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Csendben Isten előtt

Jézus küldetésének célja
Lukács evangéliuma 4,16—19 

Dr. Nagy István rádióban elhangzott igehirdetése

Jézus Krisztusnak földrejöttét sokféle várakozás és elképzelés előzte 
meg. Ügy gondolták, hogy Isten ítéletének pallosát jön megsuhogtatni 
a világ felett. Jön királyi hatalommal, mindeneket térdrekényszerítő di
csőségével. Jézus azonban nem emberi elképzelések valóraváltására jött. 
Jött, hogy Istentől kapott küldetését betöltse. Ebben az igében Jézus 
meghatározza küldetésének egykori és mai célját:

Azért jött, hogy örömöt, evangéliumot hirdessen. Célja az üdvösség 
és öröm, boldogság és békesség meghirdetése, munkálása és megvalósí
tása.

Jézus Krisztus meghirdette és személyében a világba hozta Isten 
világmegváltó szeretetét. Azt a szeretetet, amelyik az egész emberiség 
földi és mennyei boldogságát, üdvösségét munkálja. Jézus megnyitja az 
emberek szemét Isten atyai szeretetének meglátására. Megtanítja az Is
tennek való boldog, örvendező közösségben élésre. Megmutatja Isten 
szeretetét, amelyik mindig az emberért és soha nem az ember ellen mun
kálkodik. Jézusban Isten áthidalta a menny és a föld között levő szaka
dékot. Isten mint gyermekére tekint minden emberre. Számon tart kicsit 
és nagyot. Erőst és erőtlent. Ifjat és sírba görnyedő aggastyánt. Isten ke
zében tartja, formálja és óvja földi gyermekeinek életét, legyen bőrük 
fehér, vagy színes. Isten előtt drága és értékes minden emberi élet. Mert 
Istennek drága az emberi élet, ezért nem lehet földünkön egyetlen olyan 
felelőtlen ember sem, aki ne így nézzen az életre. Nem lehet senki, aki 
a szeretetlen szó, a közöny, a felelőtlenség, a kaini bunkó, vagy az atom
bomba gyilkos fegyverével az élet elpusztítására tör, annak védelme 
helyett.

Jézus nemcsak hirdeti, hanem munkálja és megvalósítja az örö
möt, békességet, életet és boldogságot.

Az emberek örömét, békességét a felebarátért érzett felelősségét és 
szeretetét elrabolja az önzés. Az önzés, amelyik csak magával van elfog
lalva. Csak a maga hasznát, boldogságát és nyugalmát keresi. Az önzés, 
a mindent magának megkaparintani akarás zúdította háborúk vérzivata
rát újra meg újra az emberiségre. Ez az önzés és nagyravágyás hoz létre 
ma is háborús tűzfészkeket és dönt porba otthonokat, gyárakat és temp
lomokat. Földönfutóvá és hontalanná tesz embereket. Az önzés és kap
zsiság szítja fel a harag és gyűlölködés tüzét, amikor testvérek vagy ro
konok egész jelentéktelen örökség miatt bírókra mennek. Az önző szere- 
tetlenség és a felebarátért való felelősség megtagadása hozta létre em
bernek ember által való kizsákmányolását, amelyik azután a kizsákmá
nyoló társadalmi rendekben öltött testet. Kis méreteiben ugyan ez az
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indulat található meg az ügyeskedők, a mások munkájából, felelős helyt
állásából hasznot húzó, parazita típusú emberek magatartásában.

A szeretetnélküli önzés fosztja meg az apai gondoskodás védelmétől 
vagy az édesanyai szeretet simogató melegétől azokat a gyermekeket’ 
akiknek a szülei csak önmagukkal törődve, saját örömeiket és boldog
ságukat haszolják. Feldúlják az otthon békességét, meleg légkörét. Az 
öregkor halk derűjét rabolják el gyermekek idős szüleiktől, amikor a 
fáradságos munkával megépített fészektől azért kell megválni a szülők
nek, hogy az ifjaknak luxus nyaralója vagy autója legyen. S a fáradt 
léptű öregeket államunk gondoskodására bízva akarják elhelyezni vala
milyen szociális intézményben. Önzésük által házastársak egymástól ra
bolják el a szülői örömöt, amikor nem akarják hallani otthonukban a 
gőgicsélő kisgyermek kacagását, s ajkukon felhangzó drága szavakat: 
édesanyám, édesapám.

Örömtől és békességtől fosztja meg az embert a természet erőinek 
való kiszolgáltatottság.

Örömtelenné tesz az örök elégedetlenség, amelyik beteges aggódássá 
is torzul. Az örökké többet markolni akaró ember érdeklődése a köz
ügyek, a felebarát öröme, jóléte, a világ égető kérdései iránt kiszárad. 
Az ilyen embernek egész élete önmaga körüli forgás. Erejével és tehet
ségével, tudásával és ismereteivel nem felebarátainak előbbrejutását, 
még szebb életét munkálja, hanem mint valami agy vérzéses, béna em
ber állandó kiszolgálásra vár. Semminek nem tud örülni. Saját munkájá
ban nem talál örömöt. Másokét csak bírálja és lekicsinyli. Elveszti élet
lendületét. Olyan nevetséges emberré lesz, mint az, aki állandóan feje 
fölé tartja kezét, attól félve, hogy egy cserép a fejére eshetik. Az örökké 
önmagáért aggódó ember sohasem tudja megtapasztalni Isten megtartó 
erejét. Nem érzi és nem ad neki nyugalmat és biztonságot emberközpon
tú társadalmunk gondoskodása, közösségének hordozó ereje. Pedig azok 
a keresztyének, akik megengedik maguknak az önsajnálkozás fényűzé
sét, azok száműzik életükből Isten gazdagságát és másokat is megakadá
lyoznak abban, hogy a Krisztusban való élet örömét és biztonságát meg
tapasztalják. Az önsajnálkozó ember mindig az önérdeket ülteti trónra 
és közönbössé válik a társadalmi, közösségi, egész emberiséget érintő 
kérdésekkel szemben. Aki a panaszáradat előtt megnyitja szája zsilip
jeit, — holott csak hálát szabadna adnia mindazért a jóért, amivel meg
ajándékozott az elmúlt 30 év alatt minket az Isten, — az a közösségben 
mohó élősdivé válik és Istennek a felebarát javát, előbbrejutását, életét 
munkáló akaratát is megtagadja.

Jézus az ésaiási igével azt az Istent hirdeti, aki azért lépett be álta
la a történelembe, hogy üdvösségünket, életünket földi és mennyei bol
dogságunkat munkálja. Jézus nem önmagáért élt. Nem saját dicsőségét 
kereste. Jézus sorsközösséget vállalt az emberrel. Ezzel tette nyilvánva
lóvá Istennek emberhez hajló szeretetét. Egyik írónk így ír: „Utálatom 
tárgya, ember a neved.” Háborúk poklát, halálgyárak torkát megalkotó 
ember, ha elénk lép, megkérdezzük: Nincs igaza a költőnknek? Jézus 
mégis így fogalmaz: Szeretetem tárgya, ember a neved.

Az örökkévalóságot és üdvösséget Jézus halála és feltámadása által 
már elkészítette nekünk. Ezért az üdvösségért nekünk embereknek tenni 
valamit olyan nevetséges erőlködés és kísérletezés lenne, mintha egy fes
tőművész kezéből én akarnám kivenni az ecsetet mondván: Majd én be
fejezem ezt a művészi alkotást.

Az ésaiási igével Jézus arra az Istenre mutat, aki mindig a segítség
re szoruló mellé áll. Felemeli a megalázottakat. Letörli a könnyet. Oda
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hajol a beteghez gyógyító és vigasztaló hatalmával. Az aggódó homloká
ról messze űzi a gond felhőjét. Észreveszi, s nem tud elmenni, az emberi 
méltóságtól megfosztottak mellett. Nem állít fel új gazdasági és társa
dalmi rendet, de nem is megy el a társadalmi és gazdasági igazságta
lanság mellett. A szegényeknek örömöt hirdet. Azt hirdeti, hogy nem a 
teremtő Isten örök teremtési rendje kárhoztat egyeseket, osztályokat, 
népfajokat szegénységre és nyomorra. Ezért is kiált „jajt” a gazdagok
ra. Akik gazdagságukat mások rovására gyűjtötték. Akiknek vigaszságát 
és örömét mások sírásának, jajgatásának és átkának zenéje kísérte. Lát
ja azokat az embereket, akiknek asztalára az elmúlt évben sem jutott 
kenyér. Akiknek nem volt békés otthona. Jézus meghirdeti, hogy Isten 
uralma mindig népe, teremtménye, az egész emberiség javát munkáló 
hatalom. Jézus által Isten nem elfordul az emberektől, hanem az embe
rek örömei és gondjai közé jön. Nem szemlélődni, hanem segítséget és 
megoldást adni.

Jézus emberekkel sorsközösséget vállaló szeretetét nekünk ott kell 
folytatnunk, ahol O abbahagyta. Jézus szolidáris szeretete népünkkel 
való együttmunkálkodásra, szolidáris szeretetre késztet minket. A Jézus 
Krisztusban való hit felszabadít az Isten szeretetéről való hír meghirde
tésére. Felszabadít a világ üdvének munkálására. Jézus nyomában járva 
a keresztyéneknek munkálkodni kell minden embert megillető, boldog, 
nyugodt életkörülmények megteremtéséért. Az evangélium arra szólítja 
fel a keresztyéneket, hogy munkálják a békét ember és ember között, 
népek, nemzetek és fajok között. A Jézus által meghirdetett, munkált és 
megszerzett üdvösség az élet teljességét kínálja minden embernek. Az 
üdvösség alatt az ember földi és mennyei boldogságát értjük. Nem lehet 
az egyház sem földi, sem mennyei értelemben az üdvösség hordozója 
ott, ahol mások szolgálata helyett önmagának akar szolgálni vagy má
sokkal kiszolgáltatni magát. Ahol szolgálat helyett uralkodni akar, békes
ség munkálása helyett békétlenséget szít.

A Krisztus mutatta munkás szeretettel kell a kereszyéneknek élni. 
Ahogyan Jézus szeretett, úgy kell ma a szükségben lévőhöz hajolni. A 
békétlennek békességet teremteni. A sebet hordozónak, sebet gyógyítóan. 
A társadalmi kérdések megoldásában tevékenyen részt venni. Mert ha 
angyali nyelven tudok is szólni a szerétéiről, de a beteg édesanyám 
ágyához nem készítem oda a reggelit, ha az emberszámba sem 
vett felebarát néma sikolya nem jut el hozzám, ha belenyugszom abba, 
hogy igazságtalan és embertelen társadalmi struktúrák miatt emberek 
soha ne élhessenek boldogan, emberi méltóságban és örömben, akkor 
frázissá lett minden szép szavam a szeretetről és érzéketlen, kőkemény 
szívemről teszek csak tanúságot.

A krisztusi szeretet nem a hívők kis közösségében egymásnak való 
szolgálat. A keresztyéneknek, az egyháznak minden tevékenységével a 
ma élő embert kell szolgálnia. Amikor Jézusra nézünk, semmivé lesz 
minden privát, individualista megváltás képzet, amelyik a jelen felada
tai elől a mennybe akar menekülni. Az ember hozzá tartozik a terem
tett világhoz, de nincs kiszolgáltatva a természet erőinek. A történelem
ben a történelmet formáló és alakító Isten munkatársa. A törénelem nem 
más, mint az emberek szabad, felelős döntéseinek láncolata. Isten törté
nelmet formáló munkájában az emberre, mint partnerére támaszkodik. 
Isten akarata az emberi akaráson és munkán keresztül valósul ebben a 
világban. Isten akarata valósul meg a beteg, vagy egyedüllevő megláto
gatásában és megsegítésében. De megnyilvánul abban is, hogy nem tud 
belenyugodni abba, hogy hazánkban csak egy ember is legyen, aki csak

323



élvezni akarja mindazt a jót, amit hazánk és társadalmunk minden em
bernek nyújt. Nem ülhet páholyban egyetlen keresztyén sem. Nem lehet 
távoli szemlélője annak a küzdelemnek, amely azért folyik, hogy hazánk
ban többé ne legyen munkanélküli és nyomorgó, fedél nélküli és szám
kivetett. Akik felismerték Jézus Krisztus együttérző és munkálkodó sze- 
retetét, azok nem tudnak félrevonulni öröklakásukba, vagy éppen az egy
kori nyomortanyák helyén felépített otthonaikba azzal az elgondolással: 
Mások öröme és gondja nem érdekel többet. Az ilyen nemtörődömség az 
Istentől kapott felelős szeretet visszautasítása lenne. Amíg a keresztyé
nek itt a földön élnek, soha nem kell szégyelniök azt, hogy az Úrtól 
tanult imádságra támaszkodva a földi élethez szükséges javakat kérik 
az atyától és azokat minden ember számára megteremteni, Istentől való 
feladatnak tekintik. Hiábavaló lenne fényes katedrálisok és templomok 
pompája, buzgó éneklés és imádság, a belső kegyességre alacsonyított 
vallásoskodás, ha a felebarát, embertárs, kortárs kiáltó szüksége nem indí
tana cselekvésre, vagy sikerei és eredményei feletti örömben nem tudna 
osztozni.

Ennek az esztendőnek a küszöbénél Istennek köszönjük meg a mö
göttünk levő 30 évet. Azt a munkát, amit felszabadult hazánkban né
pünk végzett 30 év alatt. Neki köszönjük azt az új hazát, amit a romo
kon épített fel népünk.

Az újesztendő új kezdet lehetősége, amivel megajándékozott min
ket az Isten. Elemi iskolában a házi feladatomat egy alkalommal nagyon 
csúnyán készítettem el. Piszkos volt és hatalmas tintafolt éktelenkedett 
a fehér írkalapon. A feladatot ellenőrző tanítónőm elől igyekeztem elrej
teni hanyag munkámat. Ránézett a füzetre, s tovább ment. — Jól meg
úsztam —, gondoltam, s hirtelen két lappal odább kezdtem az írást. Ké- 
síbb tanítóm újra visszajött. Visszafordította a lapot, s rámnézett vádo- 
lón, számonkérőn. Mégis az új kezdés lehetőségével megajándékozva 
mondta: Jól van, új lapot kezdhetsz, de az mindig ilyen szép legyen. — 
Isten egyházunknak, keresztyéneknek az új kezdet lehetőségét adta eb
ben az évben. Lehet, hogy a múltunk lapjain szeretetlenségünk és hűt- ' 
lenségünk tintafoltjai éktelenkednek. Amikor most Isten új lehetőséget 
és alkalmat ad a felelős szeretet megélésére, akkor ez arra kötelez, hogy 
Jézus után járva munkáljuk népünk és az emberiség javát és az életét. 
Ámen.

Imádkozzunk! Történelemnek Ura! Köszönjük a Jézus Krisztusban 
megmutatkozott szeretetedet. Életet munkáló, embert mentő jóságodat. 
Sokszor tapasztaltuk éltető szeretetedet. Add Szentlelkedet, aki meg
tanít tovább sugározni embertársaink felé a Te szeretetedet. Ne engedd, 
hogy lerázzuk magunkról a felelős szeretet elkötelezését. Add, hogy 
munkálkodjunk hazánk, népünk és az egész emberiség javán és béké
jén. Így legyünk gyermekeid és történelmet formáló munkádban mun
katársaid. Ámen.
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Magyar gályarabok

HAZÁÉRT ÉS EGYHÁZÉRT
A  gályarabság háromszázadik évfordulójára*

Gályarabságra ítélt őseink háromszáz évvel ezelőtt a magyarorszá
gi protestantizmus gyászévtizedének legsúlyosabb hónapjait élték át. 
Börtöneik mélyén a gyűlölet erőszakának, a gályapadokhoz láncolva pe
dig a természet erőinek voltak kiszolgáltatva.

Magyarul vagy szlovákul feltörő imádságaik, anyanyelvükön sutto
gott utolsó szavaik bizonyára feljutottak az igaz Bíró széke elé. Mi azon
ban itt a földön adósai vagyunk még nekik és a történelmi igazságnak 
azzal, hogy korukat, bizonyságtételüket és sorsukat hitelesen megismer
tessük hazánk és egyházunk mai nemzedékével.

Ezt a célt szolgálja a mostani megemlékezés, ezért adózunk ma az utó
dok hálájával és tiszteletadásával emléküknek.

Ma már kellőképpen alig érzékelhető az a politikai, gazdasági, társa
dalmi és vallási feszültség, amely hazánkban a 17. század második felét 
jellemezte.

1. A POLITIKAI FESZÜLTSÉG FORRÁSÁT hazánk akkori föld
rajzi és történeti helyzetében kell keresnünk. A keskeny területre szorult 
Magyar Királyság a Habsburg birodalom keleti védelmi vonala és az 
oszmán birodalom nyugati, előretolt bástyája között feküdt. A török 
ekkor már csaknem másfél évszázada beékelődött hazánkba. Csaknem 
ugyanennyi ideje terjedt el viszont a reformáció is a Kárpátok medencé
jében. Mivel pedig a Fényes Porta a katolicizmusban jobbára a császári 
udvar képviselőit látta, a két felekezet közül inkább a protestantizmus
nak kedvezett.

Az ország négyötöd része a 17. század derekán még protestáns volt, 
bár a vezető pozíciókat katolikus vagy katolizált főurak töltötték be. Va
lójában a császári ház miniszterei kormányoztak, akik még a katolikus 
vallású magyarokat is feltűnően mellőzték minden döntő politikai kér
désben.

A nemzet gerincét képező protestáns nemesség egyes vezetői úgy 
látták, hogy a bécsi udvar még a török portánál is nagyobb veszélyt 
jelent a magyarság számára. A  kétfrontos harcot magától Zrínyi Miklós
tól tanulták, aki — katolikus létére — a protestáns rendekkel együtt 
tüntetőleg otthagyta az 1. Lipót által 1662-re egybehívott országgyűlést, 
mert hívei a hadiadó megszavazásánál is fontosabbnak tartották a val
lásszabadság biztosítását.

* Elhangzott a Budapest—Deák téri templomban, 1975. június 1-én 
tartott emlékünnepélyen.

I .
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Az ügyek titkos mozgatását — még Wesselényi és társai színre
lépése előtt — a dunántúli és felvidéki evangélikusság három kima
gasló képviselője veszi ekkor kézbe: Vittnyédy István, Zrínyi soproni 
bizalmasa, a Csáktornya és Eperjes között szüntelenül utazó és még töb
bet levelező fanatikus lutheránus ügyvéd; Petrőczy István, a Trencsén 
megyei Kasza várának földesura, a későbbi bujdosók egyik kurucvezé- 
re, és sógora: Thököly István, Árva és Szepesség gazdag, befolyásos ura, 
a későbbi kuruckirály édesapja. A titkos tárgyalásokba bevonják a fran
ciaországi tanulmányútjáról éppen visszatérő fiatal erdélyi református 
Bethlen Miklóst is.

Nincs most időnk és terülik arra, hogy a még részben levéltárakban 
lappangó titkos tárgyalások részleteit ismertessük. Legyen elég néhány 
konkrét adat, néhány meghökkentő, Rómába küldött bécsi nunciusi je
lentés. 1663-ban felmerül egy felsőmagyarországi protestáns köztársaság 
gondolata. Merészek a tervek: évi adót fizetnének a Portának, elűznék 
a katolikus püspököket és a jezsuita rendet, szekularizálnák az egyházi 
birtokokat. A Köztársaság élén — hat szenátorral — Károly Lajos pfalzi 
választó állana. — Egy másik titkos jelentés: Vittnyédy el akarja fogatni 
a magyar határon vadászó Lipót császárt. Terve: Petrőczy kaszai várá
ban mindaddig fogva tartani, amíg le nem teszi az esküt a magyar tör
vények megtartására. — A feszültség 1664-ben tetőzött, amikor a vasvári 
békében — a szentgotthárdi győzelem ellenére — a magyarság feje fö
lött „kezet fogott” az udvar és a porta. Ekkor már az eddigi vakmerő 
terveket hevesen ellenőrző Zrínyi Miklós is hajlandónak mutatkozott 
titkos tárgyalásokra Vittnyédy jelenlétében Guitry márkival, a francia 
udvar diplomatájával. Zrínyi váratlan, tragikus halála után arról tudósí
tanak a bécsi nunciusok, hogy maga Vittnyédy ajánlja fel 1666-ban a ma
gyar koronát a francia udvarnak. Gremonville lovaghoz írt titkos levelé
ben azt írja, hogy Magyarország kész volna Bécset megtámadni erdélyi, 
horvát, délszláv, dalmát, oláh és lengyel szövetségeseivel, — mintegy el
ső dunai konföderációval.

A magyar evangélikus nemesség tehát — Vittnyédy szavaival — a 
fenyegető török árvíz megállításánál is fontosabbnak tartotta a félelme
tes udvari tűzvész eloltását. Tervük sajátos módon találkozott a vezető 
katolikus hazafiak látásával, amely ezután a közismert, tragikus végű 
Wesselényi féle összeesküvésben öltött testet. Ennek felszámolása és vé
res megbosszulása lett a gyászévtized első évének szomorú nyitánya.

Különös jelenség, hogy az említett rebellis evangélikus szervezke- 
dők irányító szerepe ekkor csaknem egyszerre ért véget: Vittnyédy még 
1670 elején hirtelen meghalt a Fertő tó partján, Petrőczy a várható letar
tóztatásának hírére Erdélybe bujdosott, Thököly István pedig 1670 vé
gén, Árva ostrom alá vett várában halt meg. A katolikus főuraktól rész
ben független szervezkedésük bizonyítékaként csupán két, tűzből kika
pott üszők marad Bécs zsoldosainak a kezében: a Bethlen Miklóshoz 
Erdélybe és Keczer Ambrushoz Sárosba írt két állítólagos Vittnyédy-levél, 
amely egy gráci titkos ülésen felolvasásra is kerül 1671-ben. Ezeknek a 
leveleknek a tartalma súlyos vádat jelent a dunántúli és felvidéki 
evangélikusság, annak vezetői és prédikátorai ellen. Hitelességük felől 
még ma is megoszlik a történészek véleménye. Bármit igazol is majd a 
levéltári kutatás, a levelek alapján emelt vád — mint látni fogjuk — 
nem azokat sújtotta, akik a szervezkedés szítói voltak, hanem azokat a 
zömében ártatlan protestáns prédikátorokat és rektorokat, akiktől való
ban távol állt a rebellió.
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2. GAZDASÁGI OKAI IS VOLTAK a gyászévtizedet kiváltó vész
terhes feszültségeknek. Előbb — még 1668-ban — a református egyházat 
illető hatalmas Rákóczi-hagyatéknak a katalizált özvegy, Báthory Zsófia 
által történt visszavonása indította a vezető református nemességet arra 
a gondolatra, hogy — Giulio Spinola bécsi nuncius titkos jelentése sze
rint — „elpártolnak őfelségétől”. Utóbb, a Wesselényi-összeesküvés után 
hazánkra kényszerített, aránytalanul nagy adóprés vált az elégedetlenség 
fő forrásává. A nép széles rétegei lázadoztak a katonai terhek új felosz
tása: a gyűlöletes „repartitio" és az elviselhetetlenül magas új forgalmi 
adó, az „accisa” ellen. Fokozta a feszültséget a két évi zsold helyett csu
pán két havi zsolddal elbocsátott, mintegy 8000 főnyi végvári katonaság 
szegénysége és elkeseredése. E gazdasági tényezők mind szerepet ját
szottak az egyre fokozódó elégedetlenség több ízben véres, fegyveres ki
robbanásában.

Az ország zömében protestáns lakossága a gyászévtized hajnalán 
mindent megtett a rákényszerített repartitio csökkentéséért. (Az 1671-es 
bécsi adópátens évi 25 000 váltóforintról 870 000-re emelte fel a ma
gyar hozzájárulás összegét, míg Ausztriáé csak 420 000 és a leggazdagabb 
Csehországé is csak 700 000 forint volt.) Ezt a terhet még a török kiűzésé
nek reményében sem tudta elviselni az ország népe. Egyes nunciusi je
lentések gúnyos szójátékot űzve írják, hogy a legtöbb magyarnak nem is 
a reformáció, hanem a repartitio ügye a fő kérdés. Az adóterhet látta a 
lázadások okának Ampringen János Gáspár, a német lovagrend nagy
mestere is, aki a magyar alkotmány felfüggesztése után, 1673 elején 
az ország kormányzója lett.

Az evangélikus egyházunk további erőteljes elnyomását eredménye
ző népi ellenállásnak e gazdasági összefüggéseit világosan kell tehát lát
nunk. E nép ellenállásban ugyanis több lelkész is részt vett, főleg szlo
vák evangélikusok és rutén pravoszlávok. Ilyen volt pl. az 1671. tavaszi 
Bocskó-féle szervezkedés is, amelyről egyes katolikus vezetők úgy nyi
latkoztak, egy újabb Ziska vagy Császár Péter forradalmár személye 
születhet még belőle.

A teljes anyagi kifosztottságból és ugyanakkor egyházféltésből szár
mazó gyűlölet robbant ki az 1672. tavaszi közismert turolukai esetben is. 
A község evangélikus parasztjai a helybeli és szomszédos lelkészek tud
tával fegyveresen álltak ellen a katonai segédlettel érkező Bársony 
György szepesi prépost, nagyváradi püspök és kísérete erőszakos temp
lomfoglalásának. Az egyik jobbágy a püspök testvérét, Bársony János 
királyi ítélőmestert a templom védelmében a helyszínen megölte. A 
bosszú messze túlterjedt Turoluka népén, — talán le, egészen Szicília 
partjaiig.

Csak fokozták végül a véres retorziót ugyanennek az 1672. évnek az 
őszén az erdélyi bujdosók támadásának a felvidéki sikerei. (Ennek 
is voltak gazdasági rugói, hiszen a harcok célja nem csak az északi vár
megyék felszabadítása, hanem a Thököly és Petrőczy birtokok vissza
foglalása is volt.) A harcok során az eperjesi Petenáda György evangéli
kus prédikátor naponkénti buzdító beszédei és harangzúgás közben el
mondott imádságai olyan lelkesedést váltottak ki a protestáns kurucok- 
ban, hogy azoknak egyik vezére, Pika Gáspár zempléni evangélikus ne
mes előretörő csapatával visszafoglalta a Thökölyek minden elkobzott bir
tokát és templomát, így Árva várát is. E sasfészket környező falvak szlo
vák evangélikus parasztságát fellázította a császáriak ellen. Ez az akció 
— amelyben lelkészek is részt vettek — a gyászévtized egyik legvére
sebb — bár legismeretlenebb — tragédiáját vonta maga után. Kevesen
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tudják, hogy Pika Gáspárt és 25 árvái községi bírót (Thököly evangélikus 
jobbágyait) Spork császári tábornok helyben karóba húzatta. Sőt arra is 
van — még publikálatlan — adatunk, hogy Kollonich Lipót kamarai el
nök, a konvertiták buzgóságával működő, magyarokat gyűlölő püspök a 
Haditanáccsal egyetértésben hetven árvái és liptói férfit, köztük több 
fiatal lelkészt a máltai gályákra deportáltatott a szomszédos Likava vá
rának lázadóival együtt. Ismeretlen sorsuk felderítésével is adós még 
egyháztörténetírásunk.

Mindez 1672 őszén történt, amikor már felállították a rendkívüli tör
vényszékeket. Rá néhány hónapra következett be a magyarországi protes
táns prédikátorok és rektorok első beidézése a judicium delegatum elé.

Ezeket a politikai és gazdasági összefüggéseket látnunk kellett ah
hoz, hogy tiszta és világos képünk legyen a gályarabság közvetlen hátte
réről és jelentőségéről.

3. A TÁRSADALMI ÉS EGYHÁZI PROBLÉMÁKHOZ IS egészen 
közel léptünk az eddigiek felvázolásával. A háttérben ugyanis mindket
tő ott lappangott, mégpedig elemi erővel. Az amúgyis szegény, két ol
dalról kifosztott nép elnyomását a bécsi miniszterek szorgalmazták, az 
erőszakos templomfoglalásokat pedig maga I. Lipót rendelte el. Ám mind
kettőt a bécsi Haditanács hajtotta végre. Rendelkezésünkre állanak a 
Hofkriegsratnak (consilium bellicum) a titkos iratai, amelyekből ma 
már nemcsak sejtjük, hanem ismerjük is annak totális gépezetét. Míg a 
katolikus klérus az összeesküvés leleplezésekor mentelmi jogot nyert, 
addig a protestáns lelkészek és hívek teljesen védtelenül lesznek kiszol
gáltatva az eredetileg katolikusok által épített, majd utóbb saját építésű 
templomaik fegyveres elvételének, Soprontól Pozsonyon, Lőcsén és Eper
jesen át egészen Kassáig.

Kezdetben egy emberként áll ellen az egyház népe. Ám amikor ezért 
minden ellenálló „eretnek” egyúttal rebellisnek is minősül, ami egyúttal 
fej- és jószágvesztést is jelentett, kezdett megoszlani a porig megalázott 
nép és egyház vezetőinek, papjainak és tanítóinak a véleménye és ma
gatartása. Ilyen előzmények után, ilyen embertelen feszültségek között 
került sor a pozsonyi, majd szepesváraljai rendkívüli törvényszékek ösz- 
szehívására.

II.
1673 és 1675 között beteljesült az a jóslat, amelyet alig egy évtized

del korábban a jezsuita rend egyik Győrben előadott iskoladrámája egy 
véres jelképpel megjövendölt. Ott ugyanis 1662-ben egy komédiát adtak 
elő, amelyben a „szabadság” szimbolikus alakját felakasztották, a pro
testáns „religio” -nak pedig fejét vették. Többen, mint Vittnyédy is, már 
ekkor látták, milyen sors vár nemsokára az országra.

Két református és négy evangélikus szemtanú rab-prédikátor illetve 
rektor egykorú, latin nyelvű írásaiból viszonylag könnyen nyomon követ
hetjük a drámai eseményeket. Ezek közül a két református: Kocsi Cser
gő Bálint és Otrokocsi Flóris Ferenc gályarab is lett; az evangélikus 
Burius János korponai lelkész Pozsonyban a száműzetést választotta; 
Lányi György, Masznyik Tóbiás és Simonides János emlékíróink pedig 
hazai börtönök után az itáliai gyalogút kínjait vállalták, ök, mint szem
tanúk, részletes leírást adtak a pozsonyi perekkel kapcsolatos események
ről, míg más evangélikus exulánsaink a nehéz napok egy-egy részletéről 
hagytak ránk érdekes és izgalmas tudósítást (pl. Klesch Dániel, Reiser 
Antal, Sexty János, Mazari Kristóf, Pilárik Ésaiás, vagy Tarnóczy Már
ton és Liefmann Mihály püspökök).
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1. Megtudjuk ezekből a hiteles emlékiratokból, hogy az első lelké
szeket még az 1671-es összeesküvési per során idézték be Pozsonyba, és
pedig az egyik főbűnösnek tartott Katinka Joachim trencséni evangéli
kus püspököt Illaváról és a 83 éves Drábik Miklóst, a volt ledniczei cseh- 
morva prédikátort. Drábik lázító iratait nem más, mint barátja és mun
katársa, a nagy Comenius adta ki még 1657-ben „Lux in tenebris” cím 
alatt. Ezt az írást állítólag Kalinka püspök is terjesztette. Mivel benne 
a szerző a Habsburgok közeli bukását jövendölte meg, Drábikot kora 
ellenére 1671. április 30-án kivégezték, Kálinkét pedig, az evangélikusok 
rangidős püspökét száműzték az országból.

