. Ilyen értelemben használja 
ezt a kifejezést a dtr történetíró pl. akkor, amikor Jósafát Ahábnak 
mondja, hogy „keresse” az ŰR igéjét (l K ir 22,5), vagy amikor arról ír, 
hogy Jósiás felszólítja a királyi hivatalnokokat: Menjenek el és keressék 
az ŰRat a megtalált törvénykönyv ügyében (2 K ir 22,13). De ugyanez a 
kifejezés szerepel már a korábbi időből való 21,2-ben is. Mindhárom 
esetben gyakorlatilag az történik, hogy erre a felszólításra egy prófé
tát kérdeznek meg. Bizonyosra kell vennünk, hogy Ámósz felszólításá
ban is erről van szó. Az ŰR megkérdezése azt jelenti, hogy a próféta 
által hirdetett igéhez igazodnak. Ebben látja Ámósz a megmenekülés 
lehetőségét.

A  másik felszólítást 5,14—15-ben találjuk:

A  jóra törekedjetek, ne a rosszra ...
Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót,
Érvényesítsétek a törvény a kapuban.

Ezeket a kifejezéseket akkor is az előbbivel párhuzamosnak kell 
vennünk, hogyha ez a szakasz valóban későbbi eredetű. A jóra törekvés, 
a jó szeretete nem egyéb, mint az ŰR igéjéhez való igazodás. Ámósz pré
dikációja mindig konkrét, ezért ez utóbbi verseket is eredeti ámószi pró
féciának tarthatjuk. Azt természetesnek kell tartanunk, hogy ha Ámósz 
valami lehetőséget lát Izráel számára az ítélet elkerülésére, akkor az 
csak az általa ostorozott politikai, társadalmi és vallási bűnök gyökeres 
felszámolása útján lehetséges.

587



A  megmenekülés lehetőségét Ámósz egy egészen egyszerű igével 
fejezi ki: élni fogtok, életben maradtok. Ámósz ezt azzal szemben je
lenti ki, amit Izraelről tud, hogy ti. az ÚR kimondta a halálos ítéletet. 
5,15 hozzátesz ehhez még egy másik kifejezést, azt, hogy az ÚR „talán 
megkegyelmez” . Nem gondolnám, hogy ez a kijelentés tartózkodó, majd
nem szkeptikus, és a bölcsesség teológiáján nevelkedett prófétatanítvány 
megnyilatkozása lenne, amely nem illik Ámószhoz.3 Nagyon jól beleillik 
ez Ámósznak látomásai során szerzett tapasztalatán alapuló próféciáiba. 
Ö egy igazi Istent ismert meg. Ebből nem csak az következik, hogy ő 
megváltoztathatja a már kimondott ítéletet, hanem az is, hogy semmivel 
nem lehet biztosítani a megmenekülést, még egy esetleges megtéréssel 
sem. A  „talán megkegyelmez” kifejezésben mindkét szó hangsúlyos. A  „ta
lán” az előbbi értelemben. A  „megkegyelmez” pedig abban az értelem
ben, hogy ha nem hajtja végre az ítéletet, akkor ezt is szabad akaratá
ból cselekszi és nem azért, mert Izráel magatartásának megváltozásával 
ezt kiérdemelte, vagy mert ezt joggal el lehetne várni tőle.4

Ebben az összefüggésben kell megvizsgálnunk 9,8-nak azt a mon
datát, amelyet a megelőzőkben kihagytunk:

...  bár azért mégsem pusztítom ki egészen
Jákob házát — így szól az ÚR.

A  kommentárok ezt a kijelentést általában úgy értik, hogy egy 
utólagos glossza, annak a ténynek az alapján, hogy Ámosz Izráel pusz
tulásáról, szóló próféciája nem teljesen következett be.5 Az eddig elmon
dottak alapján azonban ez is beilleszthető Ámósz próféciáiba. Ez a mon
dat arról a lehetőségről szól, hogy az ítélet nem jelenti feltétlenül az 
ÚR népének teljes megsemmisülését.

A szabadulás lehetőségét, vagy legalábbis egy halvány reménység 
megcsillanását tükröző próféciákat tehát Ámósz igehirdetése szerves 
részének kell tartanunk. Az kétségtelen, hogy aránytalanul kevés, és 
egyáltalán nem olyan határozott hangú ez a néhány megnyilatkozás, 
mint amilyenek pl. Hóseásnak, Ámósz kortársának a szabadulás lehető
ségéről szóló próféciái.6 Ezért igaz az, hogy Ámósz fő mondanivalója a 
küszöbön álló ítélet hirdetése. Ezek a közbevetett mondatok azonban iga
zolják, hogy Ámósz célja nem egyszerűen egy Izráel fölött kimondott 
ítélet kihirdetése. Arra sem szabad gondolnunk, hogy Ámósz csupán a 
gazdagok fölött mond ítéletet. Amilyen éles megkülönböztetést tesz az 
elnyomók és elnyomottak között akkor, amikor leleplezi a bűnöket, azt 
várná az ember, hogy az esetleges szabadulás lehetőségét ugyanilyen éles 
különbségtétellel csak az elnyomottak számára hirdetné. Erről azonban 
szó sincs. Ez a halvány reménység Izráel, az ÚR népe számára szól. 
annak a népnek a számára, amelyet a közelgő ítélet veszedelme fenye
get. De akkor mi értelme van Ámósz prófétai szolgálatának? Csak e,gy 
dologra következtethetünk: Ámósz keményhangú prédikációjával az ÚR 
elé idézi Izráelt, rádöbbenti arra, hogy végső veszélyben van. Ezzel ta
lán még egy utolsó lehetőség adódik arra, hogy Izráel megmeneküljön. 
Ez Ámósz prófétai szolgálatának egyik jelentősége?

Ámósz prófétai szolgálatának történelmi jelentősége

Azonban tovább is kell mennünk. Ámósz könyve mai alakjában arról 
tanúskodik, hogy Ámósz próféciáit a gyülekezet, talán már nagyon ha
mar a jeruzsálemi gyülekezet, magára vonatkoztatta, és a későbbiek 
során is újra meg újra megszólaltatta istentiszteletein. Erről tanúskod
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nak a doxológiák. Ez azt mutatja, hogy Ámósz prófétai szolgálata a ké
sőbbi korok életére is hatással volt. A  tradíciókkal kapcsolatban volt 
szó arról, hogy Ámósz az ősi izráeli tradíciók átértékelésével és aktuali
zálásával valami újat kezdett. Ezért mondhatjuk, hogy Ámósz egy újabb 
tradíció, a prófétai tradíció elkezdője lett. A  későbbi próféták az Ámósz 
által megkezdett úton haladtak tovább. A  legjelentősebbek: Hóseás, 
Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel ugyanolyan komolysággal és ugyanolyan 
keményen hirdették a közelálló ítéletet, mint Ámósz, de mindig a ma
guk korára alkalmazva, aktualizálva. Hóseás, a még akkor fennálló 
északi országnak, Ézsaiás az asszír támadásnak kitett Judának, Jeremiás 
az utolsó évtizedeit élő hazájának, Ezékiel pedig az első fogság közeli 
szabadulásban reménykedő népének. Az ő ítélet-hirdetésükben egyre v i
lágosabb az a szándékuk, hogy próféciáikkal a nép megtérését akarják 
munkálni.

Ugyanakkor az is igaz, hogy egyre többször és egyre határozottab
ban szólal meg ezeknek a prófétáknak igehirdetésében a szabadulás ígé
rete. Egyre több szó esik az ŰRnak népe iránti szeretetéről, kegyelméről, 
a bocsánatról. Ennek megfelelően egyre gyakrabban használják és spe
cializálják azokat a kifejezéseket, amelyek Ámósznál még a maguk ter
mészetes és egyszerű jelentésében szólalnak meg.8

Ezeknél a prófétáknál is jelentős szerepet játszik a történelmi, po
litikai, társadalmi és vallási kérdésekben való magasfokú tájékozottság, 
az, hogy kortársaiknál világosabban látták a problémák összefüggését, 
ök  is nagyon határozottan és pártosan foglaltak álást politikai kérdé
sekben, szólaltak föl az elnyomottak érdekében, és leplezték le a hamis 
hitet, az elbizakodottságot. Ebben a tekintetben nemcsak az Ámósz jelen
tősége, hogy ő volt az első ezeknek a prófétáknak a sorában, hanem az 
is, hogy próféciái már nemcsak szájhagyomány formájában terjedtek, 
hanem írott anyagként rendelkezésre álltak a későbbi nemzedékeknek.

Ámósz a maga korában aktualizálta a Törvénynek azt a mondani
valóját, hogy az ÜR az egész életre igényt tart. Ennek egyéni vonatko
zása kifejezetten csak jóval később Ezékielnél jelentkezik az olyan meg
nyilatkozásokban, hogy mindenki a maga bűnéért felelős (Ez 18,20 kk), 
hogy az őrállók intését kinek-kinek magának kell meghallania és meg
tartania (Ez 33,1—20) és legfőbbképpen abban az ígéretben, hogy az ŰR 
új szívet ad (Ez 36,26 k). De még ezek a kijelentések is úgy beszélnek 
az egyénekről, mint az ŰR népének tagjairól. Ámósznál azonban még 
határozottan a népről van szó. Az ŰR a nép egész életére tart igényt. 
Innen van az, hogy Ámósz természetes egyszerűséggel tud egyszerre be
szélni a kultuszról és a társadalmi élet problémáiról. A  különböző je l
legű törvényeknek ez az együttes alkalmazása az Ámósszal kezdődő pró
fétai tradíció egyik legjellemzőbb vonása. Ámósz kezdett arra figyel
meztetni, hogy az az ŰR, aki megkívánja az istentiszteletnek, az áldozati 
törvényeknek pontos megtartását, azt is megkívánja, hogy a törvénykezés 
igazságos legyen, ne nyomják el a szegényeket. A  különböző jellegű tör
vényeknek ebben az összekapcsolásában egészen odáig elmegy, hogy az 
igazságtalan törvénykezés, a szegények elnyomása és kizsákmányolása 
utálatossá, érvénytelenné teszi a legszabályszerűbben végzett istentisz
teletet is. Ámósz és az utána következő próféták így szembeszálltak azzal 
a kialakuló szemlélettel, amely az életet két külön szférára akarta sza
kítani: egy olyanra, amely az ŰR elé tartozik és egy olyanra, amely tőle 
független.

Ezzel párhuzamos az is, hogy Ámósz összekapcsolta azt az ősi hitet, 
hogy az ÜR fölötte van ennek az egész világnak, minden hatalmasság
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nál hatalmasabb, azzal a hittel, hogy az ŰR Izrael Istene. Ezen a ponton 
valami új szemlélet jelentkezik Ámósznál, olyan, ami addig nem mutat
kozott: az ÚR a történelem Ura. Ehhez azonban azonnal csatlakozik 
egy másik fontos dolog, annak kifejezése, hogy hogyan kormányozza az 
ŰR a történelmet és Izráelt. Még pontosabban annak kifejezésre jutta
tása, hogy Izráel különleges helyzetben van, mert egyrészt mint nép 
egyszerűen tagja a népek közösségének és a történelem Urának ítélete 
alá esik. Ugyanakkor azonban az ÚR népe is, és ez számára külön el
kötelezettséget és felelősséget jelent. Annak, amit Ámósz személyével 
kapcsolatban megállapítottunk, hogy ti. vele a prófétaságnak egy új 
jelensége kezdődik, éppen az a jelentősége, hogy ezek a próféták közlik 
Izraellel az ÜR igéit, és az ŰR ezzel az igével közvetlenül avatkozik 
Izráel történetébe.

Ámósz próféciái valószínűleg nagyon hamar eljutottak Júdába,9 ott 
is ismertté váltak és fokozatosan egyre jobban Júdára is vonatkoztatták 
őket. Ezt a megállapítást nemcsak az teszi indokolttá, hogy az iratban 
van egy külön Júdára vonatkozó prófécia, hanem az is, hogy Ámósz 
a próféciákban mindig úgy beszél Izraelről, hogy bizonyos Júdával közös 
tradíciókra utal, így könnyen értelmezhették a próféciákat általában az 
ŰR népére, amelybe beletartozott Júda is. Nem kétséges, hogy Ámósz 
próféciái Ámósz után újra aktuálisokká váltak, akkor, amikor Izraelre, 
az északi országra nézve beteljesedtek, amikor „eljött a vége” Izraelnek. 
A  történelem Ámószt igazolta és ez minden bizonnyal nagy hatást váltott 
ki Júdában. Azoknak, akik ezt az időszakot átélték, bizonyára megdöb
bentő élmény volt Izráel hirtelen összeomlása, és, hogy volt valaki, aki 
egy nemzedékkel előbb, Izráel országának virágzása, a legnagyobb béke 
idején mindezt megmondta. Júdában bizonyosan már másképpen ítélték 
meg Ámósz prófétai működését, mint ahogyan azt annakidején a bételi 
főpap tette (7,10—13). Azok a körök, amelyek Ámósz próféciáit nem 
sokkal a próféta működése után összegyűjtötték, ezután a nagy történel
mi fordulópont után bizonyosan még nagyobb buzgósággal terjesztették 
azokat. Ekkor már Júdában arra is fel kellett figyelni, hogy mivel indo
kolta Ámósz az ŰR Izráel fölötti ítéletét.

Ebben a folyamatban nem mellékes tényező az, hogy Ámósz után 
gyors egymásutánban még 'két próféta jelentkezett: az izráeli Hóseás 
és a júdai Ézsaiás. Mindkettőjük próféciájában megtalálható az Ámószé- 
hoz hasonló indokolás. Ők is ostorozzák a politikai, társadalmi és val
lási bűnöket.10 Különösen is fel kell figyelnünk arra, hogy Hóseás már 
nemcsak Izraelről szól, hanem Júdáról is. Az ő próféciáinak már van 
egy olyan vonása, amely összehasonlítja Izráel és Júda bűneit, és Júdát 
is figyelmezteti a közelgő ítéletre (Hós 4,15—5,15). Ebből következtethe
tünk arra, hogy néhány évtizeddel Ámósz működése után már meg volt 
az alapja annak, hogy Ámósz próféciáit is Júdának szóló igeként te
kintsék.

Ha ehhez hozzávesszük még azt, hogy Ámósznak megállapíthatóan 
része volt a D anyagának kialakulásában, és hogy a D-nek milyen ka- 
tása volt egyrészt Júda történelmének utolsó évszázadában, másrészt az 
izráeli történetírás kialakulásában, azt kell mondanunk, hogy Ámósz 
hatása közvetve is érvényesült a késői nemzedékekben. Nem véletlen az, 
hogy a dtr történetíró felvette anyagába annak a júdai prófétának a le
gendáját, aki a bételi oltár fölötti ítéletet hirdette (1 K ir 13).

Ámósz, az első olyan próféta, akitől írott emlékek maradtak ránk. 
Izráel történetének nagyon fontos szakaszában lépett fel. Már az is sokat 
jelent, hogy egyszerű, könnyen érthető és szemléletes igehirdetéséből na
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gyon sok mindent megtudunk Izraelnek a Kr. e. 8. sz.-i politikai, társa
dalmi és vallási életéről. Ámósz prófétai szolgálatának jelentősége azon
ban nemcsak abból áll, hogy ezeket a jelenségeket regisztrálja. Próféciái
val maga is alakította a két országnak, Izráelnek és Júdának történelmét. 
Prófétai működésének legnagyobb jelentősége abban van, hogy az ŰR 
népét felkészítette a döntő történelmi változásokra. Azzal, hogy a Tör
vényt és a többi ősi hagyományt a maga korának konkrét politikai, tár
sadalmi és vallási életére alkalmazta, és hogy ez az alkalmazás nem a 
tradíciók recitálásából állt, nem is abból, hogy vissza akarta volna térí
teni népét az ősi tradíciókhoz, hanem átértékelte, aktualizálta azokat, egy 
olyan új folyamatot indított meg, amely képessé tette a népet, vagy 
legalábbis annak jó részét arra, hogy megtalálja útját minden történelmi 
változáson keresztül, és hogy az ŰR népe tudjon maradni. Nem kis része 
van Ámósznak pl. abban, hogy Júda az ókori Közel-Kelet történetének 
egyik legviharosabb korszakában még több mint egy évszázadig meg 
tudta őrizni viszonylagos függetlenségét, és ez alatt az idő alatt fel tudott 
készülni a legdöntőbb változásra, arra, hogy a babilóniai fogság idején 
is megmaradjon az ÚR népének, és hogy a késői korok számára meg
őrizze az ŰR igéjét.

*

Ámósz kemény hangú, ítéletet hirdető próféciái többet akartak, mint 
egy katasztrófa bejelentését. Éppen ezért jelentősek azok a próféciák, 
amelyek egy esetleges megmenekülés lehetőségéről szólnak. Hogy pedig 
a későbbi zsidó gyülekezet istentiszteletében magára vonatkoztatva hasz
nálta ezeket a próféciákat, és ezekre feleletképpen olyan doxológiákal 
mondott, amelyek a megalázkodás mellett az ŰR hatalmát dicsérik, és 
hogy — nyilvánvalóan Júda bukása után — egy boldog jövendőre vonat
kozó ígérettel zárta le ezt a prófétai könyvet, azt mutatja, hogy Ámósz 
tudott olyasmit mondani, ami az ŰR népét kritikus történelmi forduló
ponton átsegítette és megtartotta.
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Tanulmányok

Luther vallásosságának pszichológiai talajáról
A  múlt év végén jelent meg az egyik svájci teológiai szaklapban 

(THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT 1973. nov.—dec.) egy cikk (A. E. 
BUCHRUCKER, DIE BEDEUTUNG DES TEUFELS FÜR DIE THEOLO- 
GIE LUTHERS), mely nagy figyelmet érdemel, mivel olyan dolgokat tár 
fel Luther Márton vallásosságával kapcsolatban, amit egyházi körökben, 
sajnos, szokás elhallgatni, pedig e nélkül Luthert úgyszólván lehetetlen 
megérteni, de nem lehet megérteni nemcsak a protestantizmust, hanem 
az evangéliumot, sőt az egész bibliát sem. Ez pedig az, ahogyan Luther 
az ördögről-sátánról gondolkodott. Amióta áttanulmányoztam az említett 
cikket, figyeltem, hogy a hazai és a külföldi egyházi irodalomban miként 
érvényesül Luther „satanológiá” -ja, s úgy látom, sehogy, s ugyanakkor 
azt is kezdem látni, hogy mennyivel érthetőbb lenne a mai ember szá
mára az evangéliumi vallásosság, maga az evangélium is, ha Luther 
vallásosságának ez a talán legfőbb emberi eredője jobban érvényesülne 
megnyilatkozásainkban. Megpróbálom a saját szavaimmal, mégis sok 
Luther-idézettel elmondani, miről is van szó voltaképpen az említett 
cikkben majd válaszolni próbálok arra a kérdésre, vajon vannak-e ha
sonló élményei a mai embernek, végül felvetem a kérdést, s erre is 
próbálok válaszolni, hogy mit lehet mindezzel kezdeni a mai protestáns 
teológusnak, s főleg igehirdetőnek, prédikátornak.

I. A lutheri „satanológia” lényege

Azzal kezdem, hogy még BARTH KÁROLY is úgy ír nagy dogmati
kájában a „GONOSZ”-ról, hogy mintegy csak fél szemmel szabad rá
nézni, de nem helyes vele tüzetesebben foglalkozni. Századunk nagy né
met teológusai közül viszont PAUL ALTHAUS szerint Luther felfogása 
az ördögről antropológiájának integráns alkotórésze: „Luthers Reden 
vom Teufel gehört aufs engste und unmittelbar mit dem Zentrum seiner 
Theologie zusammen”. Korábban a nagy német filozófus, IMMÁNUEL 
KANT is nagyon komolyan vette a „radikális gonosz” valóságát. Mintha 
mi meg viszolyognánk erről a kérdésről szólni, beszélni, prédikálni, írni. 
Magam is nehezen szántam rá magam arra, hogy erről írjak, de egyre 
jobban érzem, hogy ha ezt elhallgatjuk, hiányozni fog egyházi monda
nivalónkból az emberi alap, a megértés pszichológiai fundámentoma.

Luthert nagyon bátor hősnek tartjuk azért, mert elkezdte a refor
mációt. Azonban nyilvánvaló, hogy ő, mint gondolkodó nagyobb volt, s 
tettei vallásos „világnézet” -éből következtek. Abban volt főleg nagyon 
bátor, hogy amit gondolt és tapasztalt, azt nem szégyellte leírni,_sem 
elmondani, amire nézve különösen jellemzőek és tanulságosak ASZTALI
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BESZÉDEI (Tisatoreden, alább: TR). Bizony, ezek nem finnyás telkeknek 
való dolgok, sem „stílus”, sem tartalom tekintetében. Szemérmes egyház
történész professzoraim annak idején sem Sopronban sem Berlinben 
nem vettek volna a szájukra olyan kifejezéseket, amilyeneket Luther 
gátlás nélkül használt. Azt szokták erre vonatkozólag mondani, hogy 
Luthernek az egész kora más volt e tekintetben is, mint a mienk. És 
hogy akkor nem volt olyan visszatetsző mindaz, ami ma Luther asztali 
beszédeiben, írásaiban, de még prédikációiban is kínosan népiesnek tű
nik a mai „jólnevelt és jóízlésű” ember szemében. így van ez azzal kap
csolatban is, amit Luther az ördögre-sátánra vonatkozólag hangoztatott. 
Figyelemre méltó azonban, hogy Luther kortársai, az akkori papok, teo
lógusok, szerzetesek sem gondolkodtak úgy az ördögről, mint Luther; 
ők nem vették olyan komolyan az ördögöt, mint Luther, ha szóltak és 
prédikáltak is róla. Luthernek egészen mély átélési alapja volt idevo- 
natkozólag. Satanológiája — rendszerbe persze nem foglalta — leginkább 
az új testamentom idevágó felfogásának felelt meg, ahol lépten-nyomon 
szó van „tisztázatlan lelkek” -ről, ördögűzésről stb. Luther e tekintetben is 
reformációt hajtott végre, az evangéliumi hithez való visszatérést, az 
újtestamentomi-bibliai vallásosság feltámasztását.

Tudjuk, hogy Luther milyen leplezetlenül és keresetlen szavakkal 
nyilatkozott a szekszuális életről, a házasságról, a nőkről, a szerelemről 
s általában véve a testi dolgokról. De itt most nem erről van szó. Most 
ez itt csak mint az emberi élet olyan területe kerülhetne szóba, amely
ben az ördögnek sok a lehetősége arra, hogy bajt, bűnt, szenvedést, rom
lást &  pusztulást zúdítson az emberre, a családokra, népekre, az egyén
re s a társadalomra, az egész világra. És mert minden földi baj, bűn, 
betegség, szenvedés, háborúság és halál oka, előidézője és forrása az 
ördög, azért van, volt szükség Luther szerint a megváltásra, a Megváltó
ra, az inkarnációra. A  Luther-kutatók szerint a reformátor teológiájának 
legmélye tárul fel ezen a ponton: „NULLUS DIABOLUS — NULLUS 
REDEMPTOR”, ha nincsen ördög, akkor nincs Megváltó és megváltás 
sem!

Ha nincs ördög — ha nincs természetfeletti forrása a rossznak —, 
akkor nincs Megváltó, akkor nincs semmi értelme sem a megváltásról 
szóló örömhírnek, az evangéliumnak. Ezt Luther nem elméleti alapon 
hitte — vallotta — tanította és prédikálta, nem is a biblia iránti tiszte
lete alapján, vagy az egyházi hagyományoknak megfelelően, hanem, mi
vel „az ördög hatalmának valóságát és rettenetességét a saját tapaszta
latai alapján a legszemélyesebb meggyőződéssel a legkomolyabban val
lotta” . „Lehetetlen Luther teológiáját ezen a ponton csupán középkori 
teológiai örökség gyanánt értelmezni.” Luther az ördögöt hatalmasabb
nak, rettenetesebbnek, félelmetesebbnek ismerte meg, mint ahogyan azit 
a középkori mesék kiszínezték, amelyekben a sátánt sokszor meg is tré
fálták, s túljártak az eszén. Luther az ördögben egész emberi létünk 
totális veszélyeztetőjét ismerte fel. „Mivel Luther Isten és Krisztus ural
mának a lényegét új világosságban szemlélte, ezért élesedett ki a látása 
az ELLENHATALOM új felismerésére” , — állítja a cikk szerzője, s má
sok, mint Althaus is. Pszichológiailag azonban inkább a fordítottja a való
színű, s még valószínűbb, hogy a megváltó isteni kegyelem hite s a 
világ sok nyomorúsága forrásának a felismerése fokozatosan és párhuza
mosan erősödtek meg és társultak fel a reformátor előtt. Nagykátéjában 
(a Miatyánk VII. kérésének magyarázatában) Luther kifejti, hogy a „go
nosz ősi ellenség” voltaképpen ezermester, hiszen többezeréves tapasz
talata van, s mindenre nemcsak képes, hanem mindent meg is tud tenni.
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Állandóan körülöttünk ólálkodik s szüntelenül hadakoznunk kell ellene. 
Az embert sokféleképpen és sokféle formában, mindenféle lény formá
jában támadja. Tulajdonképpeni működési területe a világ. A  világ ura 
az ördög (Jóéiról szóló előadása). „Itt van mindenütt az ördög birodalma, 
a háza, a lakása, itt ő úr és a sajátjában tartózkodik” (Jn 14,2 magya
rázata 1537-ből). „Tehát mi most itt vagyunk a földön, ahol a gonosz 
szellem a fejedelem, s ahol az emberi szívek az ő hatalmában vannak, 
s általuk azt teszi, amit akar” (prédikáció 1 Péter 5 alapján, 1523). Min
den bajnak, szerencsétlenségnek, balesetnek, járványnak, betegségnek, 
vízbefulladásnak és halálnak az okát az ördögben látja: „Az ördög éjjel
nappal azon van, hogy új járványt és más csapást küldjön a nyakunkra, 
kitörje a kezünket-lábunkat, letépje a fejünket” (prédikáció 1533. szept. 
29.). „Nagy erő és sok fortély” a fegyvere q „potentissimus spiritus et 
totius mundi” -nak (Gál. magyarázata, 1531). És rendkívül aktív, soha 
nem alszik. Mindenekelőtt ő az oka a bűn-nek, és pedig nemcsak úgy 
nagy általánosságban, hanem a legkonkrétabban, minden egyes esetben 
(TR, préd. 1545). Feljegyezték, hogy amikor egyszer Luther esketett, s a 
gyűrűt elejtette, megparancsolta az ördögnek, hogy hordja el onnan 
magát.

Luther szerint az ördög különösen igyekszik a megigazulásról szóló 
tanítást meghamisítani (TR, De servo arbitrio, 1525); ezért a sátán „Isten 
kegyelmének s az ember üdvösségének legengesztelhetetlenebb és leg
fáradhatatlanabb ellensége” . Mivel pedig a halál a bűn következménye, 
azért Luther a halál okát mindig az ördögben látja. Az ördög szerinte 
az ingyen kegyelemből hit álltai való megigazulás tanát azzal igyek
szik lehetetlenné tenni, hogy Krisztus álarcában-maszkjában (larva) 
jelenik meg, mint Isten törvényének őre és a bűn gyűlölője (Gálát, 
magy., TR), hogy kétségbe ejtse az embert, s elzárja előle az evangé
liumhoz vezető utat: „Haec est maxima fentatio Sathanae, quod dicit: 
Deus odit peccatores; tu autem es peccator, ergo Deus te quoque odit” 
(TR 1531). Ez a sátáni kísértés egész életünkön át megmarad, hiszen 
az ördög nem kívülről kísérti az embert, hanem az ember lényének 
legbelsejéből, mely az ő lakhelye.

