
LELKIPÁSZTOR
E V A N G É L I K U S  L E L K É S Z I  S Z A K F O L Y Ó I R A T

L . ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1975. AUGUSZTUS



TARTALOMJEGYZÉK
CSENDBEN ISTEN ELŐTT

Kölcsönösség (Káposzta Lajos) — — — — — — — — 449

EGYHÁZUNK ÚTJÁN

Presbiterek a diakóniailag strukturált gyülekezetekben — 
Tisztemet hűségesen elvégeztem (Szabó Lajos) — — — — 453
A Magyarországi Evangélikus Egyház népességváltozásának 
vizsgálata, 1523—1973, II. (Dr. Karner Ágoston) — — — — 459

TANULMÁNYOK
Az egyház — Az evangélikus egyház tagja vagyok (Weltler 
Rezső) — — — — — — — — — — — — —) — 471
A Magyarországi Evangélikus Egyház Tanulmányi Tanácsa 
„Interkonfesszionális kérdések” munkacsoportja (Dr. Selmeczi 
János) — — — — — — — — — — — — — — 476
Hogyan teljesítsük igehirdetésünk politikai feladatát? (Ma- 
gassy Sándor) — — — — — — — — — — — — 482

SZEMLE
„Miért lettünk ateisták?” (Győr Sándor) — — — — — 490

EGYHÁZ A NAGYVILÁGBAN
A Buenos Aires-i magyar evangélikus gyülekezet életéből 
(Hefty László) — — — — — — — — — — — — 494

AZ IGEHIRDETÖ MŰHELYE
Szentháromság után 13. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — 496
Szentháromság után 14. vasárnap (Bohus Imre) — — — — 498
Szentháromság után 15. vasárnap (Benczúr László—dr. Fabiny 
Tibor) — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  500
Szentháromság után 16. vasárnap (Bízik László—Veöreös Imre) 503 
Szentháromság után l 1?. vasárnap (Dubovay Géza—Józsa Már
ton) — — — — 50 7

EGYHAZTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK
Harminc gályarab levele német egyetemekhez (Dr. Fabiny 
Tibor) — — — — — Borító III.

LELKIPÁSZTOR
F ele lő s  szerk esz tő  é s  k ia d ó : Dr. N a g y  István  

A szerk esz té s  m u n k ájáb an  a szerk esz tő  b izo ttság  v e sz  részt 
E lő fize tési ár: havi 25,— forin t, fé l évre  150,— fo r in t, e g y  év re  300,— for in t  

C sek k szá m la : L elk ip á sz to r  K ia d óh iva ta l, B u d a p est 516—220507 
S zerk esz tő seg  és k ia d ó h iv a ta l: 1088 B u d ap est VIII., P u sk in  u. 12. 

T ele fo n : 142-074
K iad ja  a M agyarország i E v a n g é lik u s E gyh áz  S a jtó o sz tá ly a

75.2521/2-08 — Z rínyi N yom d a . B u d ap est. F. v.: B o lgár  Im re v ezér ig a zg a tó  
in d ex szá m : 26 451



Csendben Isten előtt

Kölcsönösség
Káposzta Lajos lelkésznek a rádióban elhangzott igehirdetése

Mt 7,12

K edves Testvéreim ! T ávirato t kapni rosszabb érzés, m in t levelet. 
Más a feszültsége. M ert mi lehet az, am it gyorsan kell közölni, vagy mi 
az, am it ennyire sürgősen kell valak inek  tudom ására hozni? A tá v ira t
ban az is izgalmas, hogy az m indig személyes üzenet. Nem  általában  szó
lít meg, hanem  az benne az izgalmas, hogy nekem  szól. Nem  csak így, 
hogy K eresztyén Gyülekezet, hanem  szem élyem nek szóló üzenetet ta r ta l
mat. .

Ezért nem  lehet m a reggel a tv-néző m entalitásával vallásos fé l
órát hallgatni. A tv  előtt sokszor csak lá tványként kezelünk m indent, 
azaz elveszíti valódi jelentőségét a háborúról bem utato tt képsor, az éhe
zők kenyérgondja, az elesetteknek gyengesége és nyomora. Segít ebben 
az is, hogy a  film  pereg, s á lta la  m indig új u tak ra  kényszerülünk.

Ki gondol eközben arra, hogy ta rta lm a szerin t három  féle h ír  van: 
a percnyi, a napi és az örök.

Percnyi értéke van a könnyűzenének, m ire elég h a  csak félfüllel 
ügyelünk. Napi értéke lehet egy felröppenő hírnek, vagy híranyagnak. 
Örök értéke van viszont a m űalkotásnak és m indannak, am i az em beri
ség ügyét előre viszi.

M a reggel nem  enged Jézus Hegyi Beszéd részlete szemlélődni, se 
abban sem rem énykedhetünk, hogy m ost is tovább peregnek m ajd az ese
mények, s ezzel új u tak ra  kerülünk. Jézus ezen a reggelen leültet, vizs
gáztat és parancsol. Ebben a helyzetben viszont n incs gépesített igen. 
Nincs — m ajd  m eglátjuk  — kibúvási lehetőség, vagy — m ajd  k ia lakul 
m inden m agától megoldás. K övetelm ény van. A rany János ezt így fogal
mazza meg:

„Egy a fontos itt  a  földi létben,
em ber lenni mindig, m inden körülm ényben.”
Mégsem képességvizsgáról van i t t  szó, hanem  arról, hogy Jézus tu 

datosítja hallgatóságában, nem  egyedül élünk ezen a földön. A nnyira nem, 
hogy m agatartásunk  m eg tartást m eghatározóvá lehet. Érdekes, hogy 
nem  azt m ondja, hogy hogyan cselekedjetek, hanem  azt, m i t .  Ezzel k i
fejezésre ju tta tja  azt, hogy a krisztusi keresztyénség feladata nem  érzel
gősség, ragtapaszt nyújtó  segítség, sem — m ajd  gondolunk rátok, csak 
m enjetek — m ásokat lerázni akaró  búvócska, hanem  annak komolyan 
vétele, hogy állandó bejelentőnk ide szól. Cselekvő közösségben vagyunk 
népünkkel, annak  m inden tag jáva l e m ár 30 éve felszabadult hazánk
ban. A mi cselekvő ak ara tu n k  teológiai neve: diakónia, azaz szolgálat.

Aki ezt nem  csinálja? E rre a kérdésre kevésnek érezzük azt a fele
letet, hogy ez bűn. Érthetőbben, aki m a nem  szolgál, az ék a társadalom 
ban és ezzel a m agatartásával éket ver az em berek közé. Feszít!
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A M agyarországi Evangélikus Egyház, am ikor m egtalálta  ú tjá t a szo
cializm usban, akkor az első lépések u tán  m egtalálta  teológiájának kulcs
szavát és „m enet közben” ennek a szónak m inden konzekvenciáját. A kép
nél m aradva, egyházunk, s benne m inden gyülekezetünk: nem  ék sem 
falun, sem városon. Szám ára, az Isten- és az em berkérdés együtt és egy
szerre fontos és hangsúlyos. E rre parancsa  is van! Ha nem  enged ennek 
a parancsnak, akkor a tö rténeti Jézus valósága helyett csak mitológiát 
hirdet, s  szava nem  Isten  szava, s  cselekedete nem  Isten  akarata  szerinl 
való.

A törvényből is, az evangélium ból is meg kell ta lá ln ia  az embert. 
Az egyház litu rg iájából vissza kell ju tn ia  az em berekhez, sőt oda kell 
egyszerűsödnie az istentiszteletnek. A diakóniához. Ehhez viszont az 
kell, hogy az igehirdetés ne dik tálás legyen, hanem  dialógus.

Hadd szűkítsük ezt az Igét a legkisebb társadalm i egységre, a  kettő
re. Ekkor így hangzik: am it akarsz, hogy a  m ásik tegyen veled, úgy cse
lekedj te  is vele. Tovább lépve ahhoz, ami még a cselekedetet is meg
előzi — Jézus sokszor figyelm eztetett a szív megőrzésére, a gondolatok 
tisztaságára. M ikor vagyunk mi őszintébbek? M elyik áru l el többet az 
igazi énünkből; a szavunk, vagy a gondolatunk? Válasz helyett csak eny- 
nyit, m indenki olyan, m in t a  gondolata! Ezért a gyűlölet, az ellenséges
kedés, a fúrás, a  legyintés, a piszkálás, a megszólás m ind-m ind „rokkant- 
és sérü ltgyártás”. Ez pedig családi szinten kicsivé változtat m inden 
lakást, m unkahelyi szinten; szűkké tesz m inden irodát és m űhelyt, sőt 
lakhata tlanná  földrészeket. V annak viszont olyan kesergők és nyafogok, 
akik  nem  jönnek rá  arra , hogy önm aguk rokkantjaik . Gyülekezeti szin
ten pedig: önpusztító az a gyülekezet, am elyik nem  tud szeretni, nem 
tud diakóniát gyakorolni. Az ilyet nem  felszám olják, hanem  felszámoló
dik.

A m it nem  akarsz m agadnak, m ással se tedd — hangozhat negatív 
megfogalm azásban e jézusi Ige. Ez annyit jelentene, hogy ne csinálj 
semmit, hagyd rá, várd  ki!

Ellenség? — hagyd rá!
Á tkoz? — ne tedd!
Gyűlöl? — ne gyűlölj!
F úr?  — ne fúrj! Hagyd rá, te csak vigyázz m agadra!

H a ez így lenne helyes, akkor meg kell kérdeznünk, mivel van töb
bünk a közömbösségnél? A keresztyénséget az te tte  keresztyénséggé és 
áldássá, hogy cselekedete volt Jézus K risztus m értéke szerint.

Lassan, az evangélium  hirdetésének kétezer éves történelm e van. 
Ilyen régen h irdetjük  az egyetlen evangélium ot. Ezt úgy lehetne érte l
mezni, hogy nem  vesszük figyelem be a fejlődést, a haladást?  Jézus so
hasem korátó l függetlenül szólalt meg, hanem  ahhoz kapcsolta Isten üze
netét, abba h irdette  bele. M indezt m égsem úgy, hogy „lépést ak a rt ta r
tan i” korával, hanem  előrem utatással tette. A m a em berének gondolko
dásában beállt változást abban m érhetjük  föl, hogy am íg korábban úgy 
m érte föl önm aga helyzetét, hogy le ltá rt készített azzal a felkiáltással: 
m im  van? Addig később ez a gondolkodás átváltozott a  m i hiányzik még- 
re! Ü jra  fel kell vetnünk  a kérdést, de nem csak anyagi szinten, hanem  
annak  szintjén, am ivel m ind a  m ai napig kezdődik m inden bizonyít
vány: a m agatartás szintjén mi hiányzik m ég? L ehet gondolkodni m inden 
tantárgyból „tananyagcsökkentésen”, de a keresztyénség Jézustól nem 
rem élhet tananyagcsökkentést a m agata rtás  anyagában. D iakóniában is 
ham is lenne ez a várakozás. Ez m axim um  és m inim um !