2. Ez után az érzékeny veszteség után 1672-ben 15 evangélikus lel
készt idéztek a nagyszombati rendkívüli törvényszék elé, azzal a vád
dal. hogy ellenállást tanúsítottak a templomok elvételekor. Szabadulá
suk egyetlen útjaként, mint a későbbiek során is, térítvény, ún. rever- 
zális aláírását jelölték meg. Ennek három formája volt. Áttéréssel és ez
zel együtt sok előnnyel járt együtt az egyik, az egyházi hivatalról való 
lemondással és ezzel együtt szabadulással a másik, s „önkéntes” szám
űzetéssel, exuláns sorral a harmadik. A nagyszombati beidézettek mind 
a harmadik utat választották: exulánsokká lettek és főként német terü
leten — ahonnan jó részük jött is — folytatták Isten igéjének a hir
detését.

3. Ilyen előzmények után került sor 1673. szeptember 25-én, nem sok
kal a bujdosók támadása és az árvái, liptói lázadások véres leverése, 
valamint a magyar alkotmány felfüggesztése után 32 felvidéki evangéli
kus és 1 református lelkésznek Szelepcsényi György primás sajátkezű 
aláírásával történő beidézésére Pozsonyba. Bécs akkor már felmentve 
érezte magát a magyar törvények megtartása alól, és nem is igyekezett 
szabályos bírói úton eljárni. Statáriális eljárással folytatta le tehát a 21 
tagú rendkívüli törvényszék tanácskozásait, Szelepcsényi primás, királyi 
helytartó elnökletével.

Az előző évben erőszakkal elvett evangélikus templom tőszomszéd
ságában, az érseki palota egyik termében folyt a tárgyalás, amelyen 
azonban a két fővádlott nem jelent meg: Fekete István dunántúli evan
gélikus püspök Kőszegről — aki Vittnyédy legbizalmasabb, titkokba be
avatott barátja volt — és Losonczi református lelkész Veszprémből. A 
védelmet két pozsonyi evangélikus ügyvéd látta el (Roesler és Heisler) 
az egykorú források szerint „bátran és bölcsen”, de eleve eredménytele
nül. Még az elhangzott vádbeszédek jegyzése is tilos volt számukra.

Nem érdektelen, ha röviden megvizsgáljuk, milyen vádakat hozott 
fel ellenük Majláth Miklós királyi ügyész, aki mellett ott elnökölt Sze
lepcsényi érsek, és ott volt többek között Kollonich Lipót bécsújhelyi 
püspök is Széchényi György győri püspök, kalocsai érsek és más kato
likus főpapok társaságában.

Burius négy csoportba foglalta össze a vádakat: 1. bűntetteket kö
vettek el az állam és a katolikus egyház ellen, 2. királyellenes lázadáso
kat szítottak, 3. ellenséges külföldi hatalmakkal álltak összeköttetésben,
4. megkínoztak és legyilkoltak több római katolikus papot.

A kihallgatások idején súlyos kínzásoknak vetették alá a legtöbb 
vádlottat. Mégis csupán egyetlen lelkész roppant össze ekkor lelkileg és 
katolizált: Suhajda Mátyás. Szelepcsényi látványosan pártfogásába vette, 
társai azonban csak így emlegették: a Júdás.

Az egyik világi bíró, a nemrég katolizált Illésházy György mégis azt 
mondta a tárgyalás során, hogy „itt nem vallásról, hanem lázadásról
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van szó” (Hic non est rés religionis, séd rebellionis). Aki azonban kato- 
lizált, jól láthatjuk, hogy nem számított többé rebellisnek.

A vád és védelem elhangzása után négy vádlottra halálos ítéletet 
mondott ki a bíróság, így a távollevő Fekete püspökre, az időközben kül

földi közbenjárásra hazaengedett, de most ismét beidézett Kalinka Joa- 
chim püspökre, vejére, Tarnóczy Mártonra, Bars-Nyitra és Pozsony „fia
tal” püspökére, és Sinapius Dániel radványi lelkészre. A drákói ítéletre 
jó ürügyül szolgált Bársony György nagyváradi püspöknek 1671-ben, a 
gyászévtized nyitányaként megjelent hírhedt könyve, a „Veritas totó mun- 
do declarata” (Az egész világnak kihirdetett igazság). Ebben Bársony ki
mutatta, hogy a császár több, részletesen kifejtett okból nem köteles 
többé megtartani a protestánsok vallásszabadságát biztosító törvényeket, 
sőt, a szerinte még mindig érvényben levő 1523-as, illetve 1525-ös törvé
nyek szerint jogosult eljárni, tehát fej- és jószágvesztésre, illetve mág
lyahalálra kell ítélnie a protestánsokat.

A négy halálos ítélet kimondása után 26 vádlott várt további sor
sára. Hosszas huzavona után úgy döntöttek a bírák, hogy kegyelmet kap
nak, akik kivándorolnak az országból, vagy lemondanak lelkészi állásuk
ról. Fenyegetés és rábeszélés váltogatták egymást, míg végre kiki e két 
lehetőség közül választott. Ezt a „kegyelmet” végül minden vádlottra, 
tehát a halálra ítéltekre is kiterjesztették, azzal a feltétellel, hogy az 
exulánsok 30 napon belül kötelesek családjukkal együtt elhagyni az or
szágot. Fenntartotta azonban az ítélet indokolása, hogy a vádlottak mind 
„hűtlenséget és felségsértést” követtek el és csak királyi kegyből kaptak 
felfüggesztett és mérsékelt ítéletet.

A száműzetést vállaló aláírók (a „subscribálók”) gondolatainak így 
adott kifejezést emlékirataiban Burius János: „Akaratunk ellenére és 
kényszerítésből tettük. . .  de ha bűn a számkivetés, akkor bűnt követtek 
el a pátriárkák, próféták és apostolok is .. ” Ugyanakkor voltak kortár
sak, akik a térítvény aláírását keményen elítélték és így írtak: „A szám
kivetésbe menők a gyülekezetei és a nyájat. . .  elhagyják, mások nem 
kevés botránkozására, s így Isten, lelkiismeretük és ekklézsiáik ellen 
vétvén, magukat és nemzetüket eltörölhetetlen mocskokkal és vétkekkel 
bemocskolták..,” (Kocsi Csergő Narratio-ja alapján Bőd Péter: Kőszik
lán épült ház ostroma. Pest, 1866, 19. o.). — Háromszáz év után mi ne 
üljünk az ítélőszékbe, hanem hagyjuk az ítéletet az igaz Bíróra!

4. Időközben a pozsonyi törvényszékkel párhuzamosan ún. vegyes
bíróság ült össze Szepesváralján is 1674 februárjában Bársony György 
püspök, szepesi prépost elnökletével (judicium compositum). 41 újabb 
evangélikus lelkészt idéztek be ide a császár elleni lázadás vádjával. 
Különös nyomatékkai esett latba Vittnyédy István Keczer Ambrushoz írt 
állítólagos levelének ez a szakasza: „Igen jó volna, ha az erdélyi szent 
Corona titkon levelet íratna a prédikátoroknak mindenfelé, hogy jól dis- 
ponálják a népet. . .  a fegyverfogásra, ha jel adatik. . .  A bányavároso
kat, Pozsonyt, Kassát, Eperjest, Lőcsét, Trencsént, Árvát, Liptói, Turócot 
és a többi helyeket az illető superintendenseik és espereseik tartják ké
szenlétben”.

Bármennyire cáfolták az ártatlan lelkipásztorok a vádak igazságát, 
a bíróság május 2-án mind a 41 vádlottat elmarasztalta a lázadás bűné
ben, és családjukkal együtt száműzetésre ítélte őket. Azok a lelkészek és 
tanítók, akik itt nem jelentek meg, részben a szabad királyi városokban, 
részben a Lengyelországnak elzálogosított 13 szepesi városban kerestek és 
találtak menedéket. Ezek vezetősége ui. szigorúan megtiltotta a prédiká
toroknak, hogy bármilyen idézésen megjelenjenek.
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5. A magyarországi protestantizmus gyors felszámolásának így re
mélt sikerén felbátorodva került sor a statáriális tömeg-perre Pozsony
ban. 1674. március 5-re ide idézték hazánk 27 vármegyéjének valameny- 
nyi protestáns lelkészét és tanítóját. Széchényi György püspök meg is 
mondta, hogy „a protestánsok számára olyan hurok készül, amelyet, ha 
nyakukba ránthatunk, soha többé az evangéliumi vallás hazánkban láb
ra nem áll” . A katolikus főpapság azt remélte, hogy ezzel végleg kiirtja 
a lutheri és kálvini „eretnekséget” az országból. A rebellio vádja tehát 
jó ürügynek és vissza nem térő alkalomnak kínálkozott a protestáns re- 
ligio kiirtására. Mi azonban azt is tudjuk, hogy ezzel egyúttal jóvá akar
ta tenni saját rebelliójának vétkeit, és el akarta terelni Bécs figyelmét 
mindazokról a még élő katolikus főurakról és főpapokról, akik csakugyan 
részt vettek a Wesselényi-féle összeesküvésben.

A Hódoltság területéről beidézetteknek a budai pasa megtiltotta a 
részvételt. Végül is 336-an jelentek meg Pozsonyban: 284 evangélikus és 
52 református vádlott. El sem fértek már az érseki palotában, csak az 
udvaron és a gabonapiacon. A tömegből hatosával vezették be a vádlot
takat a tárgyaló terembe. Legtöbbjüknek még a nevét sem tudták. A vá
dak nagyobbára ugyanazok voltak. Különösen Kocsis Cergő és Otrokocsi 
Fóris írja le őket részletesen. Most is a Vittnyédy-levelekben foglaltak 
után érdeklődtek nagy buzgósággal, ám Otrokocsi meg is jegyezte: „Kö
zülünk legtöbben nem is hallottak Vittnyédyről, azt se tudták, hogy 
volt-e, vagy van-e a világon.”

A másik legtöbbet emlegetett vád a törökbarátság volt. Amint az 
1671-ben, Pozsonyban idézése közben elhunyt Czeglédy István kassai ref- 
prédikátornak, vagy 1672-ben a pozsonyi ev. lelkészeknek az esetében 
tették, most is azzal vádoltak többeket, hogy „azt prédikállották volna, 
hogy az Űr Isten tovább is tegye győzedelmessé az Török Nemzetséget”, 
az ausztriai ház ellenében. Hivatkoztak az előző évben megjelent, Győ
zedelmeskedő fegyver című könyve, amelyet török által pénzelt prédi
kátornak tulajdonítottak. Nem tudták, hogy a bujdosók tábori imaköny
véről volt szó, amint a címe is bizonyítja: „Győzedelmeskedő fegyver, 
vagy az igaz magyaris magyar tábornak szükséges alkalmatosságaira íra
tott könyörgések. . . ” .

Ugyanakkor való igaz volt, hogy a protestáns nemesség egyes kép
viselői, mint pl. Petrőczy István igenis folytatott továbbra is titkos, sze
mélyes tárgyalásokat a törökökkel, így pl. Budán Köprili Ahmed nagy
vezérrel, sőt a Portán a szultánnal is. E tárgyalásokról azonban a prédi
kátorok bizonyára mit sem tudtak. Ám Panajotti, a Porta görög tolmá
csa, aki egyúttal a bécsi udvar fizetett kémje is volt, mindenről azonnal 
tájékoztatta az illetékeseket. A Haditörvényszék utasítására ezért faggat
ták a vádlottakat és fenyegették őket is halálbüntetéssel.

A súlyos lelki krízisben levő beidézetek kétharmada a száműzetést 
választotta. Ekkor azokat a vádlottakat, akik az eléjük tett térítmény 
egyikét sem voltak hajlandók aláírni, az ország hat különböző börtönébe 
szállították. Ezek összesen 93-an voltak, köztük 46 evangélikus és 47 re
formátus. A Nyitra megyei Lipótvár és Berencs, a Pozsony megyei Eber- 
hard börtöneibe, valamint Sárvár, Kapuvár és Komárom férges, bűzös 
börtönpincéibe zárták a foglyokat. Csaknem egy teljes esztendeig tartott 
itt emberfeletti szenvedésük. Egyesek nem bírták a rettenetes börtön
viszonyokat, a piszkos török hadifoglyok társaságát, a testi-lelki nyomort, 
s végül is: engedtek a jezsuiták folytonos zaklatásának. A legtöbb ember
telenséget a lipótvári börtönben Kellio Miklós jezsuitától és egy sánta ka
tolikus tanítótól, Bene Jánostól kellett elszenvedniük. Árnyékszékeket
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tisztítottak, utcát sepertek, sáncot ástak a vár körül, meszet kevertek, ge
rendákat cipeltek, zabot rostáltak. Máskor a templom és a papiak sáros 
udvarát rakták ki kővel, vagy a bástyákba talicskáztak földet. De ha 
munka közben nem engedelmeskedtek, vagy nem hajtottak térdet az ol- 
táriszentség előtt, őreiktől súlyos ütéseket kaptak karjukra, lábukra, vagy 
a fejükre. A pincékbe, ahová „pihenni” tértek, a hemzsegő kígyók, bé
kák és bogarak miatt nem volt pillanatnyi nyugtuk sem. A tél beálltá
val éjjelre sokszor a szemétbe bújtak, vagy csaknem egymásra feküdve 
zsúfolódtak össze a földön. Így azonban a kezükre és lábukra vert va
sak miatt akaratlanul is súlyos sebeket ütöttek egymás testén.

Ilyen körülmények között végül is 18-ra csökkent azoknak az evan
gélikus raboknak a száma, akik semmiféle reverzálist nem voltak haj
landók aláírni. Ezeket Kollonich utasítására 24 ref. társukkal együtt a 
spanyol gályákra irányították.

III.

A GÁLYARABSÁGRÚL, mint büntetésről korábban nem szóltak 
hazai törvényeink. Ismerte azonban az osztrák büntetőjog praxis crimi- 
nalisa. Mór a 16. századból van arról feljegyzésünk, hogy a bécsi kor
mánytól főleg a velencei tanács kért gyakran rab evezősöket. Közvetíté
sükkel néhány esetben hazánkban is sor került arra a 17. század elején, 
hogy egy-egy földesúr elvetemült bűnösöket küldött a gályákra.

1. Protestáns prédikátoraink gályákra való küldésének a gondolata 
ennek ellenére Kollonich Lipóttól származik. A magyar- és protestáns
gyűlölő akkori bécsújhelyi püspök és kamaraelnök — később bíboros ér
sek is — mint egykori máltai lovag, maga is harcolt a gályákon a tö
rökök ellen. A bírák közül egyedül ő ismerte tehát látásból a büntetés
nek ezt a brutális formáját. A Haditanácsnak 1672-ben ugyancsak ő 
ajánlotta a rebellisek gályabüntetését, így Pika társainak is valószínűleg 
ő volt a hóhéra. Az azonban talán még Kollonich elképzeléseit is felül
múlta, hogy mintegy negyven tekintélyes és tudós protestáns egyházi ve
zető — köztük püspök, esperes, igazgató és tanár — vegye parancsára 
megbilincselve a vándorbotot és vállalja, hogy hazájáért és egyházáért 
vasraverve, kipeckelt szájjal szenvedjen az evezőpadokon.

Abból a 18 ev. hitvallóból, aki mindezek tudatában sem írt alá re
verzálist, ketten mégsem indulhattak el a nagy útra. Egyikük a 70 év 
körüli Szentmiklósi János kajári esperes már olyan erőtlen volt, hogy 
bent tartották a lipótvári börtönben, ahonnan azután „a császár különös 
kegyelméből” egy év után hazaengedték. A másik fiatal rab volt: a 
46 éves, nyltrai származású Svetzki András már elítélten, de elindulása 
előtt halt meg a sárvári börtönben. Megrendült rabtársai 1675. vízke
reszt ünnepén a 85. zsoltárt énekelték bilincsbe vert holtteste mellett.

A bizonyára ma is megrendült szívű utókor előtt hangozzanak el 
most a gályarabságra ítélt és Itáliába hurcolt és mindvégig kitartó evan
gélikus raboknak a nevei. BORHIDAI Miklós rábaszentandrási lelkész, 
BVGÁNYI Miklós sajógömöri lelkész, EDVI ILLÉS Gergely malomsoki 
lelkész, GÖCS Mihály kálnói esperes-lelkész, LÁNYI György korponai 
iskolaigazgató, LEPORINI Miklós poltári lelkész, MASZNYIK Tóbiás il- 
lavai káplán és iskolaigazgató, MAZÁRI Dániel tamási lelkész, NIKLÉ- 
CZI Boldizsár alsósztrégovai lelkész, és testvére NIKLÉCZI Sámuel új
bányái lelkész, PAULOVITZ Mihály turócszentmártoni iskolaigazgató, 
SIMONIDES János breznóbányai iskolaigazgató, STELLER Tamás besz
tercebányai iskolaigazgatóhelyettes, TINKOVITZ János lésti lelkész, TU-
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RÓCZI VÉGH András füleki lelkész, Z SÉDENYI István dörgicsei
lelkész.

Tíz vármegye területéről indultak el a félelmetes ismeretlenségbe. 
L egtöbben voltak Nógrád falvaiból: hatan gyülekezeti lelkészek.

A börtönélet után még nagyobb szenvedések vártak rájuk. Grazon 
á t Triesztig Kocsi Csergő szavaival „gyalog szállíttatnak a nagy vasak
ban, fagyon, vízben, sárban hajtatnak a katonáktól, taszigáltatnak, döföl- 
te tnek , pálcákkal verettetnek, nem lévén alkalmatosak a menetelre. 
Triestumig oly kegyetlenséggel hajtják őket a vasban, hogy hasonlót sen
ki nem hogy látott volna, de még nem is olvasott. Mert a fagyon, kövön 
m ezítláb  úgy kényteleníttetnek utazni, hogy az elhasadozott, s a vastól 
is elrontatott lábokkal véresen festik vala a köveket. . .  De még kovácsot 
sem adtanak vasaik levételére ..

Lemállott sarujuknál és elszakadozott ruhájuknál is jobban fájlal
ták azonban, hogy lenyírták szakállukat és bajuszukat is. A Kollonich 
által kíséretükre felkért Gemanner György császári kapitány is sokszor 
kegyetlenül bánt velük. Eddig is meggyötört testüket sokszor vonszolni 
is nehéz volt a meredek hegyi utakon, — de a kapitány nem ismert kí
méletet. Csak Trieszt és Theaté börtöneiben pihentek meg pár napra, de 
sokukat a testi erő már teljesen elhagyta.

Különösen két legidősebb társuk szenvedett sokat, mert mind a ket
tő 70 éven felül volt és sok korábbi próbát állottak már ki. Illés Gergely 
vérhast kapott, össze is esett az úton. Megengedték neki, hogy szamárra 
üljön Abruzzo sziklás hegyi útjain, de társai is alig bírták támogatni, 
hiszen kezük, lábuk bilincsben volt. 1675. április 28-án ő lett egyházunk 
első itáliai vértanúja: a szamárhátról leesett a földre és agyonzúzta ma
gát. Gemanner el sem engedte temettetni, a menetnek tovább kellett men
nie. — Egy héten belül kilehellte lelkét az öreg Gócs Mihály nógrádi es
peres is. Egy rázós parasztszekéren halt meg, a Capua és Aversa közötti 
úton.

A fiatalabbak közül háromnak különös szerencséje volt. Május 1-én 
hajnalban Lányi Györgynek, az esti szürkületben pedig Masznyik és 
Simonides rektoroknak sikerült megszöknie, kihasználva őreik figyel
metlenségét. De még azután is sok szenvedés és próba várt rájuk.

Így érkezett meg az egyre fogyó menet Nápoly városába. Helvét 
hitvallású társaikkal együtt most már csak hamincan voltak. Má
jus 8-án fejenként 50 aranyért eladták őket a gályákra. Itt várt rájuk a 
legsúlyosabb szenvedés. A forró napsütésben az evezőpadokhoz láncol
va, török foglyok és más rabszolgák között kellett félmeztelenül evezniök, 
és a korbácsütéseket tűrniök. A súlyos evező — írja Kocsi Gergő — 
minden rántásra majd a karjukat tépte ki, ha szembekapták a hullá
mokat. Ilyenkor még a szájukat is felpeckelték, hogy ne jajgassanak.

Nem csoda, ha a betegség és a halál aratott közöttük. 1674 augusz
tusában a 45 éves Borhidai Miklós hunyta le szemét Nápolyban. Zséde- 
nyi István, akit egy másik gályára irányítottak többek között Mazári és 
Tinkovitz társaságában, agyhártyagyulladást kapott a hőségben. Agoni
zált a hajón, testét a parancsnok kishíján a tengerbe dobatta. Végül fel
épült, de mindkét vele evező társának meg voltak számlálva a napjai. 
A 60 éves Mazári Dánielt hiába várta haza Nógrádba családja és gyüle
kezete, vagy Wittenbergben tanuló Kristóf fia: 1675 decemberében Szi
cília partjainál meghalt. Ugyanez a sors várt két hónapra rá a velük eve
ző, ugyancsak 60 év körüli Tinkovitz Jánosra. A hét hónapi evezéstől ki
merülve visszakerült a nápolyi rabkórházba, ahol aznap adta vissza lel
két Teremtőjének, amikor társai számára felvirradt a szabadulás napja.
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— Ugyanitt fejezte be talán még tragikusabb sorsú fiatal életét 4 hó
nappal előbb, október 5-én a 28 éves turóczi rektor, Paulovitz Mihály is, 
akihez annyi reményt fűztek kortársai. E „becsületes augustanus” (így ír 
róla egyik református társa) négy napig feküdt temetetlenül, majd két 
török rab, követ kötve rá, a tengerbe dobta. Kocsi Csergő megdöbbenve 
írja le további sorsát: a viharos tenger kivetette testét, amely kutyák és 
madarak eledele lett.

Szenvedésük részletezéséből legyen elég ennyi. Igazat adhatunk 
Okolicsányi Pálnak, aki 1710-ben így ír első átfogó evangélikus egyház- 
történetében: „gályarabjaink szenvedései oly rettenetesek, hogy az utó
kor alig találja majd hiteleseknek, ha olvassa” .

2. A gályák evezőcsapásaival párhuzamosan megfeszített erővel 
folyt kettős kísérlet is rab prédikátoraink megmentésére. Mindkét irányú 
fáradozásra csak a legmélyebb hálával gondolhatunk. Az egyik erőfeszítés 
Európa protestáns államainak a közbenjárása volt a bécsi udvarnál és 
a nápolyi spanyol alkirálynál. Időnk és terünk nem engedi, hogy részle
tezzük a holland, angol, svájci, valamint svéd, brandenburgi vagy szász 
intervenciónak a külön tanulmányt és külön ünnepi előadást is érdem
lő nagyszerű fejezeteit. Különösen Hamel Bruyninx Henrik bécsi holland 
követnek és Oxenstierna Benedek bécsi svéd követnek fáradhatatlan 
erőfeszítéseit kell kiemelnünk ezen a téren.

A sok diplomáciai bölcsességet, tapintatot és ügyességet igénylő köz
benjárás mellett ugyanilyen hálával tartozunk azoknak a neves és név
telen velencei és nápolyi, többnyire evangélikus vallásű kereskedőknek, 
akik nem kímélték idejüket, pénzüket, testvéri szeretetüket hittestvéreik 
kiszabadítása érdekében. A nápolyi Veltz György és testvére, Veltz Fü- 
löp nagy gyűjtő akciót indított megváltásukra, s maguk is 100 aranyat 
ígértek fejenként szabadulásukért. Velencében Sorer János és Lauber Má
tyás, Bécsben dr. Zaffius Miklós, a kiváló orvos-lelkész és Zollikofer 
Mihály tettek meg mindent érdekükben, a leleményes és személyes dia- 
kónia minden eszközével.

A sokirányú közbenjárás végül is eredményhez vezetett. Ebben Bécs 
és Nápoly szorult katonai helyzete is segített: a Franciaország elleni sür
gős holland segítség csak a gályarabok kiszabadítása árán volt biztosít
ható. A kiváltásra Lipót végül engedélyt adott, a holland kormány pedig 
utasította Ruyter Mihály tengernagyot, hogy a spanyol hajóhad megse
gítésére indulva keressen módot kiszabadításukra. 1676. febr. 11-én
— miután hajóhadával megjelent Nápoly kikötőjében — a spanyol alki- 
rály elrendelte a gályarabok szabadon bocsátását.

A  nagy megpróbáltatás után sorra nyílták meg előttük szívek, csalá
dok és gyülekezetek ajtajai Nápolyban, Velencében, majd Zürichben. 
Turóczi Végh András életének fáklyalángja is külföldi hittestvérek köré
ben aludt ki 1676. június 17-én, a svájci Chur városában.

Tizenhat ev. gályarabunk közül végül is csak minden második ma
radt életben. De még ők is csak hosszas külföldi tartózkodás után tér
hettek többnyire haza, nem is mindannyian. Sírjaik ma Szicíliától Nápo- 
lyon és Svájcon át német és szlovák területen domborulnak vagy hor
padnak. Csupán egyről tudunk hazánk területén biztosat: Zsédenyi 
Istvánról, akiről így szól az anyakönyv: „Itt Mentselen végezte el ditsé- 
retes jó életét és innen vitetett a’ ditsőségbe” .

*

Ma, amikor 300 év után emlékezünk a hazáért és egyházért minden 
áldozatot örömmel vállaló rab prédikátor őseinkre, nem fejezhetjük be 
emlékezésünket két történelmi igazságnak a megemlítése nélkül. Az
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egyik az, hogy oly sokat szenvedett magyar hazánk éppen a mi száza
dunkban, a mi nemzedékünkben és a mi társadalmi rendszerünkben 
szabadult meg végleg a négy évszázados megalázó feudális függőségből, 
amely ellen éppen protestáns őseink fogtak fegyvert vagy vállaltak gá
lyát is a végső szabadság reményében és bizonyosságában.

A másik megállapítás egyházunkkal kapcsolatos. A magyar protes
tantizmus éppen a vázolt politikai, gazdasági és társadalmi alárendelt
sége és kiszolgáltatottsága miatt századokon át küzdött azért, hogy meg
szűnjék függőségi állapota és egyenrangú legyen a többi felekezet között. 
Őseinknek ez a reménysége is napjainkban vált valóra, lett mindnyá
junk által megtapasztalt történelmi igazság.

Hazájuk és egyházunk szabadságáért küzdő őseinkre emlékezve ad
junk ma hálát, dicsőséget és tisztességet teremtő Istenünknek a mi 
Urunk Jézus Krisztus által, amiért nemzedékünk békében és szabadság
ban élhet hazájának és egyházának, sőt azon túl is ma már az egész, 
emberiségnek.

Dr. Fabiny Tibor

RELIGIO VAGY REBELLIO*
Az 1674. évi pozsonyi törvényszék a megidézett protestáns lelkésze

ket Vittnyédy István soproni ügyvéd két levelére hivatkozva azzal vá
dolta, hogy — a Wesselényi-féle összeesküvés kapcsán — felkelést szí
tottak és terveztek. Azóta is ismételten felvetődik a kérdés, a religio vagy 
a rebellio volt a protestáns lelkészek üldözésének és szenvedésének oka?

Az előzmények több, mint egy évszázadnyira nyúlnak vissza. A már 
akkor jezsuita befolyás alatt álló Habsburg uralkodó, I. Ferdinánd 1561- 
ben telepíti be a jezsuitákat Magyarországra s ettől kezdve az Oláh Mik
lós esztergomi érsek által képviselt reformációellenesség fokozott lendü
letet kap.

A Jézus-társaság az eretnekek kiirtására és a pápai szék hatalmá
nak védelmére alakult. Célja eléréséhez a katolikus uralkodók hatalmá
nak felhasználására törekedett. Az uralkodók pedig a jezsuitákban ta
láltak alkalmas eszközt abszolutikus hatalmuk kiterjesztéséhez és biz
tosításához. Mindehhez a jezsuiták nagyon is használható etikai alapel
veket nyújtottak.

Hogy mit jelentett ez az összefonódottság, az a Habsburgok Erdély
hez való viszonyában vált leleplezővé. A három részre szakadt ország
ban szüntelenül törekedtek arra, hogy hatalmukat Erdélyre is kiterjesz- 
szék, Erdély azonban őrizte önállóságát és biztosította lakosai szabad val
lásgyakorlatát. Már az 1550. évi tordai országgyűlés kimondta, hogy sen
ki se háborítson mást a vallásában.

A jezsuitákat Báthory István fejedelem tanító tevékenységükért fo
gadta be. Azonnal megindul erőszakos térítésük is. Báthory Zsigmondot 
— már az ő neveltjüket —, kit jezsuita gyóntatója ráveszi arra, hogy Er
délyt Habsburg Rudolfnak eladja, ill. átadja, ő maga pedig szerzetes le
gyen.

* A  k ö v e tk e z ő  d o lg o z a to k  a g á ly a ra b -é v fo rd u ló  a lk a lm á b ó l írt te r jed e lm eseb b  
ta n u lm á n yok n a k  csu p á n  részlete i. A  k ö n y v tá r i és levéltári h iv a tk ozá sok a t h e ly 
szű k e  m iatt el k e lle tt h a gy n u n k .
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Bár tettét megbánva visszatér Erdélybe, tettével okot és lehetőséget 
adott Rudolfnak, hogy Erdélyre küldje Mihály havasalföldi vajdát és 
Básta császári tábornokot, kinek megtorló rémuralma az erőszakos ka- 
tolicizálással párosult.

Az események nyomán nyilvánvalóvá vált a Habsburg abszolutizmus 
és az ellenreformáció nemzetellenessége. Ettől kezdve az összekapcsoló
dott Habsburg és jezsuita érdekkel szemben a magyar nemzeti függet
lenségért és a vallásszabadságért folyó védekező küzdelem is összefo
nódik. Ez az összefonódottság jellemezte az erdélyi fejedelmek harcait, 
majd Thököly és Rákóczi szabadságharcát is.

Országgyűlések és békekötések sora követeli a jezsuiták kitiltását az 
országból, ők azonban a Habsburg uralkodók védelmét és támogatását 
élvezve egyre nagyobb befolyásra és hatalomra tettek szert, irányításuk 
és módszereik egyre erőszakosabbak lettsk.

Az 1620-ban, Bethlen Gábor alatt megtartott besztercebányai ország- 
gyűlés nemcsak a jezsuiták kitiltását ismétli meg, hanem külön határo
zatot hozott, hogy „Pázmány Pétert, ki magát mind irat, mind szó, mind 
tett által rossz hazafinak bizonyította, ki a jelen mozgalomnak tulajdon
képpeni oka, mint a közbéke háborítóját örökre száműzi” .

Később, 1644-ben Rákóczi György proklamációjában is ezt olvassuk: 
„A klérus örökös országává akarja tenni Magyarországot az ausztriai 
háznak, s a maga vallásán levő világiakon is mind lelki, mind testi
képen uralkodni. . . .  A jezsuita szerzet az ország szabadságának romlá
sára, az evangelica religio elnyomására minden módon törekszik.”

A gyászévtized eseményei sem függetlenek az erdélyi eseményektől. 
II. Rákóczi György 1657. évi szerencsétlen lengyelországi hadjárata után 
mind a török szultán, mind a Habsburg császár Erdély után nyújtják 
kezüket. 1660-ban, a gyalui vereség után II. Rákóczi György belehal se
beibe, s mindegyik nagyhatalom a maga emberét szeretné a fejedelmi 
székbe segíteni.