Luther szerint az a legérthetetlenebb és a legborzasztóbb, hogy 
ISTEN MAGA JELENIK MEG AZ ÖRDÖG KÉPÉBEN (TR, préd. 
1536), amiből arra lehetne következtetni, hogy vagy nincsen Isten, vagy 
hogy Isten kegyetlen és igazságtalan, sőt, hogy ő maga az ördög (TR, 
préd. 1525). Luther szerint Isten maga játszadozik így az ő gyermekei
vel, s ezzel igyekszik előmozdítani üdvösségünket (TR, Gén. 1535). A  kü
lönbség csak az, hogy az ördög azt akarja, hogy az ember ne higgyen 
a bűnbocsánatban és kétségbeessen, Isten viszont arra törekszik látszó
lag ugyanazokkal az akciókkal, hogy az ember kétségbeesésében a 
krisztusi kegyelembhez meneküljön (TR, Második disp. az antinomi- 
niánusofckal 1538). Ezt az ember az eszével képtelen megérteni, de a 
hitével igen, s ez a hite adta Luther szájába ezeket a rémes monda
tokat 1530-ban, amikor a 117. zsoltárt magyarázta: „Szükséges, hogy 
Isten hűsége és igazsága óriási hazugsággá legyen, mielőtt igazsággá 
lenne. Isten nem lehet Isten, ha előbb nem lett ördöggé. Amit Isten 
mond és tesz, azt kell az ördögnek is mondania és tennie. Ez azonban 
vigasztalás annak, aki ezt érti, s ha bizonyos abban, hogy ilyen az Is
ten kegyelme és hűsége, még ha másnak is látszik, különösen, ha da
cos lélekkel vallja: Igen, én régóta tudom, hogy Isten szava bennem 
is előbb nagy hazugsággá kell legyen, mielőtt igazsággá lehetne. Egy 
órácskára bele kell nyugodnom, hogy az ördög Isten, és hogy a mi
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Istenünk — ördög. És ez nem jelenti minden dolognak a végét. Végül 
mégis csak igaznak bizonyul, hogy Isten jósága és hűsége őrködik fe
lettünk.”

Nincs-e Luther felfogásában dualizmus? Luther teológiájának rop
pant mélységei tárulnak fel ismerői előtt abban, ahogyan ezt a veszélyt 
leküzdi. Nevezetesen, mivel Isten tesz mindent mindenben, azért ő, 
Isten az, aki az ördögben is és a gonoszokban is munkálkodik (TR, 
préd. 1524). „Isten a pokolban is jelen van, sőt magában az ördögben 
is benne van” (TR, De servo arbitrio 1525). „Ergo est etiam in Dia- 
bolo? — Ita, et essentialiter quidem, etiám in infemo, sicut 2. Thess. 1.” 
(TR). Ami az ördögtől származik, azt az Isten is küldi ránk (TR, Hét 
bűnbánati zsoltár, 1525). Az ördög tettei minden körülmények közt Isten 
céljait szolgálják. Isten szándékai nem csupán az ördög ellenére való
sulnak meg, hanem az ördög segítségével (TR, préd. 1524). De mégsem 
Isten az, aki a gonoszát műveli: „Deus incitat diabolum ad malum, 
séd non fáéit malum” (TR, préd. 1524). Az lehet, hogy amit Isten 
haragja művel, és az, amit az ördög cselekszik, külsőleg ugyanaz, ámde 
az embernek végeredményben mindenképpen az Istennel van dolga.

Mivel a sátán ebben a világban pusztít és kísért, azért a megváltás
nak is ebben a világban kell megtörténnie, nem a túlvilágon. Az in- 
karnációnak éppen ez az értelme; Krisztus itt győzte és győzi le a sá
tánt. A  Megváltó azért jött erre a világra, mert az ember a rosszat, 
a gonoszt, az ördögöt nem győzheti, nem győzhetné le, s a bűnt és 
a halált sem. Az inkarnáció, s ezt jól látja az ördög, létében fenyegeti 
az ördögöt; Krisztus isteni hatalmával megadta a sátánnak a halálos 
döfést (Lk 11,14—22 alapj. mondott prédikációk). És ezt milyen para
dox módon fejezi ki Luther! A  Gál. levélről tartott magyarázatában 
(1531) Krisztust főördögnek, az ördögök ördögénékj „diabolus diabolo- 
rum”-nak, „diabolus contra meum diabolum”-nak nevezi. „Habeo alium 
diabolum” , „van más ördögöm”, aki a sátán hatalmát semmivé tette. 
„Oh, boldog bűn, mely ilyen Megváltóra lett méltóvá” (Húsvét délutáni 
istentisztelet).

Krisztus tehát azért Megváltó, mert nagyobb ördög az ördögnél, 
Ö az erősebb! Ezért szabadítja meg az egyes embert is a bűn és a 
halál, vagyis az ördög hatalmától. Az egyes embernek ezt a szabadu
lását Luther összekapcsolja az egyház funkcióival. — A  prédikáció arra 
való, hogy az evangéliumot, vagyis ezt az örömhírt hirdesse, terjessze. 
A  keresztségben bűnbocsánatot kapunk és örökéletet. A  „Taufbüchlein” 
(1526), Luthernek a keresztségről írt könyvecskéje, a keresztelést úgy 
tünteti fel, mint az ördög ellen irányuló tettet. Ezért ragaszkodik a 
lutheri reformáció az exorcizmushoz („Távozzál, tisztátalan lélek, s add 
át helyedet a Szentléleknek” ) és az abrenunciácdóhoz („Ellene mon- 
dasz-e az ördögnek s az ő minden cselekedetének és egész valójá
nak?” ). A  Nagykátéban pedig ilyen realisztikusan ír a keresztségről: 
„Láthatjuk tehát, hogy a keresztség micsoda nagyszerű dolog: az ördög 
torkából ránt ki minket.”  Az Űr vacsoráról hasonló gondolatokat talá
lunk a Nagykátéban: az Úrvacsorával azért kell élnünk, mivel az ör
dög szüntelenül leskelődik utánunk, hogy elkapjon bennünket, elpusz
títsa a lelkünket és a testünket; egy órára sem lehetünk biztonságban 
felőle. Végül még egy mondat 1529. augusztus 15-iki prédikációjából: 
„Redemptionem non possum laudare, nisi Satanam et hostes Christi 
memánero” . És ez Luther satanológiájának a summája és a teológiájáé 
is: A  megváltást nem dicsőíthetjük addig, amíg a sátánra és a Krisz
tus ellenségeire nem gondolunk.
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II. A mai ember satanológiájáról

Most azonban kezdjük el tisztázni, vajon tud-e a mai ember vala
mit kezdeni a lutheri satanológiával, s így egyáltalán a lutheri pro
testáns és evangélium-szerű teológiával; lehetséges-e az, hogy a mai, 
most élő ember ugyanúgy lásson, gondolkodjon, ugyanúgy lássa és élje 
át az életet, a saját életét és a világ folyását, mint ahogyan négyszáz
ötven évvel ezelőtt Luther Márton élte át és látta a magáét és a maga 
koráét? Valláspszichológiailag próbálom megközelíteni és tisztázni a 
kérdést; ismertetem kísérleti valláspszichológiai anyagomból azt a ke
veset, aimá itt felhasználható.

Jó ideje valláspsziohológiai kísérleteket végzek annak a tisztázása 
céljából, hogy tisztán pszichológiai módszerekkel lehet-e „transzcen
dens”, „misztikus” élményeket előidézni, azokhoz hasonlót, amilyeneket 
kábítószerekkel (hallucinogén drogokkal) idéznek elő egyes vallási 
szekták tagjai és a kérdést tanulmányozó orvosok. Erről a munkámról 
részletes beszámolót tartottam a múlt év szeptember havában a Nem
zetközi Valláspszichológiai Társaság passaui munkagyűlésén. Az akkor 
közölt anyagomból csak a legfontosabbakat emelem ki. Először köz
löm, miképpen lehet pozitív transzcendencia-élményt előidézni, termé
szetesen alkalmas kísérleti személyekben. Az instrukció, amelyet rész
letesen, több napon át ismertetünk és begyakoroltatunk, a következő:

„Amikor alkalmasnak tartja magát egy kis pszichológiai tevé
kenységre, akármilyen testhelyzetben — ülve, fekve, állva, jártában- 
keltóben — lazítson testileg-delkileg. Lehetőleg hunyja le a szemét. 
Csendesítsen le a leikében mindent, ami zavamá-nyugtalanítaná. Leg
feljebb arra koncentráljon, ami a teljes kikapcsolódásban akadályozza; 
hogy pl. erre gondol; hogy ez, meg ez jut az eszébe, hogy ezt vagy 
azt szeretné; hogy ez vagy az bántja; hogy kötődik ehhez vagy ahhoz; 
hogy hiúság vezeti abban, amit csinál, vagy csinálni akar; hogy kötő
dik a családjához; hogy félti önmagát, félti az egészségét, sajnálja az 
idejét; hogy fáradtnak, betegnek érzi magát, stb. Az így feltáruló aka
dályokat szüntesse meg sorjában. Majd gondoljon arra, hogy a Nap 
süt önre; hogy kellemesen meleg napfürdőt vesz, olyan lelki napfürdő- 
félét; csukott szemmel nézzen felfelé, a Nap felé, ahol a Napot gondol
j a ... Ezt a gyakorlatot későbben úgy végezze, hogy már lehetőleg 
semmire se gondoljon. És majd számoljon be, mit él át; ha lehet, 
rögtön írja le, amint teheti, ha valami figyelemre méltót tapasztal.”

Az előző instrukció alapján meglepően érdekes és értékes élmények 
jöttek létre. Néhányat közlünk belőlük.

1. „Valami világosságot láttam és melegséget éreztem, ami úgy ha
tott rám, mint valami gyógyfürdő: felfrissültem, felüdültem tőle. Belül 
éreztem. Mintha gyógyhatást is gyakorolt volna rám. Nagyon felemelő 
és boldogító volt az egész, s nem is múlt el hamar. Később, séta köz
ben is éreztem ennek az élménynek a kellemes hatását. Fiatal pár 
haladt előttem az utcán. Az jutott eszembe, hogy ebben a hűvös idő
ben ez a két fiatal egymás melegétől boldog; és úgy éreztem, hogy az 
a lelki fürdőzés is ilyesféle boldogságot nyújt; és felébredt bennem a 
kérdés: nem valami érzékfeletti valóság, vagy természetfeletti lény 
okozza-e ezt a csodálatos lelki napfürdő-élményt bennem. Eszembe ju
tott az is, amit mostanában olvastam valahol, hogy Krisztust nem lehet 
tanítani, sem megtanulni, hanem csak átélni. Talán Krisztus is most 
nekünk ilyen érzékfeletti meleg felhő, meleg fényfelhő, isteni napfürdő, 
mely mint az anyai test melege gyermekkorunkban, rajtunk kívüli szel
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lemi valóság jelenlétét tételezi f e l ... Az élmény hatására fizikailag 
is nagyon jól éreztem magamat, ami később is többször jelentkezett, 
több napon keresztül.”

4. „Késő este, amint csukott szemmel feküdtem, sok homályos do
log kavargott előttem, míg egyszercsak — igen rövid ideig — láttam 
a tiszta kék ég egy darabkáját. Az ég felettem nagyon kék, nagyon 
tiszta és nagyon szép volt, mintha a valóságban ilyen nem is lenne. 
Nagyon szép volt. Ügy éreztem, hogy ez érzékfeletfci kinyilatkoztatás.”

6. „Amikor ma reggel, kb. fél hatkor felébredtem, leírhaiatlanul 
szép és tiszta madár-„koncert” -et „hallottam” . Korábban sokszor zúgott 
a fülem, meg a fejem is, de az legfeljebb verébcsipogás-szarű volt. Ez 
azonban olyan tiszta és szép volt — többszólamú is —, hogy azt gon
doltam: ezen a világon ilyen tiszta és ilyen szép madárkoncertet talán 
soha, sehol nem lehet hallani. A  kék-ég-látomás jutott az eszembe, 
és hogy most ez is transzcendens jelenség lehetett, csak nem a szem, 
hanem a fül számára. A  fülemmel sem hallhattam volna jobban ezt 
a belső lelki madár ̂ hangversenyt. Nem tartott sokáig, s később már 
nem bírtam erősen és tisztán felidézni. A  kékség-élményt sokkal to
vább és sokkal élethűbben sikerült készakarva is előidéznem.”

7. „Egy esti sétám alkalmával, Szilveszter estéjén, benéztem a Ró
kus-kórház kápolnájába. Fényesen ki volt világítva, de csaknem tel
jesen üres volt. A csendben és nagy fényességben egyszercsak ugyan
azt éreztem, mint az első érzékfeletti élményem alkalmával: finom, fé
nyes és meleg, isteni napfürdőt. Protestáns létemre azt gondoltam, 
hogy lám, a katolikus papok jobban értenek ahhoz, hogy mit kell a 
templommal kezdeni, mint a mi papjaink. A  fényes-meleg átélés sokáig 
izzott bennem, és kellemesen hevített a hideg éjszakában.”

8. „Pár nap múlva, esti sétám során arra gondoltam, hogy vajon 
nemcsak kivételes véletlen volt-e a Rókus-kápolnai élményem . .. Ekkor 
egy másik nyitva levő katolikus templom elé értem. Gondoltam, pró
báljuk ki: ide is benézek. A  templomban imitt-amott csak néhány 
hivő. Egy mélyhangú pap vezette a litániát. „Udvöz légy Mária, ma- 
laszttal teljes, az Ür van teveled. . Életemben most tűnt fel először, 
hogy a katolikusok ezt így mondják: AZ ÜR VAN TEVELED, ö  vele 
és én velem is. És a félhomályos templomban zengő litánia közben 
megint az a meleg, fényes érzés kerítet a hatalmába. Úgy éreztem, 
hogy valami érzékfeletti valóság van velem, hogy valóban jelen van, 
velem is van; velem van az Ür, vagy akárminek is hívják ezt a me
leg, fényes, boldogító csodát a lelkemben.”

9. „Délfájlban a Duna partján állok, a korlátnál. Az ég felhős, 
a Napot nem lehet látni. Lehunyom a szememet és csukott szemmel 
nézek felfelé, oda, ahol a sötét felhők mögött a Nap lehet. És fényes
séget „látok” , belső, lelki fényességet. A  szívem körül kellemes mele
get érzek. Öröm, béke, boldogság tölt el. Eszembe jut az egyházi ének: 
„Örök napom, én Istenem, Te vagy, Ragyogj, ragyogj fe lém .. .”

11. „Lazítva koncentrálok, állva, kint a szabadban. Felfelé nézek, 
inkább gondolatban, nyitott szemmel, de befelé fordulva. És érzem, hogy 
a fejem felett csillag van, többágú, nem egészen fehéren izzó, kicsit 
inkább vörösesen izzó csillag. A  fejem tetején az idegek, a bőröm 
alatt meredezni-borzadozni kezdenek felfelé. — Később is, máskor is 
gyakran éreztem a csillagot a fejem felett, s az érzés lement a vál- 
laimra és a nyakszirtemre is. Mélyet kell ilyenkor lélegzeni, az érzés 
olyan felemelő, egészséges és boldogító.”
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Ezek pozitív érzékfeletti élményeknek mondhatók. Az átélőnek az a 
meggyőződése, hogy érzékfeletti erők-lények idézték őket elő. De lehet
séges-e, hogy „negatív” transzcendencia-élmény, vagyis „ördög-élmény” 
jöjjön létre ugyanilyen módon, kísérleti pszichológiai munka közben 
és eredményeképpen? Az instrukció kidolgozásakor erre nem gondol
tam, s mi történt? Ilyenek is halványabban-erősebben előfordultak 
íme:

12. „Egy ismerős kisfiú súlyosan megbetegedett. Váratlanul ért 
a híre. Egy este tudtam meg, mi történt vele. Nehezen tudtam elaludni. 
Szinte rosszul lettem, annyira bántott a dolog. Gondoltam: elcsende
sedem, lazítok, lecsillapítom kavargó-háborgó érzéseimet és gondolatai
mat, s majd csak elalszom. Lehunyt szemmel most is felfelé néztem, 
s csakhamar hideg borzadály futott végig rajtam. Ügy éreztem, égnek 
áll a hajaim; vigyorgó, fekete pofákat láttam, s gúnyos röhejt hallot
tam: »Ezt mi csináltuk.*: Egész éjjel alig aludtam, szüntelenül vias
kodtam a szörnyű látomással, s félálomban is imádságszerűen küzdöt
tem a beteg gyermek gyógyulásáért.”

13. „Séta közben megálltam, s csukott szemmel felfelé, a Nap felé 
néztem. Két nappal azután, hogy az említett gyermek betegségéről elő
ször hallottam, majd azokat az ördögi arcokat láttam. Mérhetetlen ke
serűség és aggodalom töltött el még mindig a beteg gyermek miatt. 
Megint csak vigyorgó ördögpofákat láttam. De összeszedtem magam, 
s nagy nekilendüléssel feljebb néztem. És akkor mintha fénylő, tiszta 
szellemi lényeket láttam volna, Jézust és Máriát. Ök talán segítenek; 
ők tudnak segíteni; ők erősebbek, mint az ördögök — jutott hirtelen 
az eszembe. És hatalmas bizalom, szinte diadalérzés vett erőt rajtam. 
Az ördög-ábráziatokat pedig mintha erős kéz szaggatta volna darabok
ra; már nem röhögték, nem vigyorogtak, hanem minden irányban me
nekültek.”

14. „Egy hét múlt el az első ördöglátomás után. A  beteg gyermek
ről újabb hír érkezett: jobban lett, az orvosa csodát emleget. Ben
nem boldog érzés, a győzelem, a hála érzése és az örömé lett úrrá.”

15. „Körülbelül egy hónappal később, mint ahogyan először lát
tam az ördögi arcokat, inkább csak puszta kíváncsiságból próbáltam 
elcsöndesedésem során a sátánra gondolni: mintha sötét felhőfoszlányok 
úszta-rohantak volna el lelki szemeim előtt, balról jobbra, kicsit »sré- 
gen«. Olyan fátyolszerű felhő volt, inkább olyan pesti »smog«, sötét köd- 
kavargás. A  látvány már nem volt félelmetes, inkább a győzelem érzése 
járt vele együtt, mint a félelemé.”

16. Kevert transzcendens élmény.

„Keskeny utcán sietve haladok, a baloldali járdán. Előttem egy 
kisebb teherautó készül indulni. Átmegyek az utca másik oldalára, 
gondoltam. Hirtelen mögöttem-mellettem kiabálás és csikorgó fékezés. 
Nagy, fehér személyautóból hajol ki a sofőr, s dühösen magyarázza, 
miért nem néztem körül, mielőtt át akartam volna menni a másik 
oldalra. Elsiettem onnan, s még később is olyan borzongás fogott 
el újra, meg újra, mintha a hátamról a bőrömet húzták volna le; 
főleg a gerincem tájáról. Mint amikor először volt ördöglátomásom. 
De volt bennem olyan érzés is, hogy jóságos hatalom védett meg az 
elgázoltatástól. Majd eszembe jutott, hogy a mai ember hányszor kerül 
halálos veszedelembe; hogy az élet tele van veszedelemmel, amit rész-
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ben a civilizáció okoz, másfelől emberi gonoszság, butaság és rosszaka
rat. Ez a történelmi korszak, amelyben élünk, olyan, hogy alig lehet 
benne megkülönböztetni azt, ami jó, attól, ami rossz. De talán így 
volt ez mindig. Nem tudunk a történelemnek olyan nagy emberéről, 
akiről csak jót tudnának írni.”

III. M it kezdjen a mai protestáns lelkipásztor a lutheri satanológiával?

1. Mint említettük, szaktekintélyek alapján Luther felfogása az ör- 
dögről-sátánról szerves része teológiai gondolkodásának. Ennek jeléül 
felemlíthetjük, hogy főmunkatársa, MELANCHTHON FÜLÖP, hangya- 
szorgalommal gyűjtötte össze a korában fellelhető históriákat, mondá
kat, legendákat az ördög dolgairól, s ennek alapján írta meg jórészt 
a mi BORNEMISSZA PÉTERÜNK ÖRDÖGI KÍSÉRTETEKRŐL szóló írá
sát, melynek pár év múlva „ünnepelhetnénk” a megjelenése 400. év
fordulóját (1578—1978). ECKHARDT SÁNDOR, aki 1955-ben adta ki 
Bornemissza könyvét legújabban, többek között ezt írja: „A  német 
lutheri reformáció valóságos ördögkultuszt teremtett maga körül. Lu
ther asztali beszélgetéseiben, prédikációiban, teológiai műveiben szün
telen ott lebeg a kísértő ördög személyes, számtalanszor érzékileg ta
pasztalt alakja... De kutatásaim alapján azt kell állítanom, hogy 
B. P. (Bornemissza Péter) lidércnyomásszerű ördöghite nem Luther mű
veinek olvasásából kapta főtáplálékát. A  magyar prédikátort elsősorban 
döntő erővel Wittenbergben, Melanohthon környezetében, az ő kated
rája körül, tanítványai között szállta meg ennek a mindenütt jelen
levő, az emberre szüntelenül leselkedő, testi és lelki gyötrelmeket keltő 
személyes ördögnek a képe, s azóta, ami baj, szerencsétlenség éri, ami 
bűnösnek érzett vágy támadt benne, azt mind az őt állandóan kísértő 
ördög művének tulajdonította, és ez a szinte monomániává fejlődő 
szemlélet bírta rá arra, hogy éveken át gyűjtse az adatokat, hogy a 
»röttenetes« ellenség elleni küzdelemre önmagát és híveit erősítse, 
buzdítsa” (233. o.). Említsük meg azt is, hogy amikor Bornemissza 
Ördögi kísértetek c. műve megjelent, legfőbb főúri pártfogói mind 
ellene fordulták, követelték, hogy vonja vissza könyvét, fegyelmi bí
róság elé is állították, de ő hajthatatlan maradt, amiért el kellett 
bújdosni családjával együtt Semptéről, ahol élt addig, más tájakra. És 
ma sem ajánlatos, hogy akár Luther Mártonnak, akár Bornemissza Pé
ternek az ördögre vonatkozó felfogását terjeszteni, prédikálni próbál
juk. Sok kellemetlenség támadna belőle, s nem használnánk annak az 
ügynek, amiért Luther is és Bornemissza is, meg Melanohthon, a 
„praeceptor Genmaniae” ehhez a felfogásához ragaszkodott. De akkor 
mit tegyünk: hiszen ha nem tudunk róla, nem értjük a lutheri refor
mációt, s magát az evangéliumot sem.

2. Nézetem szerint a modern psziohológiai eredmények segítenek 
el oda, hogy Luthert e tekintetben jól értsük, s idevágó, az ördögről 
vallott felfogását az egyházi, lelkipásztori munkában értékesíteni tud
juk. Mit mondana a modern pszichológia ismeretében a teológus a 
lutheri ördöghitről? Először is, hogy annak nagyon mély pszichológiai 
alapjai, mélylélektani forrásai vannak. Amit az ördögben hivő ember 
„lát” , tapasztal, érez, az voltaképpen pszichológiai projekció: kivetítése 
annak, ami az illető tudattalanjában, és pedig nem csupán az egyé
niben, hanem a kollektív tudattalanéban is benne rejlik. A  tudatta
lan tartalmak elfojtása pedig rettentő gyötrelmekre vezet, mely nem-
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csak az illetőnek, hanem a környezetének, embertársainak, a munká
jának, stb. is mérhetetlen károkat és szenvedéseket okozhat. Borne
missza Péternek nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy könyvében 
mintegy meggyónta, kivetítette, magából kidobta azt, ami kínozta, ami 
benne, az életében nem volt rendben. ROUSSEAU-ról is feljegyezték, 
hogy amikor VALLOM ÁSAIT megírta, amelyben minden rosszat, csú
nyát megírt, amit csak tett és átélt, nagyon megkönnyebbült. Ma azt 
mondanánk, rendbejött idegileg. Nemcsak a psziohoanalitikai munka 
különböző iskolái tesznek ma bizonyságot erről, hanem pl. az ún. 
AUTOGÉN TRÉNING is. Mivel ez a pszichoterápiái módszer egyéb
ként is tanulságos és érdekes, egyetmást elmondok róla — amennyi
ben problémánk megoldása szempontjából segítséget nyújthat.

A TENGER ALJÁN VEZETŐ ÜTŐN megy az önmagát orvosi fel
ügyelet mellett elaltató („hipnotizáló” ) ember. Álomképszerűen retten
tő tengeri szörnyek támadnak rá, óriási rákok, cápák, polipok, tinta
halak, stb. A jól betrenírozott paciens azonban a kezében levő varázs- 
vesszővel, karddal, vagy lángszóróval sorjában harcképtelenné teszi, 
megöli, felperzseli a szörnyetegeket. És ez mire jó? A szörnyetegek ki
vetítéseit jelentik belső lelki-életkonflifctusaknak. Kitérni nem szabad 
előlük, visszafordulni, meghátrálni sem szabad. K i kell élni a vissza
fojtott agresszivitást, gyűlöletet. Akkor jön a gyógyulás, a problémák 
oldódása, a lelki feszültség és az idegesség enyhülése, szűnése. Persze 
megfelelő psziohiáteri utómunka eredményeképpen. Analízis során ki
derülhet ugyanis, hogy valamelyik tengeri szörny az illető paciens fő
nöke, vagy egyenesen — az anyósa. Velük van baja, s ezt rendezi a 
tudattalan mélyén megvívott mitológiai küzdelmével. Az ördöggel való 
viaskodás ilyesfélét jelenthet, nem szabad meghátrálni, nem szabad 
letagadni a meglétét, hanem meg kell birkózni yele, elsősorban lelkileg.

De van másik út is: ÜT A HEGYCSÚCSRA. Álmában gyönyörű 
hegyoldalon túrázik a paciens, ami hol könnyebben, hol nehezebben 
megy neki. Majd felér a csúcsra, ahol várja őt az ÖREG REMETE, 
akivel minden baját, problémáját megtárgyalja, s aki igen jó taná
csokat ad neki, sőt kísérő társat is ad melléje, hogy azzal élvezze a 
fölséges táj szépségeit. (Mellesleg: előfordult, hogy egy amerikai pa
ciensnek, aki idegorvos volt, olyan kellemes kísérőtárs adatott, fiatal, 
szép lány képében, hogy sokáig nem volt hajlandó visszatérni az éb
renlét valóságába; sokáig kellett az orvosoknak viaskodniok, amíg haj
landó volt felébredni, s akkor is csak egy időre. Itt nyilván az volt 
a paciens problémája, hogy nem volt neki a való világban megfelelő, 
kellemes, megértő, rokonszenves élettársa. Az autogén tréning feltaláló
ja J. H. Schultz berlini orvosprofesszor volt, s mostani legkiválóbb 
tanítványa Dr. med. et phil. KLAUS THOMAS berlini idegorvos, lel
kész! oklevele is van.

Pozitív és negatív transzcendens élményeink talán finomabb és ve
szélytelenebb formában ugyanilyen pszicho-higiéniai szolgálatokat te
hetnek.