450



M indez pedig nem  a m ajdnak  szól. Aki ezt annak  érzi, az m ár m ost 
téved; a legnagyobb tévedés pedig o tt van, hogyha valaki gyülekezetét 
néma statisz tériának  képzeli. A m elyik gyülekezet m ár csak statisztál, 
az m ár nem  gyülekezet. Egy gyülekezet csak akkor az, h a  K risztus ügyét 
éli, szókincsét beszéli és hirdeti. Jézus a  bizonyságtétel ta rta lm á t nem  
abban lá tja , hogy soroljátok fel a hibákat, hanem  a cselekedjétek a 
krisztusit az em berekkel, m ert ezt az ügyet csak így lehet folytatni, s 
csak így van jövője.

E lindulni egym ás felé. Nem elég csak lá tn i egym ást, hanem  szólni 
is tudni kell. I t t  viszont nem  világnézet áll világnézettéi szemben, itt  
nem csak h innünk  kell, hanem  felebarát találkozik a felebaráttal. Aki 
erre képtelen, az nem  m éltó az egyetlen evangélium hoz — Jézushoz.

Nagy fegyvertény ez? Aki így veti föl a kérdést, annak  csalódást kell 
okoznunk, m ert Jézus soha nem  nevelt hősöket. Sőt, soha nem  engedte 
meg azt, hogy hősködjék érte. Jézus célja itt  is, azaz ezzel a  figyel
meztetéssel is az, hogy erősítse az em berek között a közösségtudatot. 
E rre m indig nagy szükség van, sőt m indig nagyobb szükség lesz. A tú l
népesedéstől rettegők nem  a kenyérkérdéstől féltik  a  jövőt, hanem  attól, 
hogy m inden adottságunk m egvan az összekoccanásra, az irigységre. Ez 
azért is lehetséges, m ert egyre sűrűbben élünk ezen a  földön. M agasabb 
az életkor, hosszabb a m unkaképesség, azaz továbbvagyunk együtt ezen 
a földön. M a m ár nem csak k é t generáció él együtt, hanem  sok esetben 
három  dolgozik együtt. Égetőbb lesz Jézus törvénye, sürgetőbbé e prófé
ciának az a része, hogy „cselekedjétek egym ásért m indezt!” Kevés az, 
hogy ilyen töm egben m indenki a  m aga m ódján akarjon  élni és csele
kedni, m ert akkor igazzá válik  Ady Endre: „Új ara tó  ének”

K eresztek ü lnek  a  tarlón  
K eresztek a tem etőben 
K eresztek a vállon, szívünkön 
K eresztek messze mezőkben 
S csak a kereszt gazdája nincs sehol.

E táv ira t terjedelm ű igénkben Jézus legnagyobb igénye: az élet- 
pártiság! Ezt abból o lvashatjuk  ki, hogy Jézus m indig egym ásra bízza az 
em bereket. Jézus m indig élni tan ít, s nem  m eghalni. Nem úgy m u ta tja  
meg a feltám adás valóságát, hogy bá to rrá  tesz a  halál előtt, hanem  úgy 
szabadít fel az életre, hogy a felebarát szám ára diakonosszá, azaz szol
gálóvá tesz. Mégis ez életpártisággal szemben hadd  álljon  i t t  az ön- 
gyilkosság. Az ilyenek tem etése előtt szenvedek a legtöbbet, de nem csak 
én, hanem  m indaz, aki közösségért, am elynek tag ja, felelősséget érez és 
sa já tjának  tudja. E halá l ok tag lalása nélkül hadd hangozzék m ost el 
annyi, hogy h itünk  szerint Jézus K risztusban m inden élet m egváltott élet, 
am i azt is jelenti, hogy m inden em ber szám adással tartozik  m ajd  Isten 
előtt a m aga és mások, azaz környezete életéért. Ezért — szociológiailag 
is igaz — az öngyilkos, am ikor végez önmagával, nem  olyannal végez, 
ami csupán az övé. Az élet közügy. Az egyén élete is közügy. N em  m ind
egy, hogy élek-e vagy sem ? H a gyerek vagyok, akkor én tám asza leszek 
szüleimnek, alkotó tag ja  leszek társadalm unknak. H a szülő, vagy nagy
szülő vagyok, akkor nekem  még nevelnem  kell, akkor még szólnom kell, 
akkor még annyi olyan feladatom  van, am it csak az öregek tu d n ak  el
végezni, am it csak az öregek tu d n ak  ellátni. M inket külön-külön súlyos 
erkölcsi felelősség te rhe l egym ás sorsáért. „S m inden em ber őrült, aki 
m egfeledkezik a szeretetről” — m ondja L eonhard Frank. Ugyanő m ond
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ja, „az em bernek ott kell állni, ahol a szív dobog”. Ennek a szívnek pe_ 
dig csak az em berek között és em berekért szabad dobognia. Jézus azért 
erősíti m a ezt a szívet, hogy senki ne jusson és senkit ne engedjünk az 
„utolsó felvonás” pán ikhangulatába jutni. Aki errő l a Jézusról tud, an
nak  különösen is gondja legyen arra, hogy környezetéből senki ne essék 
az utolsó felvonás le targ iá jába. H a valaki m ost a rra  gondol, hogy ez 
szép lelkészi feladat, az téved, m ert ez m a egyetemes em beri feladat. 
Lelkűiét kérdése, hogy ki érzi m unkatársnak  m agát ebben a kérdésben 
is. Lelkűiét kérdése, hogy ki hasznosítja m agát ezen a terü leten  is. Jézus 
nem  szentesíti a  m ozdulatlanságot, hanem  az az akarata , hogy ne legyen 
„népbetegség” a  közöny, a szótlanság, az egym ástól való elsietés. De en
nek a pozitív oldala mégsem az, hogy „nyüzsögjünk” többet egym ás kö
rül, meg egym ásért.

H anem  — óriási szolgálatot tesz az, aki nem  nagyképűeket röpít ki,
am ikor gyerm ekeit szárnyra bocsátja,
óriási szolgálatot tesz az, aki az öröklakás megszerzése
után, nem  az öreg-otthonra bízza szüleit,
óriási szolgálatot tesz az, aki házasságával nem  a válási
sta tisz tikát duzzasztja,
óriási szolgálatot tesz az, aki nem  a gyerm ekvárosnak 
szül,
óriási szolgálatot tesz az, akinél az o tthont nem  csupán a 
falak  jelzik,
óriási szolgálatot tesz az, ak inek  a m ásik m indenekelőtt 
felebarát, s csak azután páciens, illetve m indenekelőtt em 
ber, s csak azután beosztott.

Jézus többesszám a világm éretű „ ti”. Azaz nem  szólistákat keres egy 
zenekarhoz, hanem  olyanokat, akik tudnak  „együtt já tszan i”. A kik tudnak  
a  kereszt előjelzésére együtt figyelni, s akik  egyform án értik  ennek az 
előjelzésnek az értelm ét és ta rtalm át. Az ilyen közösségnek van miből 
szolgálnia. É letünk célja így nem  csupán az együttlét, nem  csupán az 
együtt m egm aradás, hanem  olyan egyakaraton levés, am ikor az em be
rek  a köveket nem  egym ás elé rakják , hanem  együtt és egyet építenek.

Ámen
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Egyházunk útján

Presbiterek a diakóniailag strukturált 
gyülekezetekben

TISZTEMET HŰSÉGESEN ELVÉGEZTEM 

Jel 2,10 Lk 16,10

Ez az előadás az eddig elhangzottak összefoglalása lehetne. író ik  
konkrét tenn ivalókat tá rta k  a  p resb iter elé: Egyházunk törvényes rend
jé t m eg ta rto m . . Belső békéjét őrzöm és építem  . . Egyházi  elöljárói
m at tám ogatom . . Példásan élek. M ost befejezésül ta lán  a felsorolt, de 
a tisztséggel együttjáró  egyéb feladatokra nézvést kötelezi m agát a  
p resb iter arra , hogy nem  m ellékes fe ladatnak  tek in ti presbiter-voltát. 
Nem  erejének és figyelm ének a feleslegét szánja rá, hanem  kész elvon
ni erő t és figyelm et m áshonnan ezért a szolgálatért, m ert tisztét hűsége
sen ak a rja  elvégezni.

L ehetett olyan korszaka az egyház életének, m ikor abból, hogy v a
laki presbiter, p rofitáln i lehetett. M int p resb iter fölényben érezhette 
m agát m ásokhoz képest, akik  nem  voltak  azok. K ihúzhatta  m agát, m in t 
XY. gyülekezetnek a presbitere. M ilyen szép volt, am ikor, — h a  előbb 
nem, h á t a halálakor — m egjelent az egyházi lapban  a neve és m egem 
líte tték  azt is, hogy XY. gyülekezetnek hűséges presb itere volt. M ikor 
a  presbiterségből az em ber kapott, társadalm ilag  profitált, nyú ltak  is 
u tána a  falu  első gazdái, a város tisztes polgárai. Egyik-m ásik szinte m ár 
a bölcsőjében el volt jegyezve arra, hogy gyülekezetének m ajdan  presbi
te re  lesz: Most még a nagyapa a presbiter, u tána  az apa következik auto
m atikusan, azután  az unoka, ha felnő.