Az események lehetőséget adnak a töröknek a támadásra, a császár
nak pedig arra, hogy a királyi Magyarországot a török elleni védelem 
címén német zsoldos katonasággal lepje el. A török hódít, pusztít és rabol, 
legnagyobb kiterjedését éri el hazánkban. A német katonaság kerüli a 
harcot, hogy a törököt ne ingerelje, és hasonló pusztítást végez az or
szágban, mint a török.

Vittnyédy István 1661-ben ezt írja:„Ügy látom, ezek az német hadak
nak országunkban való beszállítása minden jó hazafia előtt gyanús le
het . . Maj d 1664-ben így fakad k i: „Az kik segítségünkre jönnek, 
azoknak prédái vagyunk, ellenségünk, segítségünk szeme láttára hagyja, 
nemzetünket kíméletlenül rabolja, égeti hazánkat és az oltalom s nye
reség helyett csak veszedelmünket látjuk, láttuk és várjuk magunkra s 
nyögünk, mint az oktalan szamarak ez oltalom színe alatt való terh alatt, 
szent Isten, légy irgalmas már egyszer nekünk bűnös fiaidnak.”

A hatalmi helyzetet a jezsuiták erőszakos térítésekre használták ki.
Az 1662-ben összehívott pozsonyi országgyűlés előjelei sem voltak 

biztatók. Vittnyédy ezért említi fel egyik levelében: „Ügy értettem, Győ
rött az páter jesuiták elvégezték már az gyűlést egy komédia alkalma
tosságával, melyben a szabadságot felakasztották, az religionak fejét vet
ték, az két dolog pedig maximája az mi gyűlésünknek, úgy vagyon-e?”

Az országgyűlés nem is tudta megőrizni egységét. A történtekről 
Vittnyédy is tudósít: „Meghasonolván az katolikusok az evangélicusok- 
kal, az elsők magánosán gyűléseztek és tractáltak, az utolsóknak mivel 
sem in negetio religionis, sem eductionis militum germanorum, semmi

336



satisfactiojuk nem lett, ők is más tractusokra menni nem akartak teg
nap re infecta mind elmentenek Posonból, mi vége leszen az szent Is
ten tudja ..

Az országgyűlésről az evangélikusokkal egyidőben, szeptember 2-án 
távozott Zrínyi Miklós is, mintegy magatartásával hangsúlyt adva sza
vainak: „Én más vallású vagyok, de kegyelmetek szabadsága az én sza
badságom, a kegyelmeteken esett sérelem rajtam esett sérelem. Volna 
bár százezer pápista mellett százezer lutheránus és százezer kálvinista 
vitéze a fejedelemnek: ők mentenék meg együtt a hazát.”

Vittnyédy Zrínyiben látta azt a férfit, aki az országot ki tudná vezet
ni nehéz helyzetéből. Amikor a török Zrínyi-Űjvár ellen fordul s Zrínyi 
úgy nyilatkozik, kész meghalni védelmében, Vittnyédy hosszú levélben 
próbálja erről lebeszélni: „Kérdem azt alázatosan Ngdtul Zríny-Üjvár 
egész Magyarország-e? vagy egész körösztyénség-e? Egyik sem, hanem 
egy szegletecske, az mely meg nem érdemli, hogy ily hazánk és körösz- 
tyénség mostani nagy reménysége azért egy csepp vérét is kiontsa ..

Zrínyi halálával a hozzá fűzött remények is összeomlottak. Vittnyé
dy úgy érzi, megfullad a magyarság a rá nehezedő nyomás alatt és két
ségbeesett erőfeszítésekben keres utat. Kétségtelen, hogy a Wesselényi- 
féle összeesküvésben külföldi összeköttetései révén kulcsember volt.

1667-ben meghalt Wesselényi nádor. 1670 februárjában meghalt Vitt
nyédy István is. A hosszúra nyúló szervezkedés lelepleződött s elbukott. 
Vezetőit elfogták. Akik életüket mentve elmenekültek, főleg Erdélybe 
húzódtak. Bár az összeesküvés vezetői katolikus főurak voltak, sőt ka
tolikus püspökök is részt vettek abban, Bécs alkalmasnak látta az időt, 
hogy a magyar alkotmány, tehát a magyar függetlenség és protestantiz
mus ellen egyszerre lépjen fel.

Aki a lelkészek közül tevékeny részese volt egy szerveződő felke
lésnek, vagy akár csak egy helyi jellegű fegyveres ellenállásnak, az alig
ha tett eleget a pozsonyi törvényszék idézésének, annak volt ideje elme
nekülni. Akik Pozsonyban megjelentek, ártatlanságuk tudatában jelen
tek meg. De a hűségesek épp ott lettek ellenállókká. Kiállásuk, szörnyű 
szenvedéseik vállalása tiltakozás volt a lelkiismereti és vallásszabadsá
got és a nemzeti függetlenséget is elnyomó Habsburg—jezsuita uralom 
ellen. Szenvedéseik megrázták az európai közvéleményt, állhatatossá
guknak leleplező hatása volt.

Az is kétségtelen, hogy ez a magatartás nem születhetett meg gyü
lekezeti, „népi” háttér nélkül. Biztos, hogy a gyülekezetekben is élt a 
tiltakozó, ellenálló lelkűiét, amit egy alkalmas szikra fegyveres felke
léssé is fokozhatott. A bujdosók harca, vagy később a Thököly és a Rá
kóczi szabadságharc ilyen népi háttér nélkül nem érhetett volna el si
kereket.

Amikor felvetődik a religio vagy rebellio kérdése, látnunk kell, 
hogy ebben a korban a kettőt nem lehet szembeállítani és elválasztani 
egymástól. Azért nem lehet, mert az elnyomó hatalom sem választotta 
szét, sőt az kapcsolta össze a kettőt. Szemében, aki nem volt katolikus, 
az ellenálló, sőt a „katolikus fenség” akarata ellen lázadó volt.

A nemzeti függetlenség és a vallásszabadság ügye is oly szorosan 
összekapcsolódott, hogy aki fegyveres felkelésben vett részt az elnyomó 
hatalommal szemben, vagy hitéért vállalta a martírságot, az mind nem
zetéért tett szolgálatot. A pozsonyi törvényszék áldozatai, a gályákon és 
börtönökben szenvedők és elhaltak nemcsak a magyar protestáns egy
házak mártírjai, hane.m a magyar nemzeti ellenállás hősei is voltak.

Magyar László
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ELŰZÖTTEK, BUJDOSÓK
Egyházunk a gályarab lelkészek emlékét idézi. Méltó, hogy meg

elevenedjék életük megrázó története és nemzedékekre kiható bizonyság- 
tétele. Vigyáznunk kell azonban, hogy a rájuk vetődő erős fény ár
nyékot ne vessen azokra, akik egyházunk és magyar népünk történeté
nek legszomorúbb időszakában más, de nem kisebb szenvedéseken men
tek keresztül. Szenvedésük sorsközösség a gályarabokéval, egyházuk és 
hazájuk népéével.

Rövid tanulmányunkban az 1670—73. időszakot öleljük fel és az 
akkor Alsó-Magyarországnak nevezett Dunántúl területére, Sopron, Győr, 
Veszprém és Zala megyékre szorítkozunk.

Lányi György a halálra ítélt, de megmenekült gályarab, azt írja, 
hogy szomorú történetük előzménye a sajnálatos és szerencsétlen láza
dás; a Wesselényi-féle összeesküvés és a nyomában fellángoló felkelés.

A Dunántúl is érintve volt a Wesselényi összeesküvésben. Megvolt 
a kapcsolat a felkelőkkel is. Szervezkedés is történt. Anélkül, hogy rész
letekbe mennék, bizonyítottnak látom a rendelkezésünkre álló győri, 
veszprémi, pápai és komáromi tanúkihallgatási jegyzőkönyvekből. Ha 
egyes személyeket kompromittáló súlyos vallomások nem hangzanak is el 
az összeesküvés vezetőinek nevén kívül, világos, hogy a közhangulat az 
események hatása alatt áll és ugyanazt a képet mutatja, mint a felső vi
déken és a felkelések területein.
Recruduit persecutio

Felújult az üldözés — mondja krónikásunk, talán éppen Szenczi 
Fekete István, püspök. Indító oka a Regnum Marianum eszménye és az 
uralkodó ház vágya, hogy Magyarországot örökös tartománnyá tegye. 
Útjában állt a rendiség és útjában álltak a reformáció egyházai. Gyűlölt 
két fogalom lett a rendiség és az eretnekség. Ez a gyűlölet szinte testet 
öltött Kollonitsban, a pozsonyi kamara elnökében és püspökben.

Az összeeskövés vezetői katholikus főurak, az ország leghatalma
sabb és leggazdagabb urai (Wesselényi nádor, Nádasdy országbíró) 
konvertiták. Élvezték tehát a klérus támogatását, természetesen titok
ban, hiszen a kiváltságok megszüntetése és a bevezetett adók, terhek őket 
nem kevésbé sújtották. így érthető, hogy Szelepcsényi az összeesküvők 
elleni pert az országgyűlésen akarta tárgyaltatni. Azonban hamarosan ér
tésére adták, hogy a katholikus egyház is eljátszotta a kiváltságait az ösz- 
szeesküvéssel. Szelepcsényi erre felajánlotta szolgálatait és inspirálója lett 
a következő szenvedéseknek.

Bennünket közelebbről érint Széchenyi György győri püspök és ka
locsai érsek. Széchenyi az adóterhekkel sújtott országért közbenjárásra 
kérte az erdélyi fejedelmet, Apaffy Mihályt. Természetesen nem vállal
hatta. Erre Széchényi maga írt megindító levelet a királynak. „Elakad 
a nyelvem, midőn beszélni akarok. Reszket a kezem, elborít a könny, 
midőn ezeket írom, mert előre látom a bajok Iliászát, mely az adóból 
keletkezik.” Bizonyára őt is lehűtötték, ami arra kényszerítette, hogy hű
ségét bizonyítsa. A tanúkihallgatások, lényegében az egész országot a vád
lottak padjára ültették. A helyzetet Nádasdynak egy mondatával jelle
mezhetnénk a legjobban. Kőhalmi jobbágyai panaszra mentek hozzá a 
zaklatások miatt. Maga elé bocsátva (meg sem hallgatva) azt kérdezte tő
lük: katholikusok akartok lenni, vagy lázadók? Tehát nincs más csak 
katholikus, vagy lázadó. Az ereinek eleve lázadó. De ha katholikus lesz,
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minden rendben van. Ezekután érthető, hogy mindenki sietett igazolni 
királyhűségét, vagy jó katholikus voltát most már az eretnekek üldözé
sével. A vallási fanatizmus és gyűlölet mellett az üldözésekben nagy sze
repet játszott az önigazolás.

A ránk maradt feljegyzés gyülekezeteink üldözéséről 1671—1673. 
meglepő adalékul szolgál. Még sem sem száradt jóformán a vérpadon 
szétfröccsent vér, 1671. május 14-én, tehát két héttel később, Széchényi 
nagy processió kíséretében elfoglalja a kőszegi német evangélikus 
templomot. Mintha jeladás és demonstráció lett volna. Május 27-én Es
terházy Pál Egyházasfalut támadta meg 40 lovassal. Júl. 20-án Batthány 
Kristóf a tárcsái savanyúvíz forrásoknál levő imaházat veszi el és ün
nepélyes misét celebráltat. Eszterházy Mihály aug. 2-án Káró-Patyot, 
Aug. 4-én Széchenyi muskétásai megjelennek a győri lelkészek lakásán, 
az ajtót betörik és az evangélikus lelkészt: Bognár Györgyöt, a rektort: 
Ács Mihályt református kollégáikkal elfogják, a püspök elé viszik. Szé
chenyi gőgösen az ablakon keresztül azt kiáltja: „Ne hozzátok ide az ebe
ket, hanem a pusztai kapura vigyétek ki” ! Mindez csak kezdet, mintegy 
jeladás. Utána folytatták a várbeli katonák muskétásai, lovasai, német 
gyalogosai, türelmetlen és fanatikus plébánosokkal (sárvári, kőszegi) és 
soproni jezsuitákkal. Hasonlóképp nekilendültek a nemesek, vármegyei 
hivatalnokok is. Jogosan volt megelégedve Lipót az elért eredményekkel.

Szólnunk kell a módról is, ahogyan végezték. Oly tekintélyes férfia
kat, mint Bognár György és Ács Mihály, megvetett ebként űzik ki a vá
rosból. Mint gonosztevőkre törtek a lelkészekre és otthonaikra. Otthonai
kat kirabolták, törtek, zúztak és mindenükből kifosztották. Volt, akit 
börtönbe hurcoltak. Egy lelkész feleségét a gyermekágyból vonszolták ki, 
kéthetes gyermekével kocsira rakták és szélnek kergették. Különösen 
kegyetlenek voltak, ahol ellenállást tanúsítottak. A szentgyörgyieket az el
lenállás miatt lemeztelenítve megbotozták.

Huszonhét gyülekezet vesztette el e négy vármegyében a pásztorát. 
Elűzték, elhurcolták. Nem volt maradás, menni kellett. Egyetlen lelkész 
akadt, Légrádi István Egyházasfalun, akit úgy megvertek, majd ígére
tekkel és minden eszközzel megnyertek, hogy apostata lett. 1673-ban 
egy győri forrás szerint országszerte mindenütt megszüntették a szabad 
vallásgyakorlatot. Elvileg ez azt jelentette, majd minden lelkész állás 
nélkül maradt, vándorbotot fogott, vagy megpróbálta valamely félreeső 
gyülekezetben meghúzni magát. Nincs tudomásunk arról, hogy ezektől az 
elűzött, állásuktól megfosztott lelkészektől reverzálist kértek volna. A 
reverzális egyébként sem ötletszerű. Szelepcsényi azzal érvel, hogy nem 
elég a papot elűzni, a templomot elvenni. A gyülekezet él tovább. Ekkor 
merült fel, hogy meg kell akadályozni őket a szolgálatban, ki kell űzni 
őket az országból, de úgy, hogy vissza ne térhessenek, vagy térjenek át.

Dunántúli lelkészek Pozsonyban
Már javában folyik a botrányos per Pozsonyban, amikor 1674-ben 

Pápán a kihallgatáson az egyik tanú a vanyolai evangélikus lelkész sza
vait idézi: „Stultum esse illum, :ui in omnem fortunae eventum ascen- 
deret Posonium.” Ostoba mindenki, aki egészen a szerencsés kimenetelre 
számítva felmegy Pozsonyba. Közvélemény ez a keserű tapasztalat, ren
geteg szenvedés árán. Nem bíznak sem királyban, sem törvényekben, sem 
törvényszékekben.

Legkevesebb névvel a Vas megyei esperességekből találkozunk. Ezekből 
is kettő aláírja a reverzálist és lemond szolgálatáról. A Győr megyei gyü
lekezetekből tízen, a Veszprém megyeiekből nyolcán jelennek meg. Né
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hánynak állomáshelyét nem ismerjük. Nyilván bíznak becsületességük
ben és lelkiismeretükben. Érdekes, hogy ezek mind egymással szomszédos 
gyülekezetek lelkészei, nyilván együtt döntöttek és indultak el. Jó bi
zonyság ez a jó fraternitásról, testvéri összetartásról. Közülük került ki 
a három gályarab: Borhidai Miklós, Zsédenyi István és a szomorú sorsú, 
öreg Edvi Illés Gergely. A negyediket, aki nem írt alá térítvényt, Szent- 
miklósi Jánost, öreg korára és betegségére tekintettel haza engedték és 
kivételesen megengedték neki, hogy a paróchián lakhassék. És akik 
nem mentek el?

Kiállott szenvedéseiket a szűkszavú krónika beszédesen bizonyítja. 
Általában nem maradhattak szolgálati helyükön. Rajtaütésszerűen űz
ték őket, mindenükből kifosztva kerültek a bujdosás útjára és ették a 
száműzöttek keserű kenyerét. A pápai tanúkihallgatás során akad egy- 
egy ügybuzgó tanú, aki árulkodik: hallotta, tudja, hogy Veszprémben, 
Pápán vannak bujkáló prédikátorok, akiket befogadnak. A másik tud 
arról, hogy a saját vallásukon levők segítik őket. Még katonát is emle
get, akinél bujdosó prédikátor éjszakázott. Ha pedig Pápán nem tartóz
kodhatnak — mondja — elég nagy a török birodalom. Kétségkívül akad
tak gyülekezetek, patronusok, akik minden kockázatot vállalva befogad
ták őket. Tudunk lelkészekről, akik otthon maradnak, visszahúzódva és 
vállalva kockázatot, de szolgálatot vállalni nem mernek. Vannak, akik 
kevésbé szem előtt levő kis gyülekezetekben csendben szolgálatokat is 
végeznek.

Tudunk lelkészről, aki 10 évig rejtőzik egy pincében és jóltevője 
gondoskodik róla. Fel kell azonban figyelnünk arra a mondatra is: elég 
nagy a török birodalom. Itt biztonságosabban érezhették magukat. A 
győri Bognár György török területen eszi a száműzetés keserű kenye
rét. Eljut Belgrádig. Végül a paksi gyülekezet fogadja be, mint Istentől 
küldött prédikátorát. A jól ismert Ács Mihály hol itt tűnik fel, hol amott. 
1672-ben a meszleni zsinaton ordinálandókat vizsgáztat. 1673-ban ordi- 
nálják a farádi gyülekezetbe. Hogy mikor foglalta el állását, nem tudjuk.

Külön meg kell említeni a szabad királyi városokat: Kőszeget és 
Sopront. E két gyülekezet még szabad vallásgyakorlatának megszünte
tése után is menedékhelye az elűzötteknek. Az 1675 tapaszán albizáló 
Lövei Balázs, későbbi neves győri lelkész, albumába írja be nevét Kö- 
vesdy Pál, lelkész és Unger Mihály, a kifosztott iskola rektora, mint 
exul Christi. Kőszegen is egykori tanárai közül EnZsel János, mint el
űzött meszleni lelkész, a superintendencia nótáriusa és később győri 
elődje. A pápai tanúvallomások során az után nyomoznak, tudnak-e a 
tanúk arról, hogy Kőszeg, Sopron és Ruszt befogadják, rejtegetik, segí
tik a rebellis, bujkáló, elítélt és elűzött prédikátorokat.

Ebben a korban talán még aktuálisabb az 1662. országgyűlésen elő
terjesztett memorandum panasza: amennyit szenvedett a külellenségtől 
(német, török) a tiszántúli és a felső rész, ugyanannyit szenvedett a 
testvérektől emitt (Dunántúlon). Mert annál metszőbb a fájdalom, minél 
súlyosabb a rokonkéz ütötte seb.

Kovács Géza
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A HITVALLÓ DUNÁNTÚLI RAB-PR ÉDIKÁTOR OK
Vád és ítélet

A pozsonyi rendkívüli törvényszék elítéltjeinek sorában megtalálha
tó Borhidai Miklós, Edvi Illés Gergely, Szentmiklósi János és Zsédenyi 
István neve is. Mind a négyen evangélikus prédikátorok voltak. Mint 
..felségsértőket és lázadókat” ítélték őket halálra. Nem feladatunk annak 
a kérdésnek tisztázása, hogy jogos volt-e a vád és igazságos-e az ítélet. 
Mindenesetre életsorsuk alakulása már önmagában is fontos adalékokat 
szolgáltat az árnyalt felelethez.

Pozsonyig vivő utak
Borhidai Miklós (1630 k.—1675) prédikátori szolgálatát 1659-ben a 

Vas megyei Szentkirályon kezdte meg. Rábaszentandrásra 1670 táján ke
rülhetett, itt azonban szolgálata már 1674 előtt megszakadt, mivel a 
győri püspök a joghatósága alá eső területről több társával együtt őt is 
elűzette. Mint exuláns jelent meg bírái előtt Pozsonyban 1674. március 
5-én. Adataink a közbeeső időszakról hiányoznak ugyan, annyit mégis 
feltételezhetünk, hogy szolgálatát olyan nyugat-dunántúli helyeken végez
te, melyek időlegesen, vagy véglegesen elvesztek egyházunk számára az 
ellenreformáció, illetve a háborús pusztítások viharában.

Edvi Illés Gergely (1604 k.—1675) hosszú, talán két évtizedet is fel
ölelő tanítói szolgálatot cserélt fel a lelkipásztorkodással 1649-ben. El
szórt adatainkból annyi bizonyos, hogy Németgencs (1649), Mérges (1651) 
és Malomsok (1660) voltak az út egyes állomásai; Malomsok egyben „vég
állomás” is, mivel Pozsonyban idéztetése után többé már nem tért visz- 
sza. Fekete István püspök feljegyzése szerint közben Vásárosfaluban is 
lelkészkedett.

Szentmiklósi János (1603k.—1685k.) a csepregi híres iskolának volt 
rektora, majd első papi szolgálata helyén: (Sopron) Kövesden működött 
1637—1644 között. Nádasdy Ferenc katolizálása következtében kellett tá
voznia. Az 1650-es években a Győr megyei Kajár gyülekezetének papja, 
ahonnan — valószínűleg egy törökdúlás nyomán — 1654-ben Mihályiba 
ment pár évre. 1648 után esperesi tisztet is viselt a Rábaközben. 1669 
körül már ismét Kajáron működött, innen idézték a pozsonyi törvény
szék elé.

Zsédenyi István (1630 k.—1701 k.) 1656-ban állt lelkészi szolgálatba 
(Veszprém) Varsányban, 1660-ban Mencshelyen találjuk, Pozsonyba pe
dig mint Dörgicse papját idézték meg.

A rendelkezésünkre álló adatokban feltűnő, hogy prédikátoraink 
kis falucskákban végezték zaklatott szolgálatukat. Helyzetük ismereté
ben nehéz bármelyiküket is elképzelni egy szervezett „ellenállási mozga
lom” láncszemeként. Ennélfogva el kell fogadnunk állhatatos védekezé
sük őszinteségét a lázadás vádjának visszautasításában. Más kérdés, 
hogy mint népükkel együtt szenvedők, miként fogadták érzelmileg a 
falvaikban-házaikban hónapszám élősködő és erőszakoskodó Ampringen- 
zsoldosokat, valamint azokat a kuruc törekvéseket, melyek az elviselhe
tetlen iga alóli felszabadulást célozták. Ezt viszont „szervezni” éppoly ke
véssé kellett, mint a hajdúk szabadcsapatait. A brutális elnyomás tálcán 
kínálta az ellenállások egész sorozatát. Ilyen értelemben igaz volt a vád 
is: „rebellis” volt az egész ország.
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A „ gondolkodási idő” hetei
A  perbefogás és az ítélethozatal között léleksorvasztó hónap telt el 

az ígérgetések és fenyegetések napi pergőtüzében. Bizonyos, hogy a kö
zel száz állhatatosan kitartó vádlott egyikének sem voltak illúziói. Elég 
képzelőerővel is rendelkeztek ahhoz, hogy felmérjék: mi várhat rájuk.

Ebben a helyzetben válik különösen megragadóvá Edvi Illés Gergely 
kitartó hűsége. Neki ugyanis nemcsak a létbizonytalanság, zaklatás és 
elüldöztetések nyomorúságaiban volt része már korábban is — mint 
annyi társának! — hanem megízlelte a kapuvári vár börtönéletét is: 
a kalodát és a bilincseket, a megverettetéseket és félholtra éheztetést, 
sőt túlélt egy példátlan kegyetlenségű tortúrát is, amikor gúzsba kötve 
és derekán kötéllel kétszer is a Rábába vetették és ott tartották csak
nem a fulladásig. Az eljövendő vértanúknak e tisztes seregében aligha
nem Illés Gergely volt az egyetlent aki nemcsak sejtette, tudta, de át is 
élte már Pozsony előtt az üldöztetés szörnyűségeit.

Komárom, és Lipótvár
Az a mintegy tíz hónap, amely az ítélethirdetés és a gályára indulás 

között eltelt, azt a célt szolgálta, hogy a még állhatatosak testi-lelki el
lenállását megtörjék és a konverziót kikényszerítsék. A meglepően visz- 
szafogott hangvételű eredeti dokumentumaink jobbára általánosságokban 
maradva közlik a sokrétű kínoztatást, s csak itt-ott emelnek ki egy-egy 
különösen kegyetlen részletet. Azt azonban hangsúlyozzák, hogy korra 
és testi állapotra való tekintet nélkül mindenki „egyenlő elbánásban” ré
szesült. Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindenki osztozott a gyakori 
megveretésekben, éhezésben-szomjazásban, túlhajszolt munkában és a 
hiányos öltözet okozta téli fagyoskodósokban.

Dunántúli hitvalló prédikátoraink közül Zédenyi István Komárom
ban szenvedte e sorsot. A megpróbáltatások súlyát azon lehet lemérni, 
hogy az odakerült húsz fogoly közül néhány hónap elteltével — meg
törve a testi kínok miatt — tizenheten katalizáltak.

Illés, Borhidai és Szentmiklósi Lipótvárra került. Bár a várbörtönök 
kegyetlen hóhérai között nehéz különbséget tenni, annyi mégis különle
ges súllyal esik latba, hogy itt a jezsuita Kellionák és a sánta iskola- 
mester Bene Jánosnak voltak kiszolgáltatva az elítéltek. Az agg Illés 
Gergely sorsalakulása azért érdemel fokozott figyelmet, mivel őt a tél 
hideg hónapjaiban társaitól elkülönítve tartották egy vékonyfalú deszka
bódéban, kiszolgáltatva a csaknem ruhátlan öreget a zord időjárásnak. 
Egy ízben — 1675 februárjában — a súlyos köveket cipelő Illést, Bene 
János kishíján agyonverte.

Gályák árnyékában
Lipótvárról 1675. március 18-án indult el fegyveresek felügyelete mel

lett 36 emberroncs Nápoly felé, köztük a dunántúliak is Zsédenyivel ki
egészülve, de Szentmiklósi nélkül, aki továbbra is a várbörtön foglya 
maradt. Illés Gergely a pokoli gyötrelmek vándorútján az itáliai Pesculo- 
penatarium közelében meghalt. Vértanúságának vége is páratlan. „A me
redek és sziklás abruzzoi hegyeken az éhségtől, a szomjúságtól, a mezte
lenségtől és az ütlegelésektől meggyötörtén kimerült. Ugyanakkor a kop
lalástól szerzett hasmenésben nyilvánvaló betegség is gyötörte, de azért 
mégis kényszerítették, hogy — akármennyire nehezére essék is a rázás — 
szamárháton velük együtt tegye meg az utat. Ezek a gyenge és lusta álla
tok alkalmatlanok lévén arra, hogy szegény öreget oly gyorsan vigyék,
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ahogy a hóhérok kívánták —, elmondani is szörnyű! — nem a szamarat, 
hanem az öreget verték, még pedig annyira, hogy negyednapra az ütle- 
gektől holtra vált. És ezeket a veréseket nem a közkatonáktól, hanem a 
katonák vezetőitől —, mégpedig a kapitánytól és zászlóvivőtől — kellett 
a nyomorult öregnek elszenvednie.” 1675. április 28-án egy nehéz hegyi 
útszakaszon holtan bukott le a szamárról. „Mivel a földről tovább hiába 
emelték volna fel, maga Gemanner György, a hóhér kapitány szedte le 
róla minden ruháját és ott maradt az út mellett” — írja róla Kocsi Cser
gő Bálint.

Borhidai és Zsédenyi eljutottak Nápolyig, ahol 1675. május 8-án el
adták őket a gályákra. Borhidai negyed év alatt belehalt a szenvedések
be — 1675 augusztusában — és Zsédenyi is csak csodával határos módon 
maradt életben egy agyhártyagyulladást is átvészelve. Ö az egyedüli 
dunántúli hitvallónk, akit De Ruyter admirális 1676. február 11-én a 
többiekkel együtt kiszabadított rabságából.

Szentmiklósi valamivel később, 1676. április 1-én szabadult lipótvári 
súlyos börtönéből I. Lipát „különös kegyelme” folytán.

Epilógus
A királyi „kegyelem” még nem jelentette azt, hogy a félbeszakított 

szolgálatot folytatni lehet. Éppen ezért jelentőssé válik az a tény, hogy 
mind Szentmiklósi, mind pedig Zsédenyi 1676/77-ben visszatért előző 
szolgálati helyére és újra kezdte munkáját. „Titokban”, hősi póz nélkül, 
mintha a pozsonyi vészbíróság okozta rettenetes „intermezzo” nem velük 
történt volna. Egészen addig, míg a vég el nem érkezett számukra is. 
Szentmiklósit a kajári „horogban” (vízmosás mély hegyi úton) „a pogány 
rác vágta le” a török utolsó magyarországi támadása idején, Zsédenyit 
pedig a Rákóczi szabadságharc hajnalán temették el mencshelyi és dör- 
gicsei hívei..

A nagy megpróbáltatás 300. évfordulóján emlékező utókor az életben- 
halálban hűséges helytállásukból kihallhatja az elkötelező újszövetségi 
intést: „figyelmezvén életük végére, kövessétek hitüket” .

Magassy Sándor

Az emlékírók
Azok közül, akik Payr Sándor szavaival „átszenvedték a kort, tár

saik kínos halálát szemmel látták és meg kellett írniok a vésztörvény
szék és a nápolyi út borzalmait”, most háromra emlékezünk.

Lányi György (1646—1688) 28 éves, korponai (Hont m.) iskolarektor 
volt megidéztetésekor. Keményre edzette az élet, erős akarattal győzte 
le testi betegségeit. 16 éves korában már teljesen árva, pártfogók segítik 
Wittenbergbe. Pénzszűke miatt vállal nevelőséget Rostockban, de betegsé
ge miatt ezt is kénytelen otthagyni. Hazajön s 3 évet tölt Korponán. Mi
kor ott a templomot elfoglalták s a prédikátorokat száműzték, ő mégis 
tanított és prédikált. Alig menekült meg a katonai parancsnok fegyveré
től Selmecen is, ahová elkísérte a száműzött lelkészeket.

Pozsonyban is bátran nézett a vádlók szemébe s bizonygatta, hogy 
ő az állítólagos lázadás alatt nem is tartózkodott az országban. Jól kép-
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zett, vidám, vitatkozó kedvű ifjú volt. 1674. április 4-én fej- és jószág
vesztésre ítélték. Bátor magatartása miatt a legelőször vasra vert 4 ref 
lelkészhez bilincselték (Séllyei, Miskolci, Bátorkeszi, Czeglédy), majd Be- 
rencsre vitték börtönbe, ahol 9 hónapig volt sanyarú fogságban. A követ
kező év tavaszán Nápoly felé hajtják.

Theaté városában kiment hozzájuk a főcolonellus, fenyegetőzve, hogy 
a gályán megtanítják őket, mi a katolikus hit. Lányi felelt meg neki: „Mi 
tudjuk az Athanasius symbolumából mi a közönséges h it. . . ennél több 
katolika hit nekünk nem kell”. Ugyanott rávették a kőszívű kapitányt, 
hogy a vasat leveretné lábukról — Május 1-én kora reggel egy bozótos 
völgyben haladtak keresztül. Lányi meg akarva előzni egy csoportot, ol
dalt vágott, ahol egy bokornál elesett, majd keresztutat vevén észre ott 
meglapult és így sikerült észrevétlen maradnia és megszöknie. Róma felé 
vette útját. Innét utcai énekléssel keresve kenyerét eljutott Velencébe, 
majd hazája határára. Sopronban Láng Mátyásnál egy hónapot töltött, 
majd Lipcsében telepedett le. Itt baccalaureus címet is nyert. Utóbb itt 
halt meg 42 éves korában.