3. A  képzelet szüleménye tehát az ördöghit, s olyan, mint az álom
látás? Az álmok is projekciók, az álomképek belső lelki realitásokból 
sarjadnak ki. De hogy mi van a lélekben, ahhoz megint csak sok köze 
van a külvilágból származó hatásoknak. Ha valami nagy veszedelem éri 
az embert, a lelke megtelik keserűséggel, félelemmel, s ez vetődik ki
látások, audíciók, álmok formájában-képében. Luthernek volt oka félni, 
hiszen a birodalmi átok miatt törvényen kívüli helyzetben volt, bárki 
felelősségre vonás nélkül megölhette volna. És sokat betegeskedett is, kü-
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Ionosén élete vége felé. Az ördögöt látta, sejtette, gyanította mindenütt, 
a pápai székben is, noha volt úgy, hogy a pápának a legszebb hangnem
ben és a legalázatosabban írt; csak később látta benne a sátánt, az anti- 
krisztust. A  mai ember félelme, gyűlölete ugyanúgy kivetítődhetik vala
melyik embertársára, a főnökére, hozzátartozójára, a szomszédjára, aki 
kellemetlenkedik; nagyobb perspektívában-léptékben a politikai életet is 
ennek megfelelően ítélheti meg. Kapitalizmus, imperializmus, rasszizmus, 
háború, környezet-szennyeződés, járvány, baleset, s maga az emberi élet 
minden nyomorúsága, a megöregedés és a halál: a sátán műve. Ilyen 
szemléletre hajlamos lehet az, akinek képkivetítő fantáziája van. Egészen 
természetesnek kell mondanunk azt, hogy akinek adottsága van transz
cendens átélésekre, annak nemcsak pozitív, hanem negatív élményei is 
lehetnek. Sőt etikai konzekvenciákat is vonhat le ennek a modellnek 
megfelelően. Ha valami fizikai-hasznos munkát kell elvégeznie, s nincs 
hozzá kedve: íme a sátán akadályozza őt s vette el a kedvét. Mire ő: 
akkor azért is megcsinálom, így küzdők az ördög ellen. Ha vallási téren 
nézzük az élet problémáit, akkor is célravezető lehet a lutheri felfogás: 
Isten-Krisztus minden ördögnél erősebb, hatalmasabb, végül is övé a 
győzelem! Evangélium? Örömhír? Éppen ez a lényege: Krisztus erősebb 
a sátánnál, már annak idején, a Golgotán is feltámadásakor legyőzte. 
És most is és mindig Ö lesz a győztes, övé  a diadal. Minden bűnnel, 
minden gonoszsággal, bajjal, veszedelemmel szemben, a halál ellen is! 
Itt érvényesülhet csak igazán a lutheri—Pál apostoli—evangéliumi meg- 
igazulás-hift. Ennek a prédikálása a feladatunk, nem az ördögihit terjesz
tése, az élet és a halál minden nyomorúságával szemben is. Minden sötét 
hatalomnál erősebb és diadalmasabb a Világ Világossága.

D. Dr. Vető Lajos

A reformáció a skandináv országokban
(A Teológiai Akadémián tartott előadás)

Az északi országok az államrend, a társadalmi felépítettség és a 
kultúra szempontjából világos körvonalú egységet alkotnak. Ugyanez 
áll az egyházi élet területére is. Az északi államok evangélikussága a 
német és az amerikai lutheranizmus mellett a lutheranizmus egyik fő 
csoportosulása. Ez az egység kívülről valószínűleg még nagyobbnak lát
szik, de érezzük ezt mi magunk is Északon, noha — természetesen — 
a köztünk mutatkozó különbséget is világosabban érezzük, mint a 
kívülállók.

Az északi lutheranizmus jellegzetessége már a reformáció idősza
kában kialakult. Ugyanis mindhárom skandináv államban a középkori 
nemzeti egyházi alapról született meg a lutheránus, uralkodó vezette 
nemzeti egyház, komoly harcok, vagy különösebb megrázkódtatás nél
kül. Lépéskülönbségek természetesen voltak. Így ma is érezhetők ezek 
a különbségek egyrészt a nyugat-skandináviai evangélikusság körében, 
Dánia és Norvégia, másrészt Svédország és Finnország egyházai között, 
amely különbségek a reformáció különböző lefolyásából adódnak ezek
ben az országokban.

Az északi országokban az állami és egyháztartományi határok csak-
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nem teljesen azonosak voltak a középkorban. A  dán állam alkotta 
a lundi egyháztartományt. Lund, amely most Dél-Svédország terüle
tén van, a középkorban, az 1600-as évek közepéig Dániához tartozott. 
Ez a legrégibb skandináviai érseki székhely, az 1100-as évek elején 
alapították. Időrendben következik a nidaros-i egyháztartomány. Ide 
tartozott Norvégia mellett Izland is, amely a 13. század végétől politi
kailag is Norvégiához tartozott. Az uppsalai egyháztartomány Svédor
szágra terjedt ki, amely a hat svéd püspökség mellett magában fog
lalta hetedikként a finn, turkui egyházkerületet is. Ebben az előadás
ban Skandinávia akkori fő országaira fordítom a figyelmet, és a finn 
reformációt, amely a svéd reformációhoz kapcsolódik, de többek kö
zött nyelvi szempontból is megvannak a maga sajátos vonásai, külön 
veszem, egy következő előadás tárgyául.

A  reformáció elindítása az északi országokban különösen is közel
ről kapcsolódik a politikai eseményekhez. Ezért szükséges először né
hány szóval ismertetni az állami helyzetet a középkor és újkor váltá
sakor.

A  skandináv országok kulturális közelisége valószínűleg még na
gyobb volt a középkorban, mint manapság. Ezért nem volt csoda, hogy 
a késői középkorban többek között a németség politikai és gazdasági 
nyomásának elhárítására, politikai kapcsolatokat is kerestek. Megma
radtak három különálló királyságnak, de az 1300-as évek végétől közös 
uralkodójuk volt, aki Dániában, Koppenhágában lakott. Az északi ál
lamok uniójának kezdeti időszaka szerencsés volt, de már a második 
nemzedék idején ellentétek léptek fel. Norvégia gazdasági pangás idejét 
élte és Dánia uszályába került; függetlensége egyre inkább formálissá 
vált. Svédországban az unió politikai vitakérdés lett. A  felsőbb osz
tályoknak, különösen a főrendeknek volt természetesen elsősorban ér
dekeltsége az államhatárokon túl is, és nem is féltek az egyesüléstől. 
Pláne úgy nem, ha ez az arisztokrácia által javasolt módon történik. 
A  püspökök is csatlakoztak ehhez, részben osztályérdekből, részben 
békeszeretetből. Ezzel szemben a városi polgárság és részben a pa
rasztság körében unióellenes vélemény lett úrrá. Amikor Németország
ban napvilágot látott a reformáció, Skandináviában végletekig feszült 
volt a politikai helyzet. A  dán Második Keresztély, az utolsó uniós 
király, tipikus reneszánsz uralkodó, igyekezett Svédországot vissza
szerezni a nemzeti kormányzó kezéből. Az uppsalai érsek, Gustav 
Trolié mint unióspárti, ellentétbe került a kormányzóval, aki megost
romolta a várat és foglyul ejtette, ami persze nagy vétség volt a ká
noni joggal szemben. 1520 telén sikerültek Keresztély hatalmi törek
vései. Koronázási ünnepsége kapcsán történt az ún. stockholmi vér
fürdő rémtette. Az eretnektörvény rosszindulatú alkalmazása segítsé
gével a nemzeti párt vezéregyéniségeit halálra ítélték és lefejezték, 
közöttük két püspököt. Az érsek, bár valószínűleg nem volt kezdemé
nyező, ennek következtében elvesztette minden erkölcsi auktoritását, 
így aztán nem csoda, hogy a reformáció Svédországban kapcsolódott a 
dán megszálló hatalommal szembeni nemzeti szabadságharchoz, és hogy 
az egyház magas vezetése az uniós törekvésekben vállalt elkötelezése 
folytán csúnyán kompromittálódott.

Először Dánia és Norvégia reformációjával folytatom, mivel a 
skandináv országok közül Dánia van legközelebb Németországhoz, és 
a reformáció beindulása ott volt a legszorosabb kapcsolatban a konti
nentális Európa eseményeivel és áramlataival. Éppen Dánia reformá
ciójában tapasztaljuk azt a sokféleséget és spontaneitást, amely jel-
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lemző volt a reformációs mozgalom korai szakaszára Németországban 
és másutt Európában.

Említettem már a skandináviai reformáció egyik előzményét, a 
nemzeti egyháziságot. Az északi egyházak természetesen a nemzetközi, 
Róma vezette katolikus egyház egy-egy ága voltak, mégis nemzeti egy
ségként tekintették magukat. Az uralkodók együttműködtek a pápai 
székkel, akinél rendes követeket tartottak. Figyelemre méltó hatalmat 
kaptak egyházi ügyekben, így például a püspökök kinevezésében.

A  reformáció másik előzménye volt a biblikus humanizmus. Erre
felé nem sok hatása volt az olasz reneszánsznak, de annál inkább volt 
az Észak-Alpokból jövő humanizmusnak, főként Rotterdami Erasmus- 
nak. Ez a humanizmus pozitívan viszonyult a keresztyén hithez, és ér
deklődött az egyháznak a biblia auktoritása alapján történő megújítása 
iránt. Ezekből a szempontokból kritizálták a humanisták az egyház 
külsőséges formalitásait, az álkegyességet, a búcsú-üzletet és a kolos
tori élet árnyoldalait. Bár az eredeti nyelvű Bibliára hivatkoztak, nem
zeti nyelvre való Biblia fordítást is készítettek, és szorgalmazták an
nak a nép kezébe adását. A  biblikus-humanista reformkatolicizmus a 
mértékadó, tanult osztályt az egyház megújítására igyekezett ösztö
nözni, anélkül, hogy az egyház felépítését rombadöntené. Dánia volt 
a kulturálisan legfejlettebb északi ország, és itt volt a legerősebb a 
biblikus humanizmus is.

Az egyház megújításának gondolata nem talált visszhangra az el- 
világiasodott, rendi előjogaikkal és gazdasági érdekeikkel törődő episz- 
kopátusokban, de a tehetséges II. Keresztély király elfogadott néhá
nyat ezekből az elvekből. Igyekezett kifejleszteni a királytól függő 
nemzeti egyházat anélkül, hogy megtörné a kapcsolatot Rómával. Az 
ő hatására kezdte meg Paulus Helie karmelita szerzetes, a dán reform
katolicizmus legjelentősebb képviselője az oktatói működését, amely 
megtörte az egyetem skolasztikus tradícióit és a biblikus humanizmus 
egyházkritikáját képviselte. Kezdetben úgy tűnt, hogy a lutheri re
formációval azonos irányt követ, de amikor a király megkérte, hogy 
fordítsa le Luther iratát a „Német nemzet keresztyén nemességéhez” -!;, 
ő Erasmusnak a keresztyén fejedelemről írt könyvét fordította le. 
A  stockholmi vérfürdő után elidegenült a király és Paulus Helie kapcso
lata. A király Dániában is folytatta az episzkopátussal szembeni erő
szakos politikáját. A  következmény az lett, hogy a lundi érseki szék 
kanonikusán felszentelt tisztségviselő nélkül maradt, és ez rendkívül 
meggyengítette a katolikus egyház helyzetét a reformáció viharában. 
A  király meghívta Wittenbergfoől Luther közeli munkatársát, Andreas 
Karlstadtot, de az hamarosan megrettenve visszatért. Tisztázódott 
mindkét oldalon a félreértés. A  király a „Wittenbergit” a biblikus hu
manizmus képviselőjének nézte, és egyedül ennek a mozgalomnak a 
szellemében akarta megreformálni az egyházat.

1523-ban II. Keresztélyt letaszították trónjáról Dániában, ugyan
akkor, végleg elveszítette Svédországot is. Száműzetésében a reformá
ció támogatóihoz csatlakozott, függetlenül attól, hogy V. Károly császár 
sógora volt. Hívei közreműködésével fordították ás nyomatták ki 1524- 
ben az első dán Újszövetséget. Utódának, I. Frigyesnek az idejében 
politikai reakció jutott uralomra Dániában. Keresztély az új kor fel
jövő társadalmi osztályaira, mindenekelőtt a polgárságra támaszkodott, 
de most Dániából lényegében nemesi köztársaság lett, ahol a világi és 
egyházi arisztokrácia alkotta államtanács élvezte a hatalmat. Okkal 
féltek ezek mind a társadalmi, mind az egyházi forradalomról letett ki
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rály hívei részéről. Ezért II. Frigyesnek hatalma biztosítására ragasz
kodnia kellett a katolikus hit fenntartásához. A  német parasztháború 
réme tetézte a hatalmon levők félelmét. A  reakció uralomra jutásá
val Paulus Helie biblikus humanizmusa is elítélendő lett, noha ren
dületlenül hű maradt a katolikus egyházhoz, és minden kritikájában 
ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy a visszaélés nem rombolja a lé
nyeget. De az ellentétek kiéleződésével Paulus Helie több tanítványa 
messzebbre ment, és a reformáció támogatójává fejlődött. A  tanítómes
ter a „Szélcsuhás” Cköpönyegforgató) becenevet kapta, noha egyálta
lán nem forgatta a köpönyegét szél iránt, hanem következetesen ki
tartott a véleménye mellett. A  jövő nem a reformkatolicizmusé volt, 
de maradandó hatása maradt az, hogy a változás nem jött vad hirte
lenséggel.

A  tulajdonképpeni reformációi mozgalom Dániába nyíló kapuja a 
legdélibb tartomány, Schleswig volt, amelynek a német Holsteinnel 
való dinasztikus kapcsolata és a benne érvényesülő német hatás jelen
tős volt. Tisztán dán területen a reformáció első tűzhelye Viborg lett, 
ahol 1526-ban tűnt fel a Luther szellemében prédikáló Hans Tausen. 
A  következő évben kezdődött a reformáció Malmőben (ma Dél-Svéd- 
ország), ahol élesebb tónust kapott. A  dániai reformációban kezdettől 
fogva két ág jelent meg, egyrészt a wittenbergi, másrészt a dél-német
országi városi reformációhoz kapcsolódó. Az utóbbinak biblicista, tör
vényt hangsúlyozó alaphangja volt, úrvacsora-fogalmában pedig Zwingli 
oldalán állt. A  biblikus humanizmus hagyományát képviseli, erélyesebb 
módon. Hangsúlyozta az általános papságot, és típusa szerint polgári 
demokratikus volt, míg a wittenbergi típus konzervatívabb volt, és a 
fejedelmekre támaszkodott.

Kezdetben a városi reformáció típusa több hívet szerzett, ami ért
hető volt, mivel a reformáció elsősorban éppen a városi polgárság kö
rében vethette meg a lábát. A  király függött a polgárság támogatásától 
is, ezért menlevelet adott az evangélikus prédikátoroknak, amely 
megóvta működésüket a püspöki beavatkozástól. A  püspökök hiába 
tettek panaszt a nemesi gyűléseken jogkörük megsértéséért. 1526-ban 
az odense-i rendi gyűlésen elhatározták, hogy a püspökök kinevezé
séhez nem szükséges Róma megerősítő jóváhagyása, és nem fizetnek 
tovább Rómának járulékot. A  katolikus egyház így Rómától független 
nemzeti egyházzá lett. A  következő évben ugyanott tartott gyűlésen 
egy lépéssel tovább mentek. A  király megtagadta az evangélikus pré
dikátorok elnémítását arra a reformátori elvre hivatkozva, hogy nem 
a király dolga az alattvalók lelkét kormányozni. Az evangéliumot sza
badon hirdethették, ki-ki aszerint, ahogyan erről felelni tudott Isten 
és a király előtt. Ez közel egyidőben volt a speyeri birodalmi gyűlés 
állásfoglalásával, és részben azon a reményen alapult, hogy az egyház 
skizmája rendeződik egy következő zsinaton. Az egyház normája az 
evangélium volt, de szabadon hirdethették mind katolikus, mind re
formátori igény szerint. Az országban lényegében két egyház volt, a 
katolikus népegyház és az evangélikus szabadegyház.

A  következő években szabad nemzeti mozgalomként terjedt el a re
formáció, kiváltképpen a városokban. Az evangélikusok több papképző 
iskolát alapítottak, nyomdákat létesítettek, innen terjesztették a röp- 
iratokat, vitairatokat, énekeket stb. A  régi hit híveinek ennek az el
lensúlyozására nem volt hasonló szellemi ereje. Fontos lépés volt Hans 
Tausen prédikátor Koppenhágába költözése, ami a reformáció erős ter
jedését jelentette a fővárosban.
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1530-ban a koppenhágai országgyűlésen újra hiába kísérelték meg 
az egyház egységének a helyreállítását. Az evangélikusok a hitvitákra 
hagyatkoztak, amelyek szokásban voltak másutt Európában, és ezért 
43 cikkből álló saját hitvallást szerkesztettek, a „Confessio Hafnien- 
sis” -t. Ez világosan a dél-németországi városi reformáció típusához iga
zodik és ugyanakkor eltér az Ágostai Hitvallástól. Eszerint a Biblia 
egyedüli és 'tökéletes szabály és törvény a kegyességre és üdvösségre. 
Egyházfogalmilag a keresztyének egyetemes papságára alapoz. Az egy
házi személyek a világi hatalom alattvalói. A  püspökök és papok kü
lönbség nélkül az ige szolgái.

1533-ban, Frigyes halála után a püspökök katolikus reakció kísé
relte meg hatását éreztetni, sikertelenül. A  királyválasztást elnapol
ták, és az ország belháborútoa sodródott, az űn. grófi háborúba, amely 
bekapcsolódott az Alföld és Lübeck háborújába. A  városi polgárok, a 
parasztok és a széles evangélikus körök egyesültek annak a tervnek 
megvalósítására, hogy II. Keresztélyt visszahozzák a hatalomra, óvják 
az erőtleneket és biztosítsák az evangélium hirdetését. A  hatalmon 
levő főrendeknek nem volt más választása, mint királlyá választani 
Keresztély sóhleswig-holsteini herceget, a meggyőződéses lutheránust, a 
Schimalkaldeni Szövétség tagját. A  kirobbant rendi háborúban a püs
pökök és más katolikus-konzervatívok teljesen háttérbe szorultak, és 
akármelyik fél győzelme a reformáció győzelmét jelentette. Szemben
állók a városi polgárság által támogatott demokratikus biblicista re
formáció és a lutheri fejedelmi reformáció volt. Amikor III. Keresz
tély ádáz harc után bevonult a kapitulált Koppenhágába, ezzel a fe
jedelmi reformáció győzött.

A  katolikus egyházat rövid úton elintézték, aminek egy oka volt 
az, hogy a királynak szükséges volt az egyház vagyonára az üres állam
kassza feltöltéséhez. A  püspököket bebörtönözték, a világi államtaná
csosokat pedig nyilatkozat aláírására kényszerítették, amelyben a püs
pökök világi hatalmát semmisnek nyilvánították, és az egyházat a ki
rály fennhatósága alá helyezték. A  következő országgyűlésen a püspö
köket elmozdították hivatalukból és helyettük szuperintendenseket kel
lett választani, akiknek csak lelki teendőik voltak. A  püspökök föld- 
tulajdonát és a tizedet az állam vette át. A  jövőben csak világi fel- 
sőbbség létezhet, de ennek keresztyénnek, Istent tisztelőnek és szol
gálónak kell lennie és védelmeznie kell az Isten igéje hirdetését. A  tü- 
relmesség kora tehát elmúlt és a lutheránizmus egyeduralkodó lett. Egy- 
Egyúttal a lutheri irány győzött a biblikus humanizmus és a délnémet 
városi reformáció irányzata felett.

Az egyházi rendszert a következő évben alkotott egyházi-ordman- 
ciával megerősítették, amelyben a hazai példák mellett német példá
kat is felhasználtak, többek között Melanchton visitatio artikulusait. 
Bugenhagent Dániába hívták' teológiai szakértőnek, az egyházi ordinan- 
ciát pedig magának Luthernak adták felülvizsgálatra. Az igazi luthe
ránus elvek szerint ebben különbséget tettek a változhatatlan „krisz
tusi ordinancia” , Isten igéje és a szentségek, és a „királyi ordinancia” 
között, amely az egyház külső rendjét tartalmazta és mint emberi ren
delkezés, változtatható. Az ordinancia a maga egészében, többek kö
zött az istentiszteleti rendben a konzervatív-lutheránus típust képvi
selte. Nem lehetett éles határt vonni lelki és világi ügyek között, de 
bevetté vált az a szabály, hogy a tisztán egyházi ügyekben a püspö
kök döntöttek (a püspök megnevezés hamarosan kiszorította a szuper
intendenst), a vegyes ügyekben a király és az országgyűlés döntött, mi
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után először meghallgatta a püspököt. A  papválasztást az ordinanciá- 
ban demokratikusan meghagyták a gyülekezetnek, de ezt a szabályt 
nem lehetett betartani.

A  reformáció megvalósulása külső befejezésének tarthatjuk azt az 
alkalmat, amikor Bugenhagen 7 evangélikus szuperintendenst avatott fel 
a katolikus püspökök helyére. Ezzel megszakadt Dániában (és Norvé
giában) az ún. aspostoli successio. A  változás ebben a tekintetben ra
dikálisabb volt, mint Svédországban.

Valójában a törés nem volt olyan éles, amilyennek látszott. Nagy 
területek, különösen vidéken még érintetlenek voltak az evangélikus 
igehirdetéstől, és a gyülekezeti papság nagy része még katolikus volt. 
Az evangélikus gyülekezeti élet nem volt könnyű feladat különösen, 
amikor az egyház elvesztette vagyonát és a papság elszegényedett. K i
építése hosszú idő tanító-nevelő munkájának a feladata volt.

Így a lutheránus egyház elsősorban tanító egyház lett, és a kate
kizmus-oktatás és konfirmáció segítségével igyekezett javítani a gyüle
kezet ismereti és morális színvonalát. Ebben a munkában mögötte állt 
a keresztyén államhatalom támogatása.

Norvégiában, csakúgy mint Dániában egyáltalán nem jelentkezett 
nemzeti reformációs mozgalom. Dán prédikátorok közvetítésével kez
dett az 1520-as évek végén terjedni a reformáció Bergenben és más 
városokban. Bizonyos befolyásos nemesemberek is csatlakoztak, talán, 
hogy hozzájussanak az egyház birtokaihoz. Hozzájárult a katolikus 
egyház pusztulásához az, hogy az utolsó érsek, Olav Engelbriktssen a 
lutheranizmussal rokonszenvező királlyal szembefordulva II. Keresz
té ih ez  csatlakozott, amikor az 1531-ben sikertelen, életfogytig tartó 
börtönnel végződő kísérletet tett Dánia és Norvégia hatalmának visz- 
szaszerzésére. A  grófi háború után a norvég episzíkopátus is számadás 
elé állt, és a számadás rendkívül szigorú volt, mivel a püspököket a 
norvégok függetlenségi törekvése pártfogóinak találták. Norvégia for
mális függetlenségét is elveszítette, és tartományként Dániához csatol
ták. A dán egyházi ordinanciát Norvégiában is jogerőre emelték. A  re
formációt a dán felsőbbség utasítására indították el, legnagyobb részt 
dán püspökök vezetésével. A  dán egyházi könyveket vették haszná
latba Norvégiában, aminek az lett a következménye, hogy a dán nyelv 
háttérbe szorította a norvégot. A  reformáció Norvégiában mást jelen
tett, mint több más országban. A  nemzeti kultúra gyengülését és an
nak helyébe idegen kultúra benyomulását. Ezt a veszteséget némiképp 
enyhítette, hogy a dán közeli rokonnyelv volt, amit a norvégek többé- 
kevésbé megértettek. De annak következtében, hogy a reformáció Nor
végiában politikai esemény volt, amit semmiféle nemzeti mozgalom 
nem támogatott, a norvégok viszonya a megtisztított egyházhoz hosszú 
ideig passzív volt. A  katolikus szokások vidéken még nagyon sokáig 
éltek.

A  távoli Izland szigetének, ahol két katolikus egyházkerület volt, 
megvoltak a saját reformátorai, de ezek prédikációja ellenkezést vál
tott ki. A  dánok végül is erőszakkal vezették be a reformációt, és 1550- 
ben lefejeztek az utolsó katolikus püspököt. Izland az egyetlen északi 
állam, ahol a katolikus hitnek mártírja lett a reformáció váltóéveiben.

A  svéd reformáció, amelyhez közvetlenül hozzátartozik a finnor
szági, külső hatásra történt reformáció is, több szempontból hasonló és 
párhuzamos Dánia—Norvégia reformációjával.

Közös vonás volt az, hogy a svéd egyház, mint a dán is, a refor
máció kezdetekor felső vezetés nélkül volt. Amikor 1521-ben kitört a
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szabadságharc a dán megszállás ellen, Vasa Gusztáv vezetésével, Gus- 
tav Trolié érsek, mint II. Keresztély híve a megszállók táborához tar
tozott, és velük együtt távozott az országból. Egyébként a svéd egyházi 
vezetés a nemzeti kormányzót támogatta. Amikor a szabadságharc be
fejeztével 1523-ban királlyá koronázták őt, a katolikus egyházzal való 
kapcsolat még töretlen volt.

Éppen a koronázási ünnepségek idején — pontosan 450 éve — a 
király kapcsolatot kötött a fiatal, Wittenbergben tanult Olavus Petri 
magisterrel, aki Svédország legjelentősebb reformátora lett. A  fiatal 
magisternek Laurentius Andrea arkidiakónus volt a védnöke, akinek 
a tehetségét Vasa Gustáv már felhasználta politikai feladatokban. Ö 
reformkatolikus volt, de az Olavus Petrivel folytatott közös munkában 
egyre világosabban a raformátori irányzathoz fejlődött fel. Laurentius 
Andrea valószínűleg ecsetelte a királynak, hogy a fiatal magister re- 
fonmátori gondolatai politikailag is hasznosak lehetnek a gazdasági 
gondokkal küzdő országnak. Egyre inkább hallgattak az ő tanácsaira, 
függetlenül attól, hogy a katolikus egyháznak igen befolyásos védel
mezője volt Hans Brask püspök személyében.

A  svéd reformáció tehát politikai ugródeszkaként indult a reform
katolikus nemzeti egyház irányában. Az új püspöki székek betöltésénél 
mellőzték a római megerősítés megszervezését, és megtagadták Rómá
tól a járulékot. Ugyanakkor (1524) a király megmagyarázta kancellár
jának nemzeti egyházi programja szerint, hogy az egyház hivő közös
ség, „Isten népsége” , az egyház pénze tehát a nép pénze, amit a tár
sadalom közvetlen szükségleteire lehetett fordítani. A  Biblia volt az 
egyház legfőbb auktoritása, és nem volt ok Luther művei terjesztését 
akadályozni, hanem lehetett olvasni és bírálni a Biblia szerint.

Igazi refonmátori népmozgalom nem volt Svédországban másutt, 
csak a fővárosban, Stockholmban, ahova német parókust kaptak Eisle- 
benből. Olavus Petri került oda prédikátornak. Fő reformátori munká
ját mégis könyvek kiadásával végezte. Ráadásul 1526-iban megjelent a 
svéd nyelvű Újszövetség, amely részben a reformkatolikus előmunká
latokon alapulhatott. A  katolikusok szintén igyekeztek írásbeli munkát 
végezni reformkatolikus szellemben, de a reformáció üzenetére adott 
visszhang valószínűleg nagyobb volt.