Ma ennek vége van. Ez a pózolás a presbiter-m ivoltban annak az 
egyháznak az arculatához tartózott’ hozzá, am elynek díszhelyet ta rto tt 
fenn a társadalom , m ivel úgy igényelte, hogy az egyház a m egváltozta
tá sra  é re tt társadalm i viszonyok ellen a  stab ilitás tám asza legyen. M a 
az egyházban a presbiterségből p rofitáln i nem  lehet, hanem  benne adni 
kell. Nem a feleslegből, m ert kinek van ilyen, hanem  a  legszükségeseb
ből, am i m ásra  is kellene, m ásra is jó  volna. Hisz az időt, a  képzettséget, 
a  képességeket m a jól be lehet fek te tn i a m ásodik m űszakba, egy hétvégi 
kis ház felépítésébe, egy kis kertecske m űvelésébe, nem  is szólva arról, 
am ikor van  az em bernek  autója s oly csábító, k i nem  használni a p res
biteri gyűlés nap ján  is a szép időt, vagy valam i hobbyja s az leköti a 
figyelmét. M ennyire háttérben  m arad  ilyenkor a presbiteri esküre való 
gondolás: „ . . .  tisztségem m el já ró  feladata im at elvégzem”. Nem hagyom 
csákiszalm ája m ódjára a gyülekezetben válla lt feladatköröm et, hanem  
o tt vagyok, ahol a feladatom . Nem  veszem el m ás elől az illetőnek a 
feladatát, nem  tolom  fel m agam at felügyelőnek, se lelkésznek, de a  helye
m en vagyok, s hely ne m aradjon üresen.

A m a tá rsadalm ának  erkölcsi tartalom m al erősen te líte tt kifejezése: 
„A je lenlét!” T ársadalm unk bekapcsolódást vár. Nem kritizáló fölényt,
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a m indenkinél jobban tudás pózát, hanem  együttgondolkodást, b írálatot 
is, de nem  gáncsoskodva, hanem  építőleg és előbbrevivően. Legyen ott 
az em ber szívével-lelkével annál, am i jó. Legyen gondunk a  társadalom  
gondja, legyen öröm ünk az öröme! Ne hagyjuk m ásra azt, ami a mi ré
szünk, hanem  vegyük á t m ás részét is, h a  úgy adódik, hogy a másik 
ra jta  kívül álló okból k im aradni kényszerül. Ahol em ber kell, legyünk 
kéznél. Ne tegyünk úgy, m in t a  vállvonogatók. Ne úgy, m in t akik a 
m aguk kényelm ére szakosítanak, ellenkezőleg, m utassunk m aximális 
készséget akkor, am ikor közös előbbre ju tásunkró l van szó.

Ilyen je len lét a gyülekezetben, az egyházban sose hiányzott egyes 
presb iterek  részéről, de hogy a presbitérium ról, m in t egészről el lehes
sen ezt m ondani, nagyon sok a heiyrehoznivaló. Nem hiányzott egyes 
presbiterekből! Tem plom tatarozásoknál, parókiaépítésnél, a gyülekezet 
mozgósítása terén  egyik-m ásik anny it áldozott időben, erőben, figyel
mességben, hogy aki ezt lá tta , azt kérdezte, hogy is te lhet egy embertől 
ennyi? Ism ertem  presbitert, aki a  365 napból közel 200-at tö ltö tt tem p
lom tatarozáskor az építők m ellett. T udnék néven nevezni olyat, aki az 
annak  idején m inden p resb iternek  m egküldött egyházmegyei közgyűlési 
jegyzőkönyvet ta lán  még az azt összeállító esperesnél is jobban ismerte. 
Ism ertem  egy asszonytestvért, aki ugyan nem  volt presb iter — akkor 
még a korviszonyok nem  te tték  lehetővé — találkozásunkkor mégis m in
dig az volt az első kérdése: „Most hogy á llunk?” Felelnem  úgy kellett 
erre a kérdésre, hogy — am ennyire tőlem  te lt —, beszám oltam  a gyüle
kezet, sőt a  gyülekezetek életéből a  h ité le t szem pontjából jelentős ese
m ényekről. Tudok olyan presbiterről, aki évtizedekkel ezelőtt többet ta l
p a lt az egyház ügyében, m in t am ennyit egyik-m ásik „szolgálati kocsi” 
tényleg azért a  szolgálatért megtesz, am elyre adták. Csak a km -óra nem 
m uta to tt számot, legfeljebb az, hogy az illető öregkorára tag jaiban  hor
dozta sokszor m egtett u tak  erőt felemésztő fájdalm át. A „Jelen lét” — 
am iről szó van — nem  m indig f ia k a i jelenlét. Tudok olyanról, aki nem 
lá tta  az új teológiát, de gondolatban és im ádságban ta lán  m indegyikünk
nél többször volt ott. Nem is szólva arról, hogy annak  idején havi 540 
F t-o t kitevő nyugdíjából m ennyi ju to tt erre  a célra áldozat form ájában.

A hűség olyan, m in t a test melege. A gép mozgás közben melegszik 
fel. A test melege azonban a  tagok m ozgásbajövetelének a feltétele gya
nánt, m ár megelőzőleg o tt van. A hűség m elegként áram lik  á t a tago
kon és teszi őket m ozgásra képessé és késszé. H a vannak  hideg és me
leg szavak, pozitív és negatív  töltésűek, akkor ez a szó „Hűség” az egyik 
legmelegebb és feltétlenü l pozitív.

K ét tex tus áll előttem. P árhuzam ban látom  a kettőt. M iközben á t
gondolom őket, k itűn ik  a hűség kettős dimenziója. Az egyik az örökké
valóságba ível. A Sm irnai gyülekezetnek üzent vele az egyház m inden
kori Ura. M ártírj élőitekhez szól. Em berekhez, akiknek egyikét-m ásikát 
az egyháztörténet nehéz üldözéses szakasza hűség dolgában erősen pró
b ára  tette. Hasonló helyzetben szólalt meg a Zsidókhoz ír t levél: „Félre
téve m inden akadály t és a m egkörnyékező bűnt, k ita rtással fussuk meg 
az elő ttünk levő küzdőtért. Nézvén a h itnek  fejedelm ére és bevezetőjére 
Jézusra, aki az előtte levő öröm  helyett, m egvetve a gyalázatot, keresz
te t szenvedett s az Isten k irály i székének jobb já ra  ü lt”. A levél író ja  in 
te lm et von le: „G ondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való tám adást 
szenvedett el a  bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek leikeitekben elalél- 
ván. M ert még végig nem  állo ttatok ellent, tusakodván a bűn  ellen”. 
A hűségnek ezt a fo rm ájá t az ügyhöz való hűségnek lehetne mondani. 
Lehet-e azonban Jézust kikapcsolni s csak ügyről beszélni? Ez a hűség
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úgy lesz gyakorlattá, hogy az em ber a messzibe néz. Oda néz, ahova ju tn i 
akar. Ahova U ra hívja. Azt nézi, ahova m együnk és nem  az ú tnak  a 
rögeit. A nehézségeken fenn nem  akadni csak a nehézségeken tú llátva 
lehet. Kell, hogy legyen nekünk  ilyen m esszirelátásunk, hisz a  h it re 
ménység is egyben, ahogy az em líte tt levél megelőző fejezetében ta lá l
juk: „A h it a  rem énylett dolgoknak valósága és a nem  lá to tt dolgokról 
való meggyőződés.” Isten többre h ívo tt el m inket, m in t hogy itt  letö ltünk 
néhány évtizedet fényes vagy boru lt ég alatt, m egjárunk  m agaslatot és 
mélységet, bajlódunk ezzel-azzal. Isten országát vállalni, ebben m indig 
van valam i m erészen nagy, nem  m indenki á ltal értett, m in t m ikor a 
szántóföldbe re jte tt k incsre találó  em ber eladja m indenét, m int m ikor 
egy gyöngyért a kereskedő odaáldozza egész gyöngykészletét. Ez a hűség 
m egkockáztatása annak, hogy az em ber egyre és m ásra ne nézzen, ha
nem  csak a „H itnek a fejedelm ére és bevégzőjére”. M agában le h e t hogy 
ezeken a dolgokon hangsúly van, de az örökéletnek a nagy összefüggé
sében „A nagyok” is kicsiknek tűnnek.

Vajon te ljesítheti-e  presbiteri esküjét az, ak it befolyásol az ilyen 
beszéd. „A pap b ará tja , b e  ak a rja  m agát hízelegni, szép fiú  akar lenni. 
Még ha azt hozná is fel valak i: Ennek az ügynek nincs jövője, tudni 
kell, hogy K risztus az em ber és a v ilág jövője, a  hűség ebből az aspek
tusból annyi, m in t szilárdság, helytállás, nem  elbizonytalanodás, a jó- 
ú tra  rá ta lá lt em ber határozottsága. Az em ber tudja, hogy m it ak a r s az 
látszik is ra jta . Szám olt vele, hogy szoros a kapu  és keskeny az ú t s ke
vesen já rn ak  ra jta .”

De ezzel nem  m erü lt ki tém ánk; a hűség, sőt m ost szólal meg a 
m ásik elém adott ige: A kicsinyen-hű em berről. A hűség elkötelezett
ség a kézenfekvővel, m in t tennivalóval. Míg előbb arró l volt szó, hogy a 
belső erő t és elszántságot sugárzó céltudatosság nem  m indent lá t meg s 
vesz a  szívére lehangolódottan és elkedvetlenedve, m ost arró l lesz szó, 
hogy az em ber nem  m ondja ki e rre  vagy a rra  a dologra, hogy ez nekem  
tú l kicsi, tú l kevés, hogy én valam iképpen m ásra és többre vagyok 
el'híva. Nem m ondja: K ár volna nekem  ezzel bajlódnom , rá  erőt, időt 
elvesztegetnem . A hűséget az jellemzi, hogy az em ber m egáll a kicsinél, 
a látszólag keveset jelentőnél. A hűségnek nem csak a rem énységre váltó 
h itte l van dolga, hanem  élet-halálró l szóló szövetkezése van a szeretet
tel. A h it és a rem énység a szeretetben aktualizálódik. A hűség azt je len
ti, hogy m egáll az em beri valam inél, am i konkrét. így lesz a  szám unkra 
a mai nap m inden napnál fontosabb, az em ber, akivel épp találkozunk, 
o tt akkor szinte az egyetlen, s az ügy, am ellyel foglalkoznunk kell, m in
den figyelm ünket lekötő. A hűség az em bernek m agáról való elfelejtke- 
zése másokért.