A lipcsei évtizedet a tudomány művelésén túl arra is felhasználta, 
hogy tájékoztasson az átélt szenvedésekről, az igaztalan meghurcolások- 
ról, és erélyesen visszautasítja a hazaárulás és és lázadás vádját.

A német közvélemény előtt főképp Lányi iratai képviselték a hazai 
protestantizmus érdekeit, leginkább a Captivitas Papistica című latin, 
a Kurtzer und doch wahrhaftiger Historischer Extráét és a Papistisches 
Gefángnusz c. német nyelvű írásaiban bámulatos egyházjogi ismeretekre 
támaszkodva dönti meg a vádakat. Ez utóbbi irata 8 év alatt 4 kiadást 
ért meg. — Hasonló témájú fontosabb művei: Funda Davidis contra 
Goliath, Clypeus veritatis, Thraso Papae-jesuiticus. Ezekben írja le szen
vedéseit és üldöztetésének történetét.

Simonides János (1650—1708) az akkor 24 éves breznóbányai tanító is 
bátran viselte „dicsőséges bilincseit és szenvedését a lutheránus igazságért 
és hamisítatlanságért”, ahogy egyik hozzáírott levélben olvassuk.

1668-ban, 18 évesen állították be rektornak. Pozsonyban őt is halálra 
ítélték társaival együtt, mert nem volt hajlandó egy térítvényt sem alá
írni. Így indokolja: a) ártatlan, a lelkiismeret ellen nem tehet árulást, b) 
ha lemond, elássa a rábízott talentumokat, c) botránkoztatna, d) tetézné 
a nyilvános elfordulást a hittől, e) a gyülekezeteket is lázadóknak tekin
tenék, ha lelkészeik azok.

Két hónapi laza pozsonyi fogság után, jún. 3-án vasra verték. Lipót- 
várba hurcolták, hol 9 hónapon át a legkegyetlenebb bánásmódban része
sült a hírhedt Kellio keze alatt. Egy ízben azért verték meg, mert munka 
közben valaki néhány fej hagymát dobott a talicskájába s ezt az ablakból 
észrevették a jezsuiták.

1675. március 18-án elindították őket Itália felé, hogy Nápolyban gá
lyákra, élethosszig tartó rabságra adják el őket. Simonides azonban nem 
jutott el a gályákra, sikerült neki megszöknie Masznyik Tóbiással együtt. 
Ez 1675. május 1-én este felé történt, kihasználva a kísérő katonák fi
gyelmetlenségét. Buzdította őket Lányi szerencsés szökése ugyanaznap 
reggelén. Az is sarkallta őket, hogy kiszabadulva, hátha a haza és az egy
ház hasznára lehetnek, itt pedig csak a pusztulás vár reájuk. Lélegzet- 
állítóan, szinte filmszerűen írja le menekülésük történetét. Négy napig 
bolyongtak elvadult szőlők, bokrok között. Küszködtek emberekkel, ku
tyákkal, éhséggel és a felfedeztetés veszedelmével. Utóbb tudták meg, 
hogy a százados még aznap 100 arany jutalmat ígért kézrekerítőjüknek.

Az éhség Capracotta városa felé űzi őket, ahol mindjárt az őrség ke
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zébe és börtönbe kerülnek, de Isten könyörületes szívű emberei útján, 
Veltz György és mások pártfogásával megmenekülnek. Június 15-én let
tek szabadok. Hosszabb itáliai út után 1676. január 15-én Simonides már 
beiratkozott a wittenbergi egyetemre, hol nemcsak egyetemi jogot nyert, 
hanem néhány hónapig az egyetem költségén is élt.

Galéria omnium sanctorum c. művében emléket akar állítani az összes 
szenteknek, akik magukat a krisztusi erény láncaival kötözték meg s a 
világ viharos tengerén félelem nélkül és becsülettel hajóztak át. — Gen 
32,10-el indítja: „Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te 
hűségednél, melyeket a te szolgáddal cselekedtél.”

A Nemzeti Múzeumban levő kéziratot túsrajzok egészítik ki.
Rövid ideig Boroszlóban telepszik le, 1683-ban hazahívták Breznóbá- 

nyára, majd a radványiak lelkészükül választják. 1704-ben beszterce
bányai lelkész és zólyomi esperes.

Masznyikkal együtt írt műve a Crucis et Lucis schola, németül: 
Unerhörter Gefángnis-Process.

Masznyik Tóbiás (1640—1697) illavai segédlelkész, 34 éves, nős, egy 
gyermekes édesapa. Papi családból való (Masnicias), a híres illavai iskolá
ban kezdett tanulni, majd Eperjesen fejezte be. 1668-ban szenicei rektor, 
egy év múlva illavai tanító, 1671-ben káplán. Ekkor vezeti oltárhoz Sar- 
torius András kassai pap leányát.

Ez a szépen indüló élet hatalmas viharba került 1674-ben. Pozsony
ban ő is végighallgatta a vádlók beszédét, kik a vádlottaknak a neveit 
sem tudták, sem tanúkkal bizonyítani vétkeiket. Az ítélet mégis elhang
zott egyformán és kegyetlenül: halál. 12-ed magával szekérre ültették, 
odaült a hóhér is 12 kötéllel s a város határában felállíttatta az akasz
tófákat. Ilyen borzasztó játékkal tette próbára őket, hogy megtántorod- 
nak-e? Ök a 23. zsoltárt énekelték. Nagyszombatban a jezsuiták ostro
molták őket, míg végül Lipótvárban kötöttek ki. Templomba is bevon
szolták néhányukat, hogy részt vegyenek a ceremóniákon s mivel nem 
tették, elverték őket. Utóbb Kellio mégis írást kért tőlük, hogy jól bánt 
velük. 9 havi nehéz szenvedés után következett az itáliai út minden bor
zalmával, ahol nemegyszer látriiok kellett társaik kínjait, halálvergő
dését.

Ök Isten igéjével’ vigasztalták magukat, melyet meg nem szűntek 
idézgetni emlékezetükben. Történt egyszer, hogy Masznyik, mikor Paulus 
nevű városka mellett mentek, az odavaló kolostor aljában egy papirost 
talált á földön. Tépett levél volt az a szentírásból, rajta Esdrás 5,7—11 
versei, köztük: „Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk és épít
jük e házat, mely ennekelőtte sok esztendőkön át meg vala építve és 
Izraelnek egy nagy királya építé és végezé be azt.” Nagy gyönyörűséggel 
s lelki megnyugvással olvasta e verseket s mutogatta titkon Paulovitz 
Mihály szentmártoni rektornak.

Isten meg is szabadította őket Isernia mellett.
Június 15-én már puha fehér ágyban pihentek Velencében s térdre- 

borulva adtak hálát Istennek, aki rabságukat szabadsággá, a köveket 
aranyakká, az ínséget bőséggé és a bút örömmé átváltoztatta. — Október 
4-én már Zürichben voltak, Lindauban úrvacsorát is vettek. Wittenberg- 
ben a német hittestvérek vendégszeretetét élvezve 6 hónapig laktak, 
majd Masznyik Jéna után Zittauba költözött, hová 1678-ban feleségét is 
elhozatta,

Osztrosith Mátyás 1682-ben Illavára hívja, de pártfogója hűtlenségi 
vétség miatt elveszti birtokát. Masznyikot is elűzik. 1684—6 között Turóc 
megyében végez több helyen prédikátori szolgálatot. írásba foglalja szo
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morú, de tanulságos emlékeit s azokat német, latin, szláv nyelven is ki
adja. Megírja az „Isten szölleje” című nevezetes latin művét, kiadja apó
sa életrajzát, összeállít egy szláv nyelvtant.

Zay-Ugrócon fejezte be földi pályafutását, 1697-ben.
A Simonidessel közös művein kívül még az „Apológiáé vera et clara 

apostolica explicatio” és a „Gottes Kraft und Gnade” címűek tárják fel 
sorsukat.

Kovács Pál

„Ismeretlenek ás mégis ismerősök”
Pál apostol szolgálatáról írja ezt a mondatot: ők a világtörténelem 

nagyjai között ismeretlenek, Isten előtt azonban ismerősök. Hasonló a 
helyzet evangélikus gályarabjainkkal is. Isten előtt bizonyára jól ismertek 
ők is. A kérdés azonban az, hogy evangélikus egyházunk is ismeri-e őket. 
Nem feledkeztünk-e meg róluk sokszor? Mostani kutatásunk ezt a mu
lasztást szeretné pótolni. Ismeretlen gályarabjainkat szeretnénk ismerő
sökké tenni valamennyire.

Hallottunk már a négy hitvalló dunántúli rabról és a három emlék
íróról. Maradnak még a legismeretlenebbek. Ez az írás velük foglalkozik, 
pontosabban 11 evangélikus egyházi férfival, mert az előbbiekhez egyet 
még hozzá kell vennünk, aki a sárvári börtönben fejezte be életét.

A. Akik életüket adták.

1. A sárvári börtön vértanúja: Svetzki András

Kocsi Gergő Bálint utolsó fejezetében emlékezik a vértanúkról. Itt 
olvasunk Svetzki Andrásról is.

Nyitra megyei evangélikus lelkész volt. Körülbelül 46 éves korában 
kapta az idézést Pozsonyba. Nem volt hajlandó reverzálist aláírni, a sár
vári börtönbe hurcolták. Itt már nagybetegen feküdt, de ezt és minden 
szenvedését nagy türelemmel viselte. Gyengesége miatt már sem énekel-, 
ni, sem hangosan imádkozni nem tudott. Társait kérte, hogy imádkozza
nak mellette. 1675. január 6-án csendesen Istennek ajánlotta lelkét. — Bi
lincsekben halt meg, azokat csak halála után vették le róla.

2. Útközben halt meg: Gócs Mihály

Andreas Schmal írja róla: „Michael Goes kalnoviensis pastor et ven. 
contubernii neogradiensis decanus”. 70 esztendős volt, amikor Pozsony
ba megidézték. A Zólyom megyei Babina községben született és Kálnó 
előtt a szécsényi gyülekezetben is lelkészkedett.

Kocsi Gergő szerint „tudós és lelkes ember” volt, Lipótváron nagy 
lelki nyugalommal viselte szenvedéseit.

Amikor gyengesége miatt már nem tudta a kövekkel megrakott ta
licskát tolni, Bene János úgy megverte bottal, hogy az ütések nyomai so
káig látszottak. Kellio „külön is vette” , át akarta téríteni. Egy alkalommal 
levelet adott neki, melyben családja kérte volna, hogy térjen át. Gócs 
ezt egy pillanatra sem hitte. 1675 januárjában viszont valóban eljött fia 
meglátogatni, de nem engedték édesapjához.
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Mikor Itália felé vitték, már úgy kimerült, hogy két szamáron kel
lett szállítani. Ha a két szamár lefeküdt terhe alatt, „az öregeknek kel
lett eltűrni a kapitány kegyetlen veréseit.”

Capuában már bizonyosra vette közeli halálát, maga köré gyűjtötte 
társait és elbúcsúzott tőlük.

1675. május 6-én társai szekérre tették, ezen halt meg. Holttestét a 
katonák ledobták a szekérről és társai még el sem temethették.

3. A gálya áldozatai lettek.

Paulovitz Mihály
1647-ben született a Turóc megyei Jeszenben. Tanulmányait Beszter

cebányán végezte. Wittenbergi egyetemi tanulmányainak itt is egy disz- 
szertáció és egy disputáció a gyümölcsei. 1672-ben a turócszentmártoni 
evangélikus iskola tanítója, majd rektora lett.

Iskolájából még 1674 előtt elűzték a katolikusok, innen idézték Po
zsonyba. A sárvári börtön rabja lett. Itt ugyan aláírt egy állásáról le
mondó kötelezvényt, de mikor megtudta, hogy áttérést is követelnek tő
le, ezt is visszavonta. Mint „veszedelmes elemet” külön tartották egy 
kunyhóban, ahol a téli szélnek és fagynak teljesen ki volt szolgáltatva.

Itáliában egy munkavezető úgy megverte, hogy többé nem kapott 
erőre. így került a nápolyi rabkórházba. Már haldoklóit, amikor Leporini 
Miklós rabtársa megkérdezte tőle, melyik igét választja temetési alap
igéjének.

— „János 3,16-ot — válaszolta — ezért lesz nekem is üdvösségem.”
1675. október 5-én hajnalban aludt el csendesen az Ürban.
Kocsi Csergő aznap levelet írt Debrecenbe: „ . . .  most is, amely nap ezt 

írám, egy becsületes augustanus . . .  Michael Pankwicz (!) nevű atyánkfia 
halva fekszik az törökök és egyéb Isten ismeretin kívül valók közé te
metése lévén, az mint cselekesznek minden megholtakkal közülünk” . 
Négy napig feküdt temetetlenül, amikor két török rab a tengerbe dobta. 
De vihar jött, a testére kötött kő leszakadt, a hullámok a partra sodorták 
és madarak martaléka lett.

Mazári Dániel
Csetneki kántor, revőczei rektor sumjáczi, tamási lelkész Nógrád 

megyében. Itt kapta a pozsonyi idézést. Innen a lipótvári börtönbe szál
lították, ahol 9 hónapot töltött el.

Gályára került, el is vitték hetedmagával Szicíliába.
Szirakuzából augusztusban levelet írt „Udvözlégy testvérem, Niklé- 

czi . . .  Jézus Krisztusért nemcsak testünket vagyunk készek kitenni, ha
nem magát az életet is letenni. .. imádkozzatok értünk . . .  legyen meg az 
Ürnak akarata.”

1675 decemberében hunyt el. Szirakuza mellett Tinkovicz János tár
sa kérésére kitették a partra, ott temették el.

Zsédenyi István, az egykori gályarabtárs így írt róla:
„Ilyen lelki vitéz Mazzar Dániel is,
Hűségét és hitit Ura mellett ő is 
Állhatatosságban élte elfolytában 
Kegyesen megtartá bízván ő Urában.
Kinek jó példáját s nemes viadalját 
Kövesse minden hű lélek ő nyomdokán.”
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A tamási gyülekezet templomában emlékét tábla őrzi.
Tinkovicz János a Nógrád megyei Lest lelkésze volt, itt kapta meg 

az idézést 60 éves korában.
A lipótvári börtön után sokat szenvedett a nápolyi úton is, legfő

képpen azért, mert nem lévén pénze, éhezett.
Öt is Szicíliába vitték. Annyira kimerült, visszahozták Nápolyba. 

1676. február 11-én zárta le szémét.
Társai aznap szabadultak „ő azonban Isten kegyelméből még nagyobb 

szabadságra jutott, amelyen többé semmi változás nem esik.”

4. A svájci hegyek halottja: Turóczi Végh András
„Andreas Végh Fülekiensis”
Lipótvárra került, ahol Loyola Ignác napján nyilván térítési szándék

kal bevonszolták a templomba. Ott feküdt a templom kövezetén a mise 
végéig, míg társai vissza nem vihették. Az itáliai úton már nagybeteg, a 
gályán egy lezuhanó szálfa úgy összezúzta lábát, hogy kórházba került.

A szabadulás napján már halálos beteg. Churba, Svájc graubündeni 
tartományába már úgy érkezett, hogy minden orvosi kezelés hiábavaló 
volt. 1676. június 17-én „csendesen elszenderült az Ürban” . Vedrosius Já
nos Jakab dékán prédikált koporsója mellett.

B. Akik életben maradtak.
1. Az első hazatérők.
Bugányi Miklós

Nicolaus Bugán, Gömöriensis”. Pozsonyból a komáromi börtönbe 
hurcolták, majd a Szent József gályára került. Szabadulását így örökíti 
meg: „1676. február 11-én, 50 éves korban szabadultam Főpapunk kegyel
méből. Neki legyen dicsőség.”

Hazatérve Gömör-Panyiton volt lelkész, itt fejezte be próbás életét 
1704-ben, 78 éves korában. Az ő emlékét is tábla őrzi Sajógömörben.

Nikléczi Sámuel
„Sámuel Nichlecius, Ujbányaiensis” Lipótvárról eladatása után nápo

lyi gályára került.
Szabadulása után boldogan írta sorait Gennatius kereskedő napló

jába: „Sámuel Nickletzius hungarus minister. . .  captivus olim et in prae- 
sante exul pro Christo”

Zürichi tartózkodása után bejárta Szászországot, Brandenburgot. 
1677-ben tért haza.

Tamásfalvára került Mazári Dániel helyére. Itt is halt meg, ahol vi
szont tudtunkkal csak Mazári emlékét őrzi tábla.

Nikléczi Sámuellel kapcsolabban több ellentmondó adatunk van, 
mert mindkét Nikléczinek volt Sámuel nevű fia. Az egyik Maglódon 
is lelkészkedett.

Leporini Miklós
Poltári evangélikus lelkész, a nógrádi egyházmegye jegyzője. Az idé

zés és ítélet után Lipótvárra került, majd nápolyi gályára.
Szabadulása után beutazta Szászországot, Brandenburgot, a Hanza 

városokat, Poroszországot és Sziléziát. 1677-ben tért haza Pohárra, „hol 
megvonult”, itt halt meg 1700-ban.
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2. Az exuláns „diplomaták”.
Nikléczi Boldizsár
1636-ban születhetett Slovenska Lupcán. A Gennatius albumban ezt 

olvassuk: „olim minister ecclesiae augustanae confessionis Alsó Sztre- 
govaiensis” — itt kapta az idézést. Lipótvár után ő is gályára kerül.

Az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában van egy fára húzott 
barna bőrkötésű kis alakú album. Az első bejegyzés 1676. február 13-án 
Velz Györgyé, az utolsó pedig 1679. február 25-i. A két dátum közötti 
202 bejegyzésből pontosan követni lehet Nikléczi Boldizsár utazásait.

1676 májusában érkezett Svájcba, de júliusban már indult Hollandiá
ba. Steller Tamással és 6 református lelkésszel. Ezután bejárta Németor
szág jelentős városait. 1676 novemberétől 1677 márciusáig Londonban 
volt. Innen Dániába utazott, szeptemberig ott tartózkodott. Németország
ba többször is visszatért, ott Spenerrel is találkozott. 1677 novemberétől 
1678 márciusáig Svédországban volt. Júliusban ismét hamburgi bejegyzé
sek olvashatók már. Innen ritkulnak a bejegyzések, talán végétért diplo
máciai körútja, de még nem tudta, hogyan jut haza. 1679 elején Witten- 
bergben élt, ezután következik az említett utolsó, boroszlói bejegyzés, 
amely már hazavezető útját jelzi.

1679-ben tért haza, Alsó-Sztregovára. 1685-ben Besztercebányára ke
rült, mint a szlovák nyelvű evangélikusok lelkésze. Itt hunyt el 1704-ben.

Steller Tamás
1640-ben született. Tanulmányait Besztercebányán végezte, később a 

wittenbergi egyetem hallgatója lett. Elnyerte a „magister theologiae” 
rangot is. Mint besztercebányai rector, 34 éves korában kapta a pozsonyi 
idézést, majd a lipótvári börtön rabja lett. Kétéves szenvedés és gálya
rabság után szabadult.

ö  is tagja lett annak a küldöttségnek, amelyik útnak indult egyháza 
sorsát ismertetni. Hollandiában, Angliában, Dániában és Svédországban 
járt Nikléczi Boldizsárral.

1683-ban tért haza, evangélikus gályarabjaink között utolsóként. Si- 
monides János írja, hogy a besztercebányai Szent Erzsébet kórház temp
lomában prédikált. Életéről még egy szomorú adat áll rendelkezésünk
re: 1687-ben elvesztette szeme világát, utóbb magányosan élt. 1715-ben 
hunyt el Besztercebányán 75 esztendős korában.

Legismeretlenebb gályarabjaink talán ismertebbekké lettek. Emlékü
ket kegyelettel őrizzük, — legyenek példáink a hazaszeretetben és az 
erős hitben.

Keveházi László
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Az exulánsok
A nagy üldözésnek, mely egyházunkat sújtotta, a gályarabokon kívül 

más vértanú áldozatai is voltak. Kocsi Csergő Bálint Narratio brevis-e 
újra felfedezett 12-ik fejezetének kiadásakor Szimonidesz Lajos hívta 
fel erre figyelmet: „ . . .  akiket az üldözés nem juttatott börtönbe, vagy 
gályákra, de számkivetéssel sújtott, és akik hazájuktól távol, idegen föl
dön roskadtak össze . . .  mindenkép ilyen áldozatoknak tekinthetjük.”

A gyászévtizedben tetőző üldözés nagyon sok hivatalból elűzött egy
házi embert sodort az exulánsok útján külföldre, súlyos vérveszteséget 
okozva egyházunknak. Burius 163 nevet említ a Némethonba és Erdély
be menekültek sorából. Valójában ennél sokkal többen voltak. Burius 
egyáltalán nem vette számba a dunántúliakat, a menedékhelyek közül 
pedig a hódoltság területét.

Veszteségünk nemcsak számbeli volt. Minden püspökünk és legtöbb 
seniorunk már az üldözés kezdetén száműzött lett. Katinka Joachim, 
Trencsén, Liptó és Árva püspöke, vele Tarnóczy Márton, Nyitra, Bars 
és Pozsony püspöke a iudicium délegatum 1673. október 6-i ítélete alap
ján indult száműzetésbe. Kalinka meg is halt Zittauban 1678-ban, Tar
nóczy t visszahívták gyülekezetébe és püspöki tisztébe 1681-ben. Liefmann 
Mihály a Szepesség és Sáros püspöke több mint egyévi börtön után 
Kassáról ment exiliumba, 1674-ben. Öt is hívták vissza 1683-ban, de szi
léziai születésű lévén, azt válaszolta, visszatérése sem neki, sem a ma
gyar protestánsoknak nem volna javára.

Fekete István, a dunántúliak püspöke is idézést kapott Pozsony
ba 1673. okt. 8-ra. De nem jelent meg, mert két héttel korábbra idézett 
Kálinkéval és társaival együtt már őt is távollétében elítélték. A vád
pontok között Feketének Wittnyédyvel való levelezése is szerepelt. Me
neküléséről 1680-ban így vall Somogyi András iudex regius kőszegi pol
gár: „Fekete István Posonban citatus lévén nem compareált, hanem Chu- 
szon Mosony vármegyében Aronpruszter uramnál volt, es valamit Po
sonban az urak végesztek, es tractaltanak, Simon János titkon mindene
ket revellált Feketenek Csuszon, Proscribaltatvan Fekete István kilencz 
óra taiban eyeli időn Simon János a’ Varos Lovain ide hozta Küszögre, 
es látta szemeivel a’ mikor a’ kocsirul le szállottak, a’ Város kapuit föl 
nitották, bé mentenek, es ugyan azon etszaka Simon János elvitte Bécs 
felé, es ugyan Becsben öltözőt Nemet ruhában, S úgy ment Saxoniaban.” 
Feketéről, akit Wittnyédy Zrínyi Miklóshoz is magával vitt, feltételezhet
jük, hogy valóban volt kapcsolata a rebelliót előkészítőkkel, és tudta, 
miért menekült. 7 évvel később apostata lett.

Ennek a nyitánynak következményei mutatkoztak meg a pozsonyi 
törvényszék elé 1674. tavaszán megidézett lutheránus lelkipásztorok szá
zainak megbomlott soraiban.

Az exulánsok származásuk, életkoruk, nyelvtudásuk szerint találtak 
maguknak többé-kevésbé megnyugtató helyet az idegenben. Álljon itt 
Klesch Dániel, Pilarik István és Lövei Balázs különböző életsorsa, anél
kül, hogy típusnak tekintenénk őket.

Klesch Dániel Iglón született, külföldi egyetemeken tanult. Kőszegen, 
Szentgyörgyön és Szepesolasziban volt lelkész. Kassai börtönéből szaba
dulva menekült 1674-ben Németországba. Tehetsége utat nyitott neki a 
német költészet művelőihez való csatlakozásra. Ö ugyan azt mondta 
magáról: „Liba a hattyúk között... egy magyar a német költők között”, 
valójában egyenrangú tagja lett az irodalmat kedvelők társaságainak.
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játékos szellemű, művelt igehirdető. Tekintélyes papi pályafutása végén 
szuperintendens Heldrungenben. Miszticizmusa azonban egyre jobban 
előtérbe került, apokaliptikus jövendölések és rögeszmék ejtették hatal
mukba, az átélt szenvedésekben meggyötört elméje elborult. 1697-ben halt 
meg elhagyottan, 77 éves korában, Berlinben.

Pilarik II. István (1615—1690) hányatott életsors, török fogság után 
szeniczi lelkészként menekült Szászországba. Családja, a kántor és a gyü
lekezet más tagjai is utána mentek már Zittauba, amikor Spremberg úr
nője egy a 30 éves háborúban elpusztult települést a magyar—cseh—mor
va menekültek számára újjáépíttetett. Pilarik lett az „exuláns-falu” Neu- 
Salza első papja. Rendkívül nagy tisztelet övezte, a menekültfalu az 
exulánsok egyik szellemi központja lett, és menedék minden rászoruló
nak. Az ő szellemi világába is beletartozott az apokalipszis, de a halálra 
előkészítő vigasztalás hangját, Krisztus 1000 éves országlásának ígéretét 
hallotta meg belőle.

Lövet Balázst fiatal Selmecbányái praeceptor korában, 1675-ben löki 
az üldözés a száműzetés útjára. 10 évet töltött Németországban. Egyete
meket látogatott, utazott, tanult, két disputációt adott ki, magiszteri fo
kozatot szerzett. Találkozott, és albumába emléksorokat íratott az exu
lánsok legprominensebb képviselőivel. 1685-ben jött háza győri lelkész
nek. Számára az üldöztetés ideje a felkészülést jelentette.

Számottevő irodalmi munkát végeztek az exulánsok. A röpiratok 
képezik a kiadványok tömegét. Igen nagy az exulánsok kinyomatott pré
dikációinak száma is. Ezekben erőteljes hangot kapott a hazai viszonyok, 
az üldözés fájdalmas eseményeinek leírása. Az Európa szerte jelentkező 
felháborodást katolikus írások próbálták csillapítani. (Bársony György, 
Lapsánszky J;) Ragyogó logikájú, világos érvelésű protestáns írások je
lentek meg válaszul. Legjelentősebb egy „Krestianszky Jób” álnév alatt 
megjelent röpirat (Kurtze Nachricht entgegen gesetzet dem Lügenhafften 
Bericht. . . ”). Kora műveltségének teljes fegyvertárával, a magyar poli
tikai viszonyok ismeretének teljes birtokában szállt szembe Lapsánszky 
okoskodásaival. Az exuláns irodalom legbensőségesebb gyümölcse a me
nekült élet nyomorúságainak hangot adó írások sora, különösen az exu
láns énekköltészet. Ide számíthatjuk Trusius Jób énekeit.

Az exulánsok sok helyütt nyitott ajtóra, vendégszerető asztalra talál
tak. Mindvégig különleges szívélyességgel fogadták a menekülteket Wra- 
tislawa-Boroszló (Wroclav), Ulm és Augsburg. Velük ellentétben Strass- 
burg városa végül már a városkapun sem bocsátotta be őket, csak ala
mizsnát adtak nekik. Egy 1675-ben megjelent exuláns írás keserűen em
lékezik egy szemrehányásra: „Ej, ti magyar menekültek, de sokat csava
rogtok és futkároztok! Túl sokan vagytok, és túl gyakran jöttök a nya
kunkra, ki tud nektek eleget adni! Ügy megrohantok minket, hogy egy
szer csak megelégelünk titeket!”

A reverzálisok aláírásáról, a száműzetés önkéntes, vagy kényszerű 
voltáról késhegyig menő viták folytak. Az emlékíró lutheránus Láng is 
az „undorító és szégyenletes reverzálisok” aláírásáról beszél. Ez érthető, 
mert kitartásuk erejét ártatlanságukból merítették, nem vettek részt a 
rebellióban! Fekete István ostffyasszonyfai működése idején (1680 húsvét- 
ján synodust tartott) „azokat, a’ kik a’ Posony Gyűléskor reverzálist at- 
tanak magokrul az nem reverzalisták rút szókkal illették, pirongatták 
és nagy büntetésre méltóknak mondották . . .  gyülekezettyekben nagy bot- 
ránkozást szerzettének, fide fragusokká lettenek . . . ”

A másik oldal érvelése is figyelemre méltó. Tarnóczy szerint Kalinka 
püspök az üldözöttek és bebörtönzöttek számára akart segítséget kiesz
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közölni külföldön. Burius a Micae-ben állította, hogy az aláírások nem 
opportunista félelemből történtek, számoltak azzal, hogy az üldözés véget- 
ér és a prédikátorokra szükség lesz. Hangsúlyozza, hogy az általuk alá
írt reverzális a Felség parancsára történő száműzetésről szólt.

A száműzetést vállaló prédikátorok magatartásának háttere az a ta
pasztalat is, mely látott már üldözéseket támadni és elmúlni. Ezt mon
datta ki Sowitsch Kristóffal a soproni Szent Mihály templom elvételekor: 
„In spe et silentio est fortitudo nostra.” Ézs 30,15-re való hivatkozással: 
„Csendességben és reménységben lesz a ti erősségetek.” Ugyanezt fejezi ki 
nagyon szépen az ifjú Wittnyédy Pál Lövei Balázs albumába jegyzett sza
vaival : „Exilium non exilium, séd peregrinatio ex hospitio ad pátriám. . . ” 
Aztán így ír: „Kívánatos, hogy amire kényszerítenének, előre tedd meg, 
nem kényszerűségből. . .  menj önként, és vándor leszel, nem száműzött.”

Mi lett a gyülekezetekkel? Az exuláns életnek volt egy hazai válto
zata is. Nemes urak, városok, sőt nemegyszer jobbágyfalvak is rejteget
ték prédikátorukat. A hivatalosan eljáró vármegyei emberek előtt ki
hallgatásokon mintha együgyűek volnának, nem tudják az egyházi ember 
nevét és lakhelyét. Ők tudták, hogy a bujdosók a törvényen kívüliséget 
vállalták. Ezek száma gyarapodott, ahogy az évtized vége felé enyhülést 
éreztek. Újra szolgálni kezdtek a magánéletbe visszavonultak, külföldről 
is megkezdődött a hazaszivárgás.

A korszakot az 1681. évi 25—26. te. zárja le: „A hitszónokoknak, is
kolatanítóknak, kik vagy száműzöttek, vagy bizonyos kötelezvény miatt 
hivataluk teendőit nem teljesíthetik, az országba való szabad visszajöve- 
tel, vallásuk szabad hirdetése és gyakorlata megengedtetik, megsemmi- 
síttetvén adott térítvényeik.”