A  vélemények így tehát készen voltak, amikor a király az 1527-es 
vasterasi országgyűlésen gazdasági szükségszerűségtől kényszerítve 
hozzálátott a katolikus egyház politikai és gazdasági helyzetének le
rombolásához. Először hitvitát rendeztek, amelyben Olavus Petri tá
madta a katolikus egyházat. Ezután a király szigorú rendeletet hoza
tott, amelyben a maga részéről az volt a legfontosabb, hogy a püspö
kök várait, az egyház felesleges vagyonát és jövedelmeit átvette az 
állam. A  direkt a vallást érintő határozat eléggé kerek volt: Isten igé
jét tisztán kell hirdetni mindenütt az országban. Ez a Németország
ból és Dániából ismert reformkatolikus formulázás volt. Vallási téren 
az igehirdetés szabadságának és a türelemnek kellett érvényesülnie.

Bár a vasterasi országgyűlés hitvallás tekintetében egyáltalán nem 
ment messzebbre mint az azévben Dániában hózott határozat, politi
kailag mégis sokkal élesebb volt. A  svéd nemzeti államiban nem volt 
többé „két uralom” , hanem csak a király által felügyelt és védelmezett 
nemzeti egyház. Az egyház (politikai és gazdasági hatalmát Svédország
ban előbb megtörténik, mint Dániában. Ezzel szemben a változás sze
mélyi téren nem volt olyan éles, mint ezután Dániában.

Mindössze Hans Brask püspök menekült el közvetlenül az ország-
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ból. Evangélikus püspökök még nem voltak, hanem a püspökök több
sége reformkatolikus volt. Az egyik új püspök a kinevezése pillanatá
ban éppen Rómában volt, és sikerült ott felszentelést nyernie. Amikor 
1528-ban új püspökre volt szükség a király megkoronázása végett, ő 
szentelt fe l három új püspököt (akik közül az egyik Finnországba 
jött). A  svéd egyház ilyen módon megőrizte az apostoli successiót.

A liturgiái kérdésekben épp olyan simán ment a változás, mint sze
mélyi vonalon. Olavus Petri készítette elő a változást az írásaiban. 
Amikor 1529-ben zsinatot tartottak, olyan határozatokat hoztak, ame
lyek kielégítették mind a reformkatolicizmus, mind a reformáció hí
veit. A  szertartásokat óvatosan változtatták meg, és a változtatásokat 
megmagyarázták a népnek, de legnagyobb részt meghagyták, csak 
evangélikus irányzat szerint értelmezték át. Olavus Petri 1529-ben ki
adott Agendája és az 1531-ben nyomtatott Miséje nagyjából a dél-né- 
metországi példák vonásait hordozza. Ezek nem voltak hivatalos egy
házi könyvek, hanem elsősorban a stockholmi gyakorlatot mutatják.

Üj, fontos lépés volt mind a nemzeti egyháziság, mind a refor
máció útján az, hogy 1531-iben betöltötték az érseki tisztséget. Az ér
sek, Olavus Petri öccse, Laurentius Petri lett, aki Wittenbergben ta
nult, főként Melantíhthon irányításával. Ő volt Svédország első evan
gélikus püspöke. Ö is kapta az apostoli successiót, de a felszentelő '—, 
a pápai megerősítés hiánya miatt — titokban tiltakozással élt, ami a 
felszentelést a kánonjog értelmében érvénytelenné tette. Mindenesetre a 
svéd egyház a középkori püspökség megőrzésével az evangélikus egy
házak közül közel áll az anglikán egyházhoz. Laurentius Petri hosszú 
életműve eredményéként sok más katolikus korból származó örökség 
is megmaradt, reformátori átértelmezéssel. Méltán lehet őt az angol 
reformáció központi alakjához, Cranmer érsekhez hasonlítani.

Svédország azután is rendkívül vegyes hitvallásosságot mutatott, 
hogy evangélikus érseket kapott., A  püspökök sorában voltak régi ka
tolikusok, reformkatolikusok és lutheránusok. Olavus Petri működése 
nyomán az evangélikus mise egyre nagyobb teret hódított, a vidéki 
gyülekezetek többsége azonban még mindig teljesen a katolikus gya
korlat mellett volt. A  változások, többek között a templomi harangok
nak az államadósság törlesztésére történő elkobzása, nyugtalanságot kel
tették a vidéken, sőt felkelésekhez is vezettek, ami óvatosságra kész
tette a királyt. Csak a grófi háború után — amelybe Svédország is 
belekeveredett — merték világosabb vonalvezetéssel fokozni a protes
táns kurzust. Az 1536-ban, Uppsalában tartott zsinat kötelezővé tette 
az egész országban az evangélikus misét. Ez is csak belső egyházj 
döntés volt, a király elhárította a felelősséget, ha helyesnek vélte is.

Az evangélikus rendre való Világos áttérés tehát egyidőben tör
tént Dániában és Svédországban, a különbségek azonban éppen ezért 
jelentősek. Svédországban ekkor sem volt heves a változás.

A  király és a reformátorok együttműködése a nemzeti egyház ke
retei között azonban közel sem volt zavartalan, és egyes szakaszok
ban a király inkább hallgatott a reformkatolikus püspökökre, akik még 
a harmincas évek végén is vissza akartak térni a latin reformkatolikus 
miséhez. Az évtized fordulóján az ellenkező irányba történt átbillenés. 
A  király elvesztette a reformátorok iránti bizalmát, és az egyházi ügyek 
vezetését a Németországból jött Melnöhthon-tanítványra, Georg Nor
manra bízta. Ennek a radikális intézkedései azonban rövidesen zsák
utcába vezettek, és Dél-Svédországban felkelés robbant ki. így vissza
térték a hagyományos püspöki vezetésű rendszerhez.
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A  svéd állam hivatalosan csak 1544-ben vallotta magát reformá- 
torinak, amikor áttértek az öröklődő királyság rendjére. Akkor az or
szággyűlés megesküdött, hogy sohasem hagyja el a tanítást, amelyet 
bevezették, és sok, még gyakorlatban levő katolikus szokást betiltot
tak.

Dániától eltérően Svédország nem kapott a reformáció bevezetésé
vel evangélikus egyházi rendet, hanem csak Laurentius Petri hosszú 
életműve betetőzéseként, 1571-ben. Ez lett egy évszázadra Svédország 
és Finnország egyházi rendjének külső alapja. Ebben az egyházszer
vezet alapja a püspökség, míg a dómkáptalannak csak kisebb jelentő
sége van. A  püspökválasztást papok és laikusok együtt végezték, a ki
nevezés joga pedig a királyé volt. A  papot maga a gyülekezet választja, 
gyülékezeti szinten a helyi önkormányzatot egyéb vonatkozásban is 
megőrizték. A  liturgia eléggé gazdag formájú, sok középkori elemet is 
megtartott, evangélikus szellemben átértelmezve. Az egyházfegyelem 
meglehetősen szigorú volt. Az egyházszervezethez csatlakozott az is
kolaszervezet; amelynek humanista-melanöhthoni középiskolája volt a 
papnevelés alapja.

Eddig a svédországi reformációnak csak egy emberöltőnyi idejét 
tekintettük át. Amikor a következő előadásban a finn reformáció korát 
vesszük sorra, meg kell majd még említenünk a svéd reformáció ké
sőbbi korszakának az eseményeit is, mert ezek feltételei a finn re
formáció megértésének.

Végezetül összegezni kell a skandináviai reformáció fő vonásait.
A  közép-európai viszonyokkal összevetve feltűnik, milyen csekély 

mértékben volt nemzeti mozgalom, és csak Dániában kapcsolódik tár
sadalmi forrongáshoz. Ez valószínűleg részben abból ered, hogy a re
formáció kezdeti szakaszában elsősorban városi mozgalom volt, és 
hogy Észak városi kultúrája még csak viszonylag gyengén fejlett.

A  dolog másik oldala az, hogy az uralkodó részvétele kezdettől 
fogva igen nagy volt. Ez — talán Norvégiát kivéve — mégsem jelen
tette azt, hogy a reformáció elsősorban politikai esemény lett volna. 
Van politikai jelentősége is, az egyház politikai és gazdasági helyzeté
nek az összeomlása és a nemzeti királyi hatalom ennek megfelelő 
erősödése, de mégis van lelki, egyházi tartalma is. Ezt az eredeti re- 
formátori egyéniségek adták, akik egyetemi műveltségű papi emberek, 
közülük többek Luther és főként Melanchthon neveltjei voltak.

A  reformáció megerősíti az északi egyházakban a természetes nép
egyházi vonásokat. Az egyházaknak nemzeti alapja van. Norvégiától 
eltekintve nagyban fejlesztik a nemzeti irodalmat. Ebben az összefüg
gésben fontos jelentősége van a nemzeti nyelvű bibliafordításnak 
(egész Biblia Svédországban 1541, Dániában 1550), az énekköltészetnek, 
egyéb lelki irodalomnak, többek között posztilláknak és imakönyvek
nek. Az egyház által ápolt humanista iskola kezdi megvetni a kultúra 
alapját. A  tulajdonképpeni népoktatás a reformáció idején még gye
rekcipőben jár. Az egyházi építkezés és egyéb egyházművészet terüle
tén nem szárnyalta túl a középkor eredményeit. Mindent egybevetve 
a reformátori egyháznak oly nagy jelentősége van Északon a nemzeti 
kultúrára nézve, hogy bizonyos egyházat nagyrabecsülő értékelés alapja 
egészen a késői időkig az egyház kultúrtörténeti jelentősége volt.

A  nemzeti egyházi mivolthoz tartozik a népegyház abban az ér
telemben, hogy a lutheránus egyház képes volt magába gyűjteni az 
egész népet. A  reformáció korszakának végén voltak bizonyos mérték
ben szimpatizánsai a nemesség körében a katolicizmusnak, de a nép
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körében csak néhány népszokás maradványaként élt. A  katolicizmus 
ilyen beolvadásának legnyomósabb bka volt a reformkatolicizmus köz
vetítő szerepe és a reformáció türelmes folyamata.

Ehhez az egységes egyházi képhez tartozik az is, hogy nem jött 
át más reformátort mozgalom azután, hogy a dániai zwingliánus-fel- 
német Városi-reformációs változat beolvadt a lutheranizmusba. A  most 
tárgyalt időszakban a kálvinizmus hatása még nem volt érezhető, de 
később sem jutott nagyobb jelentőséghez. Az anabaptista Melchior 
Hofmann járt Stockholmban és Sahleswig-Holsteinben, de nem hagyott 
maradandó hatásokat.

Ennek a fényében érthető, hogy nem volt szükség a tanítás pontos 
körülírására. A  dán egyiház-ordinancia szerint a papnak Melanohthon 
Apológiáját kellett elfogadni, ami magában foglalja az Augustana el
ismerését is. Az Ágostai Hitvallást Svédországban csak 1593-ban fo
gadták el hivatalosan az uppsalai zsinaton. A  német konkordiaorto- 
doxiát idegennek találták, mivel a döntő hatások Melanchthonéi vol
tak, és a késői reformáció idején elsősorban Rostockból érkeztek. A  dán 
király elégettette a L iber Concordiae-t. 

Az egységes nemzeti egyházisághoz könnyen kapcsolódik az elzár
kózás és önelégültség és a felsőbbség iránti hűség. Az északi luthera-   
nizmus jellemzője is volt a felsőbbség iránti hűség, de azt is figye
lembe kell venni, hogy a felsőbbség valóban keresztyén volt, és általá
ban az egyház javán fáradozik. Különösen is Svédországban és Finn
országban a püspöki rendszer és a paraszti helyi önkormányzat meg
akadályozta, hogy az egyház teljesen beolvadjon a világi társadalom- 
gépezetbe. Német konzisztórium jellegű egyházi központi irányítás itt 
sohasem, született meg.

Bár a nép sokáig megőrizte a katolikus szókásokat, a lutheránus 
egyháznak az oktatás és az erkölcsi nevelés terén végzett munkája 
már a reformáció idején jelentős volt. Ezzel szemben art joggal meg
kérdezhetjük, vajon ma is megérti-e a nép a reformáció fő mondani
valóját, a hitből való igazság elvét.

Dr. Kauko Pirinen

Emlékezzünk Kaj Munk 
dán evangélikus lelkészre

Most van tragikus halálának 30-dik évfordulója. (1944—1974). Dániá
ban, sőt világszerte kegyelettel emlékeznek hősi kiállására, bátor emberi 
magatartására a német megszállás és a kíméletlen nácizmus idején. Azt 
hirdette, hogy a múló időben is úgy kell élni, mintha már itt volna az 
örökkévalóság. Az ő kifejezésével élve „az örökkévalóságot mindig 
aktualizálni kell a keresztyén embernek” . Ez számára azt is jelentette 
többek közt, hogy felemelje tiltakozó szavát az embertelen zsidóüldözés 
ellen, s az 1943. dec.-ben a koppenhágai „Miasszonyunk” templomban 
tartott híres prédikációjában felszólította a megszálló német hatóságot a 
zsidóüldözés azonnali beszüntetésére, ellenkező esetben meghirdette az 
egész dán nép ellenállási harcát. 1944 újévi prédikációjában pedig a kol- 
laboráns dánok ellen emelte fel tiltakozó szavát, hazaárulóknak minő
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sítve őket. Ennek kifejezésére újév napján gyászistentiszteletet tartott: 
nem ment fel a szószékre, nem öltötte fel Luther-kabátját, nem gyúj
totta meg a gyertyákat az oltáron ...

Bátor tettére a megszállók gyáván orgyilkossággal válaszoltak: 
1944. jan. 4-én este kicsalva parókiájából elhurcolták és útközben hátul
ról 3 lövéssel agyonlőtték s holttestét az út árkába lökték Silkeborg-nál 
(Hörbylunde Banke-nál). Ezzel pontot tettek életére, amely csak 46 évig 
tartott.

Maribo kis dán városkában kezdődött élete, ahol született 1898-ban, 
mint egy szegény timár Cári Emanuel Petersen gyermeke. De az apa 
másfél év múlva meghalt, majd 1903-ban az anya is, és így a kis telje
sen árva gyermeket egyik jólelkű nagynénje, „Mária néni” Műnk Pé- 
terné fogadta végleg örökbe. Neki és férjének, e két jólelkű egyszerű 
parasztembernek, mély vallásos lelkületűknek köszönhető, hogy a kis 
Kaj Műnk, aki igen gyenge testalkatú volt, hűséges, igazi szülői szeretet
teljes ápolásuk és gondoskodásuk eredményeképen Isten csodálatos 
gondviseléséből felnevelkedett. Szép emléket is állított Kaj Műnk egyik 
prédikációjában az általa igazi anyaként szeretett „Mutter Marie” -jénak. 
Középiskolát Nyköbingben végezte el, majd érettségi után Koppenhágá
ban lett teológus 1917 után. Már ekkor kezdte színműveit, drámáit iro
gatni, melyekkel nemsokára nevet szerzett magának, nemcsak Dániá
ban, de hazáján kívül is.

1927-ben kinevezik paróchus lelkésznek a kis Vedersö faluba, ahol 
meg is nősül. Felesége Elise Jörgensen. Az első világháború borzalmai 
mély nyomokat hagytak az ifjú Kaj Műnk lelkében és a szelíd tenger
parti homokbuckás táj és a vadul viharzó tenger is befolyásolták kedé
lyét és jellemét. Élete tele volt nyugtalansággal és véget nem érő küz
delmekkel és pihenést nem ismerő munkával. Sok utazást tett, s ismerte 
a világot és az embereket. Költő, drámaíró, zsurnaliszta is volt a lelkész
ségen kívül. Sokoldalú, brilliáns tehetség és egy örökmozgó, nyugtalan 
ember, aki mégis szerette a teljes életet és az élet szerelmese volt. 
Jó és Tehetséges szónok és igehirdető, amit bizonyítanak prédikációs 
kötetei is. Mint drámaíró meg egyenesen csak Ibsennel és Björnsonnal 
mérhető. Hatása az északi népeknél különösen nagy. De legnagyobb volt, 
mint keresztyén, mint Krisztust követő tanítvány, aki a Láthatatlanba 
vetette élete horgonyát. Ügy élt és cselekedett, mintha látta volna a Lát
hatatlant. Ügy élt, ahogy prédikált és úgy prédikált, ahogyan élt. Ta
láló a mondat, ami egyik dán festőművésztől, Knud Nörholm barátjáról 
festett képén olvasható: „Han stod ved sit ord” (magyarul: ö  állta a sza
vát). Azok közé tartozott, „akire nem volt méltó a világ” .

Életrajzát legújabban a kiváló német regényíró Alfréd Ottó Schwede: 
Veránkért im Unsichtbaren — Das Leben des Kaj Műnk, — Berlin, 1970, 
Evangelische Verlagsanstalt — írta meg e címen nagy megrázó erővel.

Hihetetlen nagy munkabírása volt. Mint zsurnalista sok lapba írt 
cikket, tanulmányt, novellát, esszét, útleírást, karcolatokat stb. Több 
mint 600 cikke maradt fenn főbb munkáin kívül. Prédikációs kötetein, 
gyermekek részére írt bibliai történetein, önéletrajzán és több filmfor
gatókönyvén kívül, mint színműíró volt a legkiválóbb. Darabjait nem
csak Koppenhágában, de szerte a világon játszották és előadták. A  ví
vódó, döntések között és előtt álló ember volt életének és darabjainak a 
központja, s ilyeneket választott darabjai hősének a történelemből. Drá
máiban a mai modern ember és kora nagy kérdései foglalkoztatták. Ne
vezetesebb drámái közül csak néhányat említek: „Az Ige” (Das Wort), 
„Egy idealista” (Ein Ideálist), „A  kardinális és a király” (Dér Kardinai
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und der König), „Cannae előtt” (Vor Cannae), „A  Szeretet” (Die Liebe), 
„P ilatus” , „Cant” , „Aki az olvasztó-tégelynél ül . . (Er sitzt beim 
Schmelzstiegel...)

Neve, bátor tette és alkotása világítsák be az elkövetkezendő száza
dok ismeretlen homályát is, mint messzehordó fároszok, világítótornyok 
a viharos tengerek sötét éjszakáit.

Álljon itt most fordításban Kaj Munk: Luther c. magvas és rend
kívül eredeti kis tanulmánya ízelítőül különleges stílusának és zseniális 
látásmódjának bemutatására. Ebben egy kicsit önmagáról is vall, s Luther 
arca mögött az ő lelki vonásait is látni véljük.

Forró Imre

Lu ther
(A dán reformáció 400 éves fennállása alkalmából 1936-ban mondotta el

Kaj Munk.)

Négyszáz éve tette be lábát a reformáció Dániába. A  nagy dán refor
mátor Hans Tausen volt, Luther Mártonnak a személyes barátja. Tausen 
1651-ben halt meg, mint püspök Ribe városban.

I. Am i történt
Ha kisgyermekeknek kellene megmagyaráznom, a reformáció szó mit 

is jelent — ez még nem is olyan különös dolog, hogy meg ne próbálhat
nánk, hiszen a kicsiny gyermekek azt követelik, hogy tárgyilagosan és 
kibúvók nélkül beszéljen hozzájuk az ember és bizony egészen a dolog 
gyökeréig és magjáig kell behatolni, ahonnan minden származott, mert 
különben nem kerül velük az ember igazi beszélgetésbe — tehát amint 
mondtam, ha nekem kicsiny gyermekeknek kellene megmagyaráznom, 
hogy miféle dolog is tulajdonképpen a reformáció, akkor én például így 
is megpróbálhatnám:

Gyerekek! Nézzétek csak, először volt Jézus és ő Istentől jött ide a 
földre hozzánk emberekhez azért, hogy elbeszélje nekünk: kicsoda és mi
lyen az Isten, mert a földön senki se ftudta ám, hogy kicsoda és milyen 
valójában is az Isten, de Jézus tudta, hiszen ő onnan jött Istentől a 
mennyből s mennyire örültek ám az emberek, hogy most már ők is tud
nak valamit a jó Istenről s ilyen módon lettek Isten és az emberek jóbará
tok. De volt egy gonosz valaki is, aki megölte Jézust. Isten azonban fel
vitte őt magához a mennybe. De amit Jézus elmondott nekünk emberek
nek, az itt maradt lent a földön, mert azt elbeszélték az édesapák és édes
anyák tovább gyermekeiknek s azok megint tovább beszélték azokat az ő 
gyermekeinek s amikor azok nagyok lettek, ismét tovább elbeszélték azo
kat az ő gyermekeiknek s így maradt ez fenn hosszú évszázadokon át a 
mai napig.

Ügy van az, hogy amit olyan sokszor beszélnek el egymás után to- 
vább-tovább, azon bizony akaratlanul is változtatnak több-kevesebbet az 
emberek, s így történt ez azzal is, amit Jézus ibeszélt el: ez sem volt már 
teljesen az, amit egykor maga Jézus beszélt el és senki sem volt már 
többé, aki pontosan tudta volna, hogy mit beszélt Jézus; s ez nem volt jó.

Akkor Jézus halála után 1517 évvel volt egy ember Németországban, 
úgy hívták, hogy L u t h e r  Márton. Tudjátok, hogy mit fedezett fel ez az 
ember? Azt mondta: „Hallgassátok csak emberek, hiszen amit ti egészen
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elfeledtetek, mindaz benne van egy könyvben, mindaz, amit Jézus elmon
dott az embereknek s ezt a könyvet Bibliának hívják. Vegyetek egy ilyen 
könyvet magatoknak és benne utána nézhettek, hogy mit mondott igazán 
Jézus. Ekkor kezdték el az emberek a Bibliát tanulmányozni, mert ebben 
a könyvben jegyezte fel néhány ember, Máté, Márk, Lukács meg János, 
akik Jézust és tanítványait jól ismerték, ebben a könyvben jegyeztek fel 
mindent, amit Jézus mondott, cselekedett, halt meg és ment Istenhez visz- 
sza, ahonnét jött.

Most már olvasták az emberek a Bibliát mind. „Már nem kell törőd
nötök azzal, amit a papok vagy mások mondanak, hanem csupán azzal, 
amit a Biblia mond” — mondta Luther Márton. Rómában volt egy főpap, 
akit pápának hívtak, akinek roppant hatalma volt, de a Bibliát elfelejtette 
olvasni, tehát: ne törődjetek vele sem — mondta Luther Márton.

Helyes ez a magyarázat? Fordítsuk le ezt most a felnőttek nyelvére:
Istent, akit minden vallás és vallásosság többé vagy kevésbé tiszta 

intencióval az idők folyamán keresett, most,megtalálták az emberek a ke- 
resztyénségben, igen, megtalálták, mert benne Isten magát láthatóvá tet
te Jézus Krisztusban. Augusztus császár uralkodása idejében lett való
sággá az a páratlan világhistóriai tény, és unicum, hogy az Igazság maga 
néhány rövidke pillanatig emberformába ötözött. Az Igazság emberré lett. 
Az egyház, amely eredetét Jézusra vezeti vissza, keletkezésekor azt kap
ta feladatául, hogy gondja legyen arra, hogy az igazság emberré léteiének 
ez az isteni adománya veszendőbe ne menjen. Az egyháznak kell annak a 
helynek lennie, ahol az igazságot megőrzik és megtartják. A  balga és fele
dékeny emberi nemzetség Isten orcáját itt az egyházban kell, hogy szem
lélje. Az emberek — sajnos — rossz kincsmegőrzők voltak. Kötelességmu
lasztás váltogatta magát túlhajtott buzgalommal, mely az igazgyöngyöt 
elfelejtette, mivel mindig csak a foglalat pucolásával volt elfoglalva. 
Az oltáron ott állott az öreg kép, Isten alakját ábrázolva. De fel volt dí
szítve és körülvéve más képekkel és virágokkal. Sok tömjént égettek, s 
csengették az oltári csengőket. A  templomok tele voltak perselyekkel és 
istenes ceremóniákkal. Processzió és halotti mise volt. Közönséges ember
fia számára szinte nem volt többé lehetséges magát az oltárt látni. Akik
nek pedig bejárásuk volt a legmagasabb helyekre is, annyira le voltak 
kötve az istentisztelet külsőségeivel, hogy az Istennek tiszta és lélekben 
való tiszteletéről teljesen elfeledkeztek.

Ekkor lépett fel L u t h e r  Márton és kiáltotta: „El a cifraságokkal! 
El a ceremóniákkal! Mi magát a szent Istent akarjuk látni és tisztelni!” 
Ekkor sokan megharagudtak és tiltakoztak a profanáció ellen. Másokat 
viszont megragadott az a kétségbeesés, mely a nyers paraszthangból ki
csendült és attól a pillanattól kezdve úgy érezték, hogy hiányzik^ valami, 
amit már nem tudtak nélkülözni. És ez volt az Isten. Volt egyházuk, de 
nem volt Istenük. „De hiszen itt van Ő” — kiáltotta Luther — csak a 
sok limlomot toljátok félre, akkor meglátjátok, erről meg vagyok győ
ződve, hogy Ő még itt van, itt az egyházban.”

Amikor bibliáját régi szokás szerint felnyitotta, meglepetve látta, 
hogy a könyv elváltozott: minden betű fénylett, ragyogott, mintha a leg
fényesebb aranyból lettek volna. Honnan jött ez a sugárzás? S akkor rá
döbbent, hogy valaki áll a háta mögött...  de nem mert hátrafordulni, 
mert tudta, hogy ott nagyobb világosság van az ő világosságánál. Meg
értette, hogy amikor kidobták az egyházból, Valaki vele együtt kijött utá
na. S ha ott bent nem tudtak együtt lenni az egyházban, idekint együtt 
lehetnek. Ekkor a rémülettől és boldogságtól lesújtva ráborult a könyvre, 
bibliájára és felkiáltott: „Én Üdvözítőm és én Megváltóm!”
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11. A félénk Luther

Luther Márton a nép fia volt és az is maradt. Néha egy-egy darab 
szocializmus lángolt fel körülötte meg anarchia (Münster Tamás stb.), 
mint lidércfény az éjszakában. Azután a római gáláns urak lejtenek el 
mellette, kik úgy tesznek, mintha egész természetes volna, hogy Isten az 
övéké és ha mi német csavargók és koldusok valamit akarunk a jó Isten
től, akkor azt drága pénzzel kell megfizetnünk. Ezért nem volt véletlen, 
hogy a búcsú-cédulák ügyében összekülönböztek. Az istenfélő és szegény 
családból származó Márton barát tudta, hogy az embernek Istennel és az 
aprópénzzel szemben respektusának kell lenni. Ügy vélte, hogy a bűnbo
csátó levelekkel való hivatalos csalással az Isten neve gyaláztatik. Általuk 
a német pfennigek és tallérok is Rómába vándorolnak. Mind a két dolog 
olyan volt, hogy miattuk lehetett bosszankodni.

Igen, Luther parasztgyerek volt s az a két mód, ahogyan ennek a 
korszaknak a parasztjai reagáltak, csak a nyakasság vagy a félelem lehe
tett. Alázatosak a fejedelmekéi szemben, de ha kiderült, hogy ezzel nem 
jutnak tovább, akkor előrántották késüket minden további nélkül. Vagy 
rohanni, vagy állni. Csak így lehetett. Kiegyensúlyozottságról egyáltalán 
nem lehetett szó náluk. Épp így Luthernél sem. Hiszen ő is egy szegény 
középnémet munkáscsalád fia volt. Miért volt olyan Luther is, amilyen 
volt? Ezt csak a jó Isten tudja, de nem én.