Egyre több lesz gyülekezeteinkben a m agános ember. S tatisztika 
m u ta tja  ki, hogy hogyan m egnövekedett azoknak a száma, akik  m aguk 
laknak. Ez nem  m indig já r  együtt lelki elárvulással, de erős a k ísértés 
rá. M ilyen fontos volna a gyülekezet nagy családjában ezekre az em be
rekre  figyelem m el lenni. Bizonyos em berekről le-vesszük a kezünket. Va
lam ilyen alapon „m egalkottuk” az illetőről a vélem ényünket. Ez annak 
a  sorsát megpecsételi. El van zárva attól, hogy ki tudjon tö rn i a m agános
ságból. Ez a k itörés csak úgy volna lehetséges, h a  bénultságán segítenénk. 
H a a közösség u tán i vágyában elébem ennénk. Nem az ügy teszi az em 
bert, hanem  az em bertárs konkrét adottságaival. A legnagyobbnak m eg
adato tt, hogy miközben ezrek sorsát érin tő  és jövőt form áló dolgokban 
döntöttek , nem  feledkeztek m eg arról, hogy nem  „Ügy”-ek vannak  csu
pán  a világon, hanem  azok m ögött és m ellett érző, élő em berek velük
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kapcsolatban gondok, problém ák. A hűségben já ró  em ber előtt mindig 
van konkrétum  még ha a „sub spécié ae te rn ita tis” nézi is az életet. Fi
gyelme m indenre  kiterjed. Kész nem csak szólni, tenni is milliókért, de 
felszabadult dogm atikus m erevségtől és bürokratikus nehézkességtől a 
segítésre egyes eseteknél. Messzi cél emeli, de a közeire néz, nagy ügy 
szolgálatában a konkrét eset szám ára is van figyelme, ereje, ideje. Van 
m ert szabad az egyéni- vagy csoport-érdek korlátjától. így volt Jézusnak 
ideje a sam áriai asszony, Zakeus, vagy — am i ta lán  legjellem zőbb — a 
vak Bartim eus szám ára. Egyenest a parancsának  engedelm eskedve veze
tik  eléje. A körülöttelevők letorkolnák a segítségetesdőt. Nagyobb dolog
ról van itt  m ost szó, hallgass! Jézus aki pedig a  m egváltás m unkáját el
végezni megy Jeruzsálem be, megáll sőt kérdez: „M it akarsz, hogy csele
kedjem  veled?” Azt hiszem, abból, ahogy felel: „Uram, hogy lássak” — 
tanu lha ttak  a körülállók közelre-néző em berséget!

„Hűségesen végzem el”. . .  igen elgondolkoztat a presbiteri eskü ezen 
m ondata. Eszem bejut, am i félbem aradt. Eszem bejut nem  tö rt életpá
lyák. Egy darabig  csak m ent még, aztán elkedvetlenedett az ember, le
állt a tennivalóval. Áll az illető azóta is, h a  el nem  m ent a színről.

K orunk fedezte fel a sikerélm ény nagy jelentőségét. Olyan jó meg
élni valam inek az elkészültét, legyen az egy épülettatarozás, vagy egy 
em beren való segítés K risztus-szerinti feladata. Isten  különös kegyelme, 
ha valam it elvégeznünk enged és segít, viszont, „ha valaki tudna jó t cse
lekedni és nem  cselekszi, bűne az annak”.

Nem m entség az, hogy a keresztyén élet sosincs készen. Részletfel
adatokkal azért elkészülhetünk. Az idő m úlása csak sürget. P ál „elvégez
te  a fu tást” s v á rja  az élet ko ronájá t”, tex tusunk  szerint ez a hűség ju 
talm a. M it je len t ez? Nem fizetést, nem  bért te ljesítm ényes alapon. Is
m ételten hangsúlyozom, hogy a presb iter hűsége nem  ügybuzgóság. Aki 
ezen az úton indul, nem  annak  a felm érésével teszi: I tt van egy ügy, 
ennek a vitele valakinek, vagy valakiknek az érdeke és én ebbe az é r
dekszövetségbe betársulok, s m ajdcsak behozza a vállalt fáradtság, ál
dozat és kockázat.

I tt  személyről van szó. M ihelyt egy ügy személyi síkra tolódik át, 
legott m ás kategóriába kerül. Feljegyzi-e, szám ontartja-e egy anya az 
órákat, am elyeket gyerm eke betegágya m ellett tölt, ta lán  „éjjeli m ű
szakban” ? Van-e az igazi házastársak  között egyezkedés és vita, hogy 
ennyi megy a  te  keresetedből, ennyi az enyémből a gyereknevelésre, a 
háztartásra, a közös kirándulásra. A p resb iter nem  úgy szolgálja „Az 
ügyet”, hogy a szám ítóközpont dolgozik benne, hanem  a szív dobban meg 
élet-melegen.

De azért a dolog mégse folytatás nélküli. Nem úgy van: Itt a teendő 
s ezzel vége. A szolgálat U ra a szolgálattevővel a kapcsolatát szorosabb
ra  vonja. H ányán érezték velem  együtt, hogy a szolgálat során a kölcsö
nösség viszonya melegebb lett. Ahhoz, hogy kaphassunk, adnunk  kellett 
és miközben adtunk, nem  szegényedtünk. Állandó tapasz talat a sareptai 
özvegyé, megosztva se kevesbedett a vékában a liszt, a korsóban az 
olaj. A hűséget igénylő Ű r m indenekfelett hűséges. Az élet koronája , 
az élet teteje. Élet, am inél teljesebbet elképzelni se lehet!

M indam ellett úgy érzem, ki kell védenem  egy félreértést, ne hogy 
úgy tűn jön  fel valakinek, m in tha ez a dolgok term észetes logikája volna. 
M intha e rre  a term észetes ész is következtethetne. Végül is ez csoda. 
Nem vízszintes vonal, hanem  le és ú jra  fel, kifogyás és ú jra  való fel- 
töltődés. P ál apostol levelei nagyon érzékletesen szólnak róla: „M int
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m egholtak  s ím  é l ő k . . mint  akik  „m agunkban hordozzuk Jézus halá
lát, hogy Jézus élete is lá tható  legyen a mi halandó testünkben”.

A szolgálatra való elhivatottság ny itja  m eg az élet ú tjá t. „Az a 
neved, hogy élsz és halo tt vagy” — üzeni az Ű r Sárdis-i gyülekezetének 
s így folytatja — „Erősítsd meg azokat, akik  halófélben vannak, m ert 
nem ta láltam  cselekedeteidet Isten elő tt te ljeseknek”. A K risztusban való 
életnek egzisztenciális ügye a szolgálat.

I tt  u talok a  m ásik textusom ra; A kicsinyen való hűségre követke- 
tik a többre biztatás. így van ez a tálentom osok példázatában. Aki a 
két tálentom on m ás kettő t szerzett, nem  részesül kisebb elismerésben, 
m int aki az ötön ötöt. M indkettőre többet bíznak. A kevés nagy kísértés 
a hűtlenségre. Talán nem  véletlen, hogy épp az egy tálentom os nem  gyü- 
mölcsözteti, am it kapott. A lehetőségi kört szűknek érzi. Szolgálat az 
élet ta rta lm a és szolgálat a jutalm a. A kapo tt m egbízatás azt jelenti, 
hogy várnak  tőlünk. Nem jó ezt tudni?

Bodelschwing — ahogyan ír ják  — érte tte  ennek a módját. Kem ényen 
beszélt azokkal, akik  intézetekben a d iakóniát választo tták  életpályá
jukul. Kell az em bernek annyi évtizedet m egélni? Sajnálgatni a ráford í
to tt fiatalságot? Nincs felm agasztosultabb, m in t az U rat szolgálni, am i egy 
ezzel: Szolgálni az em bereket, ezek épp a m agatehetetlenek, a gyengék, 
de ebben a m agukat b íróknak  alkalm ul szolgáljuk arra, hogy szolgálhat
nak: nem  úgy, hogy szolgálatuk lá tható  eredm énye gyógyulásban, vagy a 
m egsegítettek hálájában  jelentkezik, hanem  az Ű rra  nézvést. Valahogy 
így hangzott a diakónia áldott em lékezetű képviselőjének az életfilozófiá
ja : M iért vagy? Azért, hogy szolgálj! K it szolgálsz? Az U ra t az ő k i
csinyeiben! Mi a ju ta lm ad: Maga a szolgálat.

Egyet még végezetül a lá  kell húznom. Fel-felcsillant az eddigiekben 
is, de hadd legyen ez az előadásnak külön egysége. A presb iter nem  
az egyháznak fogad hűséget, hanem  U rának. Ezzel nem  azt akarom  m on
dani, hogy van egyház és van a Krisztus. H agyjuk az egyházat és m en
jünk  Krisztushoz! A történelem  során lehettek  em berek, akik ilyen v á
laszút előtt álltak. De ezek elő tt is együtt volt K risztus és valam ilyen 
egyház-kép. Azt akarom  aláhúzni, hogy az egyház nem  volt, van és m a
rad, hanem  az egyház szakadatlan valósul. A presbiter hűsége nem  egy 
a  maradisóggal. A holnap felé m enetelünk, a tegnap m egtapasztalt ke
gyelem bátorításával és biztatásával, m in t a pusztán vándorló nép.

Az egyház hajó ja  a m últ század m ásodik felében nagyon is lehor- 
gonyzott s nem  éppen tisz ta  vizeken. Közben forradalm ak ráz ták  meg a 
világot és az egyházban úgy gondolták, hogy kapaszkodni kell. Ma ennek 
vége. Ma az egyház csak U rába és az igébe fogódzhatik. Az ta r t ja  meg a 
hullám ok hátán, ha U rára veti tekin tetét, szavához igazodik és bátran  
m er lépni.

Rendkívül kiélezett világhelyzetben, napról napra  változó konstellá
cióban a hűség és a konzervatizm us közé nem  lehet egyenlőségjelet ten 
ni. Az élettel való szakadatlan kontak tus nélkül szem ünk elöl téveszt
jü k  élő U runkat. Isten K risztusban em berközelbe jött, hogy szólhasson 
velünk. V alaki így m ondotta: Nem olyan U runk van, aki ú tje lző táb lákat 
rako tt ki s elment. O lyan U runk van, aki velünk jár.

Jézus tudott szolidáris lenni, d e  egyben a nagy M agános is volt. 
A Gecsem ánén m ind elaludtak. E lfogatásakor m indenki elhagyta. Ha 
m agános u ta t kellene vállalnunk, akkor se lenne az m ost m ár magános. 
Ö velünk van. Tőle telik  erőnk a vállaláshoz.

Aki egyszer presbiter, attól e lvárja  a  gyülekezet, hogy szélesebb le
gyen a látóköre, és élesebb is a szeme, m esszibbre nézzen, de a közel
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ben is lássa meg m ik a tennivalók. A hűség nem  a m erev derék, hanem 
a  lehajlással cselekvésre k inyú jto tt kéz.