Tekus Ottó

352



Egyházunk útján

Elöljáróimat készségesen támogatom
Zsid 13,7 és Gál 6,2

A presbiteri tisztség a gyülekezetek érdekében, annak építésére vég
zett szolgálat. Ennek a szolgálatnak, mint feladatnak a tartalmát egyrészt 
a Szentírás határozza meg, amikor a presbiteri tiszt lelki követelményeit 
és feladatait különféle helyeken megjelölt, ennek locus classicusa I. Tim 
5:17—25. másrészt az E. T. II. te. 11. §-a, amely ezt a tartalmat úgy ha
tározza meg, hogy a presbiter „az Ünnepélyes Nyilatkozat és az I. tör
vényben foglaltak értelmében rendszeresen vegyen részt a gyülekezet éle
tének irányításában.” Ez utóbbi világosan megmutatja, hogy mi a gyüle
kezet igazi érdeke. Nem csak olyan szűkebb érdek, amit egy-egy gyüleke
zet pillanatnyi helyzete diktál, nemcsak olyan szempont, amelyet bizo
nyos helyi érdekek, kívánságok vezetnek, hanem olyan érdek és szem
pont, amely az egész magyarországi Evangélikus Egyház helyzetét figye
lembe veszi. Ezért utal az I. törvény egyházunk örök feladatára, Isten igé
jének tiszta és igaz hirdetésére, a szentségeknek Jézus Krisztus rendelése 
szerinti kiszolgáltatására és a szeretet szolgálatára. Utal a teljes Szent
írásra, az egyetemes és az evangélikus hitvallási iratokra és arra a belső 
rendre, amelyen egyházunk egész élete felépül, így az önkormányzat, a 
lelkészi szolgálat, a gyülekezeti háztartás, a bíráskodás jó rendjére. Végül 
arra a felelősségre, amelyet egyházunk a magyar társadalomért és az 
egész világ emberiségéért hordoz.

Elsődleges kötelessége tehát a presbitereknek, hogy éppen ezt az I. 
törvényét egyházunk életét szabályozó törvénykönyvünknek tanulmá
nyozzák, átgondolják és jól megértsék. Ennek hiánya sokszor okoz ne
hézséget, ütközést a gyülekezeti érdek helyes megítélésében és válik ép
pen ezen a ponton alkalmassá arra is, hogy szembefordítja a presbite
reket egyházi elöljáróikkal és válik ezzel olyankor súlyos valóságok 
előidézőjévé. Szeretnék két konkrét példára utalni. Egyik gyülekeze
tünkben nehány presbiter makacsul ellenzi az egyházi járulékok emelé
sét. Lehet, hogy ezzel bizonyos népszerűséget szerez magának a ha
sonló gondolkodású hívek körében, s úgy véli, hogy ezzel igazi gyüleke
zeti érdeket képvisel, valójában rontja nemcsak a maga gyülekezeté
ben, hanem a szomszédos, sőt távolabbi gyülekezetek életében is, az 
anyagi terhek vállalása iránti készséget és ezzel messzeható kárt okoz 
az egyházi életben, mert az állandó pénzzavar olyan célszerű dolgokat 
hiúsít meg, amelyek valóban az egész gyülekezet érdekét szolgálnák, 
szükséges renoválások, javítások elvégzése, ezzel olyan gyülekezeti köz
hangulatot, annak kialakulását segíti, amely csüggedést, kedvetlenséget 
vált ki, mert itt semmi sem megy, nékünk erre nincs erőnk, kicsinyek, 
gyengék vagyunk, stb. Ez a rossz gyülekezeti közérzet pedig ugyancsak 
tovább gyűrűzik és árt az egész egyházunk közérzetének, ez pedig nagy 
kár.

Vagy egy másik példa. A presbitérium elé kerül valamilyen elavult,
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feleslegessé vált gyülekezeti gazdasági épület, (istálló, magtár, présház 
takarmánykamra stb.) bontásának ügye. Nincsen reá szükség, számoljuk 
fel és ami érték még van benne értékesítsük és használjuk fel. Vannak 
presbiterek, akik ilyenkor gyülekezeti érdekre hivatkozva, a múlt meg
becsülését hirdetik. Hivatkoznak arra, hogy őseink áldozattal létesítették, 
mi nem rombolhatjuk le. Miután a bontás is munkával jár és kényelme
sebb hagyni mindent ahogyan van, ütközés jön létre és ennek során köny- 
nydn elindult olyan vád a gyülekezeti suttogásban, hogy a mi papunknak 
semmi sem jó, mindenből pénzt akar csinálni, nem becsüli meg a múlt 
értékeit stb. Az így keletkezett lelki kár nemcsak abban a gyülekezet
ben rombol, hanem újra csak tovább hat más gyülekezetekben és végzi 
széles körben a maga romboló munkáját. Jól meg kell tehát értenünk 
és másokkal is értetnünk, hogy mi helyi érdek és mi országos, közegyhá
zi érdek. Csak így tudjuk a nagyobb hatósugarú közegyházi szemponto
kat megfelelően képviselni.

Erre tanítani kell a presbitériumot. A mi gyülekezetünkben ennek 
régen kialakult rendszeres formája van. Minden télen ádvent idején 
kezdjük meg a heti férfi órát. Itt beszéljük meg a gyülekezet és a köz
egyház éppen aktuális kérdéseit. Több mint egy évtized alatt ezeken az 
órákon április elejéig előkerült az egyházunk útja a történelemben, be
szélgettünk a család, a társadalom kérdéseiről, végigtárgyaltuk utunkat 
az Egyezménytől napjainkig. Megvitattuk, volt-e, lehetett-e más utunk 
is, mint a diakónia teológia útja. Kerestük a bibliában Jézus szolgálatát 
stb. Volt, hogy évekig csak 5—6 férfi jött el ezekre az alkalmakra. Most 
már érik a gyümölcse ennek a munkának és 14—16-an vagyunk együtt 
és megtanulták a presbitereink széles horizonton figyelni az egyházunk 
kérdéseit és megtanultak közegyházi szempontokra figyelve gondolkod
ni a felvetődő kérdésekről. Megtanulták, hogy örömmel lehet és kell adni 
másoknak.

Így vált ez a kis csapat lassan munkatárssá. Mindig nagyon őszintén 
beszélgettünk és érezték, hogy hol, miben van a terhe a gyülekezeti szol
gálatnak. Ezt érezték meg, amikor az istentiszteletekért, az igehirdetésért, 
vagy a gyülekezeti munka más területéért együtt imádkoztunk. Megértet
ték, hogy a gyülekezeti munka nemcsak szervezés, nemcsak felkészülés, 
nemcsak szellemi erőfeszítés,. hanem alázatos könyörgés Isten lelkének 
vezetéséért, igéjét megnyitó, megértető, útjait megvilágító kegyeleméért. 
Egy kis ízelítőt kaptak a lelkészi szolgálat térdmunkájából is, amit pedig 
a gyülekezet sokszor alig lát, vagy alig ismer. Ahogyan megismerték az 
igeszolgálatnak ezt a másik oldalát, a vergődést hogy megszólaljon Isten 
szava, úgy látták, hogy nem fölényes, megfellebbezhetetlen kijelentés a 
szószék szava, hanem ott ver mögötte az élő gyülekezet szíve. Így lettek 
munkatársak már nemcsak az imádságban, hanem a gyülekezetért való 
munkában is. Most annál a kérdésnél tartunk, hogy a presbiteri tiszt 
eredeti bibliai értelmében hogyan vegyük igénybe szolgálatukat pl. ha 
egy-egy szórványistentisztelet elmaradna egy vasárnapi temetés miatt. 
Ilyenkor mint presbiterek menjenek ki a lelkész helyett és legalább 
énekléssel, imádsággal, igeolvasással és a kényszerítő körülmények meg
magyarázásával segítsenek, nehogy úgy fusson szét a nyáj, nem jött a 
papunk, talán máskor sem jön. Ezt a szolgálatot most, amikor sokfelé 
kerül sor gyülekezeti társulásokra, nagyon fontosnak érzem, hiszen más
ként egy-egy vasárnapi temetés, vagy más rendkívüli eset felborítja a 
gondozás menetét és tudjuk, hogy elég két ilyen rendkívüli elmaradás 
egymás után és máris újra kezdhetjük a szétfutott nyájat nehéz munká
val újra hívogatni.
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A gyülekezet anyagi, vagy szervezési feladataiban is nagyon fontos a 
presbiterek együttmunkálkodása. Ezért fontos a számukra a tájékoz
ás. Ők tudják meg először mit akarunk tenni, mire készülünk, mi a 
következő feladatunk. Ha először velük beszéltük meg és értettük meg 
a következő feladat szükségességét, várható nehézségeit, akkor lehetnek 
segítségül, mert értik milyen irányban kell a dolgokat terelni. Ha ez 
nincsen, akkor igen könnyen a legjobb szándék mellett is ellentétes 
irányban hatnak és akadályoznak, ahol segíteni kellene. Ezért igen fon
tos hogy a presbitérium ismerje a gyülekezeti munkatervet és annak ki
alakításában, megtervezésében valóban részt vegyen. Ezért kéri egyhá
zunk vezetősége ezeknek a munkaterveknek presbitérium előtti meg
beszélését.

Még hasznosabb ez a munkatársi segítség, ha nemcsak a szorosan 
vett gyülekezet, de az egyházmegyei feladatokra is kiterjed a tájékoz
tatás. Ennek érdekében igen fontosak, hogy az egyházmegyék rendszere
sen tartsanak körzeti presbiteri megbeszéléseket. Ezekre négy-öt gyüle
kezet küld el nehány presbitert és ott egy egésznapos megbeszélés kere
tében kapnak tájékoztatást illetve a feladatokról, azok megvalósításáról 
folytatnak megbeszélést. Egyházmegyénk ilyen presbiter konferenciákon 
készítette elő a teológusainknak juttatott ösztöndíjak ügyét. Így vált le
hetségessé, hogy nagyon szegény, lélekszámban is gyenge gyülekezeteink, 
mert értették a kérdés horderejét, a szükséghez mérten egyszerre négy 
ösztöndíjat is biztosítani tudtak adományaikkal. Erre sokkal nagyobb me
gyékben sem volt példa.

Az együtt munkálkodás feltételezi az együtt gondolkodást, mert csak 
így érthetjük meg egymást. Ügy tapasztaltam, hogy ennek nagyon jó 
eszközévé lett az, hogy ha hivatalos utakra megyek, különféle gyüleke
zetekbe, elfér az autóban még rajtam kívül három presbiter. Akinek van 
ideje, van lehetősége jöjjön velem. Ezeknek az utaknak nagyon sok áldá
sát tapasztaltam meg. Megismertek más gyülekezetei, más gondokat, ba
jokat, de örömöket és eredményeket is. Ök maguk vonták le a tanulsá
got. Szinte minden ilyen útról hazatérve, már útközben előkerültek ezek. 
Mit láttak jónak, amit nékünk is meg kellene valósítanunk, vagy mit el
rettentőnek, amire vigyázni kell, hogy elkerüljük. Az ilyen tapasztalat- 
csere hasznossága mellett, sok személyes kapcsolatot is teremtett. A meg
látogatott presbiterek között több eljött hozzánk. Megnézték közelről azt, 
amiről hallottak. Meggyőződtek, mennyi a hír és mennyi a valóság 
és a mi presbitereink annál jobban igyekeztek, hogy a valóság még jobb 
legyen, mint a hír. Ez arra indította őket, hogy még nagyobb igyeke
zettel végezzük a magunk feladatait, mert mások szeme is rajtunk van. 
Ma már nagyon sok autó van szinte mindegyik gyülekezetünkben, nem 
okoz problémát hasonló látogatások megvalósítása, hogy épüljünk egy
más munkája és együtt gondolkodásunk által.

A közösségi munka sokfelé ismert és gyakorolt formája, hogy bizo
nyos dolgokat közmunkával, vagy ahogyan szokták még nevezni társa
dalmi munkával oldunk meg. Ha egy presbitérium érti a konkrét gyüle
kezeti feladatokat, akkor ezt a munkaformát könnyen meg lehet valósí
tani. De ennek van egy fontos előfeltétele. A legnagyobb tisztelettel 
vagyok az idős presbitereink iránt. Tapasztalatuk, bölcsességük fontos 
és szükséges, de mégis nem szabad megengednünk, hogy elöregedjenek 
a presbitériumok. Az igen idős ember jobban hajlik arra, hogy a maga 
fiatalabb éveinek emlékein át nézze az életet, a mai élet pedig túlment 
ezen, és ha a múltban gyökerező a presbitérium nehezen fogja követni 
az élet új fordulatai által parancsolt feladatokat. Az idős ember már las
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súbb is. Életelve jó volt eddig, maradjon így ezután is. Ezért idős pres
biterek szívesebben hajlanak arra, hogy ne változtassunk és ez a meg
merevedés, az élet pedig tovább megy. Az idős emberek már nem tudnak 
személyesen helyt állni az adódó társadalmi munkákban, és ezzel egy 
nagyon fontos munkában nem tudnak segíteni. Gondunk legyen tehát 
arra, hogy az idősebbek mellett mindig legyenek fiatalabbak is, akikre 
ezekben a dolgokban számítani lehet. Erre azért van szükség, mert van 
nehány gyülekezetünk, ahol rossz a légkör. A szó teljes értelmében ha be
lép az ember a templomba szellőzetlen, nyirkos, dohos levegő van. Ez 
rendkívül rosszul hat. Aki belép ezt érzi meg először és kellemetlenül 
éri. Rossz a levegő más értelemben is. Csüggedés, lemondás, reménytelen
ség. Mi még vagyunk, de azután . . .  semmi. Ez a presbitérium szolgálata, 
hogy ne így legyen.

A presbiterek kerüljenek közel a gyülekezeti szolgálathoz. Ezen a 
közelségen azt értem, amit éppen az előbb említett látogató utakra elkí
sérő presbitereken át tapasztaltam. Egyik úton két gyülekezetben is jár
tunk. Este hazafelé mondották a kísérők, el nem tudták volna gondolni, 
hogy ennyire fárasztó két gyülekezetei bejárni, tárgyalni, egy sereg em
berrel és este későre hazatérni. Most értik meg az egyházi vezetés gond
jait. Így értették meg, hogy ezek az utak értük vannak. Gyülekezetekért, 
amelyeket nem hagynak magukra gondjaikkal, kérdéseikkel, hanem 
azokban segítünk, megoldásuk érdekében utánajárunk, segítünk, aho
gyan csak lehetséges. Ott értette meg az a nehány ember, majd máskor 
ismét másik, hogy az egyházi elöljárók szolgálata nem felesleges szerve
zési forma, nem valami rangkórság, nem az adminisztráció túlzása, ha
nem értük való segítő, elöljáró. Ezt sokszor könnyű kritizálni, bírálni, 
csak amikor belülről ismeri meg az ember a munkájukat, érti meg, nem 
is olyan könnyű ez a szolgálat. Amikor így közel kerülnek a presbi
terek, nézik más szemmel a püspökök, az esperesek, a lelkészek, az or
szágos egyház, az egyházkerületek, egyházmegyék munkáját. Ilyen kö
zelségben értik meg azt a rengeteg idegmunkát, amit ezeken a helyeken 
végeznek, felelős döntéseket, amit gyakran gyorsan és határozottan kell 
hozni, munkával túlterhelve, amelyekben rendkívül széles körben kell 
egyszerre áttekintéssel bírni, hogy jogi, lelki, teológiai, szervezési, pénz
ügyi vonatkozásokban egyaránt megfelelő legyen egy-egy határozat, végig 
gondolva a várható eshetőségek széles skáláját. Aki ezeket közelről látja, 
érti meg püspökök, teológiai tanárok, esperesek munkáját és becsüli meg 
őket.

Itt kap különös hangsúlyt Zsid 13:7. Figyeljétek elöljáróitokat, életü
ket, szolgálatukat. Az együtt hordozott teher az együtt hordozott gyüle
kezeti gond, munka, teszi egyszerűvé a presbiter számára a presbiteri es
kü ezen mondatát: „elöljáróimat készségesen támogatom” . Ez a támogatás, 
ha végiggondoltuk azt, amit eddig elmondottam, természetessé válik. Hi
szen egy test vagyunk, egy evangélikus egyház tagjai.

Most pedig lássuk egészen konkrét példákon hol, miben tudnak a 
presbiterek segíteni egyházi elöljáróiknak azzal, hogy őket megbecsülik, 
munkájukat értékelik.

A gyülekezetekben akkor egészséges a presbiterek szolgálata, ha ösz- 
szekötő és nem elválasztó hidat képeznek a hívek és a lelkészük között. 
Ennek az összekötésnek egyik nagyon fontos tartalma az információ köz
lése. A presbiterek viszik tovább a lelkészükhöz a környezetükben lakó 
hívek esetleges gondját, baját. Ilyen lehet betegség, családi problémák, 
harag a családon belül, vagy a családok között. Lehet félreértés is, amit 
tisztázni tudnak. Ha ez az információs szolgálat jól működik a lelkész
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látogatásai során valóban azokat fogja felkeresni, ahol legnagyobb szük
ség van vigasztalására, erősítésére, segítségére. Csak így érezheti a gyü
lekezet minden tagja, nem feledkeztek meg rólam, benne élek a gyüle
kezet szeretet közösségében. így lehet jó a gyülekezeti légkör és csalá
dias, amelyben jól érzik magukat az emberek.

Máskor a presbiter viszi az információt. Továbbítja és így minden
kihez eljut, mire van szükség, hol kérnek anyagi támogatást, mire lehet 
adakozni stb. Eloszlatnak sokszor megmosolyodni való félreértéseket. 
Egyik család pl. nehány hónapja vett új énekeskönyvet és látva, hogy 
hiányoznak belőle bizonyos számú énekek, a hiányt úgy értelmezték, 
hogy lelkészük távolította el azokat az énekeket, amiket nem akart éne
keltetni. Nagy volt a csodálkozásuk, amikor kiderült, hogy más gyüle
kezetekben is így van. Lehetnek olykor segítségül arra is a presbi
terek, hogy megértessék a néha megdöbbentően maradi gondolkodású 
híveinkkel nézetük helytelenségét.

Egyik gyülekezetünkben 10 évig elmaradt az istentiszteletekről egy 
család, mert a lelkész megváltoztatta a délután 2 órai istentiszteleti idő
pontot, a mindenkinek sokkal alkalmasabb 5 órára. Tette ezt azért is, 
mert csak így juthatott ki egyik szórványukba, a kora délutáni időben. 
Végül a presbiterek magyarázták meg, hogy alkalmazkodnunk kell mégis 
csak a többség kívánságához. Tudnék még rengeteg példát hozni fantasz
tikus félreértésekről, hirdetések félremagyarázásáról, stb. amit az ügyes 
presbiterek szolgálata oldott fel. Ahol azonban ez nincsen, gondoljuk el, 
mennyi okot találhattak emberek vélt sérelmeik miatti megsértődésre, és 
ez mennyi kárt okozott a gyülekezetekben.

Rendkívül sokat tehetnek a presbiterek, ha jó a kapcsolatuk a lelké
szükkel a gyülekezetek anyagi ügyeiért is. Ez lehet a járulékok beszedé
se, és ezzel nagyon sokat takarítanak meg a gyülekezetek pénztárainak, 
mert nem kell pénzbeszedőt alkalmazni. Nem könnyű ez a szolgálat, oly
kor szívesebben le is tennék, mert mindig van, aki úgy érzi ez „koldulás” 
de jó, hogy mindig vannak, akik éppen mert jól értik az egyházunk mai 
szolgálatát, ezt olyan feladatnak tekintik, amivel sokat lehet tenni a 
gyülekezetek jobb életéért és szívesen teszik.

A presbiterek, ha jól értik az elöljárók támogatásának feladatát, so
kat tehetnek az esperesek munkájáért is. Nehány inkább negatív példán 
érzékeltethetem ezt. Egyik helyen a kevésnek mutatkozó gyülekezeti já
rulék minimális mértékét 50 forintról feljebb kívántuk emeltetni. Végül 
az emberek megértették és felemelték, ekkor az egyik presbiter, akinek 
egyik alföldi nagy gyülekezetünkben volt rokonsága azt mondotta az em
berek között, itt az esperes minket szorít emelésre, ott pedig ennél ke
vesebb is elég. Nem értette meg, hogy az emelés éppen értük volt. Sajnos 
sokszor a lelkészek is segítik az ilyen negatív magatartást, amikor a pres
biterek előtt nyíltan bírálták, hogy egyik gyülekezet kapott segélyt, a má
sik nem. Nem tették azonban hozzá, hogy mi volt a segély megtaga
dásának oka. Arra is volt példa, amikor a gyülekezeti presbitériumot 
egyes lelkészek tudatosan hangolták az esperes vagy a püspök ellen, 
mert így vélték érdekeiket védeni. Nem nehéz megállapítani, hogy ezzel 
egész egyházunknak okoztak kárt, de maguknak és gyülekezetüknek is.

Mindez talán legjobban ott mutatkozik meg, ahol éppen a püspö
kök ellen irányult egy-egy presbitérium vagy egyes presbiterek tevékeny
sége, legyen az oka lelkészváltozás, segélykérés elutasítása vagy egysze
rűen felszított bizalmatlanság. Talán még különösebb, ha az ilyen bizal
matlanság együtt járt tudatos hamis hírek, információk terjesztésével, 
olyan rossz hír keltéssel, amely gyakran a becsületet is érintette. Az ilyen
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belső hitelrontás annál súlyosabb, mert éppen nékünk lutheránusoknak 
szól Luther Márton magyarázata a 8. parancsolatról, „ . . .  felebarátun
kat . . .  ne kisebbítsük, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, 
jót mondjunk róla és mindent javára magyarázzunk” . Ez nemcsak Isten 
8. parancsolata, hanem mint a Kis Káté szövege, egyházunk hitvallási 
irata is és erre amint a bevezetésben utaltam rá presbiterek és lelkészek 
esküt tesznek. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon könnyű az ilyen 
hitelrontást elhinteni, de nagyon nehéz annak káros hatását heylrehozni.

Rá kell mutatnom arra, hogy ott fordul elő a presbitériumokban az 
egyházi elöljárók ellen támadás, ahol a lelkészek maguk sem állnak ki 
elöljáróik mellett, vagy egyszerűen hallgatnak. Ez arra mutat, hogy ben
nük is bizonytalanság van.

Ebben a sorozatban, amikor is a presbiteri eskü szövegén végig ha
ladva gondoljuk át a presbiterek mai gyülekezeti felelősségét, szólnunk 
kellett jelen témáról is. Nem azért, mintha ez ma egyházunkban sokfelé 
jelentkező probléma lenne, mert valójában nagyon is kis körben fordul 
elő, mégis szóltunk róla, mert ha kis körben is kerül elő, nagy kárt okoz
hat. Egyházunk társadalmi súlyát ugyanis az is jelzi, hogy milyen tömeg 
áll mögötte. Természetes, hogyha egy-egy esperes mögött egy széthúzó, 
egyenetlen, viszálykodó lelkészi illetve gyülekezeti presbiteri háttér van, 
az annak közéleti súlyát is lerontja és így egész egyházunk kára. Ez fo
kozottan áll a magasabb egyházi vezetőkre.

Egyházunk társadalmi megbecsülését biztosítja, ezt így tapasztaljuk 
mai életünkben, ha egyházunk vezetése szilárd, következetes egyházpoli
tika alapján, eltökélten halad a szolgálat útján, annak minden vetületé- 
ben, és ha ezt a vezetést vele együtt gondolkodó, együtt munkálkodó, 
együtt érző, lelkészek, presbiterek, gyülekezetek követik.

Sólyom Károly
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Tanulmányok

Kik az igazak? Van békességem.
KIK AZ IGAZAK? Érdemes áttekintenünk a Biblia sokszínű szó- 

használatát e kulcsfogalommal kapcsolatban — kár lenne akár csak egy 
fontosabb árnyalatot is nélkülöznünk, annál is inkább, mert a modern 
idők életforma-kereső nyugtalanságában elsőrendű etikai kérdés, hogy ki 
az igaz ember. A rendkívül tiszteletreméltó jellemű Morus Tamást a róla 
készült hatszoros Oszkár-díjas film úgy mutatja be, mint aki bármikor 
elkelne („A man for all seasons”), B. Polevoj pedig Mareszjev személyé
ben azt az „Egy igaz ember” -t állítja elénk, akinek bámulatos elszántsága 
a legnehezebb időkben adott példát millióknak.

Ősi képzet — vagy ha úgy tetszik: gyakorlatilag nagyon is belátható 
igazság — hogy ha egy adott közösségben az igazak száma egy bizonyos 
minimum alá csökken, akkor annak katasztrófa a következménye. Sodo
rna és Gomora megtartatásához tíz igaz kellett volna, Sólem Áléchem 
Tóbiás, a tejesember c. elbeszélés-sorozatában pedig arra a harminchat 
igazra történik célzás, akik a monda szerint örökké itt élnek az emberek 
között, s akiknek a világ fennállását köszönheti. (175. o.) Korunk és a 
közeljövő számára viszont talán semmi sem lenne olyan baljóslatú, mint
ha a technikai előrehaladás és főleg a kiemelt felelősségű emberek, de 
a nagy átlag erkölcsi, felelősségi színvonala között is szakadék tátongana, 
hiszen a kőbaltától a hidrogénbombáig megtett úton nemcsak az ember 
nőtt nagyra, de az árnyéka is. Hogy is lehetne eltekintenünk a többszö
rösen fenyegetett és igazságra szomjas világ kontextusától, amikor az 
Ige üzenetének azokat a kristályosodási síkjait keressük, amelyeken elhe
lyezkednek az igazakra vonatkozó kijelentések?

Az Ószövetségben a caddiq-nak a következő jelentéseit találjuk: aki
nek egy bizonyos ügyben igaza van; akinek oldalán van az igazság; aki 
becsületesen cselekszik; igazságos; aki általában azt teszi, ami helyes — 
mindez többnyire az isteni Törvényhez mérten. Megjegyzendő, hogy 
magának Istennek egészét, lényét és cselekvési módját nevezi ismételten 
igaznak az írás, ha pedig ő az embert saját képére és hasonlatosságára 
teremtette, akkor ennek konzekvenciái kell legyenek teremtményének 
felfogásában, magatartásában.

Szorosan idetartozik: mit jelent az ószövetségi cödáqáh, az igazság. 
(Főként az Ev. Kirchenlexikon, Göttingen, 1956 és a Theol. Begriffslexi- 
kon zum NT, Wuppertal, 1967 „Gerechtigkeit” címszavára támaszkodunk. 
A két szótárt EKL, ill. BL betűkkel jelöljük a továbbiakban.)

Az Ószövetségben igazság az, ami az Isten akarta közösséget védel
mezi, vagy helyreállítja, tehát nem valami megtorló igazságszolgáltatás 
játssza benne a főszerepet. Az izráeli gondolkodás ui. a közösségből indul 
ki, nem az egyénből, s nem abszolút jogi normák játsszák benne a fősze
repet, hanem az, hogy egy kétoldalú viszonyt megfelelő magatartás jelle
mezzen. H. van Oyen-nek az OT etikájáról szóló könyvét ismertetve 
(Lp 1969, 463) Muntag Andor ezt írja: „Az OT az emberről mindig az 
emberi közösséggel kapcsolatban szól. Minden törvény elsősorban az 
embernek a közösségben való életét szabályozza, úgy azonban, hogy min
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dig Istennel kapcsolatban látja mind az egyént, mind a közösséget.” 
A cödáqáh kb. „közösségi hűség”, közösségszerű magatartás. (Lp 1969 
457!)

Jahve igaz voltán alapszik minden. „Isten igazsága” üdvjavainak 
egyik megfogalmazása, hatására a megérdemelt pusztulás helyén új élet 
virágzik fel: Ézs 32,15k; Ézs 45,21 két igen párhuzamos jelzővel mondja 
Istent él-caddiq úmósíca-nak, „igaz és szabadító” -nak (v. ö. „messiás”), 
aki tehát úgy igaz, hogy szabadulást, üdvöt hoz! Ezt pedig a vers első 
fele egészen hallatlan újságként, mondhatnám evangéliumként haran
gozza be. Az imént említett párhuzam főnévi formában bukkan fel Ézs 
51,5-ben: „közel igazságom, eljött szabadításom” — éspedig egyrészt uni
verzális, másrészt eszhatológikus háttérrel; hasonló az összefüggés 56,1 és 
62,1-ben, ószövetségi csúcsnak pedig etekintetben alighanem 45,24-et te
kinthetjük.

lustitia praeveniens ez, mondhatnánk — de ha nem kell az üdv, 
amelyet hozott, el is viszi. Nem mintha a suum cuique alapján adná, „ki
nek mi jár” ; büntetést például sosem jelent a cdq gyök. Viszont minden 
jó, vagy rossz cselekedet sorsszerűén hat arra, aki vállalkozott rá: Péld. 
28,1.10. Zsolt 1; 7,12—17. Hős 5,5. 14,2. Sőt: a bűnteher „áthagyományozó
dik” azokra, akik az Urat háttérbe állítják (2 Móz 20,5k), mivel szívük 
bálványai érdekesebbek nekik. (EKL)

Emberre vonatkozóan az „igaz” jelzőt alkalmazhatja tehát az OT ar
ra, akinek egyszerűen igaza, vagy igazsága van: 5 Móz 25,1 Ézs 41,26; aki 
becsületes, emberséges, tisztességes: 1 Móz 18,23k Jób 12,4; aki Isten 
akaratához tartja magát: Ézs 24,16 Hab 2,4 Zsolt 37,29 (az értelmezési 
határ persze nem húzható meg mindig élesen). A legjellegzetesebb vona
la viszont az OT-nak az, hogy Isten igaz voltának, mint primér erő
nek, hatnia kell reánk, hiszen az igaz magatartásra szabadít fel. De így 
is ügyelnünk kell a szóhasználat gazdag árnyaltságára, nehogy pl. min
denütt s minden áron dogmatikai töltést erőltessünk az „igaz” fogal
mába.

Az Újszövetség szóhasználata sem egysíkú, aminek oka az ószövetségi 
háttérben keresendő elsősorban, sok a párhuzam, melyek mintegy az ót-i 
vonalat veszik fel s többnyire tovább is vezetik; ezek aránylag elég is
mertek, s taglalásukba terjedelmi okokból sem mehetünk bele. Inkább 
utalunk dr. Karner Károly Rm-kommentárjának (Isten igazsága, 1942) 
főleg 138—143. oldalaira, összefoglalóan az EKL-t idézzük: „Isten igaz, 
mert az emberek üdvét akarja s a bűnöst helyes útra vezérli. Az UT-ban 
is, különösen a szinoptikusoknál, az igaz az az ember, aki Isten akaratát 
cselekszi és életét Isten színe előtti létként érti.”

Hogy Isten megigazító cselekedete el ne elméletiesedjék, szükséges 
meghúznunk az elkötelezettség etikai vonalát. A dikaiosyné-t a BL Rm 
3,20—21 nyomán úgy érti, hogy az „az a mód, ahogyan Isten megigazít”. 
2 Kor 3,9-ben „az igazság szolgálatáról” (diakónia tés dikaiosynés) van 
szó, vagyis a megigazítottságban megragadottaknak arról a szolgálatáról, 
amelynek tartalma-dinamikuma a megigazulás. Nem erőltetés kiemel
nünk ebből azt, hogy az Isten nekünk ajándékozott megigazító kegyelme 
szolgálatra indít. Hogy ez mennyire magától értetődő: ugyanaz a levél 
(11,15) arról tesz tanúságot, hogy ezt a diakóniai evidenciát kihasználva 
a Sátán „diakónusai” is átváltoztatják magukat igazság szolgáivá (dia- 
konoi dikaiosynés), hiszen ezeknek a szolgálata nyilván kelendő és nagy
szerű.