Mi mindezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ő volt az, aki volt. S en
nek elégnek kell lenni számunkra. Hacsak azt nem merjük mondani: „Ö 
azért volt olyan, amilyen, mert Istennek meg épp ilyen emberre volt 
szüksége.” Luther legjellemzőbb sajátosságainak egyike épp az vöt, hogy 
hiányzott a bátorsága. Ebben volt nagysága és tisztessége. Luther félénk 
volt. Már mint kisgyermek elfutott otthonról félelemből azért, hogy apjá
tól ki ne kapjon. Mint szerzetes reszketett és remegett, ha a macska a 
folyosón kapart, mert hiszen az az ördög is lehetett volna. A  villámcsapás 
jelenetből pedig az tűnik ki, hogy mennyire ideges természetű volt. 
Worrnsban mindenki azt várta, hogy majd egy hős fogja a császárnak és 
a pápai követnek az arcába vágni a maga szemrehányásait, de ehelyett 
csak egy sápadt, remegő férfi állt ott, akinek a nyelve is remegett és aki 
egynapi gondolkozási időt kért. Ekkor felnevetett a fiatal császár is — 
egy a ritka alkalmak közül, amikor a császár nevetett — s így kiáltott 
fel: „Ez a fráter sem fog engem bizonyára eretnekké tenni.” A  nagy sza
vak, mint „Én Wormsba megyek, még ha olyan tűz is lenne az úton, mely 
a földről az égig érne is” , és „Elmegyek, ha még oly sok ördög lenne is a 
városban, mint tetőkön a házcserép!” — mindez a bombaszit csak olyan, 
mint a habzó sör, melyet a gyáva bátorításul kiiszik. Böjtölése és önsa
nyargatása, gyötrődése és képzelődése a pokolról, kárhozatról — mindez 
csak félelem, félelem, félelem.

Igen, épp az volt Luther nagysága, hogy félt. Egy durva kebel, mely
nek nincsenek panaszai az idegességtől, — egy zabolátlan zsoldos —, egy 
fanatikus, akinek a szemében az őrület lángol, igen, ilyen valakinek a fel
lépése könnyű lett volna a császárral, a pápával szemben, de ha egy ilyen 
ember teszi azt meg, ki remeg a félelemtől, igen, akkor ez maga a bátor
ság, ez egy nagy tett.

Istennek egy ilyen félénk emberre volt szüksége. Mivel Luther félt, 
épp azért értették meg őt az emberek, hogy mi az, ami őt hajtja. Bár
mily nagy volt is félelme, Isten még nagyobb volt. Ez volt Luther nemes
levele. Amikor Isten mondta: „Menj!” — akkor Luther előbb még ülve
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maradt, s aztán fogait összeszorítva mondta: „Igen, igen, akkor hát men
jünk.” — és ment, ha nem is szívesen.

Ami ezt illeti, a mi egyházatyánk, Luther egy vonalon áll a nagy pró
fétákkal: ezek is tiltakoztak, amikor Isten őket is kommandírozta, de 
végül mégis csak engedtek Istennek, ha ellenükre is volt az.

Azt mindenki láthatja, hogy ez a wittenbergi barát olyan helyzetbe 
került, amit maga sohasem választott volna. Ha neki magának lett volna 
szava, akkor szívesebben távol marad a tűztől, mely a bőrt is megégeti s 
akkor szívesebben kitért volna a kérdések elől, melyek a lelkiismeretet 
égették, ha igen-nel vagy nem-mel kellett rájuk válaszolni. Szívesebben, 
sokkal szívesebben maradt volna egy csendes, békés kolostorban és Pál 
apostol leveleit fordította és kommentálta volna és lassacskán elnyert 
volna egy professzorságot és még „rector magnificus” is lehetett volna a 
pompás hivatali tógával, amely hozzátartozott, sőt a végén még — Uramfia 
— kardinális is lehetet volna piros barettel. Mert Luther egy igen okos, 
kommentárt írt a Római levélhez, mely biztosan volt egy aranyérem érté
kű s bár ha volt is benne nehány eretnekség, de mit számít az, ha ő az 
egyháznak engedelmes fia, óh, nevezzük már ezeket az eretnekségeket 
csak mélyértelműségeknek, nemde Eminenciás Uram?

Haha! Haha!.. .  igen helyes, teljesen egy vagyok Önnel. Az Ön Mosel- 
bora különben igen édes, nem elég érett, nem elég érett! Parasztbor! Én 
inkább az olasz bort ajánlanám kedves Kollégámnak!

És ekkor megszólaltak az összes hivatalos harangok Németországban, 
épp úgy, mint ma is egyik vagy másik Reformáció ünnepén. A  bűnbocsá
tó-cédulákkal való kereskedést vezették be ünnepélyesen a harangok zú
gásával Németországban Luther idejében. A  bűnbocsátó-cédulák árusítása 
kampányát akkora reklámmal vezette be az egyház, mely magát az Ox- 
ford-mozgalmat is felülmúlta. Halló! Halló! Halló!, itt az Ön helye! Ha té
vedésből hamis összeget írt be az adóslevélbe, ha egy tiltott sétát tett a 
parkban felesége tudta nélkül, vagy bármi más nyomja a lelkét és lelkiis
meretét, jöjjön csak hozzánk! C s a k  hozzánk jöjjön! Roppant példányú 
bűnbocsátó-cédulánk van eladó és raktáron két krajcártól egészen egy-, 
két- vagy több piros hasú pénzért, bankóért! Miért kellene önnek tovább 
is rossz lelkiismerettel és lecsüggesztett fejjel botorkálni a világban? Az 
élet egészen megújul az Ön részére is. S ha azon felül még egy nagynéni- 
kéje is van, akiről nem tudja pontosan, hogyan is áll a lelkiüdvösségével, 
úgy vegyen annak is egy vagy két cédulát!

„Ha a pénz a perselybe csúszik,
A  lélek akkor az égbe ugrik!”

Lám, ez volt valami, amiben fantázia volt és amit az emberek is megér
tettek. Micsoda üzlet! Micsoda üzlet! A  nép megkapta a bűnbocsánatot, 
a cédulát, a pápa a pénzét, és még az elárusító is a maga 25%-át! így 
mindenki kapott valamit! Mindenki jól járt! Nem sok ilyen üzlet van a v i
lágon, ahol minden ilyen jól megy.

Ha a szél erről az oldalról fúj, akkor az utcai lárma és zsivaj behatol 
a távoleső, fehérfalú cellába is, ahol egy csendes tudós Pál apostol leveleit 
látja el kommentárral. Egy jó darabig tartott, míg meghallotta ezt a zsi
vajt s azután megint egy jó darabig, amig tudomást vett róla. Talán füs
tölt hal az, amit árulnak? Vagy talán lutricédulát árusítanak? S csak las
san szűrődött ki a hangzavarból, hogy az Egyház az, amely ott lenn a pia
con a bűnbocsátó cédulákat árusítja. Lassan-lassan elkezdett bosszankodni 
rajta. Ezt tudni kellene a Szent Atyának is. — tűnődött magában a naiv, 
jámbor, világot nem ismerő barát, Luther.
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Csak az a kár, hogy Róma olyan messze van Németországtól. Csak 
még egy napot bírt kiállani a piaci lármazajból. Akkor végre tisztába jött 
magával. Megírta a 95 tételt és kiszegezte azokat a wittenbergi templom 
ajtajára. Mi úgy is mondhatnánk: közzétette a városi hírlapban, — egy 
szép vezércikkben. Hiszen csak keresztyén kötelessége volt közzétenni az 
egész ország számára azt, amit ő erről gondolt ott a Római levél kommen
tár írása közben. Isten is megharagudhatna rá, ha magát e kötelessége 
alól kivonná. Ő maga talán csak azt gondolta, hogy belefúj egy kicsit a 
trombitába. De ez a trombitahang egész viharrá nőtt nemsokára.

így történt ez a szegény Luther Mártonnal. Eddig, nem sok sikerült 
neki az életben: kemény ifjúság, nehéz serdülő évek és egy ifjúság tele 
kísértésekéi. Azt gondolta, hogy mindezt most letudta a páli levelekre írt 
kommentárjával. Az élet valóban csendesen és békésen folyt körülötte, 
még sok boldog és szerencsés munkás évet ígérve. Mily jó lett volna 
mindez egy nagy testű embernek, mint Luther is volt, de benne egy ha
mar ijedős, félénk lélekkel ráadásul. És akkor ír egy is cikkecskét egy 
visszaélés elleni tiltakozásul! Ezzel a kis cikkel egy olyan vihart zúdít 
magára, amelyben a poikol minden bömbölő szörnyetege elszabadulni 
látszott!

De hiszen épp ezt kellett neki tennie! Újságírónak lenni Isten kegyel
méből! vagy még jobban: Isten szigorából. Újságírónak, akinek a cikkei a 
világot bejárták s azokat az egész német birodalomban szinte elnyelték s 
azokról szenvedélyesen vitáztak a palotákban épp úgy, mint a vendég- 
fogadókban, kocsmákban és templomokban.

III. Márton, a férfiú

Megismétlem: Luther erejének titka abban van, hogy ő tele volt, 
kisebbrendűségi érzéskomplexumokkal. Ha egy kalandor lett volna, aki 
egynapi gyönyörért kész mindenre, ha egy fanatikus lett volna, aki nem 
törődik se testével, se leikével, ha egy szenzációt hajihászó lett volna, aki 
egy kellemes gyomorizgalmat él át, ha egy bombát fel tud robbantani, ha 
egy számító világfi lett volna, akinek sürgős lett volna az egyházi javak 
vagy a nemzeti függetlenség ügye, akor sohasem lett volna Lutherből 
reformátor.

A  hihetetlen összegek, melyek a bűnbocsátó-cédulák árulásából jöttek 
össze, mutatják, milyen nagy volt az emberek Isten utáni vágya akkori
ban. — Meglelte-e az ember az Istent az egyházban, a templomban?

Egyáltalán nem! és ezért becsapva érezte magát. Hogy kétharmada az 
országnak az egyházi birtokhoz tartozott, a barátok és a kolostorok urai 
asszonyokkal és lányokkal aludtak, hogy mindenféle visszaélések és túlka
pások voltak az egyházban, mindez már csak hagyján lett volna, ha csak 
egy kis világosságot és melegséget is adott volna, az egyház a lelkeknek, 
melyek fáztak és féltek a kor sötétségében. Tette-é ezt az egyház? Érint
kezésbe jutott-e az ember az Istennel? Kapott-é, nyert-e valóban lelki 
békességet és megváltást az ember a súlyosan megfizetett misékkel és 
bűnbocsátó-levelekkel ?

Ezekre a felelet csak egy „nem” lehet. A  „nem”, magától Istentől 
hangzott el. Mert a pápa erősebb volt, mint az összes emberek együttvé
ve, és őt senki felül nem múlhatta — s ezt az egyszerű emberek is na
gyon jól tudták.

S íme most megjelenik egy szegény szerzetes-barát Luther Márton. 
Isten mellette állt. Helyesebben: Isten a háta mögött állt. És szinte lehet 
rajta látni, amikor Isten ismét újra és újra egyet lódít rajta előre. Ö nem
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akart, de mennie kellett. „Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen 
engem” .

Ezt meg tudta érteni az egyszerű ember is. Ha valaki a hatalmas 
pápának ura akar lenni, az egyedül az Isten lehet. Luther tökéletes függő
sége Istentől ajándékozta neki a reformátor győzedelmes, diadalmas ere
jét. Csak azután, hogy ő rést vágott a sziklába, tudott a sovány Kálvin 
tovább fúrni és a kövér VIII. Henrik hat felesége utánuk azon keresztül 
jutni.

Luther titka gyengeségében volt. Ez a gyengeség Isten kezében erős
séggé változott. A  házasság felé vivő úton igyekezett magát attól megtar
tóztatni. De mivel az ördög annyira rajongott a coelibatusért, nem volt 
mást mit tenni, hogy Isten szerint cselekedjék, mint Katalint megszeret
ni és nőül venni.

És azután, amikor már magát Isten kommandója alá helyezte és a 
harcot megharcolta és az ügyet keresztülvitte, akkor Luther, mint ahogy 
lenni szokott az az ilyen karakternél, egyszerre fenegyerek lett és olyan 
nyelvet beszélt, amely nem hazudtolta meg. De ez is hozzátartozott a kor 
szelleméhez és tónusához, ti., hogy hacsak olyan szavakat nem vágtál az 
ellenfeled arcába, amitől még a retiráde ajtó is elpirult, akkor nem is volt 
azoknak bizonyító erejük. E korszak politikai nyelvezete versenyzett majd
nem a mi korunkkal durvaságban (pl. Julius Streicher-nek a zsidók elleni 
szenny-stílusa ), ha nem is mindjárt a közönségességében.

Megfosztom magam attól az élvezettől, hogy virágcsokrot kössek az 
általa egész természetesen és széltében-hosszában használt erős kifejezé
sekből, amelyekkel a pápát és a királyokat ostorozta. De nagyon szeret
ném tudni, hogy mit mondott volna Luther arról a könyvről, melyet a dán 
Lelkészegyesület adott ki most a dán reformáció 400 éves jubileuma alkal
mából, amelyben 250 széles, díszes, levendula illatú oldalon keresztül 
valami idősebb óvodásnénikhez való reszkető hangon mindkét nem szá
mára elmondták Szászország e tűzokádó hegyéről, amit mondtak — anél
kül, hogy csak egy illedelmes-illetlen kifejezést is idéztek volna Luthertől, 
hogy ezzel legalábbis szemléletesebbé vagy elevenebbé tették volna az 
anyagot. Most immár, 400 évvel halála után, bizonyára rosszul lenne tőle 
Ábrahám kebelében a reformátor, ha ő most hallaná a kenetteljes urak 
dicséretét s ahogyan őt az égig magasztalják, hogy ő annak idején olyan 
dolgot is mondott, mint „hitből való megigazulás” , egy műkifejezés, ami 
állítólag már Pálnál is előfordul s most ezzel boldogan elszórakozhatnak.

Hát nem bosszankodna ma ezen Luther? — kérdezem. Már halála 
előtti időkben jóval túljutott Luther ezeken az abrakadabrákon. Mert 
főleg ifjúkorában, mielőtt felesége és gyermekei lettek volna, sokat bo
lyongott Luther is az egészségtelen kolostori élet mesevilágában, ahol a 
theológusok azzal voltak elfoglalva, hogy a keresztyénség utolsó csontjá
ból és velőjéből is kifőzzék az erőt.

Luther darabossággal és vehemenciával reagált ezekre, mégpedig 
szabadszájúan. Hogy és hol ne ütközött volna ki benne a vidám, gyerme
kes természet!

Bár nekünk képmutató savanyú uborkáknak meg kell engednünk, 
hogy ezek a szavak, melyeket Luthernek tulajdonítanak, valójában nem 
tőle származnak, hiszen bizonyítékot nehéz volna felhozni. De ezzel 
szemben áll az, hogy egyik-másik vidám percében „az ördögöt nagyon 
jól tudta bosszantani.” és ilyeneket mondani. Szívesen elüldögélt vidám 
baráti társaságban s a vonót is jól tudta kezelni. Jól értette az asszo
nyokkal és a gyermekekkel való beszédet is, és mint olyannak, aki tudott
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is, sohasem volt sikertelen a munkája. Olyan szíve volt, amely sohasem 
volt érzéketlen, és nem tudta elnézni és látni, hogy felebarátja szükség
ben legyen. Inkább szívesen odaadta a harisnyáját is, mintsem elnézte 
volna, hogy egy szegény vándor mezítláb menjen a havon. Oh, igen, neki 
Luther Mártonnak1, az Isten emberének, meleg szíve volt.

Mily csodálatos dolog is tud lenni az ember!
Ez az ember, aki szinte semmi „bűnt” nem követett el, mégis mint va
lami legnagyobb gazembernek szüksége volt a „bűnök bocsánatára.” Ez 
az ember, aki úgy küzdött, mint kevés más, üdvösségét lelte ebben a szó
ban: „meg nem érdemelt kegyelem.” Luthernek annak a kalapácsnak 
kellett lenni, amelyre Istennék szüksége volt, hogy Egyházát vele dara
bokra törjél, így csendesen. S midőn ez az ütés megtörtént, Istennek szük
sége volt az ő vakmerőségére, vehemenciájára, hogy vele a romokat el- 
takaríttassa, és szüksége volt alázatosságára, hogy ezzel az új épületet 
felemelhesse, — szüksége volt bátorságára, jó kedvére, hogy ott minden 
világos és tiszta legyen, szüksége volt muzikalitására, hogy a templomba 
orgonát építsen be, szüksége volt egyszerű származására, hogy belőle egy 
olyan egyházat csináljon, ahol az egyszerű nép is otthon érezze magát, 
— szüksége volt a néppel való összeforrottságára, hogy a saját nemzeti 
nyelvén tanuljon meg az Űrhöz imádkozni, és gondolatait Hozzá intézni 
és Sión zsoltáraiból meríteni a szellemet, a lelkesedést és az erőt.

Gazdag kedély, sokoldalú személyiség volt Luther. Vajon hol van az 
a dán költő e jubileumi évben, aki őt úgy tudná ábrázolni nekünk, amint 
volt: a bányász fia Eislebenből, a nyers parasztsuhancot, az elmés pro
fesszorkoponyát, a vérszomjas aszkétát, a finom nyelvművészt, és a bru
tális szitkozódót, a forradalmárt és az engedelmes polgárt, a férfit, aki 
köpött a fejedelmekre, és a talpukat nyalta, s a férfit, akire egyformán 
karakterisztikus volt az asztalnál nem egyszer hangosan gondolkozni épp 
úgy, mint gyermeki hitének egész páthoszával a világot forradalmasítani 
lángoló szavaival:

„Erős várunk nékünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen.”

IV. Ma és holnapután.

A  szokásos toasztok mellett, amelyeket ilyenkor el kell szenvednünk, 
még felmerül egy kérdés. íme, itt az első kérdés: Milyen jelentőséggel 
bír ma korunk számára a lutheri gondolat? A  felelet csak így hangoz
hat: nem sokkal. Luther a maga szinte beteges bűntudatával nevetsége
sen messze áll a modern szinten szinte beteges egészség-hygiene tudatá
tól. A  mai ember égető kérdése nem az, hogy hogyan bocsáttatnak meg 
bűneik, hanem inkább az, hogy honnan teremtsék elő az eszközöket, 
hogy minél előbb egy Ford-autót vehessenek. És ami ezt illeti, nem sok 
útmutatást talál erre az ember Luther Összes Művei kiadásában. Küz
delme a coelibátus eltörléséért nem olyan aktuális már a protestáns or
szágokban, ellenkezőleg sokkal nagyobb az érdeklődés az iránt, hogy ho
gyan lehet elválni? És a teológiája, a hitből való megigazulásról teljesen 
a levegőben lóg. Bármilyen mélyértelműség legyen is benne, s bármilyen 
keserves és keserű küzdelmébe került légyen is az neki, ma csupán theo- 
lógusok számára való ritkaság ez a tan. Korunk veszedelmének éppen 
nem mondhatók a jócselekedetek, sőt inkább tökéletesen elfeledtük, hogy 
még ilyen is van, mint az engedelmesség áldozata és az Istennek való 
szolgálat. Ezért nem több gyerekes passziónál, kedvtelésnél az, amikor a
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mi korunkban kiadják Luther prédikációit. Gyakran nem több Luther 
ezekben a prédikációkban egy nyakas, vesszőparipákon futó lovasnál, és 
egy nagyon is egyoldalú teológusnál. Mert mit is mondjon az ember az 
annyira magasztalt közhelyekről, mint arról pld. hogy a jócselekedetek 
még nem teszik jóvá az embert, de egy jó ember mindig jókat cselek
szik? Mérjük le e szavakat a tenyerünkön, és bizony csak száraz homok 
az és nem marad meg belőle semmi. És épp olyan raffináltan reményte
len, mint Ibsennek az a roppant zseniális mondása az emberről, aki „ön
maga és önmagának elegendő.” Aláhúzva mindez és duplán aláhúzva az 
„elegendő” iszó. Nem, Luther gondolatai nem jelentenek számunkra 
többé oly sokat már 1936-ban, mert néha túl nehezek, máskor meg túl 
könnyűek s csöpögnek valósággal a középkoriságtól, ami különben ért
hető és természetes is. De ama nagy tette, a REFORMÁCIÓ még mindig, 
ma is létünk alapját képezi.

A  másik opponáló kérdés, ami felüti fejét a sok toasztmondás közben, 
egy kérdés magáról erről a tettről: Luther valóban az az ember volt, 
akire korának szüksége volt? Dánia, Norvégia, Svédország, fél Németor
szág, (nem is minden német törzs) követték Luthert. De hát valóban oly 
dicsőséges tett volt rábeszélni egy pár kiskirályt arra, hogy az egyházi 
javakat rabolja el? Nem lehetne inkább úgy mondani, hogy Luther vagy 
nagyon keveset vagy nagyon sokat reformált? Nagyon keveset, és ez 
alatt azt értem, hogy ha Luther valóban jó formában lett volna, akkor 
nemcsak ezeket, de az egész Északot, Németországot, Angliát, Hollandiát, 
Svájcot stb. — de különösen a stb-ket együvé hozhatta volna és egye
síthette volna egy valóságos ellenegyfházzá a pápizmussal szemben. A 
misztika ebben az emberben szervezőképessége rovására fejlődött, ezért 
hullott szét munkája sok kis apró darabra, egymástól függetlenül, úgy, 
hogy az egyház a protestáns országokban jelenleg egy olyan megafónnal, 
hangszóróval hasonlítható össze, amely üres szobában bömböl! Vagy 
megfordítva is lehetne mondani úgy, hogy kívánatos lett volna, ha Lu
ther kevesebb dolgot reformált volna, amivel én azt értem: neki szeren
csés keze volt ahhoz, hogy az Augiás-istállót kitakarítsa anélkül, hogy a 
falakat le kellett volna neki döntenie.

A  második kérdésre sietek azzal felelni, hogy nekem legbensőbb re
ményem, hogy ez legyen a lutheránusok egyetlen célja és törekvése: a 
keresztyén egyház tisztítása anélkül, hogy az elgyengülést okozna, amit 
szakadásnak hívnak.

Más szavakkal: hogy ez a szakadás csak időleges jellegű legyen. Ez 
alkalommal nem mulaszthatok el egy személyes köszönetét és egy szemé
lyes elismerést. Mint 3 éves gyermek, az akikor már a halállal eljegyzett 
anyám mellett ültem a római katholikus templomban M a r i b ó -bán, 
szülőfalumban lengyel répaszedő munkások között s én ott Istenhez épp 
oly közel éreztem magam, mint a sokkal öregebb, és sokkal szebb pro
testáns templomban a tenger partján.

Hatalomvágytól és testi kívánságoktól űzve, egyszóval: elvilágia- 
sodástól hajtva elárulta az egyház kánhozatos módon a maga szent, 
és nagy ideáljait. A  reformációnak kellett jönnie és L u t h e r  volt az 
erre alkalmas férfiú erejével és gyengeségével egyaránt. Mert nem igaz 
az, hogy az egyház rosszabbul állna a protestáns, mint a katholikus or
szágokban. Az érseki Párizsban több skandál-politika folyik, és több ki
csapongás, mint bárhol Európában.

Elismerve, hogyha Luther nagyobb organizátor lett volna, akkor 
kétségtelenül egy erős ellenegyházat tudott volna összekovácsolni, és ala
pítani, de nem ez volt a cél.
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A  római katholikus egyháznak is sok mindent fel kellett adnia Lu
ther fellépése után: a bűnbocsátó-cédulákat, az egyházi hivatalokkal 
való visszaélést, a latin nyelv kizárólagosságát, (nemzeti prédikáció). És 
még többet is fel kell adnia: világi hatalmi vágyait, a coelibátus erkölcs
telenségét, a szent dolgokkal való csalást és félelmét minden elemi fel- 
világosultságtól. És ott, ahol a gyereket a fürdővízzel kiöntöttük, ott új
ra fel kell vennünk, hogy újra megmossuk. A  gyónást, s azt a hivő tuda
tot, hogy a hívők, szentek itt és odaát egyetlen egy közösséghez tartoznak, 
nem mellőzheti el egyetlen olyan egyház sem, mely nem akar kárt va- 
lani lelkében.

Eljön az a nap, amikor az egyház behozva sok mulasztását, majd 
egy új lépést fog tenni magasztos célja felé: hogy szolgáljon az egész 
emberi nemzetségnek, hogy ez a föld, mely most égve és szédülten lát
szik rohanni és zuhanni le az üres világmindenségbe, vad rohanásában 
megállítható legyen, hogy égő, vérző sebei begyógyíthatok, s hogy az ég
be — isteni rendeltetése szerint — végre megérkezhessék.

Fordította: Forró Imre

Lelkészek ás a néprajz
A néprajz, (ethnographia), a múlt század derekán született, amikor 

a sokfelé fellépő szabadságharc az elnyomott nép érdekeiért vett ke
zébe fegyvert s próbált itt is — ott is, valamit tenni érdekükben. Ennek 
nemcsak gazdasági oldala volt — kenyeret a népnek —, hanem szellemi 
is. Jogot, teret követelt az alulról jött hangoknak. Ezt fölfokozott mérték
ben észleltük nálunk a 30-as években, amikor a „népi írók” a mélyről 
jöttek, a betű fegyverével vívták a belső forradalmat. Európa népeinél 
nem egyidőben született s kapott lángra. Finn testvéreink állnak talán 
az élen abban a nagy munkában, amit a népi múlt feltárásának neve
zünk. Nálunk Bartók és Kodály gyújtotta meg igazán a gyertyát, mely 
belevilágított a kunyhókba, a sárba ragadt falvak népének életébe.

Ezt a munkát meggyorsította 1945 után a nagy változás, melynek 
szemtanúi vagyunk mindnyájan. Üj falvak születnek s a kicsik egészen 
elhalnak, összeomlott házaikkal eltűnnek a ma színpadáról. (Gyűrű
f ű ...!) Régi házak, népviselet, egy egész életforma bomlik, omlik szét 
körülöttünk. Az ütem „hála Istennek” nagyon gyors. Ez persze arra kell, 
hogy késztessen bennünket, hogy a változás gyorsaságával versenyre 
kelve mentsük a régit. Fényképezzük a régi házakat, mielőtt lebontanák, 
vegyük magnóra, filmre a ma még fellelhető, de holnap már ismeretlen 
szokásokat... A  tennivaló nagyon sokrétű. Ebben a rövid írásomban a 
speciálisan ránkszabott feladatokat szeretném ismertetni.

Közhírré tettük az „Evangélikus Életben” , hogy az egyháztörténeti 
szakcsoport keretén belül megkezdte a munkáját egy alcsoport, mely 
„egyház—néprajz” címet visel. Ennek a munkának vezetésével, serkenté
sével jobb híján engem bízott meg dr. Fabiny Tibor professzor, a szak
csoport vezetője. A  következőket kértük fel eddig e munkában való rész
vételre: id. Dedinszky Gyula, Huley Alfréd, Jakab Sándor, Koppány 
János, Lackner Aladár és felesége, Szomjas Károlyné és Tóth-Szöllős 
Mihály és felesége. Nagyon szeretnénk, ha e kiscsapat nagycsapattá nő
ne. Az idő sürget. Ahogy szokták mondani a 24. órában vagyunk. Ma 
még lehet, de holnap már nem! Ha összefognánk, mint ahogy azt a finnek 
tették 30—40 évvel ezelőtt, hogy szinte minden írástudó ember sorompó
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ba állt, hogy megmentse, ami veszendőben van, mi is csodát tehetnénk. 
Ehhez kérünk segítséget. Szeretettel kérem azokat, akik vállalják ezt a 
szolgálatot, álljanak közénk, legyünk sokan, akik a pusztulásnak indult 
értékeket megmentik a jövő számára.