Sok járm űvel közlekedő megnyugszik, ha szerencsésen átevickél egy 
botlasztón, vagy sikerült elkerülnie azt, am i k á r t tehete tt volna a gumi
abroncsban. M it törődik az utánajövővel! — U tánam  az özönvíz! — Ez 
nem  egy presbiter, gondnok sőt lelkész m entalitása. A hűség m ásra köte
lez. Jönnek utánunk. Az egyháznak nem csak tegnapja volt. M ája van. 
Az egyháznak lesz holnapja is. Így él és végzi el a magáét, az a m un
kás, ak it erre a hűség kötelez.

A presbiteri hűség és feladat-elvégzés egyik m ódja a realitások 
szám bavétele. A hűség nem  kis próbatétele volt nem zedékünknek szám
ba venni, hogy az egyház ú tja  a rutinos m ozdulatokkal nem m ehet tovább. 
Á t kell gondolni, nevelési tevékenységétől az anyagiakkal való gazdálko
dásig, m indent. Sokan azt h itték : akkor hűek, ha leállnak és várnak, vagy 
szélm alom harcot vívnak. A hűség nagy próbatételében m egállni csak úgy 
lehetett, hogy az egyház átgondolta teológiáját. Közben sajnos lem arad
tak  és lem aradnak olyanok, akik  összetévesztették a  m akacsságot — ami 
egyform án lehet gyerekes és öreges — a hűséggel: M ért nem  lehet úgy, 
ahogy ők elképzelik, ihát k iá llanak a menetből. Csinálják, akik  csinálják, 
de ők a  „hű”-ek, pedig nem  a dolgos kezük, de a csahos szájuk ócsárló 
nyelvük mozog az illetőnek, miközben m ások megteszik, am i tő lük  telik.

„Ha mi h itetlenkedünk, ő hű m arad, ő m agát meg nem  tagad ja” — 
erről tanúskodik az egyház ú tja  a szocialista állam ban, a m ai társadalm i 
és gazdasági rendben. Üj Agenda, új énekeskönyv je lenhete tt meg, új 
törvényeket alkothattunk, új B iblia-fordítás készül, hogy egyebet ne em 
lítsek. Mindez a m ában a holnapért van.

Ne értsük félre! Az egyház program ja nem  politikai, gazdasági, tá r
sadalm i rend, am in tú l m ár nem  is lá t m aga elő tt c é l t  Az egyház válto
zatlanul U ra elé készül. De nem  álom bam erülten m in t a mesebeli Csipke
rózsika. Nem hadakozva olyanokkal, akik  em beribb lé tet szánnak éhező 
m illióknak, küzdve betegség, ínség, háború, halál ellen. Ma odajutottunk, 
hogy nem  egy em ber a gazdája egy háznak. M a azon az úton ta rtunk, 
hogy az em beriség egésze lesz a  gazdája a nagy világháztartásnak. S h a  
ebben az egyház előbbrevivően m űködik közre, visszaérkező Ura nem 
azt nézi m ajd, hol, m ilyen rendszerben ta lá lja , hanem  azt, hogy „jó m u n - 
kában”-e. (Lk 12,35 kv. Mt 24,45 kv.)

Szabó Lajos
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A Magyarországi Evangélikus Egyház 
népességváltozásának vizsgálata 

1 5 2 3 -1 9 7 3
I I .

C. A  18. század

1. Társadalmi, politikai, gazdasági helyzet

A  török kiűzésével, a m ásfélszázados m egszállás megszűnésével, M a
gyarország előtt felcsillant a fejlődés lehetősége. Azonban ez még v ára 
tott m agára. A török kiűzése éppen az ellenkezőjét eredm ényezte: m eg
növelte a H absburg-ház hata lm át az országban. Ez volt a lassú fejlődés 
egyetlen, igazi oka. A m ásik késleltető tényező az ország szegénysége 
volt. M indkét ok m eghatározójává le tt a 18. század társadalm ának. A hó
doltságból v isszakerült te rü le t csak földrajzilag tartozo tt az országhoz, tu 
lajdonjogilag a bécsi udvar „tartom ányává” lett. Az udvar politikája nem  
változott, az elszegényedő és földnéLkülivé váló nem esek és szegénypa
rasztok szám a viszont egyre em elkedett. Az erőszakos ellenreform áció, a 
H absburg hatalom  m egerősítésére 'hazánkba hozott kato likus ném et te
lepesek m egjelenése, csak növelte az am úgyis m eglevő belső nyugta
lanságot. A Rákóczi-szabadságharcban m indezek lángralobbantak  . . .

1711-ben, a szatm ári békekötéssel lezáru lt a Rákóczi-szabadságharc, 
az utolsó rendi szabadságküzdelem. Bár nem  végződött győzelemmel, 
mégis a  Lipót-féle abszolutizm us ideje végétért. Term észetesen ez még 
nem je len tette  azt, hogy Bécs lem ond M agyarország abszolutista korm ány
zásáról — ez a későbbiekben nyilvánvaló  is lőtt, am ikor a szatm ári 
békében lefek tetett önállóságról szóló cikkelyeket nyesegették s azokat a 
bécsi udvar értelm ezése szerint kezdték m agyarázni.

A parasztság helyzete m itsem  változott. „A kurucvilág  idején az á l
lam szervezettől és földesúri hatalom tól szabadabb, a  vallási üldözések
től m entes életm ódhoz szokott parasztságra ism ét kem ény elnyom ás idő
szaka nehezedett.”1 1919-ig, szinte visszatérő refrén je  ez a m ondat a pa
raszti társadalom ra vonatkoztatva. A parasztság  helyzete változatlan 
m a r a d t . . .

Az ország gazdasági helyzete siralm as volt. A török hódoltság u tán  
az ország nagyobb részét m ocsár és láp borította. Az ország népessége 
1720 körül alig  érte  el — Erdélyt és D élvidéket is ideszám ítva —, a 
2,5 milliót. Dem ográfiai „robbanásról” e század elején még nem  beszél
hetünk. Azonban éppen a bécsi ud v ar császárhű em bereinek m agyaror
szági jószágokkal való jutalm azása, új népességpolitikai tendenciát in 
d íto tt el.

Ugyanis „ú jra  meg kellett hódítani a z . . .  elvadult földet. Ehhez azon
ban dolgos em berek m illióira volt szükség. A 18. század egyik legnagyobb 
jelentőségű változása volt, hogy gyorsütem ben végbem ent az egykori tö 
rök hódoltsági te rü le tek  benépesítése.”2 E nnek három  fo rrása volt, és
pedig: a belső vándorlás, a telepítés és a  bevándorlás.

A belső vándorlást a viszonylag m agasabb népsűrűségű északi és 
nyugati országrészekből áram ló, legtöbbször szökött jobbágyok te tték  ki.
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Az olcsó m unkaerő nagy m egbecsülésre ta lá lt s így sok apró falu éledt 
újra.

A telepítés m ár politikai eszközként jelentkezett. A szükség adva 
volt, de igyekeztek a „lázadó” m agyarok közé császárhű ném eteket tele
p íteni . . .  A telepítés több irányból folyt. A legszámottevőbb mennyiség a 
ném et — és egyben katolikus —, telepesek száma. K örülbelül 400 ezer 
ném et kerü lt ezekben az évtizedekben M agyarországra. „Ekkor keletkez
tek a  bakonyi, vértesi, budai hegyvidék ném et községei s  Tolna vagy 
B aranya összefügőbb ném et töm bjei.”3

A belső vándorlással és a telepítéssel egyidőben folyt a bevándor
lás is. E tekintetben különösképpen is a szlovák anyanyelvű „szigetek” 
k ia lakulása érdem el em lítést. Békés, P est környéke, Délmagyarország 
stb. M indez term észetesen az ország népességváltozását, á ltalában  a né
pesség belső mozgását hozta m a g áv a l. . .

2. A z evangélikus egyház lélekszám únak alakulása a 18. században.

M ár . . .  em líte ttünk  néhány eseményt, am ely egyházunk népesség- 
változását is befolyásolta a 18. században. U talunk itt  elsősorban a hó
doltsági te rü le tek  benépesítésére (belsővándorlás, telepítés és bevándorlás 
form ájában), valam int a Türelm i R endelet m egjelenésére.

M ielőtt azonban áttek in tenénk  a k im utatható  népességváltozást 
vessünk egy p illan tást a 18. századi M agyarország népsűrűségi eloszlá
sára. (Az egyes megyék közül csak a szám unkra érdekeseket em lítjük.) 
Az 1720-as és az 1787-es adatok m ellett közöljük a legújabb, az 1970-es 
adatokat is.

Megye 1720 1787 
négyzetkilom éterenkénti

1970
népsűrűség

Sopron 31 45—50 102,8
Vas 25 40—45 83,2
Zala 19 35—40 79,5
Somogy 12 25—30 59,2
B aranya 14 35—40 94,8
Tolna 13 35—40 69,8
Veszprém 17 35—40 80,2
Fejér 13 20—25 91,3
Győr 22 35—40 102,8
Komárom 18 35—40 137,4
Pest 12 20—25 142,3
Bács 7(!) 25—30 67.5
Csongrád 7 (!) 15—20 105,8(!)
Békés 7(!) 15—20 76,3
Szabolcs 14 25—30 94,5
Heves 15 20—25 93,6
Borsod 21 35—40 107,6
Nógrád 22 35—40 91,8

A 18. század népm ozgalmi változását jól tükrözik az 1920-as és az 
1787-es adatok. 1720 körül az ország lakossága 2,5, 1787-ben pedig 8 
millió!

460



A 17. század végén M agyarország (beleértve E rdélyt és a  Délvidéket 
is) lakosságának a szám a m integy 2 millió volt. Negyedszázad a la tt fé l
milliós növekedésről beszélhetünk, holott erre  az időszakra esett az 
1697-es H egyaljai felkelés, a Rákóczi-szafoadságharc (csak az utóbbi kb. 
85 ezer áldozattal), am ely m ind nagy vérveszteséget oko zo tt. . .  A telepí
tések csak 1920 körül kezdődtek el, teh á t ez még nem  befolyásolja az 
1720-as adatokat. A látszólagos konszolidáció azonnal a lakosság szám á
nak  növekedésével já r  együtt!