Nem nyugvó elv, hideg idea ez az igazság, hanem lenyűgöző hatalom, 
mert „miután megszabadultatok a bűntől, szolgáivá lettetek az igazság
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nak" (edoulóthéte té dikaiosyné, Rm 6, 18). „ . . .  most adjátok oda tagjai
tokat szolgákul az igazságnak megszentelődésre.” Hát itt aztán minden
képp a megigazulás konzekvenciáiról van szó! S talán az sem olyan na
gyon biztos, hogy „a pásztori levelek teljesen a hellenisztikus erények 
szelleméből kiindulva gondolkoznak” (BL), különösen ha Tit 3,7 1 Tim 
6.11 és 2 Tim 2,22-re gondolunk. Inkább akkor érezzük e levelek igazság- 
fogalmát olyannyira hellenisztikusnak, ha ezt már eleve posztuláljuk: 
vagy azért, mert csak a legharcosabb hangot fogadjuk el pálinak, az adott 
helyzetre való tekintet nélkül, vagy nem számolunk eléggé az OT széles 
spektrumú szóhasználatával. Szintén merész állítása a BL-nek, hogy „a 
Jakab-levél direkt a páli tradíció ellen polemizál” . Hiszen Jakab egy más 
szituációba prédikál „bele” (v. ö. Groó: Jk lev., 73k) s a rábízott melódia 
eljátszásához különben sem köteles elkérni a Pál kottáját. 1 Jn 2,29-ben 
pedig egész világosan az ót-i tradíció újul meg, hogy Jahve igaz voltá
nak a konzekvenciája a mi részünkről az ennek megfelelő cselekvés. 
Azon sem kell csodálkoznunk, ha ilyen értelmű felelősségünk eszhatoló- 
gikus hangsúlyt nyer Jel 22,11-ben, ami különben arra is figyelmeztet, 
hogy akár igazul, akár hamisan cselekszünk tartósan, arra „rögzítjük” 
magunkat.

A megigazulásra nézve egyébként természetesen alapvető az Ágostai 
Hitvallás IV., az Apológia szintén IV. cikke és a Schmalkaldeni Cikkek
nek különösen a „Hogyan igazul meg az ember Isten előtt és a csele
kedetek” alcímű passzusa.

Hogy a harci helyzet mennyire megváltoztathatja bizonyos megnyi
latkozások, dokumentumok „akusztikáját” , arra érdekes példa, hogy 
John Wesley Luthert olvasva úgy érezte: a nagy reformátor „szinte ká- 
romlóan beszél a jócselekedetekről” . Jó védekeznünk hasonló „félre- 
hallás” ellen: megigazulásunk alapja éppoly szilárd legyen, mint a belőle 
következő jó gyümölcsök.

*

A BÉKESSÉG bibliai fogalmának kifejtésében és alkalmazásában 
kimondottan gazdag az utóbbi évek hazai protestáns irodalma, így elég 
utalnunk a Lp-ban megjelent következő cikkekre: D. Káldy Zoltán, Sá
lóm. 1968, 705k; A „béke”, mint téma. 1970, 65k. Dr. Prőhle Károly: A 
békéltetés távlatai. 1971, 652k. Ez utóbbi a KBK-nak olyan gyűléséhez 
kapcsolódik, amelynek vezérigéje ékes ószövetségi példa arra: mennyire 
összefügg az igazság és a békesség s mennyire párhuzamosak az Isten 
„elénk jövő” szeretetével. „Irgalmasság és hűség (cheszedve’emet) összeta
lálkoznak, igazság és békesség (cedeq vösálóm) csókolgatják egymást.” 
(Zsolt 85,11) Itt különben, mint általában, a cheszed az Isten emberekhez 
lehajló „szövetségi hűségét” jelenti, az ’emet pedig azt a megbízhatósá
got, mindennél valósabb hordozó bázist, amelyre lehet építeni, a kettő 
pedig kapcsolt fogalomként a hűséges odaadást, mondhatnám proegzisz- 
tenciát, kitartó, gyakorlati s mindenre kiterjedő szeretet-viszonyulást.

Az igazságból aktív békességbe átsugárzó igei logikának alighanem 
Rm 5,1 a locus classicus-a: „Mivel pedig megigazultunk hitből, békessé
günk van az Istennel.” E kettőhöz Rm 14,17-ben jellemző harmadik iker
ként az öröm járul, az igazság és békesség „akcióegységével” kapcsolat
ban pedig Jk 3,18-ra mutathatunk rá. (Nem takarítható meg az amúgy is 
szűkre fogott bibliai hivatkozások figyelmes megnézése, ha nem akarunk 
felületesek lenni. Jelen sorozatunk tanító jellegű, s ilyenkor az olvasot
tak tanulmányozása különösen nélkülözhetetlen.)
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Ebben az összefüggésben sem szabad szembeállítani az Ige „verti
kális” és „horizontális” üzenetét, hiszen azok úgy feltételezik egymást 
mint a ki- és belégzés, vagy az artériák és vénák. A békesség például 
úgy is megfogalmazható, mint szent normalitás, amelyben a dolgok a he
lyükre kerülnek s maga az ember is helyére kerül Istenhez, embertársai
hoz és önmagához való viszonyában. Ennek tagadhatatlanul megvan a 
belső, lelki dinamizmusa, de ha ebből szép természetességgel nem lesz 
diakóniai dinamizmus, akkor az olyan, mintha egy gépkocsinak „csak 
úgy” bőgetnék a motorját órák hosszat, noha mehetnének is vele. A bé
kesség: emberi totalitásunk rendeltetésre találása, funkcióba zökkenés, 
minden kaotikus erővel szemben, s így erősen párhuzamos azzal, amit 
hitvallási irataink új engedelmességnek neveznek.

Ha most az „igazak békességéről” szeretnénk meditálni, akkor az a 
szándékunk, hogy legalább néhány jellemző irányból átfogjuk annak 
sokrétű üzenetét. A „van békességem” megfogalmazást (Lp 1974,46) in- 
dividualista-pietista félreérthetősége miatt mellőzzük, s ha kell, némi egy
oldalúság látszatát is vállalva mondjuk:

Nyugtalan békesség vezérli az igazi embert.
Pál hangvétele sem valami nyugodt, amikor a legmagasabb hőfokon 

kéri a korintusiakat: béküljenek meg az Istennel (2 Kor 5,20) — de 
már a tizenkét tanítvány első kiküldésekor sem volt a békesség-köszön
tés után elhangzó üzenet következmények nélkül elutasítható (Mt 10,12— 
14), ami Isten népének felelősségére mutat. Mi ennek az igaz békességnek 
a tartalma?

Helyreállító békesség. Először leleplezi igaztalanságunkat, „meggyőz 
bűn és igazság tekintetében” (Jn 16,8), ezzel megrendít, ahogyan egy 
baját tagadó súlyos beteget előbb ki kell józanítani veszélyes illúziójá
ból. Ha aztán a hamis biztonságból kidobott az üdvös kétségbeesés (Lu
ther: evangelica desperatio) s megragadtuk az érthetetlen és minden fan
táziát meghaladó kegyelmet, az isteni „mégis”-t, akkor békességünknek 
végre valós alapja lehet: az Isten rendíthetetlen szeretete. Mi is áll hely
re ilyenkor? Teremtettségi bázisunk, az Örökkévaló Atyával megújult 
lét-kapcsolatunk. Lényünk legmélyebbre nyúló gyökerei kezdenek el 
gyógyulni, mert visszataláltunk Gazdánkhoz. Olyan ez, mint amikor a 
nehézbúvár meghibásodott légvezetékét még idejében megjavítják: me
gint van „életvezetékünk”. Így áll helyre az Istenhez való viszonyunkból 
következően az önmagunkhoz való viszonyunk, hogy ne kelljen többé ját
szanunk még sajátmagunk előtt is az igazat, jót és hamisságtól-rossztól 
menteset, akinek legföljebb hibái akadnak itt-ott (az sem sok, nem is 
nagy), hanem „az Űrban dicsekedhessünk” . Ebből következően lehet elfo
gadnunk sorsunkat, mert azzal együtt rendeltetést is kaptunk, és a „sors
tényezőknek” akkor nem vagyunk rabszolgái, ha felfedezzük rendelteté
sünket s benne az önmegvalósítás lehetőségét. Az önzés és szolgálatkép
telenség bomlasztó tendenciáival szemben egészséges „harci készültség” 
fejlődik ki bennünk (1 Tim 6,12), s amennyire vállaljuk ezeket a fejlesz
tő, krízisekben is erősítő-mélyítő küzdelmeket, annyira kapunk erő-után
pótlást.

Integráló-békesség. Ügy is mondhatnánk: a kegyelem és békesség 
párhuzamosan építi a Rendet bennünk és általunk. „Visszaépít” isten- 
fiúságunkba, újra beleplántál a Szent Egészbe, amelyből kiestünk, de ab
ban is „integrálja” lényünket, hogy embertársaink, sőt az egész terem- 
tettség egészébe illeszt vissza, belesegít-gyakoroltat funkcióinkba. Észre
vétel a felebarátot, de nemkülönben a közösségek táguló köreit. Rávezet,
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hogy ezekbe beépülnünk nemcsak kötelesség, hanem olyan normális ál
lapot, amelyet jó szívvel elfogadva életszilárdító és lélekfrissítő erőket 
kapunk  „menet közben” .

Jellegzetesen közösségi funkció ez az egzisztencia-integrálás, mert 
nem csupán egyéneket tanít közösségi mentalitásra, hanem közösségközi 
gondolkozást és tettkészséget is fejleszt ki, hiszen az ékes rend is terjedni 
akar, nemcsak bennünk, de általunk is. „Nyugalma nincs, de békessége 
van” — mondja Reményik a hivő emberről. Ahogyan a kisujj egy haj
szálere sors- és életközösségben van az ujj, a kéz, a kar és a test egészé
vel, sőt az azon kívüli világgal is, úgy vagyunk benne személyünkben és 
kisebb-nagyobb közösségeinkben az Egész összefüggéseiben. Megható és 
fölemelő, ahogyan Jézus törődött az egyes emberrel, tanítványainak ki
sebb s népének nagyobb közösségével s ahogyan ezek életre s szeretet- 
felelősségre ébresztését világszéles horizonton munkálta — ez viszont 
iránymutató és felszabadító erejű tett is számunkra.

Végtelen távlatú békesség. Jézus a Szent Űj Világ hajnalának fényé
ben, vagyis a végső jövőből nézve látja a jelent és annak feladatait, s 
ez éppen nem valami elbágyasztó „másvilági perspektíva”, mint amikor 
valaki pl. spirisztiszta praktikákba és spekulációkba merül, vagy több-ke
vesebb vallásos színezettel önnön széplelkűségének bűvöletébe süllyed „a 
gonosz világ” elől, esetleg egyetlen grandiózus kikapcsolódási alkalom
nak tekinti keresztyénségét, hiszen akkor épp a „hit” ürügyén dezertá
lunk „ama nemes harc” frontjáról.

Szembesít ez az isteni távlat: saját jelen tökéletlenségünkkel, hogy 
naponta újulunk, ön- és közösségépítő feladatainkkal, hogy ne olyan rá
érősen gyakoroljuk a diakóniát, a világ különböző nyomorúságaival, hogy 
azokat elsősorban ne summázgassuk nagy fejcsóválgatás közepette, ha
nem eresszük neki aktív hitünket az épp hozzáférhető feladatoknak: hadd 
erősödjék!

Az etika személyes bázisához hozzátartozik, hogy képesek legyünk 
megdöbbenni saját gyengeségeinken, szívünk csalárdságán, s ugyanak
kor megtapasztalni Isten igazságának, lehajló irgalmának gyújtó erejét. 
Ebből lesz a hála életformája.

Jézus az Eljövendő Világ mérföldkövétől néz vissza, és azt mondja: 
Bizony hamar eljövök — még egy kevés idő. S ez az eszhatológikus hha- 
mar” nyomban diakóniai „hamar”-rá lesz — ezért olyan nyughatatlanok 
Isten igazai Uruk hatalmas erejű békességében.

Dr. Bodrog Miklós

Egyházunk a társadalomban — a felszabadulás előtt 
és a felszabadulás után

Az eseményeket sosem lehet a maguk elszigeteltségükben vizsgálni. 
Ahhoz, hogy a felszabadulásunkat követő társadalmi valóságot elemez
ni tudjuk, át kell tekintenünk az előző időszakot is. Csak összefüggésé
ben látjuk igazán, hogy mit is jelentett hazánk össztársadalmára vonat
kozóan 1945. Ezért most mi is — ha vázlatosan is —, áttekintjük a fel- 
szabadulást megelőző időszakot — különös tekintettel annak társadalmi 
vonatkozására.
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Előzmények
A 20. századra, az események meggyorsulása a jellemző. Az előző év

századok lassú tempója fejlődésének hatása alig észrevehetők a magyar 
társadalmi változásokban. Csak itt-ott találjuk meg nyomait. Nemzetközi 
tekintetben a tudományos gondolkodás csak Marxnál éri el azt a szintet 
amely széttöri korának szűk korlátáit s osztályszempontból kutatja a tár
sadalom törvényszerűségeit s már nem csak magyarázza a jelenségeket, 
hanem törvényekkel elő is készíti, irányítja is azt, s ezzel a társadalmi 
fejlődésnek távlatot nyit. Vele szemben a polgári gondolkodók a konzer
váló megoldásokra helyezték a hangsúlyt. Nem mertek — és éppen ez a 
törvényszerű —, nem is merhettek a jelenségek regisztrálásán túlmenni, 
hiszen a világról, a társadalomról alkotott fogalmaik túlságosan is az 
uralkodó, kizsákmányoló osztály kiszolgálásából adódtak.

A század eleji magyar társadalomra az ellentmondás a jellemző: a 
kapitalista jómódban élő magyar arisztokrácia a világvárosi rangra emel
kedett Budapesttel, annak belvárosi gazdagsága és pompája az egyik ol
dalon, s ugyanakkor a fővárost körülvevő nyomornegyedek szegénysége, 
a vidéki városok elmaradottsága, a tüdőbaj és az írástudatlanság a má
sik — s mondhatjuk, hogy a nagyobb — oldalon. A felszínen a kapitali
zálódó arisztokrácia jóléte és a monarchia nyugalma látszódik, miközben 
a munkásság sztrájkol és tüntet az általános és titkos választójogért. 
Felforgatott villamosok, felszedett utcakövek jelzik e kor politikai és tár
sadalmi feszültségét.

Ebben a pattanásig feszült légkörben találja magát szembe hazánk 
differenciált társadalma az I. világháború minden problémájával. Amikor 
a harcmezőn az erőviszonyok megváltoztak, akkor az imperialista nagy
hatalmak — a mögöttük meghúzódó tőkés osztály érdekeinek megfelelően 
— békekötéssel akarta a politikai és társadalmi status quo-t biztosítani. 
(Az 1916. decemberi békejavaslatra majd az azt követő javaslatokra gon
dolunk. Ez a béke azonban az imperializmus tovább „konzerválását” je
lentette volna.) Az I. világháborúban lett világossá, hogy az imperialista 
burzsoázia és a szocialista proletariátus kiengesztelhetetlen harcban áll 
egymással. Természetesen ekkor még — a század első évtizedeiben, egé
szen 1917-ig —, mindez nem fogalmazódott meg így, de napjainkban ele
mezve e kor társadalmi törvényeit, világosan kell látnunk ezt a valódi 
okot, amely ma is kibékíthetetlen ellentétet jelent a kapitalista és a szo
cializmust építő társadalom között.

Közben az Októberi Szocialista Forradalom megdöntötte a cári rend
szert s megalakult a világon az első szocialista állam. Ez természetsze
rűen nagyban befolyásolta más országok — így hazánk — társadalmá
nak a meggyorsuló átalakulását is. A problémák ismertek és adva vol
tak. Csak azok megoldására és legyőzésére kész forradalmi munkásosz
tály hiányzott ekkor még nálunk. A harctéri vesztett csaták, a háború
val együttjáró nélkülözés és szenvedés, a néptömegekben feszülő várako
zás valami jobb, igazságosabb rendszer után, a politikai kötélhúzás ered
ménytelensége mind megannyi „elősegítője” volt a Magyar Tanácsköz
társaság kikiáltásának. Ezt az első, magyar proletárforradalmat azonban 
az ellenforradalmi túlerő leverte s megkezdődött a 25 éves Horthy-re- 
zsim, amely törvényszerűen vitte a magyar társadalmat a fasizálódás 
útjára.

A két világháború közti időszakot, társadalmi összefüggésben is, jog
gal nevezzük „keresztyén kurzusnak” . Életreszülettek vagy újra alakul
tak azok a pártok, amelyek — bár különböző társadalmi rétegek kép
viselőinek mondották magukat —, egy egységes ideológiát képviseltek.
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Ez pedig társadalmi összefüggésben azt jelentette, hogy a „süllyedő, ha
nyatló rendszerük megmentésére, visszaszerzett uralmuk megszilárdítá
sára a korabeli Európa legreakciósabb társadalmi berendezkedését hoz
ta létre, s egyáltalán nem voltak válogatósak a munkásosztály és a ha
ladó erők elnyomására használt eszközökben” (Magyarország Története 
2. kötet).

Ha azt vizsgáljuk, hogy a felszabadulás mit jelentett egyházunk, gyü
lekezeteink életében, akkor nem hallgathatunk arról az egyházpolitikai 
vonalról sem, amely a két világháború közt meghatározója volt egyhá
zunknak — de egyben a magyar társadalomnak is. Hiszen a „keresz
tyén” jelző már eleve meghatározójává lett az egyházak igen fontos tár
sadalom „alakító” szerepének.

Az első feladat, amelyet az ellenforradalmi Magyarország kiosztott 
az egyháznak: a „megfertőzött” magyar társadalom lelki átformálása. 
Gratz Gusztáv (1875—1946), polgári publicista és történész egyenesen így 
fogalmaz: „Álmodnunk sem szabad arról, hogy a világháború utáni esz
tendőket, amelyek mély nyomokat hagytak a népek ambícióiban és egész 
mentalitásában, valaha is lehetséges legyen emlékezetünkből kitöröl
ni . . .  át kell formálni az egész magyarság gondolkodását. . .  s ha ez az 
átformálódás nem sikerülne, ha nem tudnánk visszatérni zavaros idők 
után arra az útra, amelyet a magyar géniusz e téren évszázadokig si
kerrel követett, akkor le kellene mondanunk a jövőnkbe vetett minden 
reménységről.” (Bokor László: Dobozba zárt háború)

A másik „egyházi” feladat e kor társadalmában az irredentizmus 
ápolása. Dr. Pesthy Pál, bánykerületi felügyelő, az 1935. október 3-án 
tartott kerületi közgyűlés elnöki megnyitójában ezt mondta: „ .. .minden 
erkölcsi támogatást megadjuk mi is ahhoz, hogy az állam nagy célja: 
a magyar állameszme diadalra jusson ebben a csonkaságában szenvedő 
országban” (jegyzőkönyv alapján). De nem rejti véka alá ezt a társadal
mi igényt a polgári sajtó sem. A „Reggeli Magyarország” című újság, 
1941. július 3.-i számában ezt olvassuk: „ .. .a nacionalista népek közt el
halványulnak az egymás közti viták, mert most sokkal nagyobb, min
dennél fontosabb ügyért: a kis nemzetek létéért és nem létéért folyik a 
harc. Ugyanúgy el kell halványodniok a vitáknak a keresztyénség árnya
latai között is. Mert világnézeti vonatkozásban is az egész keresztyén
ség egyetemes létérdekeiről van itt szó.”

A sort lehetne még folytatni, a „keresztyén kurzus” „keresztyén” vol
tát bizonygatni. Mindnyájan tudjuk, illetve átéltük ennek a „keresztyén” 
korszaknak a végkifejlődését, a 2. világháborút. Ide vezetett a „magyar 
jövendő” ! E „cél” érdekében, „a keresztyén kurzusnak, a társadalmi és 
a közéletet, a kultúrát és a politikát, az irodalmat és a művészetet min
den vonatkozásban át kell hatnia, keresztül kell szőnie a jézusi életfel
fogás eszméivel és szellemével” (Lelkipásztor, 1959). Nem folytatjuk ezek 
elemzését. Hiszen ezt az időszakot már többször tette vizsgálat tárgyá
vá hazai egyháztörténeti kutatásunk. Ehelyett inkább a felszabadulás 
előtti gazdasági helyzetet tekintsük át — úgyszintén vázlatosan. Tesz- 
szük ezt azonban azzal a belső logikával, hogy a gazdasági tényezőket 
kivetítjük annak a korszaknak a társadalmi valóságára.

Társadalmi és gazdasági szempontból a felszabadulást megelőző idő
szakot három korszakra lehet osztani. Éspedig: a magyarországi kapita
lizmus ideiglenes stabilizációjára (1920—1929); a gazdasági válság és az 
erősödő militarizmus időszaka (1929—1938); s végül a 2. világháború idő
szakáról beszélhetünk. Most, témánknak megfelelően nem foglalkozha
tunk e korszakok jellegzetes ismérveivel, annak politikai, egyházpoli

365



tikai vetületével (bár a fentiekben erről tettünk már említést), gazdasági 
társadalmi problémáival. Mindössze e korszak ellentmondásaira akarunk 
mindezekkel utalni, amely minden területen észlelhető és felfedezhető. 
Mindössze a gazdasági élet néhány jellemzőit emeljük csak ki.

A húszas évek közepén átmenetileg stabilizálódott a magyar kapi
talizmus. Az ipari termelés növekedett — tizenöt esztendő alatt több 
mint 15%-kal. Ezen belül is pl. a textil- és a könnyűipar közel 200%-os 
emelkedést ért el. Ez egyben a tőkésosztály anyagi emelkedését is jelen
tette. Ennek ellenére Magyarország ekkor is még tipikus agrárország, — 
még akkor is, ha az ipari termelés emelkedést mutat. A nagybirtokrend
szer tovább rontotta a nagybirtokosok és a mezőgazdaságban dolgozók 
arányát. A mezőgazdaságban dolgozók a földterületeknek mindössze a 
37%-val rendelkeztek. Viszont az ezer holdon felüli birtokosok — szám
szerűen 1070-en voltak ebben az időszakban! —, 30%-ban részesedtek a 
megművelhető földterületből!

A falu társadalma tovább differenciálódott. A törpebirtokosok és a 
nincstelenek mellett megjelentek a falvakban is a „szolgáltató” iparral 
foglalkozók (szabók, ácsok, bognárok, kovácsok stb.). A városi munkás
ságot — amely létszámában emelkedést mutat —, a nagyfokú munka- 
nélküliség sújtja. (A húszas évek közepén kb. 100 ezer munkanélküli volt 
az országban!)

A kapitalizmus törvényszerű kísérőjelensége a gazdasági válság. Ez 
fellelhető a magyar társadalmi és gazdasági életben is. A 301as eszten
dők elejére a munkanélküliek száma már meghaladta a 200 ezret! 
A gazdasági és a vele szorosan együttjáró társadalmi krízis kettős hatást 
váltott ki. Egyrészt a munkásosztály erősödését eredményezte (ez meg
mutatkozott a szervezett sztrájkokban, a bérharcban stb.), másrészt meg
kezdődött egy erőteljes jobbratolódás a politikai életben. Ennek eredmé
nyeképpen a náci Németországgal egy olyan belső kapcsolat alakult ki, 
amely a propagandagépezet állítása szerint a magyar „jövő” egyetlen 
záloga, hiszen egyedül Németország képes a magyar gazdasági életet 
„felszínen tartani” . Valóban, ez a „barátság” átmenetileg jelentett is bi
zonyos gazdasági emelkedést. A nehézipar — a háborús készülődés függ
vényeként —, fejlődésnek indult, viszont a mezőgazdaság maradt a régi 
szinten. Pedig Magyarország bárminemű gazdasági fejlődése — 1930-as 
esztendőkben —, csak a mezőgazdaságon keresztül volt elképzelhető. És 
éppen ebben az időszakban a mezőgazdaságban 130 ezer munkanélkülit 
találunk, akkor amikor az 1930-as népszámlálás szerint hazánk lakos
ságának (8,7 millió) több, mint a fele (4,5 millió) a mezőgazdaságból élt! 
Érdemes egy percet hazánk akkori társadalmi rétegeződésére fordítani. 
A következő megoszlást találjuk: bérmunkás 58,3%; kisárutermelő 28,7%; 
tőkés, nagybirtokos 10,9%; egyéb foglalkozású 2,1%. Amíg tehát a kis
polgári és a munkás-paraszt réteg együttesen 87%-ot tett ki, addig az 
ezek munkájából a lakosság 13%-a részesedett. Ez húzódott meg a „ke
resztyén Magyarország” szépen hangzó frázisa mögött!

1941. június 27-óta, amikor Magyarország is hadba lépett a Szovjet
unióval, már nem beszélhetünk gazdasági és társadalmi fejlődésről. 
A fasizálódás erőteljes ütemben vette át az irányítást s ekkor már csak 
egy „cél” lebegett az ország vezetői előtt: a villárnháború után minél na
gyobb konchoz jutni! Tudjuk, hogy sokkal több összetevője volt e kor
szak politikai és gazdasági, társadalmi és egyházi életének. Tudatosan 
egyszerűsítettünk, mert véleményünk szerint, a felszabadulás után 30 
esztendővel egyháztörténészeinknek részleteibemenően is elemezniük kell 
e korszak társadalmi és egyházi helyzetét a legapróbb részletekig menő

366



en. Így ez a cikk nem akart „hézagpótló” vagy kiegészítő, de még ér
tékelő írás sem lenni. Azt meghagyjuk egyháztörténészeinknek!

Mit jelentett mindez egyházunk, gyülekezeteink viszonylatában?
1. A Horthy-rendszer belpolitikai és társadalmi vonatkozásban az egy
házra támaszkodott. Ezt azzal „honorálta”, hogy elősegítette és támogat
ta az egyházak szervezeti fejlődését, növekedését, behajtotta az egyházi 
adót (sokszor elárverezve érte az utolsó állatot is). 2. A „keresztyén kur
zus” nagyarányú gyülekezetalakítást és szervezést tett lehetővé. Ennek 
csak egyik oka volt a lelkészi „túltermelés” . Az Evangélikus Élet 1933- 
ban (február 26.) ezt írja: „Leikésztúlitermelés van . . . Ezt bizonyítja az 
az eddig szokatlan tény, hogy az oklevelet nyert lelkész jelölteknek az 
elhelyezkedésre sokszor hónapokig kell várni. . .  Túltermelés van, mert 
anyagiak hiánya miatt a valóságos lelkészszükségleitnek megfelelően 
nem szervezhetünk kellő számú lelkészi állást”. Ezt kiegészíti az a tény, 
hogy csak a Bányai egyházkerületben közel húsz új gyülekezet létesült 
ebben az időszakban. (Azt csak zárójelben említjük meg, hogy ezek kö
zül a sokszor átgondolatlanul anyásított vagy megszervezett gyülekeze
tek közül kerülnek ki a napjainkban alapos átgondolás után az össze
vonásra kerülő gyülekezetek.) 3. Az evangélizáció megjelenése is emlí
tésre méltó eseménye volt az akkori egyházi életnek, amelynek mind po
zitív mind negatív vonásait felfedezhetjük. Az intenzív lelki élet, az ad
dig inaktív gyülekezetek megmozgatása, a Szentírásnak a „népszerűsí
tése” jó szolgálatot tett egyházunkban. Ugyanakkor az evangélizációval 
kapcsolatosan nem hallgathatunk annak befeléforduló, a társadalmi kér
désekkel nem foglalkozó irányzatairól. Az világos, hogy a kapitalista tár
sadalom (nevezzük így leegyszerűsítve a felszabadulás előtti ellentmon
dásos magyar társadalmat) örömmel fogadta az evangélizáció „jobbszár
nyának” a megjelenését, hiszen egyrészt a közgondolkodás és a közvé
lemény alakításához vélték jó partnerként felhasználni, másrészt mivel 
ez a „szárny” minden világi dolog iránt közömbös álláspontra helyez
kedett, beleillett abba a politikai irányvonalba, amely szerint a politikai 
és társadalmi kérdések egyedül az uralkodó osztályra tartoznak.

Összegezve a felszabadulás előtti időszak sok irányú és intenzitású 
eredőit s azok hatásait egyházunk életére, egyértelműen megállapíthat
juk, hogy a „keresztyén jövő” építése, amely egyházunk hivatalos állás- 
foglalásával is megegyezik, nem hozta meg azt a gyümölcsöt, amelyet 
egyházunk akkori vezetői nyilván reméltek. Egyházunk is a „magyar” 
és a „keresztyén” jövendőt igyekezett teológiailag és egyházszervezeti 
síkon is munkálni s közben nagy egészében szemet hunyt azok előtt a 
társadalmi problémák előtt, amelyek az úriosztály s vele együtt az egy
ház jóléte, látszólagos „sikerélménye” mögött meghúzódtak. Ma már 
világosan és egyértelműen megállapíthatjuk, hogy 1945-tel, nemcsak ha
zánk történelmében zárult le egy hosszúra nyúlt korszak, hanem egyhá
zunk életében is.

A felszabadulás minden összefüggésben új korszakot nyitott meg 
hazánk történetében. Politikai, gazdasági, társadalmi, de nem kevésbé 
egyházi életünkben.

A 2. világháború hazánkban soha nem látott pusztulást okozott. El
pusztult a lakosházak 18, a bányászat, ipar 38, a mozdonyok 69, a hi
dak 100%-a. Ez pedig azt jelentette, hogy elpusztult hazánk ipari és me
zőgazdasági bázisának mintegy 75—80%-a. Ezzel a gazdasági „alappal” 
kellett új országot építeni. Ezt pedig a régi „újjászervezésével”, annak 
felélesztésével már nem lehetett megvalósítani —, hiszen éppen a régi 
társadalmi rend vitte hazánkat ebbe a nemzeti tragédiába. Sokkal in
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kább szükség volt arra, hogy a szovjet hadsereg által felszabadított or
szágban új társadalmi rend alakuljon ki, amely a tőkés világot, annak 
félfeudál — vagy feudál társadalmi, gazdasági rendjét örökre kiűzze és 
megszüntesse s egy újat, a dolgozók társadalmát hozza létre. Mindez 
így leírva egyszerűnek és magától érthetőnek tűnik, de míg eljutottunk 
napjainkig, addig sok problémát kellett hazánk egész társadalmának le- 
kűzdenie.

Mindenekelőtt a gazdasági változást kell vizsgálatunk tárgyává ten
ni. Itt elsősorban a mezőgazdasági földterület „tulajdón”-jogát vizsgál
juk meg. Míg 1935-ben a megművelés alatt álló földterület 19%-a tíz 
holdon aluli; 27%-a tíz és ötven hold közötti; 11%-a az ötven és két
száz hold közötti, valamint 43%-a a kétszáz hold feletti gazdaságokra 
jutott, addig 1949-ben a földterület 9%-a egy holdat el nem érő; 41,3%-a 
az egy- és öt holddal gazdálkodók; 29,4%-a az öt és tíz hold közötti föld
területtel; 15,5%-a a tíz és húsz hold közötti; 4,4%-a a húsz és ötven hol
das; 0,4%-a az ötven és száz hold közötti földbirtokkal rendelkezett. Ma 
— 1969-es adatok szerint — az állami szektor megművelése alatt áll a 
mezőgazdasági földterület 30%-a, a szövetkezeti szektor kezelésében a 
67%; és egyéni gazdaságokban 3%.

E három év összehasonlítása világosan kifejezi azt a nagyarányú 
birtokjogi s egyben gazdasági és társadalmi változást, amely hazánk
ban a mezőgazdaság területén végbement. Míg 1935-ben a nagybirtok- 
rendszer dominált, addig 1949-ben a földosztás eredményeképpen a kis- 
birtokok, majd napjainkban (az 1969-es adatokra gondolunk) már csak 
három kategóriát ismer a gazdaságföldrajz: állami, szövetkezeti és az 
elenyésző földterülettel rendelkező egyéni gazdaságot. A százalékos 
arány ezek között oly jelentős — 97 és 3 —, hogy tulajdonképpen ma 
már csak szocialista szektorról beszélhetünk a mezőgazdaságban.