A  terület nagy. Akkora, mint a hazánk. Ennek van azonban egy da
rabja, mely sajátosan a mienk s ez a vallásos, az egyházi néprajz. En
nek gyűjtésében nem lelkészek is részt vesznek, de kevesen vannak s 
így keveset markolnak. Ez a mi sajátos területünk és feladatunk. Ennek 
nagy része elmerül a történelem süllyesztőjében, ha mi nem segítjük 
megmenteni. Először tehát vázolnám azt a feladatot, amit helyettünk a 
legtöbb helyen senki el nem végzi!!!

7. Egyház—néprajz.
E meghatározás alatt értem mindazt az ingó és ingatlan vagyont, 

lelki és szellemi kincset, ami elődeinkről ránk maradt s kapcsolatban 
van Istennel és az Ő egyházával. Ez a mi sajátos munkaterületünk. Eb
ben dolgozunk. Építjük a mát a holnap számára. Lehet-e ezt a múlt nél
kül tenni? Én úgy gondolom, hogy nem. Gyökértelen lesz a ma s a hol
nap idejekorán elhervad. Munkánk sikere érdekében is meg kell ten
nünk mindent, hogy a múltból élővé tenni azt, ami maradandó kell hogy 
legyen, hogy a mában boldog jövőt építsünk.

Említenék néhány olyan területet, olyan ágat, melyben dolgozni sa
ját és gyülekezeti érdekünk.

1. A gyülekezet története.
Tudom, hogy minden lelkésznek meg kellett írni, fel kellett ku

tatni s a püspöki hivatalok levéltárában pihen belőle egy-egy példány. 
Sajnos a legtöbb nem a gyülekezet története, hanem lelkészek és kán
tortanítók története. Olyan, mint a régi iskolai magyar történelem- 
könyv, melyben alig volt más, mint a királyok uralkodási ideje s né
hány cselekedetük. A  nép kimaradt belőle. Nem is élt sajnos az élő törté
nelemben. A  gyülekezet felől kellene nézni a kérdést. Anyakönyvek, 
jegyzőkönyvek oldaláról indulva s mindig azt lesve, mikor mit tett a 
gyülekezet. A  gyülekezetből, kik, hányán s mikor, mit tettek? A gyüle
kezet demográfiai kérdései, elköltözések ...

2. Funkcionáriusok története.
A  gyülekezetek történetében ismertek a lelkészek nevei, néhol még 

a fényképük, sőt olajjal festett arcképeik is lógnak tanácstermek fa
lain, de rajtuk kívül is dolgoztak a gyülekezetben sokan, ök  hol van
nak? Tanítók, tanárok, kántorok, felügyelők, gondnokok, egyházfik, ha
rangozok, pénzbeszedők .. . tud-e róluk valaki? Presbiterek is voltak min
den időben s azok között nem egy olyan, akik évtizedeken keresztül szol
gáltak hűségesen! Ki írja meg az ő életüket, munkájukat, ha nem mi? 
Milyen jó lenne, ha a lelkészek képei mellett ott lehetne látni az egész 
„munkásgárdát” , akik egy-egy időben a gyülekezet terhét hordozták. Meg
érdemelnék, hogy nevüket, fényképüket felkutassuk s a ma élő gyüle
kezet szeme elé tegyük. Megérdemlik s talán jó is lenne a ma és a 
holnap számára.

3. Tárgyi anyag története.
Ingó és ingatlan vagyonunk történelme. A  templomokat többé-ke- 

vésbé ismerjük, a tárgyakét már kevésbé s a temetőket a leggyatráb-
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ban. Azokról alig tudunk valamit. Pedig érdemes lenne bennük elme
rengni s engedni, hogy elevenedjenek meg a holtak, mozduljanak, éled
jenek a kövek, fe jfá k .... Sokat: szépet és megrendítőt beszélhetnének a 
ma gyülekezetének.

4. Lelki-szellemi anyag.
a) H it és gyakorlat alakulása. Koronként és áramlatonként mi volt 

a gyülekezet lelki élete ? Külső és belső tartalmában milyen volt pl. a 
racionalizmus, vagy a pietizmus korában. Melyik mit adott s mit ron
tott a gyülekezet életében. Milyen hatások érték a gyülekezetei s azok
nak mi a nyoma a mában ...

b) Ünnepi szokások.
Vasárnapok szokása. Templombajárás és az onnan való távozás, 

rendje. Ülésrendek a templomban. Népviselet változása a liturgia színe 
szerint...

Imádságok templomban, otthon, különös alkalmakkor. Szöveg és a 
gyakorlat (térdelve, állva ...)

Nagy ünnepek szokásai. „Sátorosünnepek” kimeríthetetlen kincseshá
za. (Karácsony: ádventi szokások, kántálás, betlehemezés, regölés, ostya- 
hordás, István—János napi köszöntők, háromkirály-járás. Húsvét: böjt, 
nagyheti szokások, húsvét, Emmaus-járás ...  Pünkösd: énekek, királyvá
lasztás ...)

c) Kazuális szokások.
Keresztelés. A  gyermek, a magzat elindulásától megérkezéséig hosz- 

szú az út s tele van ősi szokásokkal. Hogyan, mikor és ki jelenti a szü
letés megtörténtét. K i kéri a keresztelését. A  keresztelés külső rendje, 
helye, formája. Keresztelői lakoma (paszita) leírása...

Esküvő. Fiatalok szerelmi élete. Kikérés, jegyváltás, esketésre je
lentkezés. Szokások a templomban, a lakodalomban ...

Temetés. Haldoklás, úrvacsorázás. A halott körüli tevékenységek, 
virrasztás, siratás. A  temetés rendje. Sírhelyek, hantolás... A  tor leírá
sa. Temetés után a család magatartása, gyász ...

Igyekeztem dióhéjba szorítani mondókámat, hogy röviden, de mégis 
érzékeltessem sajátos papi feladatainkat e területen. Bár nekigyürkőznénk 
s bajlódnánk vele.

Van persze még egy másik terület is, mely munkát kínál nekünk: a 
világi néprajz. Érthető. Sok lelkésztestvérem ott is született, ahol szol
gál, vagy évtizedek óta él egy faluban. Fél, vagy sokszor háromnegyed 
század óta lakója a községnek s e hosszú évtizedek népe keze alatt nőtt 
fel, ismeri családi s egyéni életüket. Óriási előny ilyen ismeretanyag
gal rendelkezni. Tálcán kínálja magát a lehetőség s igényli népünk: 
üljünk le s írjuk meg falvaink történetét...

II. Besegítés a világi néprajzba.
a) Mongráfia-írás. Nagy kincsünk lenne, ha a jövendő történetírás 

számára rendelkezésre állna minden falu monográfiája. Magam nyakig 
benne vagyok e télen Gyenesdiás történetének írásában. Hadd írjam le 
a magam módszerét, hogyan kezdtem s csináltam ezt a munkát. Min
den házat, családot meglátogattam. Őket külön-külön kifaggattam a kö
vetkezőkről: család és a ház története, iskola, közigazgatás, egészségügy, 
posta, vasút, kereskedelem, iparosság, szórakozás... Aprópénzre váltva 
ez azt jelenti, hogy aki mellé letelepedtem, azt kifaggattam családja,
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otthona felől, ki tanította őt, szüleit, nagyszüleit, dédszüleit.. .  mit ta
nultak, hogyan jártak iskolába . . ki  volt a jegyző az ő életében s az elő
dök mit meséltek róluk, bírók, esküdtek, mit tud az orvosokról, bábák
ról, kuruzslókról, mikor született a posta, telefon, vasút. Milyen üzletek 
s kik voltak az iparosok ... Hogyan és hol szórakoztak . ..  Ehhez a 
„gyóntató-szöveghez” kapcsolódik az írásos-emlékek felkutatása helyben 
és levéltárakban. Mikor mindez megvan s az ember arra a megnyug
tató pontra jut, hogy elég magasan állok a falu felett s látom nagyvo
násaiban a történetét, akkor le lehet ülni s meg lehet írni a monográfiát. 
Teljességre jutni nem lehet sohasem. Mindent felkutatni képtelenség. Egy 
pontnál és időnél meg kell állni s papírra vetni mindazt, amit hosszú 
idő alatt bögyreszedtünk. Magam most ebben vajúdom, rovom a sorokat, 
melyeken megpróbálom megeleveníteni Gyenesdiás kétévezredes múlt
ját.

b) Családfák története. Magam hét gyenesi család terebélyes fáját 
rajzoltam meg. A  mai családok számára megrendítő, elgondolkodtató 
s remélem tanító ez a kép.

c) Szellemi anyag. Népdal, mese, "monda, legenda, történetek, szo
kások ... Nem sorolom tovább. Pontatlanul, de idézni szeretném Kodály 
Zoltánt, aki azt mondta, ha minden magyar, aki él, csak egy népdalt ad 
tovább, nagy szolgálatot tett a magyarságnak. Tudom, hogy ehhez adott
ság, szerszám és sok minden más kell, hogy e területen komoly munkát 
végezhessünk. Nem bírjuk, de, amit megtehetünk, azt ne mulasszuk el.

d) Falukrónika-lrás. Komoly szükség van rá. Itt én vezetem s hadd 
írjam le sajátos gyakorlatom. Fekete kartont vettem, felvágtam s albu
mot készítettem belőle. Színes dekorpapírt vettem s a község minden 
munkaága kapott egy színt. Az iskoláé a zöld, a tanácsé a sárga... 
Ami történik a községben, azt a megfelelő színű papírra legépelem s 
beragasztom az albumba. Közben-közben fényképeket is kapok... Tar
kabarka lapok sokasága egy-egy oldal. Bárki keresi a maga vonalát, 
csak a színekre kell figyelnie, s abból percek alatt leolvasható, hogy mit 
tett az elmúlt évben a Nők klubja... Ehhez persze az szükséges, hogy 
a lelkész benne éljen elevenen a falu életében, tudjon mindenről, s meg
kapjon minden segítséget a munkájához.

e) Falumúzeum. Elsők között volt a gyenesi múzeum, aminek anya
gát magam gyűjtöttem össze s helyeztem el a vízimalom épületében. Az 
anyaggyűjtést a falu történetének kutatása közben végeztem. Házról 
házra járva az utolsó lépés mindig az volt, hogy felmentem a padlásokra 
s elemlámpával, végigkúszva összeszedtem múlt idők paraszti világának 
szerszámait, tárgyait...  Lassan minden községben lesz olyan elhagyott 
ház, mely a tájnak jellegzetes darabja s amit olcsón, vagy talán ingyen 
is meg lehet szerezni arra a célra, hogy a falu népe számára legyen egy 
hely, ahova bementi múlt idők tárgyi emlékeit. Az ifjúság számára min
den szónál többet ér, ha arról akarjuk meggyőzni őket, hogy mit fejlőd
tünk, mekkorát léptünk csak a felszabadulás óta is, ha bevezetjük őket 
ezekbe a falumúzeumokba és saját szemükkel szemlélhetik nagy
anyáik konyháját, nagyapáik szerszámait s magát a házat, ami befo
gadja ezt a kiállítást.

Szántanak és vetnek. Én is ezt tettem. Beleszántottam emlékeid föld
jébe s elhintettem a magot: népünk kincseinek szeretetét. Tegyünk meg 
mindent a magunk helyén, hogy egy-egy temetés alkalmával ne érezzük 
nyugtalan lelkiismerettel, hogy falunk történetének, népi kincseinek 
gazdag forrását temetik a rögök s onnan felhozni már nem lehet. Te
gyünk meg mindent, amíg lehet!

Hernád Tibor
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Halottunk

Sztehlo G á b o r  
1909-1974

„Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában.”

Ezen a címen adta ki a század elején a Sztehlo család történetét annak 
egyik tagja. Az évek keretét Sztehlo Gábor életével és szolgálatával há
romszázra kerekítette. A  könyv úgy említi Sztehlo András budavári lel
készt, mint a Sztehlok egyik legkiemelkedőbbjét. A  dédunoka őse nyo
mába lépett s betelt rajta a különös törvényszerűség: ha valaki elmegy 
közülünk, megnőnek a szavai és a tettei.

Szeptember 25-én lett volna 65 éves.
Budapesten született. Gyermekkorát a szülői otthonban töltötte öt 

testvérével. Apja bíró volt, s a munka és családi vagyon gondtalan gye
rekkort biztosított a hat testvérnek.

Gábor iskoláit Budapesten végezte, majd a soproni teológián foly
tatta. 1932. május 28-án, Budapesten küldte ki lelkészi szolgálatra D. 
Raffay Sándor püspök.

Negyvenkét évvel később, ugyanezen a napon szólította el a szolgá
latból hazahívó Ura. Ült a padon kocsija mellett, s a dombokon és a 
hegyeken túl a szemoptikánál érzékenyebb műszerrel, a szívével haza
látott.

A negyvenkét év olyan szolgálattal telt el, amelynek címei egysze
rűek, sokszor meghatározhatatlanok voltak, de tartalmában mérhetetlen 
súlyú volt: az egész ember.

Igehirdető szolgálatát Budavárán kezdte, dédapja egykori gyüleke
zetében. Ezután indult külföldre, tanulmányai folytatására Ausztriába, 
Németországba, Svájcba, majd egy tanulmányi évre Finnországba. Egész 
lelkiségére a finn kegyesség nyomta rá bélyegét. Igehirdetése a meleg, 
egyszerű, őszinte szó volt, aminél erőteljesebb csak a mögötte álló arany- 
fedezet volt: az élete. Szervező egyéniségként ismerték, akinek a szolgá
latában intézmények, akciók, testet öltött gondolatok hosszú sora valósult 
meg. Ö szervezte meg az első magyar evangélikus népfőiskolát is. A  
hatvani, majd a nagytarcsai gyülekezet vallhatta magáénak. Kilépve a 
hagyományos lelkészi keretek közül, mindig a lüktető élet, s a tevékeny
ség formált keretet szolgálatához. Volt kerületi lelkész, ifjúsági, missziói 
szervező, otthon-igazgató, diakóniai vezető, s amikor a keret úgy kíván
ta, ismét segédlelkész (Kőbányán).

Alakja akkor magasodott naggyá, amikor a bátor szeretet tettei 
tanúskodtak az emberről, akivé lenni nem volt könnyű. A  háború alatt 
az üldözöttek, s az üldözés során eltűntek árvái mellé állt. A  szelíd szó
ról és simogatásról ismert ember ezekért ököllel verte az asztalt, kilin
cselt, vitázott, ügyeskedett — s láttam géppisztolyok elé állított védence 
elé ugrani: csak rajtam keresztül! A  gettóval fekélyes, majd ostrom
gyűrűbe zárt Budapesten fogalommá nőtt a „Sztehlo pater” . Lévai Jenő
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„Szürke könyve” névvel és név nélkül többször említi „Sztehlo Gábor 
evangélikus lelkészt, aki főképpen a Jó Pásztor gyermek-telepeket szer
vezte meg és vezette” . „Részben a Nemzetközi, részben a Svéd Vörös- 
kereszt védelme alatt harminckét ilyen otthon létesült, amelyben ezer
ötszáz gyermeket és sok szoptatós anyát sikerült sokszor regénybe illő 
módon együtt tartani és megmenteni.” „Házkutatások sorozata ellenére 
csodálatos tényként állapítható meg, hogy a Jó Pásztor otthonaiból egyet
len egy gyermek sem veszett el.” Így a könyv. Nevek szerepelnek benne, 
akik után a nyilas házakba „Sztehlo Gábor evangélikus tiszteletes ment 
el és sikerült hosszas vitatkozás és veszekedés után kiszabadítani őket.”

Sohasem kérdezte, hol a hála mindezekért.
Hónapokig szolgáltam mellette az ostrom alatt, s bizony mondom, 

a „regénybe illő mód” halvány jellemzés. A  bátor szeretet csodáit éltük 
mellette. Szívós, erélyes, kockázatokba bátran menő, mindig vidám tá
masza volt felesége. Vaskos kötetre rúgó feljegyzései „Háromszázhatvan
öt nap története” címen Országos Levéltárunkba helyezett dokumentum, 
forrásanyag s ez időszak megdöbbentő keresztmetszete.

A  harcok azután elültek, s az Árnyas úton „Pax” -ban olyan intéz
ményt alapított és indított meg, amelyben a legmodernebb nevelőintéze
tek alapvonásai voltak felismerhetők. A  bátor szeretet ötletdús, alkotó 
szeretet.

Amikor fellazultak az egyház egyesületi keretbe tömörült intézmé
nyes diakóniájának határai, kézbe vette az öregek s a sérült gyermekek 
ügyét, megszervezte s lefektette intézményes diakóniánk alapjait, s meg
építette országosan összefogó kereteit.

Családjának látogatására utazott ki Svájcba 1961-ben. Ott súlyos 
szív-infarctus érte, ami miatt nem tudott hazatérni. Ez az évek során 
kétszer megismétlődött. A  harmadik elvitte.

Üdülőt vezetett fent az Alpok tetején. Majd a hegyi emberek lelki
gondozását végezte Hohfluhban, 2500 méter magas alpi tájakon. Végül 
Interlaken székhellyel kórház- és beteggondozó lelkész volt, s helyette
sítő támasza az egyházmegye lelkészeinek. Körzetének egyházi lapja egy 
teljes számot szentelt emlékének.

„Kikerült” , de nem úszott el sok arra sodródott hívünk egyházszem
léletével. Értette és magyarázta hazai egyházi döntéseinket ott, ahol nem 
ez volt a magától értetődő. Segítő szeretete nem szűnt meg. Sok akciót 
szervezett hazai egyházi munkásaink javára, s amikor ezek megértek, 
bátran tette át a hazai egyházvezetés kezébe.

Egy éve Bernben a háború alatti embermentő szolgálatáért ünnepé
lyesen adták át neki az „Igazak emlékérmét”, amit nagyon kevesen kap
tak meg a világon, s a jogot, hogy elültesse az „Igazak kertjében” a 
Sztehlo Gábor-emlékfát. A  Getsemáné kertje közelében. Az emlékérmen 
francia felírás olvasható: „Quiconque sauve une vie, sauve l ’univers tout 
entier!” — aki megment egy életet, egy egész világmindenséget ment meg. 
Ő, akinek emlékfája nem messze nőhet a Golgothától, ezt a mondatot 
igazán értette.

Azt tervezgette, hogy legalább nyugdíjas éveit itthon tölti majd. 
Kitörölhetetlenül hazavágyott.

Hazaérkezett.
D. Koren Emil
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Az igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. v a s á r n a p

Ef 6,10—18

A  perikopa feldolgozását megtaláljuk a LP 1958 (7—8. sz.) 453 kk lp., 
1966 (9. sz.) 563 k lp., a Göttinger Predigt-Meditationen 1973/74 317 kk lp.

Néhány megjegyzés a szöveghez

1. Érdemes felfigyelni a 10. v. szinonimáira (endiinamusztháj — kra- 
tosz — iszkhüsz), és arra, hogy mindezt a küriosz-szál kapcsolja. Mintha 
többszörösen akarná kifejezésre juttatni, hogy milyen erőforrás van a 
Jézussal való közösségben.

2. Kétszer is a panoplia ( =  teljes fegyverzet, 11. és 13. v.) kifejezést 
használja. Hangsúlyos tehát az, hogy mindazokat a „fegyvereket” igénybe 
kell venni, amit a következőkben felsorol.

3. A  12. v. mögött az a felismerés húzódik meg, hogy emberi életet 
nem egyszerűen csak a másik ember, vagy a többi ember rontja meg. 
Pál ismeri a bűn hatalmát, azt, hogy sokszor akkor sem tud az ember 
jót tenni, amikor szeretne. Pál azt is tudja, mennyire nem egyszerű a 
bűnnek és a bűn elleni harcnak a problémája.

4. A  felsorolt „fegyverek” a „hit pajzs” kivételével, mind az ÓSZ- 
ből, elsősorban Ézsaiás könyvéből vett képek (Ézs 11,5 49,2 52,7 59,17). 
Ezek már eredetileg is jelképes kifejezések voltak. Érdemes megnézni 
őket eredeti összefüggésükben is: mind ún. „messiás prófécia” . Amikor 
tehát Pál Ézsaiást idézi, a próféciákat közvetlenül a Jézussal elkezdődött 
„messiási kor” -ra alkalmazza.

5. A  perikopához hozzátartozik még a 18. v. első mondata is, a má
sodik mondat már személyes üzenetet tartalmaz. Az első mondat „dia" 
prepozíciója és az eredeti szöveghez található participium azonban még 
a megelőzőkhöz tartozik és azt juttatja kifejezésre, hogy Pál szerint eze
ket a fegyvereket a keresztyén ember szüntelen való imádkozással tudja 
használni.

Gondolatok a prédikációhoz

1. Általános keresztyén tapasztalat az, hogy nem egyszerű dolog 
hinni. Nem csupán azért, mert nem vagyunk képesek magunkban a hitet 
megteremteni, hanem inkább azért, mert nagyon nehéz a hitben meg
maradni és Isten akarata szerint élni. A  textus is azokról a problémákról 
szól, amelyek a hivő ember életében adódnak. A  levél megelőző szaka
szai mutatják, hogy akkor adódnak az igazán nagy problémák, amikor 
a mindennapi életben kell megvalósítani azt, amit Isten igéjének világos
ságában felismertünk.

Pál abból a tényből indul ki, hogy a keresztyén élet szüntelen tusa
kodás, harc. Itt azonban figyelnünk kell arra, amit a 12. v.-ben erősen 
hangsúlyoz: ez a harc nem emberek ellen folytatott küzdelem. Bizonyára 
sokan ma is úgy értik a hivő ember harcát, hogy az a hitetlenek ellen 
irányul. Ennek a gondolatnak volt gyümölcse minden keresztes háború.
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meg az inkvizíció is. Ha Pál a maga korában ilyen nyomatékosan hang
súlyozta, hogy „nem vér és test ellen” folyik ez a küzdelem, akkor meny
nyivel inkább hangsúlyoznia kell azt a mai igehirdetőnek.

Kétségtelen, hogy első olvasásra ma már nehezen érthető a 12. v. 
második fele, amely fejedelemségekről, hatalmasságokról, a sötétség vilá
gának urairól és a gonoszság szellemeiről beszél. KASNER pl. felveti azt 
a kérdést, hogy vajon jól tesszük-e, ha a prédikáció előtt olvassuk fel az 
egész textust (EPM 317. lp). Igaz, hogy a mai ember számára idegen Pál 
szemlélete, amelybe földöntúli, emberfeletti hatalmak is beletartoznak. 
De az is igaz, hogy a mai ember is megtapasztal valamit abból, hogy a 
bűn nagyon sokszor erősebb az embernél (pl. szenvedélyek, a hatalom kí
sértése stb.).

2. A  prédikációban is hangsúlyoznunk kell, hogy „Isten minden fegy
verét” igénybe kell venni abban a küzdelemben. Talán nem tévesztjük 
el a helyes irányt, ha a mondatot kétféleképpen hangsúlyozzuk: Isten 
fegyverei segítenek ebben a harcban és nem kell más fegyvereket ke
resni. Valamennyi fegyvert igénybe kell vennünk, nem csupán egyiket 
vagy másikat.

Azok között, amiket Pál fegyverként felsorol, vannak olyanok, ame
lyek igen jó szolgálatot tesznek abban a küzdelemben is, amelyet az 
egész emberiség folytat a világ javáért. Ilyen az az igazság, amely a ha
zugság és hamisság ellentéte, és az az igazság, amellyel a törvénytelenség 
ellentétét és a becsületes igaz életet jelöljük. Ide sorolhatjuk a békességet 
is. Nem véletlen az, hogy az Efézusi levélnek ebben a fejezetében éppen 
úgy, mint a többi levél végén Pál szinte egy lélegzetre beszél a minden
napi életre tartozó dolgokról és a keresztyén hit speciális dolgairól. Ez 
mutatja, hogy Pál eschatológikus szemlélete nem jelent valami rajongó, 
az élettől elvonatkoztatott felfogást. Ebben feltétlenül követnünk kell őt.

Ugyanakkor hangsúlyos az is, hogy ennek a küzdelemnek végső célja 
az, hogy ne szakadjunk el Istentől. A  békesség evangéliuma az Isten em
berek iránti szeretetéről és a bűnbocsánatról szóló örömhír. És nem ok 
nélkül tesz hozzá Pál az ószövetségi képsorozathoz még egy képet: „a hit 
pajzsát” . Ez a harc a hit harca. A  Jézus Krisztusban való hit véd meg 
a gonosz minden támadásától.

3. Ügyelnünk kell arra, hogy a „fegyverzet” csak kép, amelyet nem 
szabad erőltetnünk. Igaz, hogy egy ókori római katona fegyvereit nevezi 
meg a textus, de maga a fegyverzet leírása nem teljes, hiszen a római 
katonáknak más fegyvereik is voltak. Az is elhibázott dolog lenne, ha 
„modernizálni” kezdenénk a képet és a Páltól kapott ötlet alapján meg
próbálnánk ezeket a dolgokat mai fegyverekhez hasonlítani. — Azt kell 
hangsúlyoznunk, amit Pál a régi képpel hangsúlyozni akar: a keresztyén 
élet küzdelmében az igazság, a megigazultság (=  bűnbocsánat!), a bé
kesség evangéliuma, a hit, az üdvösség, Isten igéje ugyanolyan nagy se
gítséget jelent, ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint amilyen volt a római 
katona számára a fegyverzete.

A  fegyverek részletezése helyett azt kell részleteznünk, hogy milyen 
nagy segítség számunkra, ha az igazságot keressük és követeljük, ha bűn
bocsánatból élünk, ha szívesen és készséggel hirdetjük a békesség evan
géliumát, ha a hitet megtartjuk, ha bizonyosak tudunk lenni abban, hogy 
üdvösségünk van, és ha jól ismerjük és jól tudjuk használni Isten igéjét.

4. Vagy az előbbiekkel kapcsolatban, vagy akár külön is, szólnunk 
kell az imádság jelentőségéről ebben az összefüggésben. Nem gondolnám, 
hogy az imádság valami különleges „fegyver” -t jelentene. Inkább azt je
lenti, hogy az előbb felsoroltakat csak úgy tudjuk használni, ha mindig
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imádkozunk. „Isten fegyverzete” nem sokat ér az Istennel való szüntelen 
kapcsolat nélkül.

5. A  textus alaphangját a 10. vers adja meg. Ennek megfelelően a 
prédikációnak is úgy kell hangoznia, hogy az a Jézussal való közösségre 
vigyen, az ő „hatalmas erejét” közölje. Ebben a közösségben, ezzel az 
erővel tudjuk vállalni a keresztyén élet harcát. Csak így érhetjük el, 
hogy nem akarunk rajongók módjára „kimenekülni” az életből, hanem 
vállaljuk az életet minden ellentmondásával, problémájával és szépségé
vel együtt és abban követjük Jézust, hogy felvesszük a harcot minden 
gonosz ellen, ami megrontja az ember életét, és az emberi együttélést és 
küzdünk olyan életért, amelyben az igazság és a békesség megvalósul — 
mert erre hivattunk el.