Az ország népességváltozása k iha to tt az evangélikus egyház népes
ségére i s . . . A lakosság létszám át tek in tve 1787-ben — az 1720-as adatok
hoz m érten  —, m integy 220%-os em elkedésről beszélhetünk. Ez azonban 
még nem  je len ti azt, hogy hazánk lakossága visszanyerte volna a három  
évszázad veszteségét, még akkor sem, h a  abszolút létszám át tekin tve 
felülm úlja azt. A 15. század végén M agyarország összlakossága elérte a 
négymilliót akkor, am ikor Európa összlakossága 80 m illió volt. Nem vé
letlen, hogy M átyás udvarát, politikáját, a fejlődő m agyar nem zetet „ je
gyezték” Európa tárgyalóasztalánál. Hiszen Európa összlakosságának 
5%-a élt a K árpátm edencében. Viszont a 18. század végén, am ikor Euró
pa térképét új erők kezdték form álni és alakítani, akkor hazánk lakos
sága Európa népességéhez viszonyítva annak  csak m indössze 2% -át te t
te k i . . .

A 18. században az evangélikus egyház lélekszám a tovább csökkent. 
Míg a 17. század végén az összlakosság számához viszonyítva 18°/o evan
gélikussal szám olhatunk, lé tszám át tek in tve  m integy 360 ezer hívővel, ad
dig a 18. század végére az evangélikusság aránya az előző 18%-hoz viszo
nyítva mindössze 8,7%, ami körülbelül 700 ezer evangélikust je len t az 
ország terü letén . (Itt m ég az ország fogalm án az akkori M agyarország 
te rü leté t értjük.) Tehát, am íg az ország lakosságának a növekedése 
220%-os volt, addig az evangélikusok arányszám a 10% csökkenést m u
tat. Ez még akkor is figyelem rem éltó szám, h a  abszolút lélekszám út te 
k in tve 85%-os em elkedésről is beszélhetünk. Pedig ennek az évszázad
nak a végén m ár alig ta lá lunk  olyan várm egyét, ahol ne vo lnának evan
gélikus gyülekezetek. „Tolna, Pest, Bács-Bodrog, Csanád, Békés, Szabolcs 
megyékben új evangélikus egyházak alakultak. Ezzel egyidejűleg azon
ban a régebben evangélikus többségű m egyékben az arányszám  lem or
zsolódott.”4

Vagyis m indez szám okban kifejezve:

Évszázad 

16. század

ö s

végén

szlakosság 

2 000 000

Evangélikusok 

1 250 000

Evangélikusok 
aránya % -ban

62,0
17. század végén 2 000 000 360 000 18,0
18. század végén 8 000 000 700 000 8,7

B ár abszolút szám át tek in tve az evangélikusság em elkedett, mégis 
fel kellett tennünk  a kérdést: vajon mi okozhatta az arányszám ának, ezt 
a közel tíz százalékos csökkenését.

1. E lsőként kell em lítenünk azt a tényt, hogy a telepesek, bevándor
lók nagyobb része nem  evangélikus v o l t . . .

2. Az ellenreform áció a Rákóczi-szabadságharcban hullám törést 
szenvedett, de a szatm ári békekötés u tán  ism ét új erőre kapott. M ás mód
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szerekkel, de ugyanazzal a  határozott céllal, m in t korábban. Az ellenre
form áció állam jogi elism erésének alátám asztására csak egy példát emlí
tünk, éspedig a  III. K ároly á ltal 1731-ben k iadott Carolina R esu lu tio -t. . .

3. M ár többször u ta ltunk  a földesúri jogra. Most vallási összefüggés
ben ism ét m egem lítjük, m in t az evangélikusság létszám -csökkenésének 
nem  m ellőzhető tényezőjét. Ebben a korban — a 18. században —, „ná
dorválasztáskor m ár alig lehete tt protestáns főurat ta láln i a törvénysze
rű  jelölés végett. A kisbirtokú Zayak, Radvánszkyak, Vayak, Hellen- 
bachok gazdagsága és tekintélye csak koldusm ód és árnyéktekintély  volt 
a  katolikus Pálffyak, K árolyiak, Eszterházyak, Erdődyek, B atthyányak ha
ta lm a m e lle tt . . .  nem  volt, aki gá ta t vessen a  kegyúri erőszakoskodás
nak, a  jobbágyság rekatolizációjának.”5 . . .

4. Végül szót kell e jtenünk  a városi polgárság vallási megoszlásá
ról is. A városi polgárság ebben az időben még nem  rendelkezett sem 
társadalm i sem politikai sú lly a l. . .  az 1787-es népszám lálás adataiból ne
héz következtetni a városi polgárság szám ára. A szabadkirályi városok 
polgárainak a szám át az egykorú k im utatás M agyarország területén 
22.714, Erdélyben 6,443 családfővel jelöli m e g . . .  Az 1787-es összeírás 
idején az ország legnagyobb városa Debrecen volt, 30 064 lakossal, m ajd 
Buda, P est és Szeged (20.947! lakossal) következett. M ár a 17. században, 
a szabad királyi rangra  em elt városok kiváltságleveleiben szerepelt az a 
kitétel, hogy a polgárok közzé csak katolikusokat szabad fe lvenn i . . .

így form álta, a lak íto tta  Isten  a m agyar evangélikus egyházat a 
társadalm i és gazdasági problém ákkal, vallási türelm etlenséggel és a tü 
relem  keresésével te rhes 18. százában.

D. A  10. század és a 20. század eleje.

2. A z evangélikus egyház lélekszám ának alakulása
..  .A 19. században tovább nő a népesség hazánkban. Ez a folyam at 

m ár az 1720-as években m egindult, m ajd  a 18. század végén ugrássze
rűen  em elkedni kezdett. A társadalm i átalakulás, a polgárosodás, a te r
melőeszközök fejlődése, a m unkagépek m egjelenése, a  term elt javak  
m ennyiségi növekedése, a  tudom ány fejlődése, m ind-m ind elősegítették 
a népesség növekedését.

1869 és 1910 között a nagy gazdaságban élőik aránya a lakosság 
szám arányát tekintve, annak  3/4 részéről - 3-á ra  esett vissza (64%) az 
iparból, kereskedelem ből élők aránya viszont 23,3%-ra növekedett. Az 
értelm iség és közalkalm azottak a lakosság 3,3%-át, a  cselédség, (városi 
cselédség) alkalm i m unkások 6% -át te tték  ki az összlakosságnak.

1869-ben a városi lakosság szám a 2.059.406, 1910-ben m ár 3.965.296 
volt, tehá t negyven esztendő a la tt 1.905.890 fővel nö v ek ed ett. . . Tehát 
bizonyos városiasodás m ár hazánkban is m egfigyelhető ebben az idő
szakban, de még m indig a vidék (ez esetben ez a faluk, községek, tanyák 
népét jelenti) lakosságának a növekedése erőteljesebb.

Az ország népességnövekedésével kapcsolatosan még ké t dolgot kell 
m egem lítenünk. A tárgyidőszak — 1840—1910 — utolsó negyven eszten
dejében a term észetes szaporulat m integy m ásfél m illióval halad ta  meg 
a tényleges szaporulatot. Hogy ez az adatokban nem  m utatkozik, annak 
az az óka, hogy körülbelül ennyi volt a korszak k ivándoroltjainak a szá
m a is (az 1899—1912-es esztendőkben 1.546.207 m agyar állam polgár ván
dorolt ki!). Ez tehá t a növekedés passzívája. A m ásik ok, am it a népes
ségszám em elkedésével kapcsolatosan meg kell jegyeznünk az, hogy az
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átlagéletkor néhány éves em elkedésével kell ekkor m ár szám olnunk s 
ugyanakkor a halálozási arány is 2%-os csökkenést m utat az 1900 és 
1910-es esztendők viszonylatában. M ert míg az 1880—1890 közötti idő
szak halálozási évi átlaga 32,6 ezer fő, addig az 1900—1910-es esztendőké 
mindössze 25,7 ezer volt.

b) A z evangélikus egyház számaránya

Az evangélikusság részaránya a 19. században tovább csökkent. Bár 
m ár nem  olyan arányban, m in t az előző századokban, de az alacsony 
létszám ot tek in tve a kisebb csökkenés is szám ottevő arány eltolódást
jelent.

M agyarország lakossága és az evangélikus egyház népességének v i
szonya:

Év összlakosság Evangélikusok
s z á m a

Evangélikusok 
aránya % -ban

1840 12 880 406 1 006 210 7,81
1857 13 667 868 1 008 540 7,38
1880 15 642 102 1 122 849 7,17
1890 17 349 398 1 204 040 6,94
1900 19 122 34*9 1 280 070 6,69
1910 20 744 744 1 331 476 6,41

A lakosság növekedéséből m ilyen arányban részesül az evangélikus 
egyház. Az alábbiakban ezt próbáljuk  szemléltetni.

g Lakosság növekedéséből az evangélikus egyházra jutó
részarány % -ában

1857. 0,10
1880. 5,59
1900. 4,29
1910. 3,10

M indez világosan igazolja, hogy az evangélikusság gyarapodási á t
laga nem  hogy elérte volna az országos arányszám ának megfelelő m ér
téket, hanem  annál jóval alacsonyabb arányban  részesült a nem zeti sza
porulatból . . .

c) A z elm ondottak összefoglalása

A  fentiekben részletesen foglalkoztunk a dem ográfiai jellemzőkkel. 
Most a tá rgyalt időszak ada ta it rendszerezzük és összegezzük. M agyar- 
ország összlakossága 1840-ben 12.880.406 fő

1910-ben 20.744.744 fő
A lakosság gyarapodása a  tá rgyalt időszakban: 7.864.238 fő.

A következő táb lázatban  a három  nagy felekezet eloszlását vizs
gáljuk.
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Felekezet

Evangélikus 1 006 210

1910
é v e k

1 331 476

Létszám  növekedés 
szám szerint

325 266
Reform átus 1 846 844 2 602 545 755 701
Rm katolikus 6 130 188 10 806 762 4 676 574 (!)

Ez tehá t azt jelenti, hogy hetven esztendő a latt

100 m agyar lakos szám a 161-re
100 evangélikus 132-re
100 reform átus 140-re
100 róm ai katolikus 173-ra em elkedett.

d) A  korszak mai egyházi és közigazgatási területekre  
vonatkozó lélekszám ának vizsgálata

. . .  A következőkben — célkitűzésünknek megfelelően — áttek in t
jük  a m ai egyházmegyei beosztás szerinti 14 (Pesti és Budai egyházm e
gyék kivételével!) egyházmegye evangélikusságát az 1840, 1880 és az 1900- 
as esztendők összefüggésében. E lem zésünknél a m ai kerületi beosztást 
is figyelem be vesszük . . .