Az össztársadalmi átalakulást szemléletessé teszi az az összehason
lító táblázat, amelyet alábbiakban közlünk a foglalkoztatottságot alapul 
véve.

Alkalmaztatási ágak 1949 1963 
foglalkoztatottak száma %-ban

Munkások, alkalmazottak 46 67
Szövetkezeti tagok 0 (!) 29
Kisárútermelők 49 4
Tőkések, vagyonukból élők 5 0

Amikor ilyen strukturális átalakulásról beszélhetünk hazánk társa
dalmában, akkor minden régi kategória — legyenek azok akár egyhá
ziak is —, idejétmúlttá lesz. Egyházunk népegyházi kötelékének felbom
lása törvényszerű — hiszen ha csak a földreform és az államosítások 
utáni, 1949-es adatokat nézzük, amikor az egyház még az 51%-ot kite
vő kisárútermelőkre és tőkésekre támaszkodott (s esetleg az alkalmazot
tak néhány százalékát is ide lehet számítani), akkor az új társadalmi 
stru'ktúrában, ahol ezek aránya 4%-ra esett vissza —, még akkor is, ha 
a 29%-ot kitevő szövetkezeti tagság egy része egyházias gondolkodású.

A gazdasági tényezők tehát visszahatnak és visszahatottak a társa
dalmi viszonyokra. Ezért foglalkozunk mi is — teológiai gondolkodásunk 
erőteljesen igényli is —, a társadalomtudományokkal. Hogyan alakult 
ma a társadalmi rétegeződés? Az aktív keresők száma, 1974. január 1-én 
megközelítően elérte az 5 milliót (egyes adatok szerint 5.080.000 volt az
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aktív dolgozó). Ennek mintegy 80%-a az iparban dolgozott. Ez viszont 
azt jelenti, hogy pl. 1949-hez viszonyítva a munkásosztály létszáma mint
egy 12—14%-kal emelkedett. Ugyanakkor a lakosság meghaladta a 10 
milliót (10.449.000 fő volt 1974. január 1-én).

Egyházunk az új társadalmi rendben. 1945. április 4-én új világ szü
letésének a vajúdása kezdődött el hazánkban. A munkásosztály vezeté
sével a szocializmus építése kezdődött el — még akkor is, ha kezdet
ben s a későbbiekben is akadtak visszahúzó erők. De éppen az ezekkel 
vívott harcban — egyházi vonatkozásban is —, alakult a társadalom 
többségének szocialista tudata. Amikor egyházunk mai életét vizsgáljuk, 
azt csak társadalmi összefüggésben tudjuk vizsgálni.

A felszabadulás döbbenetes csendjében egyházunk is „sokkos” álla
potba került. Istennek adunk hálát, hogy ez az állapot lassan, de annál 
erőteljesebben kezdett feloldódni s a „Nyílt levél” -ben, majd az 1948-ban 
a Magyar Népköztársaság kormányával költött egyezmény szellemében 
s annak teológiai értékelésével megindult egy olyan folyamat, amely a 
gyülekezetekben folyó lelki munka megújhodását Isten igéje centrumá
nak a megragadásával való pásztori szolgálatra szabadította fel egyhá
zunkat. Mert „egyházunk az evangéliumot vallja egyetlen alapjának, 
mint amelyre épül, mint amelyből él és mint amelyből hitét, erejét és 
reménységét 'meríti” . (D. Káldy: Űj úton.)

Ügy érzem elég, ha — ebben az összefüggésben —, csak néhány pél
dát emelünk ki egyházunk életéből. Így a felszabadulást követő egy
házunk jelenét érzékeltetni akaró értékelésből nem hiányozhat az 1948— 
1953-as és — különösképpen is az 1966-os Zsinat, amely a kor követel
ményeinek megfelelő Egyházi Törvényeket alkotott; az egyetemes Agen
da bevezetése, a teológiai Kommentár-sorozat elindítása, az épülő temp
lomok és lelkészlakások sora s végül a Teológiai Akadémia új épületé
nek a megépítése. S ha ehhez hozzávesszük — primér szerepét nem is 
kell hangsúlyoznunk —, annak a teológiai eszmélkedésnek a különböző 
formáit — teológiai konferenciáktól kezdve az egyházi sajtón keresztül 
egészen a rendszeres LMK munkákig —, elmondhatjuk, hogy a Felsza
badulás egyházunk számára olyan esemény volt, amely termékenyítően 
és meggazdagítóan formálta egyházunk egész szolgálatát. Ezért mi is, a 
magunk módja szerint, Istennek hálát adva emlékezünk Felszabadulá
sunk 30. éves évfordulójára. Tesszük ezt bűnbánattal, — hiszen látnunk 
kell, hogy honnét jöttünk, — és hálaadással, hogy szolgálhatunk az evan
géliummal, mely — hitünk szerint —, egyedül tesz bennünket — mind 
az egyház egészét, mind pedig a gyülekezeteket — alkalmasakká az egy
ház új életformájának a megélésére. Ez az életforma pedig egy megtisz
tult s Isten akarata szerinti új életforma, amely a szolgáló Krisztus ere
jével szolgál és él a mai magyar társadalomban.

Dr. Karner Ágoston
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Halottunk

Kovács Lajos 
1911 -  1975

ötgyermekes csatádból, Mihályiban született. Szülei később Sopron
kőhidára költöztek, ahonnan gyalog járta naponként a líceumig, majd a 
teológiára vezető utat. 1936-ban avatták lelkésszé. Segédlelkészként 
Nagyszokolyon, Vadosfán, és Bakonycsernyén szolgált, majd 1941-től a 
muraszombati diákotthonban nevelő lett. Ekkor kötött házasságot hű fe
leségével. Boldog ifjúi életükbe szomorúan szólt bele a háború. Otthonu
kat 1945 tavaszán el kellett hagyniuk. 1945 őszén Szentantalfára kerül
tek. Második gyermeküket várva semmi nélkül érkeztek. Emberek sze- 
retetére szorultak, de kevés megértést kaptak. Ebben a súlyos helyzetben 
is — mint élete során mindig —, az Űrtói kértek és kaptak megoldást. 
Isten a zánkai hívek szívét indította szeretetre. Gondjaiban ók álltak 
mellette igazán, és sok könnyet töröltek le arcáról. Hűséges egyházsze- 
retetük, az Igéhez való ragaszkodásuk, sokszor segítette őt is a hitben és 
reménységben. Hosszú évekig gyalog járt a 6 km-re levő Zánkára és szór
ványokba. A zánkai gyülekezetbe mindig örömmel ment. Felüdülést je
lentettek számára a bibliaórák, az imahét alkalmai, a reformátusokkal kö
zösen tartott vallásos estek, valamint a szórványnapok. Mint kis gyüle
kezet lelkésze látta, hogy mennyire nem választható el a másik gyüle
kezet hitéletétől az evangélikus egyháztagoké, hiszen a gyülekezet terü
letén alig akad tiszta evangélikus házaspár.

Hű szolga volt. Felelősséget hordozó emberként élt. Igehirdetése ha
tározott, megtérésre hívó beszéd volt. Sokat fáradozott azon, hogy gyü
lekezetében igehirdetéssorozatok és vendégszolgálatok legyenek. Tapasz
talta ezek áldását, mert akik ezáltal is növekedtek a hitben, a gyüle
kezetben segítői lettek, akikre mindig számíthatott. Sokat tusakodott a 
hívek hitrejutásáért, gyülekezetének és egyházának jövőjéért. Érzékeny 
lelke éppen ezért sokszor kapott sebet e küzdelem során. Bántotta hívei
nek az igével szembeni közönye.

Hosszú évekig volt az egyházmegyei Gyülekezeti Segély előadója. 
Jó barátként, őszintén szerető testvérként élt körünkben. Családi életé
nek boldog öröméről, gyermekei sikereiről, unokáiról, sokszor és szíve
sen beszélt, mígnem 1975. február 15-én elnémult itt hangja, hogy ezután 
a megváltottak seregében dicsérje Urát.

Szerettei, lelkésztársai, gyülekezetének népes serege kísérte utolsó 
útjára, a zánkai temetőbe. Koporsójánál Síkos Lajos esperes hirdette az 
Igét: „Úgy szerette Isten a világot. . . ” Jn 3,16.

Horváth József
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Temetési igehirdetés

ISTEN NAGYOBB A  MI SZIVÜNKNÉL

Temetési beszéd dr. Benczúr Gyula sírjánál 
1. Jn 3,18 k

Ne szóval szeressük egymást, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 
igazsággal, . . .  és akkor az Isten színe előtt azzal fogjuk biztatni szívün
ket, hogy bár elítél minket a szívünk, az Isten mégis nagyobb a mi szí
vünknél, és Ő tud mindent.

A halál minden esetben kérdőjelet állít elénk. Elénk teszi azt a 
kérdést, hogy mi az értelme életünknek. Miért élünk? Különösen sú
lyosnak érezzük a halál kérdőjelét, ha értelmetlennek érezzük á halált, 
amely pontot tett egy értékes és értelmes élet végére. Ilyenkor úgy érez
zük, hogy üresen kong és csődöt mond a legszebb emberi szó, és bántó
nak érezhetjük a legkíméletesebben megfogalmazott beszédet is. Ilyen
kor úgy érezzük, legjobb volna csendben lenni, mélyen hallgatni.

Így érezzük ezt most is, ezekben a percekben, amikor Benczúr 
Gyulától búcsúzunk.

Valóban jó az ilyen percekben az elcsendesedés. Jó akkor, ha tudo
másul vesszük, hogy az értelmetlen halál nemcsak az élet kérdése elé 
állít, hanem az élő Isten színe elé is. Mert Előtte egyszerre elnémul az 
értelmetlen kérdezgetés és az üres fecsegés. Elnémul bennünk a fölé
nyes ítélkezés és vádaskodás. De annál hangosabban szólal meg ben
nünk a szív, és kérdez és vádol az Isten színe előtt: Miért nem tudjuk 
egymást igazán szeretni — nemcsak szóval és nyelvvel, hanem igazság
gal és cselekedettel? Miért nem tud minket a szeretet olyan szorosan Ösz- 
szefogni, hogy ne arathasson közöttük a halál értelmetlenül?

A belső csendben, az Isten színe előtt önmagát kérdező és önmagát 
vádoló szív megnyílik igénk vigasztalásának befogadására: Isten mégis 
nagyobb a mi szívünknél. Mi sok mindent nem értünk, és nem tudunk, 
de Ő tud mindent. A mi szeretetünk sokszor erőtlen és hamar elfogy, 
de az ö  szeretete mindent átfog és meghalad. Átfogja az életet és a ha
lált, meghaladja nemcsak értelmünket, hanem hitünket és reménysé
günket te. Istennek ez a szívnél nagyobb irgalma és szeretete felszabadít 
arra, hogy tudjunk igazán szeretni, és ne maradjunk némák, hanem tud
junk igazi szeretetből igazán szólni is.

Ezért szólunk most is. Meg kell szólaltatnunk őszinte megbecsülé
sünket és mélységes hálánkat az iránt, aki egy életen át mélységesen, 
emberien vágyódott a boldogság után, és ezért megértette az emberek 
boldogság utáni vágyát, és szívvel-lélekkel, orvosi tudásának bevetésével, 
szenvedélyesen és fáradhatatlanul kereste mások boldogságát. Meg kell 
szólaltatnunk a család háláját, akikről emberi módon igyekezett gondos
kodni, és meg kell szólaltatnunk sok ezer betegének és barátjának hálá
ját, akiknek lelkiismeretes, önmagát sem kímélve és mindig készen 
állva igyekezett orvosi segítséget nyújtani. Külön köszönetét kell monda
nom a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa nevében is: mint
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annak főtitkára mondom el, a hála szavát azért, hogy Benczúr Gyula 
sok éven át orvosi tanácsadónk volt. Fáradhatatlanul tanácsolt és segí
tett bennünket abban, hogy mindent megtegyünk szenvedő és segítségért 
hozzánk forduló embertársaink érdekében. Ha mi már nem találtunk 
megoldást, ő még mindig megkereste és megtalálta a segítés lehetősé
gét. Együttműködésünk alatt úgy ismertük meg őt, mint az emberi köze- 
lességteljesítés és az orvosi segítőkészség példaképét. így őrizzük em
lékét kegyelettel.

Miután így elmondtuk a hála szavát igazsággal és szeretettel, csend
ben ismét visszatérünk Isten igéjének vigasztalásához, és azzal bátorítjuk 
szívünket, hogy Isten nagyobb minden érzésünknél és gondolatunknál. 
Ezért az Ö szeretetébe és irgalmába ajánljuk elhunyt testvérünket, a 
gyászolókat, minket mindnyájunkat.

Dr. Prőhle Károly

W. Hehlmann: Wörterbuch der Psychologie
A Kröner zsebkönyvek sorozatában, 650 oldalon, közel 3000 címszóval 

jelent meg a kiváló szerző lélektani szótára Stuttgartban, 1974-ben. Ská
lája rendkívül széles, mert a pszichológiának még a határterületeit is fel
öleli, s kiterjed a jelentősebb pszichológusok személyére is. Jellemző e tág 
horizontra, hogy pl. 12 sorban foglalkozik a glóssolaliával — bár ugyan
akkor a Pastoralpsychologie-nak egy kurta mondat jut. Olykor megle
pően nagylelkű egy-egy kevésbé neves kortársával szemben, akik egyiké
nek előadásait alkalmunk volt külföldön hónapokon át hallgatni és azok 
bénító élettelenségéről maradandó benyomást szerezni, s ennek nagyobb 
terjedelmét szentel, mint Pavlovnak, vagy Adlernek. Ám bizonyos arány
talanságok ellenére is inkább erénye e szótárnak, mint hibája, hogy 
mintegy a non múltúm, séd múlta jegyében készült, hiszen — szótár: 
lehetőleg mindenről akar valamit mondani. Főként azok forgathatják ha
szonnal, akiket az egyes témákkal-címszavakkal való ismerkedés a prob
lémák összefüggő tanulmányozására indít.

A művet időrendi táblázat és kiadós szakirodalmi dokumentáció 
zárja.

Szemle

Dr. Bodrog Miklós
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A z  igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. v a s á r n a p

Mt 5,20—36

1. Az írástudók és farizeusok igazságát ecsetelni, bírálni, az egész 
farizeusi kegyesség gyengéit megmutatni: ez hálás feladat, mert ebből az 
igehirdető kerül ki győztesen. De hallgatóinkat mindez nem érinti, nem 
szólítja meg, inkább csak önigazságukat erősíti. Ne vitázzunk tehát a 
farizeusokkal, szólítsuk meg inkább közvetlenül a jelenlevő gyülekezetei.

2. A keresztyének, ha úgy tetszik, „hívők” „több igazsága” (20. v.) 
sokszor visszatérő téma gyülekezeti tagjaink között. Hogy a keresztyén- 
ség a legszebb, legjobb „vallás” , hogy nélkülözhetetlen elveket és nor
mákat tartalmaz élethez és neveléshez — ezek közkeletű érvek. Egyen
ként is nagyító alá lehet venni és kritika tárgyává lehet tenni őket. 
Jézus azonban lehetetlenné teszi a vitát, a mentegetőzést, a büszkélke- 
dést azzal, hogy a cselekedeteket hangsúlyozza. A „több igazság” , mely
nek hiánya elzárja a mennyek országába vezető utat (!), nem csupán 
szigorúbb, szebb elveket jelent, hanem nyilván megvalósításukat, élésü
ket is. Nagy baj, ha a ma keresztyénéi csak igaz tanok, helyes elvek le
téteményesei, nem pedig cselekvői. Jézus a farizeusi igazság kritikájával 
nem felmentést adott, hanem éppen cselekedetekre kötelezett el.

3. Az 5. parancsolat radikális értelmezése kazuisztikus megfogalma
zású (21—22), de éppen ezzel mutat rá a kazuisztikus értelmezés és gya
korlat lehetetlenségére. Jézus nem az aprólékos előírások még kifino
multabb, még szigorúbb útvesztőjébe vezet, hanem határtalan felelőssé
get ébreszt tettekért, gondolatokért, érzésekért, szavakért. Nem írott tör
vénnyel, hanem Isten akaratával szembesít. A mi feladatunk nem csupán 
a kazuisztikus gondolkodás elvetése, hanem hogy az élő Isten elé állítva 
szólítsuk meg a teljes embert, s ez nem kisebb, hanem nagyobb követe
léseket hoz magával.

4. Emberekkel való békétlenségből az istentiszteletbe menekülni (23— 
24): gyakori kísérlet, de valójában zsákutca. Nem azért, mert nem old
ja meg az egymáshoz való viszony problémáit, hanem azért, mert az 
Istennel való rendezett viszonynak elengedhetetlen velejárója, sőt felté
tele („előbb békélj meg . . .  24. v.) az egymással való megbékélés. Az igé
nek ezt a radikális élét kár lenne igehirdetésünkben tompítani a meg- 
igazulástan kényelmét élvező híveink előtt.

5. Az ige radikális élű abban az irányban is, hogy a megszólított 
felet teszi felelőssé a megbékélésért, függetlenül attól, hogy ki a békét
lenség okozója (25—26). Nemcsak arról van szó tehát, hogy tartózkod
junk olyan tettektől, gondolatoktól, szavaktól, melyek az emberi együtt
élést mérgezik, hanem arról is, hogy kövessünk el mindent az emberék 
között a megbékélésért. Ez az ige nem puszta tiltás, hanem elkötelezés 
megbékélésre és békéltetésre.

6. Bár ez az ige csak a személyes emberi kapcsolatokat érinti, lehe
tetlen, hogy híveinkkel együtt ne gondoljunk közben a földi béke nagy 
kérdésére is. S jó alkalmat ad az ige, hogy ezt a kérdést is érintsük az
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igehirdetésben. Az ige elkötelez az emberek közti békéért való felelős
ség mellett, és arra, hogy keressük a lehetőségeket, ahol erőnk és hely
zetünk szerint valamit tehetünk. Nem olyan terület ez, melyre nézve el
mondhatnánk, hogy mindent megtettünk: ébresszen az igehirdetés bűn
bánatot. Mutassunk rá azokra a területekre, ahol egyes keresztyének és 
az egyház sok jó szolgálatot végezhetnek, mint például az előítéletek 
rombolása vagy a békére nevelés.

7. Az ige úgy fordul szembe a törvényeskedő, kazuisztikus gondol
kodással, hogy a törvényt radikalizálja, ha úgy tetszik, szigorúbban ér
telmezi. Kövessünk el mindent, hogy Istennek ez a követelő akarata éle
sen, megalkuvást nem tűrően szólaljon meg az igehirdetésben, bűnbá
natra és tettekre szólítva. Nézzük és prédikáljuk az alapigét ugyanakkor 
az oltári ige összefüggésében (Rm 6,3—11), s akkor nem törvényt prédi
kálunk, hanem evangéliumot: Krisztus halála és feltámadása által, a ke- 
resztségben lehetőséget kaptunk életünk gyökeres megújulására. Erre a 
megújulásra életünk egyik területén konkrét felszólítás és ajándék az 
5. parancsolat értelmezése Mt 5,20—26-ban.

Reuss András

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

Mk 8,1—9

A kenyérkérdés hitkérdés is!
Ebben az esztendőben már másodszor igehirdetési alapige a kenyér

csoda története. Négy hónappal ezelőtt (böjt 4. vasárnapján) János evan
gélista tudósítása alapján hallottunk róla. Talán azért kerül újra meg 
újra elénk, mert nem jól figyelünk reá. Meg azért, hogy mindennapi 
munkánkban, az élet nagy „kenyércsatájában” se felejtsük el.

Az evangélisták számára is olyan fontos volt, hogy hatszor tudósí
tanak róla. Jézusnak egyetlen olyan csodája, amelyről mind a négy evan
gélista tudósít. Mind a négyen közlik az ötezer ember megelégítését, Máté 
és Márk pedig még négyezer ember megvendégelését is leírja. Vannak, 
akik úgy gondolják, ugyanarról az egy eseményről szólnak kétszer — 
csupán a résztvevők számált megváltoztatva —, hogy ezzel is kiemeljék 
jelentőségét. Maga Jézus azonban mindkettőre emlékezteti tanítványait 
(Mk 8,14—21), hogy megnyissa értelmüket és szívüket az Ö személye 
titkának megértésére. Ezt cselekszi most velünk is.

1. Jézus olyan komolyan veszi a kenyérkérdést, mint az Isten-kér
dést! A Vele levő embereket nemcsak az Isten dolgaira tanítja, hanem 
miközben megnyitja számukra Isten országát, tudja, hogy hallgatói em
berek is, akiknek korog a hasuk és elfogyott az élelmük. Jézus ajkán a 
„szánakozom a sokaságon, m ert... nincs mit enniük; és ha éhen bocsá
tom őket haza, kidőlnek az úton”, nemcsak ténymegállapítás, hanem a 
cselekvő és segítő irgalomnak a szava. Jézus nem tudja külön látni a 
mennyei és földi kenyeret. Az igéjét hallgató ember földi kenyérrel is 
élő ember. S nemcsak az ember „egyik felének” (a lelkének) segít, hanem 
az emberhez irgalmas.

Luther mondja erről az igéről: „Ez az evangélium olyanformán festi 
le nekünk Urunkat, hogy teljesen felismerhessük, hogyan gondolkodjunk 
Róla, ti. hogy ö  irgalmas, jótékony és barátságos, mindenkinek szívesen 
segít, mindenki mellett szívesen van és mindenkivel szívesen együttjár”.
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jézussal a kenyérkérdés mindig hitkérdéssé is lesz. A kenyércsoda ér
telme: A várt üdvösség most itt van, Bennem van, veletek van. Én va
gyok a Messiás, akit ti vártok. És ti Isten kenyerét eszitek, amikor meg
nyitjátok szíveteket igéje előtt és amikor testeteket tápláljátok. Az irgal
mas Jézusnak egyformán van gondja testünkre és lelkünkre.

2. Jézus irgalmas cselekvésében tanítványai közreműködését is fel 
akarja használni. Jézus csodái mindig szeretetből fakadnak. Isten hoz
zánk hajló irgalmas szeretetéből és az irgalmat másoknak továbbadó 
szeretetből. Ezért kell újra meg újra figyelnünk a kenyércsoda történe
tére. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy Istent, a hitünket leszűkítsük 
a lelki élet szűk körére. Hogy különválasszuk azt, amit Jézus együtt
látott: a hitet és a mindennapi megélhetést, a lelki és testi szükségletein
ket. a szív magányát és a test nyomorúságát. És különválasszuk az em
bert az embertől gazdasági, társadalmi, világnézeti, faji és származási 
kategóriák szerint akkor, amikor nem megkülönböztetni kell, hanem vá
logatás nélkül segíteni.

Egy középkori dóm kapujára bronzba öntötte a művész a kenyércso
da történetét. A vidáman étkező emberek fölött látható Jézus és tizenkét 
tanítványa. Két tanítvány egymásnak háttal áll. Az egyik, amint átveszi 
Jézustól a kenyeret és a halat. A másik, amint kiosztja az éhezőknek 
a táplálékot. Úgy látszik, mintha a két tanítvány a hátával össze lenne 
nőve. Mit akart ezzel a művész kifejezni? Ezt: Abból áll a mi tanítvány- 
volltunk ebben a világban, hogy Jézushoz fordulunk és engedjük magun
kat megajándékoztatni az ö  kezéből, de ugyanabban a pillanatban, egy 
lélegzetre tovább fordulunk és olyan adományokat adunk tovább azok
nak, akikkel együtt haladunk az életúton. Mindabból, amit az életben 
ajándékul kaptunk, mások számára ajándékot készítsünk, mert amit 
csak a magunk számára akarunk megtartani, az tönkremegy a kezeink 
között, és mindig csak annyit kapunk, amennyit készek vagyunk mások
nak továbbadni. Elfogadni és továbbadni — ezt jelenti Jézus tanítványá
nak lenni!

3. Jézus a kicsivel, a kevéssel is tud mit kezdeni. Örök emberi kí
sértés: mit tudok használni én a magam szerény tehetségével, korláto
zott lehetőségeivel? „Én magam úgysem tudom megváltoztatni a világ 
folyását”,—  hitünk nagy kísértése ez is. Ez nem a hitnek, hanem a csüg- 
gedésnek, a hitetlenségnek a hangja. Jézus megelégszik a kevéssel is, s a 
kevés éppen azáltal sokasodik meg, hogy nem sajnálják, hanem odaad
ják az egész közösség céljára. Dietrich Bonhoeffer írta egyszer: „Minden 
keresztyén gyülekezetnek tudnia kell, hogy nemcsak a gyengéknek van 
szükségük az erősekre, hanem az erősek sem lehetnek meg az erőtlenek 
nélkül.” A másokért való élésnek az a nagy csodája, hogy az önmagukat 
másokért odaáldozók is kapnak, mert a szeretetnek a folyama vissza
áramlik. S nem a szám, a tömeg, a mennyiség az egyedül döntő, hanem 
az irgalmas szív. Hányszor lesznek ma is „naggyá” kicsiny gyülekeze
tek, mert a maguk kicsinységével szolgálnak másokat. És hányszor lesz
nek csodával hátáros módon erősekké törékeny testű, öreg nagymamák, 
miközben önmagukat gyermekeikért és unokáikért odaáldozzák.

A német egyházi zene nagy mestere, Heinrich Schütz, idős korában 
ezt helyezte leányunokája szívére: „Azért vagyunk itt egész életünkkel, 
mindazzal, amik vagyunk és amit cselekszünk, hogy megajándékozzuk 
azokat, akiknek kevesebbjük van, mint nekünk. Így akarja Isten. És ami
kor én zenét szerzek, szenvedésből született muzsikát, akkor én ezzel 
megajándékozok más embereket, olyanokat, akik bánatot hordoznak és 
vigasztalásra és erősítésre szorulnak .. ”
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Így lesz hitünk kérdésévé a kenyérkérdés is. Hiszen azt mindany- 
nyian tudjuk, hogy a „mindennapi kenyerünkbe” beletartozik mindaz, 
amire szükségünk van nekünk és másoknak is. Túltápláltság vagy alul
tápláltság, békesség vagy civakodás, magány vagy boldog családi élet, 
társtalanság vagy megtalált közösség, hidegháború vagy a népek testvéri 
közeledése egymáshoz, embertelenség vagy irgalom, — ez „kicsit” mind
annyiunkon is múlik. S azt a kicsit, azt a keveset nem szabad elmulasz
tani, hanem meg kell tenni a magunk helyén, mert Jézus a kevéssel is 
sokat tud munkálni.

Mindannyiunk életéhez erőt és segítséget Jézustól elfogadni és to
vábbadni, — erre kötelez hitünk és keresztyénségünk!

Sárkány Tibor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

Mk 8,1—9

Emberbőség, igebőség, kenyérbőség

Igen nagy sokaság, 3 napig tartó igeszolgálat, és végül olyan kenyér
bőség, hogy marad még 7 kosárral. Ez a történet lényege, és ez a hár
mas bőség csupán azért nem botránkozás és bolondság, mivel mindez 
Jézusnál történt és általa történt. —

1. A kér. gyülekezet mindig embereket jelent, akik Jézus Krisztus
ban hisznek. Ez az igen nagy sokaság, melyből később az első ker. gyü
lekezet alakult, ilyen emberekből tevődhetett össze. Egyesek közülük igen 
messziről jöttek, mégis kitartottak étien és szomjan 3 teljes napig.

Ahol a gyülekezet valóban gyülekezet, azaz Jézus Krisztusban hivő 
emberek közössége, ott mindig van emberbőség, és igény is van igebő
ségre. Így volt az ellenreformáció idején is. Igen messziről jöttek az 
emberek az artikuláris helyekre, ki szekéren, ki gyalog. Ki is tartottak, 
pedig akkor sem volt a tarisznyában több 7 kenyérnél és egy csík sza
lonnánál. De az a nemzedék tudta még: igen nagy dolog Isten igéje és 
egy darab kenyér. A mi nemzedékünk jelentős része ezt már nem tudja, 
ami semmiképpen sem jelenti azt, hogy Isten igéje egy csipetnyit is ve
szített volna súlyából, igazságából, értékéből az ember földi és azon túli 
javát munkáló jelentőségéből.

Talán magunk is okozói vagyunk annak, hogy ma általában nincs 
emiberbőség Jézus körűi, és nincs elemi igény az igebőségre. Minket fél 
óra alatt is megúnnak, Jézust 3 napig is elhallgatták étlen-szomjan. Mert 
ő úgy szólt, mint akinek hatalma van, a mi bizonyságtételünkben nincs 
hatalom és meggyőző erő. Pedig az evangélium Isten hatalma.. .

A kér. gyülekezet olyan emberek közössége, akik hisznek abban a 
Jézus Krisztusban, kinek földi élete az ész számára felfoghatatlan cso
dák sorozata. Abban a Jézusban, aki 7 kenyérrel és egy kevés hallal meg
elégített 4000 embert, mégpedig úgy, hogy maradt még 7 kosárral. És 
itt meg kell állni egy pillanatig, mivel itt gyanítom azt a gödröt, melybe 
beietesmeitődött az emberbőség is, meg az igebőség is. Jézus akkori hála
adása és a 4000 ember megelégítése között tátong az a gödör, ahol Isten 
megkérdi az igehirdetőt: Hiszed-é ezt?!
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Mi próbáljuk hitetlenségünkben ezt a gödröt, mint általában a jézu
si csodákat megkerülni, és tőle egyből elfutni a 4. kérdés világába, vagy 
egyből átváltani az úrvacsorára, amiben a ma sokat emlegetett Schweit- 
zer Albert is segítségünkre jön, de híveink ezt rögtön észreveszik és az 
allegorikus írásmagyarázat áldozataként belezuhannak papjukkal együtt 
a hitetlenség gödrébe.

Ehelyett inkább vallani kellene teljes alázatossággal a csak szemük
re és eszükre hallgatók gúnyos, megvető pillantását, és becsületesen be
vallani, hogy a jézusi csodák egyszeri jelek, melyek túlmutatnak önma- 
gukon, hirdetvén az ő dicsőségét. A hogyanra nincs emberi válasz. A 
csoda csak hittel ragadható meg. Planck a csodák bizonyítási szándé
kát a 7 ostoba dolog közé sorolja, de a csodák agyonhallgatása és meg
kerülése sem tartozik a papi erények és kívánatos tulajdonságok sorá
ba. Mert aki kételkedik abban, hogy Jézus Krisztus 7 kenyérrel és kevés 
hallal megelégített egy 4000-s tömeget, az kételkedni fog az evangélium 
központi mondanivalójában is, hogy ti. Jézus Krisztus áldozati halálá
val kifizette az egész emberiség számláját a szent Isten előtt.

2. Akinek kételyei lennének atekintetben, hogy mi a diakóniai teoló
giával valóban megragadtuk az egyház teljes szolgálatának lényegéit, az 
még nem gondolta végig egész komolysággal ennek a történetnek mene
tét. Emberbőség, igebőség és kenyérbőség.

A ker. gyülekezet olyan emberekből tevődik össze, akik Jézus Krisz
tusban hisznek, de kenyér nélkül mégis kidőlnek az úton, és előbb-utóbb 
éhen halnak. Ezt maga Jézus mondja, aki ennek a 4000-s tömegnek 
3 napig igét adott, csodálatos igebőségben tartotta őket, de tudatában 
van annak, hogy a húsból és vérből való ember nem élhet csupán igéből. 
Egyszerűen azért, mivel jelentkezik benne nemcsak a lélek, hanem a 
gyomor igénye is. Kenyér nélkül nem lehet gyalogolni, nem lehet dolgoz
ni, nem lehet Isten által elénk tűzött célokat megvalósítani. Kenyér nél
kül nincs élet!