Dr. Muntag Andor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP
Ef 6,10—18

Egyik népszerű írónőnket megkérdezték: nem érzi-e kisszerűnek és 
önnön tehetségéhez méltatlannak, hogy az élet nagy témái és magasztos 
kérdései helyett a mindennapi élet apró-cseprő dolgaival foglalkozzék 
írásaiban? Az írónő egy kiállítási élményével válaszolt: az „Ember és a 
végtelen” pavilonban négy nagy fekete táblát látott. Az első táblán Föl
dünk volt látható nagy óceánokkal és kontinensekkel. A  másodikon nap
rendszerünk, amelyen a Föld már egy kicsiny labdányi helyet foglalt el. 
A  következőn Tejútrendszerünk képét láthatta s ezen a naprendszerünk 
tollhegynyi pontocska volt csupán, majd a negyedik a csillagos eget mu
tatta be, itt már nemhogy Földünk, de még tejútrendszerünk sem volt 
már látható... Mit számít egy emberi élet, egy nemzedék élete, küzde
lem jóért, erőfeszítések a rossz legyőzéséért? Az írónő azonban megnyu
godott: a végtelen a mikroszkóp alatt is végtelen, egy ember élete is 
olyan része ennek a világegyetemnek, amely nélkülözhetetlen, minden 
cselekedet változtat rajta, minden gondolat nélkülözhetetlen. Ezért az
után megújult erővel vetette bele magát az emberi élet apró-cseprő kér
déseinek jobb megoldásáért indított harcába.

Mai vasárnapunk mottója: „A  hit harcában” . Már ebben benne van 
az a meggyőződésünk, hogy noha Isten mindenható és mindent kezében 
tartó Űr, sorsunk mégsem vak és megváltoztathatatlan végzet, hanem 
mozgásban és változásban levő élet, melyben nekünk sok tennivalónk, 
megharcolnivaló harcunk van. Igénk pedig arról tudósít, hogy e harchoz 
Isten világos látást, erőt és mindenre alkalmas fegyverzetet ad.

Gyermekekben és fiatalokban olvasmányaik nyomán kialakul a min
dig győzedelmes, sebezhetetlen hős ideálja. Mire azonban felnőtté válnak, 
rájönnek arra, hogy nincsen mindig győzedelmes és sebezhetetlen ember, 
különösen, ha ezt kizárólag saját ereje, tehetsége és rettenthetetlensége 
által akarja elérni. Ezért írja az apostol mindjárt a legelső mondatban: 
„Legyetek erősek — az Űrban, és az Ö hatalmas erejében!” Keresztyén 
ember és keresztyén egyház már sokszor rájöhetett arra, hogy a legjobb
nak hitt elgondolások és legkimeríthetetlenebbnek hitt erőforrások sem
mivé váltak, kimerültek, ha Isten nem adott rá áldást és nem táplálta 
Lelkének erejével. Az ember saját erejével, egyéniségének vagy tudásá
nak „fegyvereivel” mindig csak addig jut el a harcban, hogy megálla
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píthatja: ismét kevésnek bizonyult az erő s az eszközök, ismét meginog
tam, ismét más lett az eredmény, mint amit szerettem volna.

Az Úrban kapott erő viszont sokkal több, mint egy ember erényei, 
adottságai, egyéniségének gyümölcsei. Isten felhasználja minden gondola
tunkat és mozdulatunkat, hiszen Ő alkotott minket, de hozzáadja az Ő 
ajándékait és (hiszen ez is az ő egyik ajándéka!) a közösség erejét is. Aki 
a közösséget „tömegnek” mondja és annak befolyásolhatóságára hivat
kozva utasítja el a ráfigyelést, az nem jó szögből nézi azt, amit Isten az 
emberi közösségek által készít a többieknek. A  „több szem többet lát” 
elvének és Isten szeretetének s ebből folyóan az ember felelősségének 
minden emberre kiterjedő hatályának komolyan vételére van szükség. 
Ez a figyelés és a minden jó ügyet támogató szolgáló felelősség teszi a 
„hit harcát” Isten előtt és a közösségben hatékonnyá és áldássá.

A  második világháború utolsó szakaszában mindenki a várható „cso
dafegyverről” suttogott. Meg is ismerhette a világ ezt a „csodafegyvert” 
a hirosimai és nagaszaki szörnyű pusztulás láttán. Az a fegyverzet azon
ban, amelyet Isten ereje és ajándékai nyomán mi használhatunk, minden 
ismert földi fegyvernél csodálatosabb és különösebb: e fegyverzettel nem 
pusztítani, hanem éltetni lehet, nem sérüléseket okozni, hanem éppen 
ilyeneket meggyógyítani, fölemelt kezeket visszatartani az ütéstől, meg- 
hidegedő szívekben újból meggyorsítani a szeretet vérkeringését. Nem 
test és vér ellen, nem emberek ellen folyik a harc, hanem a „gonoszság 
szellemei” ellen, melyek befészkedik magukat az emberi szívbe, meg
rontják a levegőt az emberek között. Ezek a cselekedetek az Istentől ka
pott fegyverzettel nem természetes reflexeinktől függően működnek, ha
nem a Lélek ereje és Isten eligazító szavának megértése által.

Ilyen értelemben válik a keresztyén ember „harcossá”, Isten aján
dékainak továbbadójává, gyülekezetben, családban, társadalomban és 
egész világunkban felelős életű emberré. Jung szerint az ember nem el
szenvedője, hanem alakítója korának és sorsának. Hogy ez az alakítás 
jó irányú legyen, ehhez kell legyőzni a „gonoszság szellemeit” , az egyes 
emberben és a közösségekben, az egyéni életvitelben és a történelemben 
fel-felbukkanó démoni erőket, ellensúlyozva az Ürban való erővel és cé
lokkal.

Az egyes fegyverek felsorolása egyetlen igehirdetés keretében fárasz
tóvá válhat, bár mindegyik ad igen sok időszerűvé tehető gondolatot. 
Jobb kiragadni közülük kettő-hármat és azt kiaknázni. Pl. igazsággal 
körülövezett derék a menetkészséget és vezetni tudást inspirálhatja (lásd 
Váci Mihály „Nem elég” c. versét!), békesség evangéliumának készsége 
a saru, mellyel mindenhová eljuthat a keresztyén ember, az üdvösség 
sisakja és Lélek kardja, mely együttesen jelenti jelen feladatainkat és a 
jövendő élő reménységét. Az imádság, mely nem passzív elvonulást, ha
nem a fegyverzet hatékony használatát, az életet szolgáló egyéni és kö
zösségi fáradozás jó hátterét, Istentől való irányítását jelentheti.

A  „hit harcában” élő ember számára tehát nincs „apró-cseprő” kér
dés és „nagy összefüggések” keresése, csak egy ügy van: minden tunya
ság, kényelmesség, visszahúzódás helyett felvenni és használni mindazt, 
amit Isten az emberért való szolgálatban ránk bíz. Vannak olyanok, akik
nek szolgálata széles hullámokat vet az emberi közösségekben és szavuk 
messzehangzó szó lesz, van, akinek hatóköre sokkal szűkebb és csak né
hány ember életében kelthet mozgást, hullámokat. A  kérdés azonban 
nem ez, hanem csupán az, hogy élek-e azzal, amit Isten elkészített és 
amelyekről egyszer számot kell adnom színe előtt.

Szirmai Zoltán
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Laikus kérdések és szempontok Ef 6,10—18-hoz

Pál kétszer is hangsúlyozza, hogy minden fegyvert, ö  minden lehet
séges fegyvert felsorol itt?

Azért kell minden fegyvert felvennünk, hogy minden támadással 
szemben megállhassunk.

A  fegyverek az akkori katona fegyverei. Ma nem kellene korszerűbb 
fegyvereket említenünk?

A  test és vér kifejezés emberekre vonatkozik-e, vagy éppen azt 
akarja Pál mondani, hogy nem emberek, hanem másfajta lények ellen 
kell hadakoznunk?

Mekkora hatalma van az ördögnek? Sokszor azt tapasztaljuk, hogy 
ellenfelünk sokkal hatalmasabb, mint mi. Győzhetünk egyáltalán ilyen 
egyenlőtlen küzdelemben?

Mi a különbség az igazlelkűség és az igazság között?
Ama gonosz nap egy bizonyos napot jelent (pl. ítélet napja), vagy 

a mi életünkben mindig az a nap, amikor az ellenség támad bennünket?
Mit értsünk a gonosz tüzes nyilai kifejezés alatt?
Mit jelent az üdvösség sisakja?
Pál nyilván azért említi utoljára és ennyire nyomatékosan az imád

ságot, mert ezt tartja a legfontosabb fegyvernek. Érdekes, hogy a fel
sorolt fegyverek túlnyomó része védekező és nem támadó fegyver.

Ha arra gondolunk, hogy a másik ember mögött is ilyen szellemi 
hatalmak vannak, akkor megértőbbek és türelmesebbek leszünk egymás
hoz. Nemcsak a személyt látjuk, de észrevesszük a mögötte levő hatal
mat is. (52)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. v a s Ar n a p

Közösséget teremtő erő 

Fii 1,3—11

I. A mindennapi keresztyén élet jellemvonásai

1. Hálás viszaemlékezés azokra, akikkel az életben valaha talál
kozásunk volt. (3. v.) Ehhez persze kölcsönösen olyan jó emlékekkel kell 
egymás életét gazdagítani, amelyekre mások tényleg hálás örömmel tud
janak emlékezni. Hagyunk-e hátra magunkról ilyen emlékeket, gyűjt- 
hetünk-e magunknak ilyen emlékeket?

2. Örvendező könyörgés, (4. v.) ami örömmel gazdagítja saját életün
ket is, valahányszor könyörgésünkben Isten elé visszük azokat akiket 
szeretünk, és felejthetetlenek lettek számunkra.

3. Krisztusnak odaáldozott élet. (6. v. Aki elkezdte... el is végzi... 
a pogány áldozati kultusz elkezdésére és bevégezésére vonatkozó kifeje
zések eredetileg. Tehát az a jó dolog, amiről itt szó van a mi Krisztusnak 
odaáldozott életünket jelenti.) A  keresztyén élet tehát áldozat, amit 
Krisztusnak mutatunk be, azzal hogy magunkat, testünket, lelkünket és 
mindenünket az ő szolgálatába helyezünk.

4. Céltudatos élet. (6. 10. v.) Mindig és mindenben szemünk előtt 
van a végső cél: Krisztusnak a napja. Ez pedig elindítja azt az igyeke
zetünket, hogy tisztán és szeplő nélkül tartsuk meg magunkat arra a 
napra.
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5. Aktív részvétel az evangélium ügyében. (7) Ez aktív részvétel 
az evangélium ügyéért való szenvedésben, kifelé való tovább adásában, 
befelé, a gyülekezet felé pedig egymás erősítése.

6. Szeretetben való bővölködés. (9. v.) Ez a szeretet pedig Krisztus 
szeretete bennünk. (8. v.) Nem egyszerű érzés, hanem ugyanaz a cse
lekvő, határokat nem ismerő, önfeláldozó szeretet, amellyel Krisztus 
szeret minket Ezzel akkor bővölködünk, ha magunk is megkaptuk, meg
ismertük, átéltük. Így árad rajtunk keresztül másokhoz is bőséggel. 
Ez a szeretet

a) Ismeretre törekvő szeretet. Igyekszünk minél jobban megismerni 
Jézust, és az ő szeretetét, ez visszahat ránk úgy, hogy a mi szeretetünk 
is növekszik.

b) Értelmes szeretet. Értelmesen igyekszik megtalálni és megtanulni 
a jó és a rossz közti különbséget.

c) önkritikus szeretet. A  megítélést, megvizsgálást magunk felé irá
nyítja, és bennünk így felébreszti az igyekezetei, hogy tiszták és botlás 
nélkül valók legyünk.

7. Isten dicsőségét szolgáló élet. (11. v.) Nem magunkat reklámozzuk, 
hanem az, amik vagyunk és amivé lettünk tovább mutat Istenre, mert 
amik vagyunk és amivé lettünk az az ő kegyelme által van és lett, azzal 
hogy részes társak vagyunk a kegyelemben. (7.)

II. A mindennapi keresztyén élet felsorolt jellemvonásai a közös
séget építik.

A  textus Pál és filippibeliek között fennállott páratlanul szép 
és bensőséges közösségének a bemutatása. Keresztyén életünk értelmét 
szintén abban kell megragadnunk, hogy általunk közöttünk és körülöt
tünk épüljön a közösség és az testvéri közösséggé mélyüljön.

lEbben a Pál és gyülekezete között épült közösségben kétségtelen Pál 
tette le az első követ. Ez viszanyúlik odáig amikor damaszkuszi meg
térése óta Krisztusnak áldozta egész életét. Ettől többé nem térítette el 
az sem, hogy kénytelen volt, ha nem is saját akaratából feláldozni eddigi 
természetes, vérségi kapcsolatait. Krisztusnak szentelt élete felidézte 
azoknak az embereknek a haragját és gyűlöletét akikhez eddig tartozott. 
Feláldozta azt a karriert is, ami megtérése előtt kínálkozott számára. 
De nem csak adott, hanem kapott is. Amit kapott az pedig több, szebb 
és mélyebb volt. Ez volt számára a gyülekezet lelki, testvéri közössége.

Ahogy ezt a közösséget tudatosan építette és ápolta, az rámutat arra 
a nagy igazságra, hogy elképzelhetetlen az emberi élet csak önmagában, 
másokkal való közösség nélkül, sőt az egészséges, teljes és harmonikus 
élethez nem is elegendőek csak a természetes kapcsolatok, ha azok csak 
felületesek és felszínesek. Lám mennyire társtalan és magányos sok 
ember mégis a természetes emberi összetartozások ellenére is, akkor és 
azért, ha ezek a kapcsolatok nem mélyülnek el lelki közösséggé. Ezt a 
közösséget találta és kapta Pál a gyülekezetében.

ö  is a gyülekezet is közös alapra épült. Ez az alap Jézus Krisztus 
volt. Közös célra irányított emberek voltak. Ez a cél pedig Jézus szol
gálata volt, és együttes közös igyekezet, hogy megtartsák magukat tisztán 
arra a napra. Közös volt az ügyük. Ügyük pedig az evangélium szolgálata 
volt. Nem csak kölcsönös szimpátia tartotta őket össze, hanem a közös 
alap, a közös cél és a közös ügy.

Ezzel szemben amikor emberek csak azért vannak együtt, mert egy 
ideig a maguk előnyére és hasznára szükségük van egymásra, valóban
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csak addig maradnak is együtt, amíg szükségük van egymásra. Az ilyen 
kapcsolatok a felvetődő problémákat és az emberek közt adott különb
ségeket nem tudják megoldani.

Az így adott különbségek próbáját Pál és a filippibeliek közössége 
kiállotta. Más származás, más nyelv, más nép, más szokás, más művelt
ségi fok, a szolgálat hatósugarában való különbség nem hathatott 
zavaróan. Az alap és a cél közös volt.

Ezt a közösséget ápolták is. Ennek pedig ez az egyik elengedhetetlen 
módja, hogy aki meg akarja nyerni és tartani a másik szívét, annak fel 
kell tárni és oda kell adni a magáét. És Pál őszintén feltárja a szívét, 
imádkozom értetek, vágyódom utánatok.

Igaz, legkönnyebben akkor ápolhatjuk a közösséget, ha együtt va
gyunk. Mert így tárhatjuk fel igazán, hogy mi van a szívünkben. De, ha 
talán nem is látjuk egymást évekig, vagy ha soha nem látjuk egymást, 
ez sem zavarja meg okvetlenül a közösséget. Pál mindössze háromszor 
volt együtt a filippibeliekkel. Többet voltak távol, mint közel egymás
hoz. Mégis megtalálták egymáshoz az utat mindig, levél útján, az egy
másért való hálaadás és könyörgés útján.

Ezek a közösség ápolásának a nagy lehetőségei. Közel és távol levők 
között egyaránt, tAki ezeket a lehetőségeket nem szalasztja el, hanem 
szeretett útitársait, akikkel együtt a közös alapról indult el a közös ügy 
szolgálatában a közös cél felé, hálás megemlékezéssel és örvendező kö
nyörgéssel viszi Ura elé, annak soha sem kell félnie attól, hogy az élet
ben egyedül marad, akkor sem, ha távolság vagy halál választ is el 
egymástól. Ez a legbensőbb közösség, mely az együvétartozás szép él
ményeiért és emlékeiért a közös ügy szép szolgálatáért a másokért való 
hálaadásig és könyörgésig mélyül. Akiket így végső soron az egymásért 
való imádkozás köt össze, azokat többé el nem választja.

Karl Béla

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22 . VASÁRNAP
Fil 1,3—11

Lelkipásztori melegség és szeretet árad Pál apostol soraiból. Olyan 
igazi testvéri kapcsolatról tanúskodnak az ige szavai, amely azokat 
tartja össze, kik egy közös ügy szolgálatában állnak. Ez az ügy önma- 
gukon túlmutató megbízatás: az evangélium hirdetése. Pálra egyébként 
is jellemző, hogy minden gondolata, törekvése személyi érdektől füg
getlen volt. Szívvel-lélekkel azért az ügyért élt, amely őt foglyul ej
tette. Ilyennek ismerték meg Filippiben is. Ezért hordozza imádságá
ban a gyülekezet minden tagját. El tudjuk-e mondani mi mai lelki- 
pásztorok ezen a vasárnapon, hogy gyülekezetünk tagjait imádságunk
ban Isten elé visszük?! Ez az ige biztat erre és bátorít, hogy ezt a gyü
lekezetnek is elmondjuk — minden öndicsekvés nélkül —', hiszen biz
tosak lehetünk, hogy ők is imádságban hordoznak minket és szolgála
tunkat.

Nagy ügy szolgálatába állított bennünket Isten. Nem becsüljük le 
ezzel a kijelentéssel sem a természettudomány robbanásszerű fejlődé
sét, sem a szédítő méretű technikai előrehaladást. Kétségkívül nagy 
ügyért kísérletezett Fleming, amikor 1929-ben felfedezte a penicillint.
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Nagy ügyért fáradoztak például a rádiókészülék feltalálói fél évszázad
dal ezelőtt. Nem szeretnénk háttérbe szorítani korunk kulturális, gaz
dasági és szociális kérdéseinek fontosságát sem, hiszen a keresztyén em
ber hivatása gyakorlása közben jó szívvel és teljes erőfeszítéssel vesz 
részt ezeknek a feladatoknak a megoldásában és fáradozik modern v i
lágunk emberhez méltó körülményeinek megvalósításáért.

Pál számára a nagy ügy az evangélium volt. Ezzel bízta meg Is
ten. Ezért fogalmazzuk meg ma igénk üzenetét így:

Lássuk meg újra az evangélium szolgálatának nagyságát!

I. Az evangélium hirdetéséért való felelősségben! Pál örvendezés
sel írja, hogy a gyülekezet az első naptól résztvett az evangélium hir
detésében. Ez nem egyszerűen a prédikálást jelentette, nem is csupán 
az apostolnak juttatott anyagi támogatást, 'hanem első renden azt, hogy 
közösségük volt Istennel, s elfogadták szeretetét. Isten mentő szereteté- 
nek felismeréséből ébredt felelősségük. Lídia, a bíborárusnő, mint Európa 
zsengéje elsőnek keresztelkedett meg földrészünkön és házát Pál rendel
kezésére bocsátotta. Ugyanígy a börtönőr is ebben a városban keresztel
kedett meg családjával együtt. Isten ezen a vasárnapon szeretetének, az 
evangéliumnak az elfogadására hív. Előbb azonban ö  fogad el szerete- 
tével olyannak, amilyenek vagyunk, hogy aztán akarata szerint for
máljon bennünket. Minket megelőző és feltétel nélküli szeretetével ügyé
nek elkötelezettjeivé tesz, hogy hirdetői és hordozói legyünk mentő szán
dékának feszültséggel teli világunkban. Megragad minket, hogy soha el 
ne pártoljunk Tőle és evangéliumának „foglyai” legyünk. Mivel Isten 
minden embert a vele való közösségre hív, ezért nem csupán a lelkész 
felelős az evangélium hirdetéséért, hanem az egész gyülekezetnek számot 
kell adnia arról, hogy mit tett az evangélium hirdetéséért. A  lelkész 
gyakran magára marad felelős munkájában, közöny veszi körül. Valójá
ban pedig segítségre, biztatásra és imádságra szorul. Itt is igaz Kónya 
Lajos versének néhány sora: „Én százszor inkább vállalom a gyarló pró
bálkozást / mintsem közönybe takarózzam!”

Hálásak vagyunk Istennek, ha gyülekezeti tagjaink között vállalnak 
„laikus” igehirdetői szolgálatot szórványban, betegség idején, bibliaórán. 
Hálásak lehetünk Istennek, ha szórványainkban egy-egy család otthont 
ad az istentisztelet megtartására, hívogat gyülekezeti alkalmakra. Akit 
Isten szeretete megragadott, az nem lehet közönyös, néma és tétlen, ha
nem szolgál, áldozatot vállal igazi diakóniai lelkülettel. Látja, hogy nagy 
ügyet bízott rá az Isten!

Az evangéliumért hordozott felelősséghez tartozik, hogy bátorítsuk 
fiataljainkat a lelkészi pályára való készülésre, és imádságunkban Isten 
elé vigyük őket!

II. Az evangéliumi hit és szeretet ismereteiben való növekedésben! 
Bár a filippi gyülekezet elindult a szeretet és szolgálat útján, mégis az 
apostol imádságos kérésének feltárásával arra biztatja a levél olvasóit, 
hogy növekedjenek, bővölködjenek a hit és szeretet ismeretében. Pál nem 
elégedetlen, hanem tudja, hogy a felnőtt nagykorúság érett keresztyén 
magatartásához hozzátartozik az ismeretekben való növekedés. Konfir
mandus kori hitünkkel nem tudunk ma keresztyének lenni. Ezért lehe
tetlen, napjainkban különösen, a gyülekezeti életben való részvétel nélkül 
keresztyénnek lenni. A  gyülekezet az a hely, ahol Isten újra meggyőz, 
hogy jó úton járunk az evangélium útján. A  testvéri közösség pedig
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nemcsak kiemel az elszigeteltség magányából, hanem a közös ügy hordo
zásában elmélyíti emberi kapcsolatainkat egymással. Nem véletlenül írja 
Reményik:

Testvér, testvérem:
Ez a legszebb szó a világon.
Ahogy kitágul ősi jelentése 
És túlnő lassan véren és családon —
De visszatér, mint gazdag bújdosó 
Lélekkel hintve meg 
S szentelve meg, mi vér szerint való.

A  modern lélektan megállapítása pedig ez: minél több társunkkal 
van pozitív emberi kapcsolatunk, annál kiegyensúlyozottabb személyisé
gek, annál boldogabb emberek vagyunk. Ezért tanulni kell, hogyan lehet 
a másiknak segíteni. Életünk napjainkban sok új helyzet elé állít ben
nünket. A  szeretethez új ismeret is szükséges.

A  hit ismereteiben való növekedés pedig azért elengedhetetlen, hogy 
„megítélhessük, mi a jó és mi a rossz” , mi a fontos és mi a lényegtelen.

Így kellett egyházunkban az elmúlt közel három évtized alatt tisztán 
látni az új társadalmi helyzetben, megítélni, mi a fontos feladat és ho
gyan kell az egyháznak szolgálni népünk javára. A  tisztánlátás eredmé
nyeként adott „ j ó  ú t o n ” pedig naponta kell tudni megkülönböztetni, 
mi a jó és mi a rossz! Jó: a rend, a harmónia, a béke, a közösség java. 
Rossz: a rendetlenség, a diszharmónia, a perpatvar, a fegyverdörgés, az 
önzés.

III. Az evangéliumi hit szerinti tiszta életfolytatásban! A  filippi gyü
lekezetben nem ismert az apostol semmi „főbenjáró” bűnt. Mégis szük
ségesnek tartotta, hogy utaljon levelében a tiszta életfolytatásra. A  gyü
lekezet tagjai útitársak, akik az örökkévalóság felé menetelnek, így vár
ják a Krisztus napját. Ebben az együttmenetelésben a tiszta életfolytatás 
példamutató magatartásával pozitiven hatnak a nagy közösség életére is. 
Boldogan vállalnak gyermeket. Egyik templomunk főbejáratánál hatal
mas hirdetőtáblán mosolygó kisgyermek-arc látható. Alatta a felírás: 
Én is élni szeretnék! Meggyorsult életritmusú családban is juthat idő 
a kapcsolatok ápolására. Így lehet a tiszta életfolytatás vonzó mások 
számára is. Akiket Isten szeretete megragadott, s az evangélium nagy 
ügyének képviselői, azok felelősséget éreznek az evangélium hirdetéséért, 
növekednek az ismeretben és a tiszta téletfolytatás példáját állíthatják 
mások elé.

Szebik Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. VASÁRNAP
Fii 3,17—21

Pál apostol határozottan ellenzi a személyválogatást az ige hir
detői között. (1 Kor 1) Az igehirdetők ne maguknak gyűjtsenek köve
tőket, hanem Krisztusnak, a gyülekezetek tagjai pedig Krisztust keres
sék és találják meg minden igehirdetésben, ne pedig az igével szolgáló 
személyek vonzó vonásait. Ez az ige mintha — felületes olvasásra — 
ellent mondana 1 Kor 1 világos elveinek. „Legyetek az én követőim.”
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Pál itt nem az általa hirdetett igét állítja középpontba. Nem az 
igehirdetést teszi követendő példává, „egyedül üdvözítővé” , hanem a 
személyes élete példáját. Nem azt mondja, engem kövessetek, mert én 
hirdetem tisztán és igazán az igét, hanem azt, hogy a gyakorlat, a min
dennapi élet, a „szószéken, Luther-kabáton kívüli élet” összhangban 
van a hirdetett igével. Pál nemcsak akkor apostol, amikor igét hirdet, 
szavakkal bizonyságot tesz Jézusról, hanem akkor is, amikor életvitel
ről, szavak nélkül tettekről, vagy a mindennapi élet profán ügyeiről 
és velük kapcsolatos állásfoglalásról van szó.

Ne feledjük, Pál gyülekezetnek, tehát hitüket valló keresztyéneknek 
ír. Nem gyülekezeten kívülállókat ostoroz, amikor azon kesereg, hogy 
vannak a Krisztus keresztjének ellenségei, akik másképpen járnak, mint 
az eléjük adott példa. Minden szó gyülekezeten belül, egyházon belül, 
hivők körén belül hangzik el és rájuk is vonatkozik. Krisztus kereszt
jének ellenségei Filippiben és mindenütt másutt is elsősorban azok a 
keresztyének, azok az igével élők, azok a hivők, akik mindig csak hir
detik, mindig csak hallgatják, de betartani, megélni, teljesíteni nem 
hajlandók Isten igéjét. Pál apostol nemcsak hívogat az evangélium hall
gatására, hanem mércét is állít. Békesség és jóakarat, odaadás és szol
gálat. Ez a mérték. Krisztus evangéliuma ezeket a gyümülcsöket termi 
a hivő ember szívében. Az ember tán kevesebbel is beérné, Krisztus 
azonban nem éri be kevesebbel.

Krisztus ellenségei? Krisztus keresztjének ellenségei? Pál nem a 
kereszt megtagadóiról beszél. Azokról beszél, akik beszélnek, hitvallást 
tesznek Krisztus keresztjéről, de az életük célja más, mint az ige iránti 
engedelmesség. A 19. vers magyarul visszaadhatatlan szójátéka „telosz 
apóleia... theos hé kodlia” azokról szól, akik számára Isten is csak 
ürügy a saját céljaik elérésére, szentesítésére az emberért, a világért 
való szolgálat helyett. Egyszerűen szólva: akik nem azzal az önfelál
dozó szeretettel törődnek a „földiekkel” , ahogyan a keresztet is vállaló 
Jézus Krisztus cselekedett a világért. Hiszen Jézus, amikor a kereszt 
útját vállalta, nem a mennyel törődött, hanem a földdel. Krisztus ke
resztje a földön és a Földért, világért, emberért, Isten itt élő teremt
ményeinek boldogságáért, békességéért, igazságáért, üdvösségéért állít
tatott fel.