A Déli Egyházkerülethez tartozó hé t egyházmegye (Pesti egyházm e
gye nélkül tehát!) tárgyidőszakban vizsgált népesség-adataiból a követ
kezőket á llap ítha tjuk  meg

A 7 egyházm egyében m a 142 anyagyülekezetet ta rtu n k  nyilván, ezek 
közül

1840-ben 69
1880-ban, 82
1900-ban 93 volt m ár akkor anyaegyházközség.

Az Északi Egyházkerületben m a 155 anyagyülekezetet ta rtu n k  szá
mon, ezek közül

1840-ben 106
1880-bam 119
1900-ban 126 volt m ár anyaegyházközség.

Szám szerűségében és az anyagyülekezetben illetve a szórványokban 
élők arányát az alábbi táb lázat szemlélteti.

Év összlétszám Szórványban élők A szórványban élők 
s z á m a  aránya % -ban

1840 300 158 56 015 18,7
1880 325 047 55 817 17,1
1900 401 686 85 618 21,3

Az 1840-ben ny ilván ta rto tt 1.006.210 evangélikusból teh á t a mai M a
gyarország terü letén  ta lálható  14 egyházm egyére vonatkoztatva mindössze 
300.158 volt található, azaz 29,8%-a az összevangélikusságnak. 1880-ban 
ez az arány  28,8 és 1900-ban 31,4 százalék. H a ehhez hozzávesszük — s
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ezekben a k im utatásokban nem  szereplő — a  m ai Pesti és Budai egy
házmegyék terü letén  élő evangélikusokat, akkor közelítjük meg a valós 
adatokat.

H a pedig ugyancsak a mai M agyarország terü letének  akkori népessé
géhez viszonyítjuk egyházunk lélekszám át azt lá tjuk , hogy pl. 1880-ban 
a lakosság számához viszonyítva 6,1%, 1900-ban pedig 5,8% evangélikus 
volt.

U gyanezekben az időpontokban az akkori M agyarországra vonatkoz
ta tva  az evangélikusok arányszám a 7,17 illetve 6,69 százalék volt. Ezek 
szerint a m ai M agyarország terü letén  ta lá lható  és figyelem be v e tt 14 
egyházmegye népessége 1880-ban 1,07 százalékkal, 1900-ban pedig 0,89 
százalékkal volt kevesebb, m in t az akkori országos átlag.

Ebből viszont a rra  következtethetünk, hogy az akkori országot te 
k in tve a most tá rgyalt fö ldrajzi te rü le ten  kisebb arányban éltek  evangé
likusok, m in t az ország m ás tájain . S ez így van akkor is, h a  a  Pesti 
és Budai egyházm egyék terü letén  ta lá lha tó  egyházközségek lélekszám át 
is hozzáadjuk a fenti adatokhoz. így viszont m ár — előrevetítve a  mai 
ada tokra ,— nem  anny ira  „katasztrofális” a  csökkenés, m in t ahogy az t 
a  k é t v ilágháború között egyházunk s velük együtt a  „keresztyén M a
gyarország” szónokai azt hangoztatták. Jó  feszültségi pontnak  lehete tt ezt 
felhasználni a felekezetek és a hazánkban élő nem zetiségek közti v i
szálykodások mélyítésére. M indez még erőteljesebben m utatkozott meg 
az I. V ilágháború iszonyatos pusztítása u tán  — a rövid ideig ta rtó  első 
m agyar proletárforradalom , a M agyar Tanácsköztársaság leverése u tán  
—, az u ralom ra ju to tt m agyar ellenforradalm i rendszer politikai, gazda
sági és tá rsdalm i rendszerében.

F. 1945— npjainkig.

2. Gazdasági helyzet ,

G azdaságfejlődésünknek ilyen állom ásai voltak, m in t: a földreform , 
a  bankok, bányák  állam osítása, a  gazdasági élet irán y íto tt tervezése 
s t b . . .  Míg 1935-ben a nagybirtokrendszer dom inált, addig 1949-ben a 
földosztást követően a kisbirtokok, m ajd  nap jainkban  m ár csak három  
kategóriát ism er a gazdaságföldrajz: az állam i, a  szövetkezeti és az ele
nyésző fö ld terü le tte l rendelkező egyéni gazdaságokat. Ezzel együtt válto 
zott az egyes foglalkozási ágak közti arány  is. így pl. míg 1949-ben a 
foglalkoztatottak 46 százaléka volt m unkás illetve alkalm azott, addig 
1963-ban ez az arány  m ár 67 százalékra em elkedett. 1949-ben még 49 
százalék volt a  k isáruterm elők aránya, 1963-ban m ár csak 4 (!) százalék. 
Vagy: 1949-ben 5 százalék tőkéssel szám olhattunk, 1963-ban m ár nem  is 
m erte társadalm unk  ezt a „foglalkoztatási” ágat.

A m ikor ilyen s tru k tu rá lis  á ta laku lásró l beszélhetünk hazánk tá rsa 
dalm ában, akkor m inden régi kategória, am it eddig használtunk, ide jé t
m últtá  lesz. Legyenek azok akár egyháziak is! A népegyházi kötelékek 
felbom lása törvényszerű — hiszen ha csak a földreform  és az állam o
sítás u tán i 1949-es adatokat nézzük, am ikor az egyház még az 54 száza
lékot kitevő k isáruterm előkre és tőkésekre tám aszkodott, akkor az új 
társadalm i struk tú rában , ahol ezek aráhya 4 százalékra esett vissza — 
m ég akkor is, h a  a  29 százalékot kitevő szövetkezeti tagság egy ré sz e . . .  
gondolkodásában és hagyom ányaiban még többé kevésbé őrzi a  m úl
ta t —, nyilvánvaló, hogy a népegyházi keretek  többé nem  lehetnek meg
határozói egyházunknak. Viszont azt is tudatosítanunk  kell, hogy nem  az
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egyház „kezdem ényezte” előjogairól való lem ondást, hanem  az átalaku
ló társadalom  te tte  szám ára ta rth a ta tla n n á  az ebben való gondolkodást. 
És ez nagy különbség!

A gazdasági tényezők teh á t visszahatnak és v isszahatottak  a tá rsa
dalm i viszonyokra. Ezért kell m inden kérdést a szociológia oldaláról is 
vizsgálat tárgyává tenni, m ert „a tulajdonviszonyok szocialista átalak í
tása  m elle tt a m agyar társadalom  szociális s tru k tú rá já t közvetlenül be
folyásoló dinam ikus tényező volt a term előerők és a term elés fejlődése 
is”.6 Ezt nem  lá tva  és vallva, nem  tu d ju k  a  környezetünk változásait, a 
társadalom  fejlődését nyomon követni, annak  törvényszerűségeit m egér
teni, azt elemezni és egyházi szolgálatunkat an n ak  megfelelően te r
vezni, egyházi s tru k tú rán k a t alak ítan i és form álni.

Hogyan a laku lt m a a társadalm i rétegeződés? Az aktív  keresők 
száma, 1974. ja n u á r 1-én megközelítően elérte az 5.080.000-et. Ennek 80 
százaléka az iparban  dolgozik. Ez viszont azt jelenti, hogy 1949-hez vi
szonyítva a m unkásosztály m integy 12—14 százalékkal em elkedett. Ugyan
akkor a lakosság szám a m eghaladta a 10 m illiót (10.449.000 fő). Huszonöt 
esztendő a la tt hazánk népessége 800 ezerrel növekedett. A kérdés tehát 
az, hogy a fejlődő ipa r honnét biztosítja a szükséges m unkaerőt, hiszen a 
term észetes szaporulat nem  fedezheti az ipa r személyi szükségletét. Az 
új ipari m unkások nagyobb része a mezőgazdaságból kerü lt és kerü l 
még m a is az iparba, pontosabban a falusi közösségek szocialista ipar 
m unkásutánpótlásának biztos bázisai. Ez viszont ú jabb  ké t problém át 
vet fel: az egyik a városiasodás, a m ásik a m unkáséletform a felvétele s 
az ezzel együttjáró  életform a- és tudatváltozás. Ezek pedig k iha tnak  az 
egyéni cselekvés m inden területére, így a vallásos életszférára is. Ezért 
kell ezekkel a kérdésekkel külön is foglalkoznunk. Ugyancsak ide tarto 
zik társadalm unk  ku ltu rá lis  fejlődése (ide soroljuk a  kom m unikációs 
hatást, a m agasfokú oktatást, az in frastruk tu rá lis  ellátottság néhány je l
lem zőit stb.), am ellyel, m in t társadalom alakító  tényezővel szám olnunk 
k e l l . . .

3. Urbanizáció

N aponta találkozunk ezzel a fogalommal. Tulajdonképpen m it is ne
vezünk urbanizációnak? Azt azonnal érezzük, hogy összetett folyam atról 
van szó. B ár „a m odern világ városiasságának foka nem  m érhető te lje
sen és pontosan azzal, hogy összlakosság m ilyen aránya él városokban. 
A városok nagyobb ha tást gyakorolnak az em ber társadalm i életére an 
nál, m in t am it a városi lakosság aránya kifejezhetne, m ert a város nem 
csak a m odern em ber lakó- és m unkahelye, hanem  egyben a  gazdasági, 
politikai és ku ltu rá lis életét ösztönző és ellenőrző központ is.”7 Nem a r 
ról van teh á t szó, hogy a társadalm i term elés fejlődésével egyenes 
arányban mennyiségi változások következnek vagy kellene bekövetkez
niük a városi lakosság szám ában, hanem  arról, hogy a mennyiségi vál
tozások egyrészt m ódosítják a  társadalom  és a  környezet viszonyát, m ás
részt új m egvilágításba helyezik a  városnak a tudom ányos-technikai h a 
ladásban, a gazdasági fejlődésben, a  m unka körülm ényeinek alakulásá
ban, a település stru k tú rá jáb an  betöltö tt szerepét. Ez viszont azt jelenti, 
hogy az urbanizációt többféleképpen lehet értelm ezni. Egyes kutatók 
szerint nem  más, m in t a városok keletkezésének és fejlődésének a  folya
m ata. Ez azonban nagyon leszűkíti a fogalom tartalm át. M ások szerint 
az urbanizáció, a társadalm i-gazdasági folyam atok átértékelését jelenti. 
Kétségtelen, ez az álláspont m ár közelebb visz bennünket a fogalom
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megértéséhez. Mi, m égis a harm adik  u ta t válasszuk, éspedig azt, am ely 
szerint az urbanizáció nem  más, m in t a  társadalm i-gazdasági elrende
ződés átm enetének  folyam ata, egy m inőségileg m ás állapotba, ugyanis az 
urbanizáció az em beri élet m inden te rü le té t érin ti s ezért ez nem  „úr
ban revolution”.