Jézus örült a tömeg igeéhségének, de szánakozott azon, hogy nincs 
mit enniük. Ezért mozgósítja tanítványait, ezért történt a kenyércsoda.

Amilyen élesen és határozottan szóltunk az imént a hit jelentősé
géről a ker. gyülekezet életében, most ugyanolyan, vagy még élesebben 
kell megfogalmazni a kenyércsoda szociáletikai vonatkozásait. Valóban 
borzalmas jelensége korunknak, hogy milliók éheznek és éhen halnak 
nap mint nap. Az éhező világ kenyérgondját meg nem oldja a kenyér
csoda hirdetése a világ keresztyén templomaiban. Még a „Kenyeret a vi
lágnak” egyházi akciója sem, bármilyen jelentős összegeket is eredmé
nyezzen. Az egyház kezének valamilyen módon benne kell lennie a vi
lág kenyérkérdésében, leginkább talán a nagy egyházi Világszervezetek 
elmondott állásfoglalásában a társadalmi és szociális igazság nemzetkö
zi érvényesítéseiről. Milliók éhezésére az egyház válasza nem lehet csu
pán a Miatyánk 4. kérése és egy mégoly jó szándékú egyházi szociális se
gélyprogram. A Közel- és Távol-keleten azért veszítette hitelét az egyház 
szava, ami ott ker. népek részéről történt, illetve nem történt. Az igebő
ség missziói célkitűzése mellett elmaradt a kenyérbőség és embersége
sebb életkörülmények feladatköre. A kenyér és minden egyéb, amit a 
lutheri magyarázat szerint a mindennapi kenyér jelent. Pedig az a Jé
zus, aki szánakozott a több ezres sokaságon, nyilván szánakozik a mil
liós tömegeken is. Ez már nem a jézusi csodákhoz való viszonyulás kér
dése, hanem Jézus egész erkölcsi tanításához, elsősorban a felebaráti 
szeretethez való hozzáállás kérdése. Az „Éhes voltam, és ennem adtatok, 
szomjas voltam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok”
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jézusi etikája. A kenyércsodában benne van a tanítványok, az egyház 
felelőssége a világért.

Ahol van gyülekezeti, vagy intézményes diakónia, ott a déli ebéd 
és naponkénti vacsora kiosztása öregeknek, betegeknek, fogyatékos gyer
mekeknek, nagyon beleillik az evangélium keretébe. Az irgalmas és kö
nyörületes Jézus segítő szolgálatának belenyúlása a mába. Hányszor gon
dolta egy-egy Szeretetintézményünk vezetője is, hogy a készletünk mind
össze 7 kenyér és néhány hal, de Jézus gyülekezetében megtapasztalhatta, 
ha Vele dolgozunk, gyarapszik a tőkénk. Hány kosárral lehetne még ösz- 
szegyűjteni az otthoni, a gyülekezeti maradékból?! Mennyi otthoni mara
dék ételből, pénzből, időből, szolgálati lehetőségből, amit eldobunk, elté- 
kozlunk, eltaposunk, észre sem veszünk!? Ahol észreveszik, sőt tudnak 
ezekért hálát is adni, ott az éhezők és rászorulók elé teszik.

Grüber prépost annak idején Dachauban 2—3 burgonyát és 2 szelet 
kenyeret adott ismételten is olyan bajtársaknak, akiknek ereje fogytán 
volt. Közben ezt tapasztalta: „amit elajándékozunk, egyszerre meg is elé
gít meg boldoggá is tesz, de amit elnyelünk, attól jól sem lakunk és 
boldogok sem leszünk.”

Emberbőség, igebőség és kenyérbőség hármas szövetségében a tar
talom és összefogó erő az a Jézus Krisztus, kinek egész élete az Isten- és 
emberszolgálat töretlen egységében áll a benne hivő gyülekezet előtt. 
Ámen

Weltler Rezső

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. v a s á r n a p

Mt 7,15—23

Néhány elkerülhetetlen önvizsgálatra indító gondolat

„Óvakodjunk a hamis prófétáktól!’ ’ — Jézus azt mondja az ige hall
gatóinak: vigyázzatok, kiket hallgattok! A mai igét tehát nekünk, igehir
detőknek különösen „át kell szűrnünk szívünkön” . Tudom, hogy az ak
kori és mai körülmények között nagy a különbség. De ma is áll az ige
hirdetőkre: „gyümölcseikről ismeritek meg őket” . Honnan ez a mondás: 
vizet prédikál és bort iszik? Akárhonnan is, de igaz sok esetben. Szeré
téiről beszélni és összeférhetetlenül élni, békességről prédikálni és a bé
kéért semmit nem tenni, munkáról szólni és dologtalanul élni, nálunk 
különösen is kirívó lehet és óhatatlanul a „hamis próféták” közé szá
míttatunk! Vagy ezek a szavak: „báránybőrben” — „de ragadozó farka
sok” — nem elgondolkoztatok? Arról lehet szó, hogy a keresztyénség 
csak köntös, s esetleg csak a Luther-kabát jelzi, és az is sokszor csak 
takaró. „Addig vagyok pap, amíg Luther-kabátban vagyok” — én még 
hallottam ezt a mondást. Isten adja, hogy gyülekezetünk ne így lásson, 
Urunk ne így ítéljen, és ezt a textust is jó lelkiismerettel vagy bocsána
tért könyörögve, felszabadultan tudjuk hirdetni.

De kik a „hamis próféták" közelebbről? Magyarázók szerint talán a 
korai gnoszticizmus képviselői, vagy a zelóták, akik háborúkba sodorták 
Izraelt. Végeredményben ez ma már eldönthetetlen. Annál döntőbb, 
hogy ők is „tettekre” hivatkoznak. Cselekedeteik az őskeresztyénség 
„lelki ajándékaira”, a „karizmatikus tettekre” utalnak, Jézus ítélete még
is: „gonosztevők” , törvényszegők. Mert a karizmatikus cselekedetek nem
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pótolják a törvény követelését: a szeretet betöltését! Érdekes párhuzam 
van ebből a szempontból igénk és 1. Kor. 12. és 13. között. Hiába min
den karizma, ha nincs meg a „kiváltképpen való út” , Isten akaratának 
betöltése, a szeretet gyakorlása. Sőt, ez a kritérium, aminek alapján Jé
zus a „corpus mixtumot” széjjel fogja választani. Még mindig magunk 
felé — döntő ez a textus és döntés elé állít minket, igehirdetőket. Még 
mindig lehetnek, vannak köztünk, akik azt mondják, hogy az egyház 
egyedüli feladata az igehirdetés, a „karizmatikus cselekedetek”, vagy 
ehhez ragaszkodnak: az evangélizáció. Vegyük már észre, hogy Jézus 
ítélete szerint ez kevés! Isten akaratának cselekvése: mindent megtenni 
minden emberért. Tehát vigyázat: amikor „egyháziasságunk” mellett te
szünk hitet, esetleg „hitvallók” vagyunk, és meg akarjuk szabni „az iga
zi egyház” határát, szembekerültünk Jézussal, ítélete szerint hamis pró
féták lettünk. Döntenünk kell, hová tartozunk: a szűklátókörű „egyhá- 
ziaskodók” vagy Isten mai akaratának betöltői, a diakóniai teológia val
lói és gyakorlói közé?

Vázlat.
Az igaz keresztyénség

Arndt Jánosnak könyvére még ma is sokan emlékeznek, címe: Az 
igaz keresztyénség. Nagy hatású könyv volt, sok kiadást megért, sok 
nemzedék olvasta. De vajon volt-e olyan hatása, hogy az egyházat igaz 
keresztyénségre segítse? Persze sok és más nagy hatású könyvről és 
prédikációról is lehetne beszélni. Tovább megyek: Jézus szava elérte-e 
hatását, igazzá tette-e a keresztyénséget? Erről beszél-e az egyház tör
ténete? Mai egyházunkra elmondható-e: igaz keresztyénség?

önvizsgálatra indít elsősorban mai igénk ebből a szempontból. Ige
hirdetők és igehallgatók álljunk együtt Jézus szavának mércéje alá. Ezt 
az igét szinte „gyónó kérdések” formájában is fel lehet fogni, hogy ön
vizsgálatunkat segítse. Mi a keresztyénségünk?

„Köntös?”

Hála Istennek, azon már túl vagyunk, hogy a keresztyénség divatos 
köntös csak. Voltak ilyen korok, nem is olyan régen, amikor pl. „keresz
tyén kurzusról” beszéltek. Hogy mennyire volt ez a korszak és benne sok 
ember „keresztyén”, azt a második világháború mutatta meg! Isten új 
életre hozott minket. De nem tekintik-e ma is a keresztyénséget sokan 
„köntösnek” , amit pl. a vasárnapi ruhával fel és le lehet venni? Nem 
úgy van-e sokszor, hogy keresztyénségünk „báránybőr” — „de belül . . ?  
Nem úgy van-e, hogy a keresztelés, esküvő, temetés, még talán az is
tentisztelet is csak „köntös” , régi szép szokás, amit el nem dobunk, időn
ként jól „felöltem” ? Isten szabadítson meg minket a látszatkeresztyén- 
ségtől!

„Csak szó?"
Szavak nélkül nem élhetünk. A keresztyénséghez különösen is hoz

zátartozik a „szó”, a hitvallás, bizonyságtétel, az imádság. Az „Uram, 
Uram” kifejezésben mindez benne van: az imádság, Jézus imádása, hit
vallás Megváltónkról. De önmagában mindez semmit nem ér. Csak szó. 
Jézus fülében rosszul, hamisan csengő szó, ha nem párosul élettel, tet
tekkel. „A  tettek beszélnek” — olvastam valahol. Többet mondanak ró-
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lunk, mint sok szép szó. A tettek a „gyümölcsök”, ismertetőjeleink. Isten 
szabadítson meg minket a kenetteljes szavaktól, üres frázisoktól, az 
olyan keresztyénségtől, amely kimerül szavakban és hiányoznak a tet
tek. Ebből volt elég és — elég volt!

„Egyházi cselekmények?’’
A megdöbbentő az, hogy a Jézus előtt álló emberek tettekre is hi

vatkoznak (22. v.). Ezek az emberek dolgoztak Jézusért adottságuk („ka
rizmájuk”) szerint. Bizonyára komoly gyülekezeti munkát végeztek, fá
radhatatlanul hirdették az igét, emberek élete újult meg munkájuk nyo
mán. És Jézus azt mondja: ez sem elég! Óriási dolog a pezsgő gyüle
kezeti élet, ha ebben a gyülekezeti tagok is aktívan részt vesznek. 
Minden lelkész erről álmodik. De: „még nem elég”, önmagában ez is ke
vés. Bármilyen furcsa, mindezt lehet az „egyház önmentésének” , „hival
kodásnak”, tetszelgésnek indulatával is végezni, önző módon. Mert vala
mi még hiányozhat.

Mi az? Mi hát az igaz keresztyénség? Jézus szava nemcsak önvizs
gálatra indít, hanem utat is mutat. Röviden, egyszerűen és mindent ma
gába foglalóan:

Isten akaratának cselekvése.
Jézus szava valóban megrettentő. Akik hitet tettek róla és nevében 

dolgoztak, így nevezi: „gonosztevők” , törvényszegők! Isten törvénye, aka
rata ugyanis ebben a szóban foglalható össze: szeretet. Ha angyali nyel
ven szólok, ha hegyeket mozgató hitem van, ha testemet vértanúhalálra 
adom, de szeretet nincsen bennem, semmit nem ér, hamis az egész. Ha 
Jézust Uramnak vallom, ez a hitvallás azt is jelenti: szeretem embertár
saimat. Ha hiányzik az utóbbi, hiábavaló az előbbi. Az igaz keresztyén
ség Isten akaratának élése, a szeretet betöltése.

Akkor viszont nem élhetek családomban akárhogyan. Ismerek „ke
resztyéneket”, akik nagyon aktívak, csak éppen nem beszélnek otthon va
lakivel, hitvestársuknak, szüleiknek, gyermekeiknek sebeket okoznak. — 
Isten akarata munkahelyemen is változást jelent. Azért kaptam tőle a 
munkát, hogy megkeressem kenyeremet, de ugyanannyira azért is, hogy 
másoknak segítsek, szolgáljak. A kettőnek egyensúlyban kell lennie. Ha 
nincs meg az egyensúly (lásd: „Nemcsak magunknak élünk” — egész szo- 
ciáletikai sorozat az Evang. Életben!), nem töltjük be Isten akaratát. — Az 
Istentől kapott szeretet felelősség minden embertársamért. Azokért is, 
akikkel egy hazában élek, s együtt építjük új társadalmunkat. Megte- 
szünk-e mindent, amit a szeretet diktál? S ha Isten akaratát komolyan 
veszem, nem mindegy, hogy bárhol hogyan élnek emberek. Hogy üldöz
nek-e meggyőződésükért embereket Chilében, vagy tűzfészek-e Közel- 
Kelet, vagy az európai biztonság szilárdul-e? Vagy feltételezzük Istenről, 
hogy nem békét és igazságot akar mindenütt? Hozzája tartozásunkból 
születik a világ sorsáért szorongó felelősségünk és tetteink is. Mindez nem 
„idegen dolog”, és nem „teljesítmény”, hanem természetes és magától 
jövő dolog, Jézus így mondja: gyümölcs.

Jézus szava mentsen meg minket az üres, meddő, látszatkeresztyén- 
ségtől és a kárhozattól. Segítsen igaz keresztyénségre világunkban. Az 
idő sürget, de még van lehetőség a megtérésre.

Keveházi László
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a r a t A s i  h A l a a d A s

2 Kor 9,6—11 

Az alkalom

Aratási hálaadó istentiszteleten nem jelentéstételre jön össze a gyü
lekezet. Nem a munkaórák számáról van szó, nem elismerést várunk, 
s nem elismeréseket osztogatunk. Olyanok vagyunk, akik részesei a mun
kának, s annak áldásának.

Jó-e még a hálaadás kifejezés? Van-e miért hálát adni? Nem érvé
nyesül-e ezen az egyenes arányosság törvénye, minél több a gép, azaz 
minél gépesítettebb a mezőgazdasági munka, annál kevesebb hely marad 
a hálátadnivalónak? Lassan mindenre kiterjed a garancia. Garanciával 
vesszük a gépeket, garanciával javítják, garanciával végezzük a betakarí
tást!

A megszólítottak

A fejlődéssel, önmagunk továbbképzésével eljutottunk arra a fokra, 
hogy „jogosítvány” van a zsebünkben. Tudjuk, hogy mit, miért és hogyan 
végezzünk. És ez nemcsak gyári, hanem mezőgazdasági szinten is igaz. 
Viszont semmi sem befejezett tény. Ha befejezett lenne, akkor nem ren
dezne az autóklub sem tanfolyamot azoknak, akik már jogosítvánnyal 
rendelkeznek. Hála Istennek, az aratási hálaadó istentiszteleten „jogosít
vánnyal” a zsebünkben ülünk itt. Mégis van értelme a tanfolyamnak, 
mégis van 'szükségszerűsége az istentiszteletnek. A célt így fogalmazzuk 
meg, még alkalmasabbak legyünk. Mire?

Van egy szenvedélyünk — éhesek vagyunk! Természetünkbe van be
ágyazva. Van viszont olyan, akin uralkodik ez a természet, sőt van olyan, 
aki rabja is ennek. Pál apostol nem beszél sem a megélhetés, sem a 
fejlődés ellen, de ráirányítja azokra a figyelmet, akiket ma éhezőknek 
nevezünk, s akik a mai korban éhezőknek érzik magukat!

Vetés és aratás

Pál e kettőt összefüggésében tárgyalja, megmarad a természetes gon
dolkodásnál. Nem beszél rendkívüli dolgokról. De lerombolja a „taka- 
rékbetétkönyv” -gondolkodásmódot. Nem úgy vetünk, ahogy a betétkönyv
be helyezünk egy összeget; haszonkulcsra és időre. Tudjuk, hogy mikor
ra mennyi hasznot hoz! Az aratás áldása nem haszonkulcs jegyében tör
ténik. De milyen „logika” húzódik meg a van és az adás között? A készlet 
és az adakozás között? Az, hogy ki mennyit tud, az sohasem a készlet 
függvénye! Az adakozás mindig a szív függvénye!!! Az eredmény csak 
így lesz áldás. Különben a „van” könnyen lehet átokká, teherré, akadály- 
lyá és bántóvá. Akinek a szíve nem mozdul, az nem ad, hanem csak „lök” 
a másiknak.

Isten az aratás után ezen az istenstiszteleten szívet akar formálni. 
Ezt úgy teszi, hogy a betakarítás után a tele csűrökre úgy mutat rá, 
ezt mind áldásra adtam. Kész arra, hogy átformálja a számítást végző 
ember szívét úgy, hogy a számokról tovább vezesse a tekintetünket a rá
szorulókra, az éhezőkre. Isten nemcsak lelki szférákban gondolkodik,
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hanem azért említ Pál apostol magot és kenyeret, mert nem mitológiát 
hirdet, hanem valóságot. Vetést mint a kenyér alapját, s a kenyeret, ami 
az élet alapja! De ahhoz is alap kell, hogy mindez áldás legyen!

„A jó szándék kevés . . .  Az áldássá tevéshez több kell.”

A cél

Nem öndicsőség, nem pontszerzés, nem hálás közönség szervezése a 
cél, hanem Isten dicsősége. Növekedjék azoknak a száma, akik Isten di
csőségére vetnek, aratnak és adnak. Azért van együtt a mai gyülekezet 
hogy alkalmasabbá váljék a közgondolkodásra, az országos egyház köz
terheinek a hordozására. Ezt tanuljuk a mai istentiszteleten. Nemcsak a 
learatott javakat vesszük számba, hanem bevonjuk látókörünkbe azokat, 
akik felé diakóniánkat gyakorolnunk kell.

Ez a gyakorlat azonban mégsem teljesítmény, mert a diakónia nem 
teljesítmény, hanem megnyilvánulás. Olyan életmegnyilvánulás, amit 
szívesen tesz az ember. Nem hangulat szüleménye, nem „parancsra tet
tem” mentegetőzés, hanem szívből jött gyakorlat. Csak ennek van érté
ke, aminek neve — mentés. Ezért ez nem ünnepi könyöradomány, hanem 
egyik szintről átemel egy magasabbra. Nem az éhenhalásból a haldoklás 
szintjére, hanem az élet szintjére. Ez az adomány viszont nemcsak élet
re segít, hanem életben tart, de nemcsak azt, aki kapta, hanem azt is. 
aki adja!

A jószívű adakozás sohasem azonos a tékozlással és az adakozó so
hasem lesz szegényebb annyival. Ez az adakozás nem jelent soha nagy
vonalúságot sem. Áldást jelent — kölcsönösen. De ennek az áldásnak a 
gazdája nem az adakozó, hanem az, aki „ránk árasztja kegyelmét” .

Ahhoz, hogy a föld a jövő paradicsoma legyen, még nem elég az ara
tás. A teljesítmény fokozása még nem jelenti az emberiesség növekedését 
is. Fontos ügyelnünk arra, amit Harsányi Lajos „Mit akarok?” című 
versében mond;

Azt akarom, hogy a nap mindenkire süssön!
Hogy ember embert soha többé arcul ne üssön.
Azt akarom, hogy a föld mindenkinek teremjen,
Hogy az ember embert láncon tartani ne merjen.
Azt akarom, kemény öklöm folyton azért dörömböl,
Hogy mindenkinek jusson rész a felséges örömből.

Így az áldás nem olyan valóság, amelyik vagy beteljesedik, vagy 
sem, hanem Jézus Krisztus által benne él a világban. A kérdés most 
csak annyi — bennünk is? Ha igen, akkor tudom, hogy küldetésem van 
Valakitől valakihez, azaz Jézus Krisztustól az ismeretlenekhez is.

Ezért a mai hálaadó istentiszteleten Jézus Krisztust nem lehet meg
hirdetni a támogatásra szorulók nélkül. Nem lehet meghirdetni Jézus 
Krisztust úgy, hogy megköszönjük mindazt, amink van, hanem csak úgy, 
hogy beleálljon gyülekezetünk az országos diakóniába, mert ez jelent 
áldást, s csak így élhet saját gyülekezetünk is Isten dicsőségére.

Káposzta Lajos
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TEMPLOMSZENTELÉSI EMLÉKÜNNEP

Jel 21,1—5

Megjegyzések a textusról

Ha a Nestle-féle görög Újszövetséget nézzük, feltűnik a szöveg „tar
kasága”. Tizenöt ószövetségi próféciából találunk „idézetet” ebben a rövid 
szakaszban. Ez általában is jellemző a Jelenések könyvére, de itt érde
mes esetleg előtanulmányként ezeket az ószövetségi „idézeteket” alapo
sabban is megvizsgálni.

Ezzel kapcsolatban most csak két megjegyezést. Tkp. nem idézetek
ről van szó, hanem arról, hogy a Jelenések írója az Ószövetségből vett 
kifejezésekkel írja le azt, amit a jövendőről megtudott. Ugyanakkor pe
dig feltűnő, hogy a jelzett próféciák java része a Deuteroézsaiásra jellem
ző ..új dolgok”-ra utal, és éppen itt kell keresnünk ennek a textusnak 
mondanivalóját.

Az első vers kozmikus méretekben írja le az újat. Itt feltűnő ez a 
mondat: „tenger nincs többé”. A kommentárok szinte egyöntetűen úgy 
értelmezik ezt, hogy nem fenyeget többé az ősi káosz veszedelme (az ÓT 
embere a tengerben a megfékezett „ősáradatot” látta, amely azért min
dig emlékeztette őt a világ fenyegetett voltára). Az új ég és új föld már 
nem veszélyeztetett ég és föld lesz.

A 2. v. a „szent város” -ra szűkíti le a látókört. Ez már nem a régi, 
bűnnel szennyezett Jeruzsálem, hanem tiszta, szent, és így alkalmas ar
ra, hogy Istennel bensőséges közösségben éljen. Jeruzsálem itt nyilván a 
gyülekezet, az egyház képe.

A 3. v. még szűkebbre veszi a kört és konkrét fogalmazásban adja 
meg, mi is az az „új” : az, hogy majd Isten együtt lakik az emberekkel. 
Ehhez használja fel a „Sátor” képét, de többet, sőt mást mond, mint az 
ÓT hagyományos felfogása (vö. 2 Krón 6,18!). Itt arra is figyeljünk, 
hogy a Jelenések szerint akkor nem „Izraellel” vagy a tanítványokkal, 
vagy az egyházzal lesz az Isten, hanem az emberekkel: perspektívája itt 
is átfogóbb a hagyományosnál (persze ebbe az irányba mutat már Apóséi 
10,35 is).

Figyeljünk a 4. v. személyes hangvételére. Az új éghez, új földhöz, az 
új Jeruzsálemhez, az Istennel együtt lakáshoz új élet tartozik, olyan élet, 
amelyből eltűnik minden, ami az ember életét olyan sokszor nehézzé 
vagy gyötrelmessé teszi. De ezt ez a vers nem általános kijelentő mondat
tal fejezi ki, hanem egy régi prófécia (Ézs 25,8!) költőien szép kifejezései
vel, amelyekből Isten szeretetét lehet kiérezni.

Az 5. v. az egész perikopát összefoglalja. Ézs 43,19-et újraértelmezi a 
„panta”  hozzátételével. Itt már nem arról van szó, hogy Isten tud mindig 
újat cselekedni, hanem arról, hogy Isten véglegesen mindent újjátesz. A 
vers második fele pedig azt hangsúlyozza, hogy ez nem álmodozás egy 
szebb jövendőről, hanem igaz és megbízható beszéd, amelyre lehet épí
teni.

Gondolatok a prédikációhoz

A perikopa első olvasásra jobban illik az egyházi év végére, de talá
lunk benne egy „kapcsolópontot” , a templomhoz: éppen a perikopa kö
zéppontjában álló harmadik verset. Ahogyan a régi Izraelben a Sátor
hoz valamiképpen mindig Isten jelenlétének képzete kapcsolódott, úgy
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kapcsolódik a keresztyén gyülekezetben a templomhoz Isten jelenlété
nek képzete. Nem mintha akár a régi Izráel, akár a keresztyén gyüleke
zet, vagy az egyház azt gondolta volna, hogy Isten csak a templomban 
van jelen, de a templom — éppúgy, mint a régi Sátor — az a hely, ahol 
a gyülekezet biztosan találkozik Istennel.

Textusunk azonban ennél fontosabb összefüggésre hívja fel a figyel
münket: a templom létével és funkciójával arról az Istenről tesz tanú
ságot, aki „mindent újjá teremt’’. így azt a régi tételt kell ismét hang
súlyoznunk, hogy a templomban nem maga az épület a fontos, hanem 
az, ami benne történik. Nem kellene félnünk ma újra erőteljesen hang
súlyoznunk azt, hogy a templom Isten és az ember találkozásának a 
helye, amelyen keresztül az az Isten munkálkodik, aki emberré lett, aki 
az emberrel akar „lakni” , aki az emberrel törődik és annak javát akarja. 
Annak a gyülekezetnek, amely a teljes megújulás felé tart, ezt a min
dent újjáteremtő, emberekkel törődő, az emberek ügyét fölvevő, velük 
szolidaritást vállaló Istent kell képviselnie már most, itt.

Ebből nyilván következik, hogy a könnyek letörlését, a fájdalom és 
gyász megszűntét, a halál végét ez a gyülekezet nem várja ölhetett ke
zekkel, hanem abban látja feladatát, hogy könnyeket töröljön, sírókat 
és gyászolókat vigasztaljon, betegeket gyógyítson, kivegye a részét az 
emberi életért folytatott küzdelemből. És ezt abban a bizonyosságban 
kell tennie, hogy így azt a Jézus Krisztust követi, aki úgy „képviselte” 
Isten országát az emberek között, hogy ilyeneket cselekedett.

Sok olyan templomunk van, amely büszkén tesz bizonyságot a múlt
ról: arról, hogy őseink milyen szép és milyen nagy épületet tudtak emelni 
Isten dicsőségére. Ezeket a régi, szép műemlék templomokat szívesen 
ápolgatjuk és csinosítgatjuk. Perikopánk azonban figyelmeztetés: a temp
lom csak akkor tölti be hivatását, ha a benne hangzó igehirdetésekkel, a 
benne, belőle élő gyülekezet szolgálatával már most azt az „új”-at képvi
seli, gyakorolja, amelyre Isten elhívott minket.

Dr. Muntag Andor
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Egyháztörténeti évfordulók

Simonides és Masznyik gályarabok szabadulása

42 embert indítottak útnak 1675 márciusában a magyarországi bör
tönökből, hogy Nápolyban gályaraboknak adják el őket. Közülük har
mincán érkeztek meg oda május 7-én, akiket másnap el is adtak a spa
nyol gályákra. E sors elől menekült meg Lányi György, Masznyik Tóbiás, 
és Simonides János.

A szökés május 1-én történt. Április 28-a óta már valamivel köny- 
nyebben vonszolták magukat Itália földjén, mert rávették a katonai pa
rancsnokot, hogy lábaikról veresse le a bilincset. A két tenger között 
középtájon, lsernia városkánál nyílt alkalom arra, hogy elszakadjanak a 
többiektől. Lányi korán reggel, Simonides és társa este felé. — Amíg 
Magyarországon tartották őket, nem gondoltak szökésre, menekülésre. 
Ügy érezték, hogy vállalniuk kell a népért, az egyházért ezt a szenve
dést, hogy bizonyítsák ártatlanságukat s az igazságért kész helytállásu
két. Itáliában ezt már nem érezték. Bár nem tudták, milyen halál vár 
reájuk, mégsem kétségbeesésből, vagy reménytelen félelemből menekül
tek, hanem abban a reményben, hogy az egyháznak még hasznára le
hetnek.

Elképzelésük valóra vált, mert megmenekültek és emlékeik megírá
sával is használtak, de más munkát is végezhettek még külföldön és 
idehaza.

Idegen földön, Nápoly közelében azonban a szökés nem volt veszély- 
és izgalommentes. Június 15-én lettek végleg szabadok. A másfél hónap 
tele volt idegtépő izgalmakkal. Négy napig, mint űzött vadak bolyong
tak bokrok, szőlők között. Elhagyott kunyhókban lapultak meg, kutyák 
ugatása verte fel őket. Emberek hol nyomukra találtak, hol meg félve 
kerülték őket, mivel rablóknak vélték a bujkálókat. A negyedik napon 
pedig kimerülve az éhségtől, fáradtságtól Capracotta városába mentek, 
de már a város szélén az őrség kezébe jutottak, akik börtönbe vetették 
őket. Fejükre 100 arany jutalom volt kitűzve, de az őrök nem tudták 
megkapni a pénzüket, mert a parancsnok beteg volt. így a pénz, mely 
másokat kapzsiságra és sok rosszra vesz rá — írják — nekik megmen- 
tőjük lett.

Az történt ugyanis, hogy az egyik hadnagynak Itáliát el kellett 
hagynia. A generális*1 ál lévén pénze, ennek fejében kapott felhatalma
zást a két fogoly eladására. A felhatalmazó levelet ez a hadnagy elad
ta 20 aranyért istenfélő evangélikus utazóknak, akik még másik 20 ara
nyat ígértek az őröknek, ha a két foglyot Thianába elhozzák. Ezek per
sze erről sokáig alig tudtak valamit, csak mentek, amerre hurcolták őket, 
kétség és remény között hányódva. De Capuából Nápolyba már fedett 
kocsin, német ruhába öltöztetve mentek, hol Weltz György várt rájuk, 
aki kitörő örömmel fogadta őket. Ezzel lényegében véget értek a nehéz 
megpróbáltatások számukra s ettől kezdve valamennyire biztonságban 
érezhették magukat. Végül elhagyhatták Itáliát és Németországban te
lepedtek le, majd évek múlva hazajöttek az országba.

Kovács Pál



FELVÉTEL
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fel
vételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához 
címezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (1147 Budapest 
XIV., Lőcsei út 32.) címezve küldjék meg. A felvételi kér
vény beadásának határideje 1975. augusztus 15. A katona
köteleseknek azonban 1975. július 15-ig kell benyújtani kér
vényüket.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a leg
magasabb iskolai végzettségi bizonyítvány, 3. helyhatósági 
vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, szociális 
helyzetét, szülei foglalkozását és keresetét, illetve szociális 
viszonyait feltünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, 
hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra és lelkészi pá
lyára alkalmas, 5. keresztelési bizonyítvány, 6. konfirmációi 
bizonyítvány, 7. részletes önéletrajz, mely feltárja a kérvé
nyező családi és társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi 
szolgálatra jelentkezés okait, 8. esetleg egyházi működéséről 
szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az ille
tékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek 
részletes bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a 
jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa, a lelkészi pá
lyára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi 
években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyítványt a lelkészi hi
vatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélben, 
közvetlenül az Akadémia dékánjának címezve. Az okmá
nyokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatban is lehet mellékelni. A másolatot „egyházi hasz
nálatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. 
Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A Felvételi Bizottság döntését felvételi vizsga előzi meg. 
Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal kellő* idő
ben értesíti a jelentkezőket.

Az Akadémia hallgatói kötelezően a lakói a Teológus 
Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanul
mányi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban 
is részesülhetnek.