A  kereszt a szolgálat szimbóluma. Isten akarata betöltésének, egy
úttal a világért való teljes odaadásnak a jelképe is. Jézus teljesen oda
adta magát a világért és így töltötte be Isten akaratát. Pál mint „meny- 
nyei polgár” maradéktalan elkötelezést érez a világért. Minden fenn
maradt levelében súlyt helyez arra, hogy ki-ki, aki Krisztus követőjé
nek tekinti magát, földi, hétköznapi, emberi viszonylataiban álljon helyt 
Krisztus parancsa szerint. A  Krisztusban nyert kegyelem, a kereszten 
ingyen kapott bűnbocsánat birtokában nem a „vétkezzünk bátran” (Is
ten akarata, egyúttal az embertárs ellen), hanem a szolgálat az egyet
len járható út. Erre hív társakat, amikor azt mondja: „legyetek az én 
követőim” .

Jézus útja a kereszten keresztül vezetett az örök dicsőség felé. A  
szolgálat útját járta végig, amikor a földön emberi életét élte, úgy ju
tott a mennybe. Egyetlen „mennyei polgár” sem spórolhatja meg ezt 
az utat. Amikor tehát Pál arra hivatkozik, hogy mennyei polgárok va
gyunk, éppen a földi életünk és szolgálatunk feladataira teszi a hang
súlyt. Amikor Jézus vállalta a kereszt útját, nem a földiekkel törő
dött, hanem a „Földdel” magával. Nem a földön megszerezhető dolgok-
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kai, hanem a földön élő emberek boldogságával, békességével, üdvös
ségével. Nem elrugaszkodott a földtől, hanem másképpen viszonyult 
a földi dolgokhoz, mint ahogyan a természetes ember viszonyul.

A 21. vers nyomorúságos és dicsőséges testről szól. Nem lehet itt 
egyszerűen a halandó földi és a dicsőséges földön túli test-állapotra 
gondolni. Bibliai értelemben a test az egész embert, testestül-lelkestül 
jelenti. A  Krisztushoz „hasonlatos test” , melynek megtartója az Úr Jé
zus Krisztus, azt az embert jelenti, akinek az életét a földön szolgáló 
Jézus irányítja. Az ő dicsőséges testéhez az hasonló, aki az Isten orszá
gába való elhívottságát a földön való igaz és tiszta szolgálatban éli meg.

Baranyai Tamás

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. VASÁRNAP
Fil 3,17—21 

Járt úton

Talán túl merésznek tűnik Pál mozdulata, amikor a gyülekezet fi
gyelmét az előttük jártak példájára irányítja. Az egyháztörténet értéke
lése szempontjából azonban alapvető jelentőségű. Arra tanít minket, 
hogy bátran használjuk fel a gyülekezet mai neveléséhez és tanításához, 
az egyház múltjában fellelhető pozitív, előrevivő jelenségeket. Ez a visz- 
szatekintés időben és térben, óriási lehetőséget kínál annak érzékelteté
sére, hogy az egyház hogyan kereste mindig a „korszerű” útját, hogyan 
építette kapcsolatait a valós világgal, s hogyan formálódott kegyessége 
liturgiájában, igehirdetésében és szeretetszolgálatában. Mindezen belül 
mégis különös jelentőséggel bír XX. századi kortársaink előremutató pél
dája, a hazai egyháztörténet jelentősebb eseményei, és az egyes gyüle
kezetek múltjának tudatos feltárása. Meggyőződésem, hogy például a 
szektásodás terjedésének egyik hathatós ellenszere, az éber kapcsolat
tartás a gyülekezet múltjával, az előttünk jártak példájával.

Világunkért s hazánk szocializmust építő mai útjáért felelősséget vál
laló keresztyén élet el sem képzelhető annak ismerete nélkül, hogy ho
gyan harcoltak kortársaink — egyházi emberek — az emberiség béké
jéért és jövőjéért. Ezért több figyelmet érdemelnének az egyházi sajtónk
ban megjelenő azon írások — egyes cikkeknek egészen a gyülekezettel 
való részletes megbeszéléséig —, amik jelen világunkkal ezt az eleven 
kapcsolattartást elősegíthetik. De a közegyházi gondolkodás valósulásá- 
nak is elengedhetetlen feltétele, azoknak a hazai egyháztörténeti emlé
keknek az éberen tartása, amik kifejezésre juttatják Magyar Evangélikus 
Egyházunk összetartozását és közös útját. S végül, konkrét gyülekezeti 
szolgálatunk nemcsak ízt, színt kap azzal, hogy tudatosan beledolgozzuk 
abba a gyülekezet múltjának pozitív eseményeit; hanem olyan tartást is 
ad, amely feltétlenül szükséges a gyülekezet hitbeli és magatartásbeli 
formálásnak nyugodt, kapkodásmentes légköréhez.

Idegen utakon

Pál a törvényeskedő, judaista hatásokat elhintő tévtanítóktól óvja itt 
olvasóit. Sajnos, mi sem mondhatjuk, hogy korábbi, vagy újabb lelki 
ébredések salakjaként ne találkoznánk ma is vele. Persze akad más is,
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ahol a pósztobotot, a „páli keménységgel” kell használnunk. Csak néhá
nyat említek ezek közül a tumorok közül, amik, mint a rákbetegség rom
bolhatják a gyülekezetét, ha idejében nem fordulunk szembe velük. H í
veink — egy még mindig nem elhanyagolható részének — szégyelnivaló 
terhet jelent a Krisztus keresztje; magyarán, a szolgáló egyház életfor
májának vállalása. Idéző jelben mondott „régi dicsőségek” emlékeit visz- 
szavágyó gyülekezeti tagok ők. Akiket nem elkergetnünk kell az oltár 
mellől, hanem ráemelni a tekintetüket az oltár Krisztusára. S pásztori, 
de határozott kézzel tanítani őket, hogy „fantáziát lássanak” a szolgáló 
egyház mai útjában s ne reménytvesztő beszűkülést és elsorvadást. 
Szolgálatom során vissza-visszatérő jelenségként találkoztam olyan test
vérekkel, akik a gyülekezetben való életüket feltétlenül össze szeretnék 
kötni az öntömjénezéssel, „elöl-üléssel” , dicsőséghajhászással. Ilyen igé
nyeket kiszolgálni mindig a kényelmesebb út. Végső kicsengésében azon
ban feltétlenül romboló hatással van a gyülekezet életére. Szembeszállni 
velük népszerűtlen feladat. De a közösen megtalált szolgálat öröme min
denért kárpótol. A  végére hagytam — pedig néha égetően előtérbe kerül 
—, amikor a gyülekezetben a frakciósodás folyamata indul el. Amikor 
híveink vagy a gyülekezeten belüli — de még veszélyesebb, ha kívülről 
jövő erők hatására — külön kis csoportokká szeparálódnak. Ahol ilyen 
szektás jelenséggel találkozunk — s ha jól odafigyelnénk, lehet, hogy a 
magunk gyülekezetében is rábukkannánk hasonlóra — az feltétlenül 
pásztori beavatkozást igényel. Isten adjon a Páléhoz hasonló pásztori szí
vet és felelősséget, hogy valóban őrizői legyünk a nyájnak.

Reménység útján

Korszerű, előremutató és felelős keresztyén életet, csak hivő embe
rek élhetnek. Akik Isten országának abból a reménységéből lettek ma a 
gyülekezet tagjává, amit Pál ebben a csodálatos evangéliumban meghir
det. Ezért a gyülekezetét őriző pásztori szolgálat elsőrendű feladata a Jé
zus Krisztus várásának, üdvösséget hozó országa eljövetelének prediká- 
lása. S ebben az élő reménységben megtartva a gyülekezet tagjait, kell 
megtalálnunk helyünket, feladatunkat és szolgálatunkat mai világunk
ban. Ez a reménység kapcsolhatja egész egyházunk s az egyes gyüleke
zetek tagjait is összetartozó, testvéri közösséggé. S ez formálhat minket 
a szolgálat útját vállaló, annak terheit is örömmel hordozó keresztyé
nekké. Ennek a reménységnek pedig rövid summája ez: Isten újat ígér 
a bűn és halál által megszomorított világnak Jézus Krisztusban. S mi en
nek az újnak lehetünk meghirdetői, megélői és felkínálói ma, minden 
ember felé. Ebben a reménységben értelmes ritmusra talál a gyülekezet 
élete. Hiszen amikor összegyülekezünk, várjuk, hogy országa hozzánk is 
eljöjjön. S amikor kimegyünk a templomból, a vett kegyelem tovább
adását, a megtapasztalt szeretet továbbsugárzását, életünk legszebb fel
adatának tudhatjuk.

Csizmazia Sándor

Laikus kérdések és szempontok Fil 3,17—21-hez

Miért nem Isten követésére szólít fel az apostol? Talán a gyülekezet
ben különféle tanítás terjed Jézusról, s ezért kéri, hogy őt kövessék?

Pál példája annak, hogyan juthat el az ember a tradícióhitből az élő 
Jézussal való közösségre. Isten akaratának a jelen történelemben való
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megcselekvésére. Hogyan kell az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat a 
felebarát szolgálatába beállítani. A  szeretetről sem tant, vagy tanítást ad, 
hanem annak életet védő és munkáló cselekedetére mutat. Példaként áll
hat Pál a gyülekezet előtt úgy, mint aki nem saját tervei, indulatai és 
vágyai szerint él, hanem szolgálatát és egész életét meghatározza a krisz
tusi indulat.

Ez a krisztusi indulat nyilvánul meg azokban a könnyekben, amiket 
azok miatt hullatt, akik még nem ismerték meg a Krisztusban kapott 
békességet, új életet és bocsánatot. Mintha Jeruzsálemhez közeledő Jézus 
féltő szeretetének könnyei tükröződnének az apostol szemedben. Van ilyen 
egymásért, a másikért aggódó szeretet a mi szívünkben? Krisztusi indu
lattal járni bizonnyal ezt is jelentené.

Mire kötelezi a keresztyént a „kettős állampolgársága” ? Elmenekü
lésre a „földi állampolgársággal” járó kötelességek és feladatok elől? 
Állandóan a „másik élet” utáni sóhajtózásra késztet. Példaként állhat itt 
előttünk Jézus Krisztus kettős állampolgársága. Aki nem tekintette 
ragadománynak, hogy ő Isten országának királyi trónusán ült. Emberré 
lett az emberért. Szenvedő a szenvedőért. Békétlenségünk büntetését hor
dozó, hogy mi a békesség fiai lehessünk. „Keittős állampolgárságunk” arra 
kötelez, hogy még hűségesebben végezzük földi létünkből adódó felada
tainkat, mert csak annak van joga a mennyei polgárság elnyerésére, aki 
itt a földön betöltötte Istentől rendelt küldetését. (14)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
Máté 24, 37—51 

Vigyázzatok!

Ez azt jelenti, hogy számoljunk az Ember Fia eljövetelével. Persze, 
mi inkább csak beszélgetnénk róla. Vitatémává tennők, mint annyi 
mindent. Hiszen könnyebb beszélni az igazságról, mint minden körülmé
nyek között igazságosnak lenni. Könnyebb beszélni békéről, mint békes
ségben élni a családban, vagy akár kiállni a békéért a világon levő tűz
fészkek oltását segítve. Kényelmes fotelekben, talán egy fekete mellett 
beszélgetünk a világ gazdasági problémáiról, munkamorálról — s közben 
semmit sem teszünk elmaradott népekért, munkánkban hiányzik a jókedv 
és a becsületesség. így tennők beszédtémává, teológiai problémává „ama 
napot” . De Jézus int: Vigyázzatok! Az én eljövetelem nem beszédtéma, 
nem elmélet csupán, hanem valóság: „lesz” (37. v.). Ezért számolni kell 
vele. Készülni reá. Készenlétben lenni. S ha valaki kérdezi: hogyan 
„lesz” ? Itt a felelet: úgy, mint volt a Noé napjaiban! Váratlanul, nem is 
sejtve, és hirtelen, mint a tolvaj surranása. Az emberek esznek, isznak, 
házasodnak... vagyis megszokottan folyik életük és e megszokottságot 
lepi meg „az Űr érkezése” . Számolni a paruziával azt jelenti, hogy életünk 
természetes rendjében, mindennapi szokott ritmusában is gondolunk arra, 
Aki jön és nem feledkezünk meg Róla.

Vigyázzatok!
Ez azt is jelenti, hogy helyesen várjuk a visszatérő Jézust, mindenek 

Bíráját. Ne akarjunk vele másokat ijesztgetni! Pedig de hajlamosak 
vagyunk erre. Már a kisgyermek is örömét leli abban, hogy valakire rá
ijeszthet. Huhh! — mondja, s a másik megremeg. Lám, félnek tőle! S mi
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felnőttek gyerekeinket épp úgy, mint munkatársainkat, vagy a szomszé
dot meg a bolti eladót mily nagy élvezettel rémítjük. Hatalmunkat, erőn
ket, befolyásósságunkat, összeköttetéseinket mind fel tudjuk használni 
arra, hogy valakit sakkban tartsunk. így viselnek egyesek, csoportok és 
népek oly kegyetlen hidegháborút egymással. Krisztust is így tette a 
középkori egyház félelmetes rémmé, mumussá, akinek nevére sápadttá 
lettek az arcok, bizonytalanokká a gondolatok. Visszajövetelét pedig a 
szekták színezték ki izgató, félelmetes színekkel. S tán még ma is akadnak 
sorainkban olyanok, akik az „utolsó időkről” csak azért beszélnek, mert 
mások megítélésére, kárhoztatására számítanak, ezzel félemlítenek.

Jézus: „Vigyázzatok!” nem mások megrettentését jelenti, hanem ön
magunk mérlegre-állítását. Azt a hírt, hogy nem mindenki vétetik fel! 
Úgy éljünk tehát, hogy felvétessünk. Ügy legyünk készek, mint akik ma
gukra is vigyáztak. Annál is inkább, mert Jézus jön! S ez biztosít, hogy 
nem éjszaka felé megyünk, hanem az élet világosságába! Nem embertelen 
sorsba, hanem „emberségesbe” , mert az „Ember Fia” érkezését várjuk. Öt, 
akit igaz embernek ismertünk meg hitünk által.

Vigyázzatok!
Ez végül azt jelenti, hogy szolgáló életstílusunk permanens legyen. 

Tehát a vigyázás nem szemfülesség! A  közönséges gondolkodás szerint 
szemesnek áll a világ. Ébernek lenni e szerint pontosan azt jelenti, mint a 
példázatbeli „hitvány szolga” magatartásában látjuk: nyitott szemmel jár, 
körülnéz és lesi a lehetőségeket: a legjobb falatot, a „hatalom-gyakorlás” 
pillanatát, hogy magának szerezzen meg mindent (49. vers). Csakhogy 
Jézus szerint éppen ez az alvás! Ez az ébrenlétről való megféledkezés. A 
hű és bölcs szolga, miközben tekintete az utolsó nap felé fordul, és látja 
hitében a Láthatatlant, nem szűnik meg munkálkodni. „A  Krisztuson 
függő tekintet nem bénítja meg a szolgáló szívet és kezet!” (46. vers). A  
vigyázás, éberség alatt tehát Jézus ebben a világban való szolgálatot és 
hűséget érti. Ez mindenekelőtt a keresztyén ember igeszolgálatára vonat
kozik. Ez azonban elképzelhetetlen a diakónia sokszínűsége nélkül! „Mun
káról” szól itt Jézus félreérthetetlenül! (46. vers). Éber voltunk tehát a jó 
munkánkon, a szíves segítőkészségünkön, s a szeretetünk fáradhatatlan
ságán látszik meg! Aki így vigyáz, az boldog, mert Jézus nevezi őt annak! 
Az olyan keresztyén ember, akinek életéből hiányzik ez a vigyázás, ez a 
„munka” : a krisztusi diakónia, az „a képmutatók sorsára jut” , mert an
nak egész élete nem más, mint képmutatás!

Vigyázzatok! így hív Jézus ma is az egyházba készenlétre, megtérésre, 
hűséges szolgálatra.

Bencze Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
Mt 24,37—51

Jézusról azt valljuk, hogy „eljön ítélni élőket és holtakat” . De tudjuk, 
hogy a Bíró az örökélet ajándékozója is. Várakozásunkban van komolyság 
és örvendező reménység.

Jézus eljövetele mikor és hogyan lesz, ez a kérdés már kortársait is 
izgatta. Alapigénk többrétű választ ad ilyen kérdéseinkre. A  Noé kora
beliek említése arra mutat, hogy Jézus eljövetele hirtelen következik be. 
Mit sem sejtő emberek gondtalanul élik mindennapi életüket és meg
lepetésszerűen itt a vég. Jézus eljövetelének ideje teljesen kiszámíthatat
lan. Váratlanul érkezik és megbünteti a hűtlenséget.
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Noé említésekor arra is gondolhatunk, hogy Jézus visszajövetele az 
egész világra és az egész emberiségre kiható esemény lesz. Jézus érkezé
se történelmünk végét és egy új korszaknak a kezdetét jelenti. Ekkor 
mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy Jézus valóban az, akinek mondta 
magát. Dicsőséges megjelenése hirdeti, hogy valóban Neki adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön. Ezzel a hatalommal tart ítéletet felet
tünk. De az ítélet napja a világ újjáteremtésének és az új világban meg
újított életnek a kezdete is. Ez a nap nem a vég csupán, hanem a „te- 
losz” -hoz, Isten készítette céljához jutása a történelemnek és életünknek. 
Várakozásunk nem vég várás, hanem új kezdet reménysége. Isten nem 
megsemmisíti, elpusztítja a világot, hanem átváltoztatja és újjáteremti 
azt. Az ég és föld elmúlása az új ég és új föld kezdete.

Mi a helyes magatartás ilyen nagy eseménnyel kapcsolatosan? K i vár
ja illően Jézus visszajövetelét? Alapigénk szerint az, aki éber, aki hűsé
gesen végzi a rábízott szolgálatott, s mindig kész a számadásra.

Ez az éberség elsősorban belső, lelki magatartás. Olyan beállítottság, 
amelyet nem kell szükségszerűen külső, látható jelenségeknek kísérniük. 
Az emberek ma is esznek, isznak, házasodnak, mezőgazdaságban és üze
mekben dolgoznak. Emberi életünk legtermészetesebb dolgai ezek. Egyiket 
sem kell abbahagynunk ahhoz, hogy Jézus visszajövetelét várjuk. Nem 
kell különleges, feltűnő cselekedettel tanúsítanunk, hogy Jézus szavát ko
molyan vesszük. A  Jézus visszatérését számítható, és ilyen feltűnően váró 
kegyesség már sokszor okozott bajt az egyház életében. Nem siralomvöl
gye az élet, ahol a keresztyén ember szenvedő arccal és elkínzott lélekkel 
végzi az e világi munkát. Jézus szerint a szolga megbízatása az, hogy ide
jében eledelt adjon a háznépnek. Mindennapi munkánk túlnyomó része az 
élet fenntartását szolgálja. Mennyei gazdánk megbízásából kell dolgoz
nunk azért, hogy legyen mindennapi kenyerünk. Az ő sáfáraiként kell 
szorgoskodnunk azért, hogy ezt ki-ki idejében megkaphassa. (Míg nem 
fenyegeti éhhalál, s nem kell tartanunk az alultápláltság szomorú követ
kezményeitől.) A  „vigyázzatok” azt is jelenti, hogy a Krisztust várók nem 
szunyókálhatnak, amikor az éhezők nagyobb kenyeret kérnek. S nem 
mondhatják álmatagon: Mi közöm hozzá, hogy az élelmesek és szemfüle
sek lehetetlenné teszik mások megélhetését.

Jézus tudja, hogy vannak oktalan és vannak hitvány szolgák is. Az 
egyik beletemetkezik mindennapi munkájába, és megfeledkezik arról, 
hogy ő csak szolga, de nem a gazda. A másik kihasználja helyzetét, s azzal 
biztatja magát, hogy elmarad a számonkérés. Az egyik az álmodozó, a 
másik a részegeskedő. De mindkettő veszedelmes. Azért, mert mindegyik
ből hiányzik a józan ítélőképesség. Az egyik ad ugyan valamit a rábízot- 
taknak, de nem azt adja, amit a gazda kívánt. Tetteit a saját vágyai és ál
mai irányítják. Jézus ebben az összefüggésben szándékosan említi a kép
mutatókat. A  képmutató kegyesség jól látható tettekkel akarja bizonyíta
ni, hogy készül Isten ítéletére. Valójában azonban éppen ezek a tettei aka
dályozzák abban, hogy elfogadja Jézus segítségét. Kegyességét ennek el
lenére gyakran igen erőszakosan terjeszti. Veszedelmes lelki eledellel „ete
ti” a reá bízottakat. Reménysége saját tetteire és nem Jézus érdemére 
épül.

A  haszontalan szolga is hazug reménységgel áltatja magát: halogatja 
uram a hazajövetelt. Egyelőre nem kell tartani a számonkéréstől. Lehet 
erőszakoskodni, hatalmaskodni, a reá bízott javakkal gátlástalanul élni. 
Esztelenségében azt gondolja, hogy egészen elmarad a felelősségre vonás.

(Folytatása a IV. borítólapon)
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Egyháztörténeti évfordulók

Podmaniczky Pál, az igéből élő tudós
Huszonöt éve, 1949. október 3-án halt meg 64 éves korában Sopronban 

dr. Podmaniczky Pál, egykori fakultásunk vallástörténeti, vallásbölcsé
szeti és keresztyén neveléstudományi tanszékének tanára. Rendkívüli em
ber volt. Nekrológ-írója, Szabó József, találóan jellemezte a professzori 
székbe mozgalmi keresztyénségből érkező tudóst ezekkel a szavakkal: 
„Filozófiát tanított, de tisztább evangéliumot senki sem hirdetett nálánál. 
A  tudomány márványlépcsős csarnokában forgolódott, de szíve a messze 
szigetek pogány világát járta. Tucatnyi nyelven beszélt, de a kisgyerme
kek is megértették . . . ” (Lp, 1949/11, 395.).

Halála negyedszázados évfordulóján keresztyén életének egyik jelleg
zetes vonására, csendes otthoni igetanulmányozására irányítsuk most az 
emlékezés sugarát, — úgy, amint arra közvetlenül halála után felesége 
visszaemlékezett.

„ . . .  A  Szentírás volt a mindennapi kenyere. Ebben szólt hozzá min
den áldott reggel Ura és Királya, amikor napi munkájának a megkezdése 
előtt alázatosan oda járult a színe elé. S persze napi munkája közén is 
akárhányszor.

Nem csipegetett az Írásból, hanem belemélyedt. Már az ágyban imád
sággal kezdte a napot, s természetesen az igeolvasásba is imádsággal fogott 
bele s feleletül az igére, azzal is fejezte be. Előadásait a délelőtt későbbi 
óráiban szerette tartani, hogy bőségesen legyen ideje az ige tanulmányo
zására. S ha valami ok miatt mégis elmaradt reggelről a csendesóra, föl
tétlenül pótolta a nap folyamán. Rendszerint egy-egy bibliai könyvön 
ment végig folytatólagosan. Ilyenkor egy-egy kitűnő kommentárt is olva
sott az igével párhuzamosan. Schlatter újtestamentum-kommentárját (Er- 
láuterungen zum Neuen Testament) már évtizedekkel ezelőtt alaposan 
átvette, de újra meg újra vissza-visszatért hozzá. Fejezet- és szakaszcí
meit átvezette újtestamentumának a margójára, viszont Schlatter lapszé
leire meg egy-egy szó vagy kifejezés görög eredetijét jegyezgette oda itt- 
ott. Barth római levelét, jobban mondva a Római Levelet s hozzá Barth 
könyvét többször is áttanulmányozta. Egyidőben Kroeker csodálatos lélek
kel és élettel teljes hatalmas tanulmánysorozatát az Ószövetség könyveiről 
szerette nagyon. (Das lebendige Wort.) Az utolsó években különösen Lüthi 
munkái jelentettek sokat számára. Nem régiben Nehémiáson ment végig 
Lüthinek Die Bauleute Gottes-e kíséretében. Legutoljára Jób könyve 
mélységeibe igyekezett behatolni, részben már a bibliareviziőban magára 
vállalt munka előkészítéseképpen, de természetassn — mint minden ige
tanulmányozásakor — ebben is elsősorban a maga lelke számára keresve 
feddést és biztatást, megszomorítást és vigasztalást, világosságot és erőt, 
hogy legyen mivel szolgálnia másokat. Tudta, hogy csak bizonyságtétellé 
válva találhat utat az ige mások szívéhez is.” (Lp, 1949/11, 398).

Dr. Fabiny Tibor



Vétkét súlyosbítja, hogy kiemelt vezetőnként él vissza lehetőségeivel. Szol
gálat helyett verekszik, példamutatás helyett a részegeskedő zabálók közé 
telepszik. Jézus világosan megmondja, ez a magatartás elnyeri méltó bün
tetését.

Jézus azért beszél ennyire komolyan az ítéletről, mert azt akarja, 
hogy számítsunk rá és készüljünk arra. Ne érhessen meglepetés, ezért mu
tatja meg az ítélet mértékét is. Aszerint ítél meg, hogy mennyire vol
tunk hűséges szolgái életünkben. A  végső ítélet felé tartunk, de most még 
kegyelmi időben élünk. Isten Jézus Krisztus halálában megmutatta, hogy 
milyen büntetést érdemiünk. De azt is lehetővé tette, hogy egy más fajta, 
új életet éljünk. Módot adott arra, hogy megszabaduljunk az erőszakos
kodástól, a képmutatástól, céljaink és vágyaink gátlástalan érvényesíté
sétől. Felszabadított arra, hogy ehelyett szolgáljuk egymást. Lehet így él
nünk, mert Jézus nemcsak ítéletre jövő, de most is közöttünk levő Urunk. 
(A parouszia nemcsak megjelenést, hanem jelenlétet is jelent.) Nem az a 
feladatunk, hogy az ítélet hirdetésével fenyegessük egymást.' Elsősorban 
Jézus lelkületével kell szolgálnunk az embereket, az ítéletet pedig Öreá 
bíznunk. Az a társadalom, amelyben élünk, fáradozik azért, hogy életünk 
emberibb, szebb és jobb legyen. Különös volna, ha ebből a fáradozásból 
kimaradnának azok, akik várják Jézus dicsőséges megjelenését. Éberek
nek kell lennünk, hogy észrevegyük a mindennapi életünk Isten készítet
te alkalmait Ügyelnünk kell arra, hogy megadjuk a körülöttünk élő em
bereknek azt, amit ők várnak, s amit Jézus is megkíván tőlünk. Ebben 
a fáradozásban önző énünk is érvényesülni akar, s nemegyszer győz is. 
De a velünk levő, elérhető urunktól kérhetünk bocsánatot és kapunk új 
erőt. Ha így szolgálunk, akkor nem bosszúvággyal várjuk az utolsó napot. 
Inkább hálásak vagyunk azért, hogy Isten még vár annak eljövetelével, 
örülünk, mert szolgálatunknak olyan eredménye is van, hogy mások meg
ismerik Jézus szeretetét és bíznak Őbenne. Nemcsak azért imádkozunk, 
hogy mi „felvétessünk” azon a napon, hanem azért is fáradozunk és imád
kozunk, hogy mások is idejussanak. Ezzel a reménységgel végezzük bol
dogan a ránkbízott szolgálatot, s ezért várjuk örömmel is azt a nagy na
pot.

Vértesy Rudolf