Ism ételten hangsúlyozzuk tehá t ebben az összefüggésben is azt a  v i
szonyt, am ely a  gazdasági fejlődés és — jelen  esetben az urbanizáció 
közt fellelhető. Ez a gazdasági fejlődés pedig úgy m ent végbe a  mi tá r 
sadalm unkban, hogy a mezőgazdasgái szektorból a  népesség egyre n a
gyobb m értékben áram lani kezdett a  nem  mezőgazdasági, elsősorban az 
ipari szektorba. „A gazdasági fejlettség  és az ezzel együttjáró  foglalko
zási struk tú raváltozás azonban egyben az urbanizáció, a városfejlődés leg
alapvetőbb m ozgatója is. Egyrészt abban a vonatkozásban, hogy a népes
ség átáram lása  a városok szerepét, súlyát erősíti, másrészt, hogy a gaz
dasági fejlődéshez kapcsolódó életszínvonal-növekedés, a m egváltozott fo
gyasztási s truk tú ra , a m agasabb kvalifikáció jú  m unkaerő  b iztosítására, 
a városokban jelentkező erősebb népesség-koncentráció kedvezőbb, gaz
daságilag racionálisabb feltételeket nyújt.”8

Az urbanizáció, több m in t városfejlődés. Az urbanizáció k im utat
ható a falusi életform a-változásban is, hiszen a  falu  és város érin tkezé
se sokkal szorosabb le tt a m unkahely, in frastruk tu rá lis  ellátottság, csalá
di és személyi kapcsolatokon keresztül, m in t vo lt a  korábbi időszakban. 
„Ha a városok nem  gyakoroltak volna ezekkel az eszközökkel hatást, 
a falusi életm ód különbsége jóval nagyobb lenne, m in t am ilyen. A vá
rosiasodás m ár nem  csupán azt a fo lyam atot jelenti, am elyekben az em 
berek a városnak nevezett hely felé vonzódnak és beépülnek annak  rend 
szerébe.”9

Ezt b izonyítják falvaink  is. Éppen a  társadalm i á talakulás következ
tében, az utóbbi k é t évtizedben különösképpen is sokoldalúan terem tőd
tek  meg a  „városi” életform a feltételei a vidéki településeken is. V illam o
sítás, a  töm egkom m unikációs eszközök elterjedése és elérhetősége, az 
egészségügy fejlődése m ind élősegítői a távolságok csökkenésének, az 
urbanizációnak — városfejlesztés nélkü l is. Ez nem  azt jelenti, hogy e 
téren  m ár nem  volnának problém ák. Egy 1970-es ada t szerin t a falvak  
külterü lete in  és a  tanyavilágban m ég m indig 859 ezer em ber él. Az is  
igaz, hogy az elm últ tíz esztendőben m inden negyedik tanyalakó költö
zött városba vagy legalábbis zártabb  településbe.

M ivel „az urbanizáció, vagyis a  városi életm ódra jellem ző tu la jdon
ságok együttese, azaz ezeknek a  tényezőknek a  terjedése és fejlődése 
nem  kizárólag a földrajzi és dem ográfiai értelem ben v e tt városok sa já
tossága.”10 A falusi életform a átalakulásában  is fontos tényezőként kell 
szám ba venni az urbanizáció hatását. A m ai falvakban  — ha nem  is 
olyan intenzitással, m in t a  városban —, de m egtalálhatók azok a  felté
telek, m elyek korábban csak a  városokra voltak  jellemzők. M ásrészt a 
falu  és a város társadalm i érintkezésben van  egymással. A falusi em 
ber városba já r  dolgozni, így társadalm i helyzete, életstílusa, ku ltu rá lis 
igénye, társadalm i tuda ta  más, m in t a  helyhez kö tö tt őseié volt. Moz
gásba lendü lt társadalm unk. S ez egyben társadalm i és egyházi kérdéssé 
is válik, hiszen a  belső vándorlás nem  olyan egyszerű kérdés, m in t aho
gyan azt sokan — világi és egyházi személyiségek is —, értékelik. Sokan, 
lakóhelyüket tek in tve még a falu  közösségéhez tartoznak  földrajzi vonat
kozásban, de gondolkodásmód tek in te tében  m ár az átm eneti á llapot je l
lemző rájuk. Ezek m ár elszakadóban vannak  a  falutól s csak egy lépés 
— am ely a legtöbbször egy városi lak ást je len t —, s végleg o tthagy ják
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a  falut, szakítanak az ottani hagyom ányokkal, szokásokkal, falusi élet
fo rm ájukkal s többségük egyházukkal i s ! . ..

E rre a világm éretű „m ozgásra” nekünk  is oda kell figyelnünk. 
Ugyanis a  falusi lakosság városba költözése társadalm i csoportváltozás
sal já r  együtt. H iszen a városba költözőnek m egváltozik a társadalm i 
helyzete: a m unkavállalás, a m unkaterület, a  m unka jellege, a m unká
já é rt kapo tt bér, a szabad idő, az életform a és életfeltételek  m ások let
tek, m in t voltak  a  fa lu b a n . . .  Az urbanizáció kom oly „stress” ha tást je
len t az urbanizálódó em bernek. Azonban ez nem  az urbanizáció törvény- 
szerű követelm énye. Sokkal inkább, hogy az urbanizáció bizonyos tá rsa
dalm i k iválasztódást jelent. A társadalm i csoportok mozgása, a fejlődő 
iparosodás, az in frastruk tu rá lis  fejlettség, a szakm ai és m unkahelyi de
m okrácia nagy lehetőségeket biztosítanak a faluró l városba kö ltözőnek . . .

A m int lá tjuk , az urbanizáció összetett és bonyolult folyam at, annyi
ra, hogy annak  m inden aspektusát figyelem be nem  is tud juk  venni. Bo
nyolultságára csak u ta ln i akarunk, hiszen összetettségében, em berform á
ló és átalak ító  hatásában  erőteljesen érin ti az egyházi szolgálat m inden 
területét. Az urbanizáció fo lyam atának különböző „állom ásaiban” élők 
lelkigondozása, a régi kegyességi form ák sokszor prim itív  fokon való 
ápolása és az inform áció-bőség ütközése, az egyes családokon belül fel
lehető 2—3 társadalm i rétegeződés, m ind m egannyi teológiai kérdést vet 
fel s ezek m egválaszolásával m a még — sjanos — adósak v ag y u n k . . .

Az urbanizációnak vannak  kapcsolat-alakító  hatásai is. így:
a) Az anonim itás. M ár M ax W eber felism erte és em líti azt a tényt, 

hogy a nagy lélekszám ú (hazai viszonylatban m ár ide lehet szám ítani a 
10—12 ezres településeket is) településeken a lakosság nem  ism eri és 
nem  is ak a rja  ism erni egymást. így kapcsolat alig-alig  alakul ki, holott 
a  személyes ism eretség a szomszédi kapcsolat előfeltétele. Nem arró l van 
szó, hogy a városi em ber kevesebb em bert ism erne, m in t a  falusi. Sőt! 
Nem az ism eretség szám ában, hanem  annak  válogatási lehetőségében 
van a különbség. Létrejön az em beri kapcsolatok szegregációja. S m ivel a 
városi em ber kevésbé függ egymástól, kapcsolatai szem élytelenné vál
hatnak . A városlakók igyekeznek anonim ek m aradni. M indez jó eszköz 
arra , hogy közönbös m aradjon a személyes igényekkel és elvárásokkal 
szemben. O tthona zárttá  lesz, hiszen a m unkahelyi, társasági és egyéb 
kapcsolatai után, otthon m ár nem  kíván  új kapcsolatokat kiépíteni. A 
zártrendszerű  lakótelepeken élnek a legtávolabb egym ástól az em berek.

S m indezek érvényesek az egyházi kapcsolatok kiépítésére és fenn
ta rtá sá ra  vonatkozólag is. G ondoljunk i t t  elsősorban a budapesti nagy 
lakótelepek anonim  evangélikusaira!

b) A mobilitás. Ez két irányú  m eghatározottságot jelent. M obilitáson 
a  szociológia, egy m ásik társadalm i csoportba kerü lést érti. Az u rban i
záció törvényszerű velejárója, hogy alakulnak, form álódnak, változnak 
a társadalm i csoportok az egyes em ber körül. Széttöri az osztályhatáro
kat, bonyolítja az osztály szerkezeteket. Az egyén különböző csoport tag ja  
lesz (pl. sportegyesület, m unkáskollektíva, term észetjáró, lakótársi, egy
házi stb.), de ezek — az egyházi kivételével — személyiségének csak egy- 
egy szegm entum ára ta rtan ak  igényt. Ezek a csoportok nem  izoláltak egy
mástól, hanem  érin tik  vagy m etszik egym ást. Az urbanizáció következ
tében „feldarabolódik” az ember.

A m obilitás m ásik ta rta lm án  az urbanizációval együtt járó tevékeny 
mozgást értjük . A városi (városiasodó) em ber szám ára m egnőnek a tá 
volságok. A m unkahelyi, társasági életszférája távol van otthonától. S ép 
pen, m ert o tthona közelében nem  te rem t kapcsolatot, ezért állandóan
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„úton’’ van. A városi társadalom  nem  csak társadalm ilag, de fizikailag 
is állandó mozgásban van.

A társadalm i és földrajzi, a  szociológiai és fizikai mozgás erő te lje
sen k iha t a városi em ber gondolkodásm ódjára, életszem léletére és élet
funkcióira is. A kölcsönhatás befolyásolja m inden tevékenységét. Egyhá
zi szem pontból ez azt jelenti, hogy nem  a közeli tem plom ba jár, hanem  
„ism erkedik” a  tem plom okkal. V álasztási lehetősége az üzleti életből á t
tevődik a lelki életére is. Nem  gyülekezetei keres az u rban izált evan
gélikus, hanem  templomot. És e kettő  között nagy különbség van. A fő
városba költözők, akik  vidéken „benne” éltek  a  gyülekezetben, a  főváros
ban feloldódnak, pl. a D eák téri tem plom  anonim  s m indig m obil közös
ségében. Többé m ár nem  vállalnak  „gyülekezeti közösséget”, csak 
tem plom ot keresnek.

c) A kapcsolat-felbontás. Elsőd- s  másodlagos kapcsolatokról beszél
hetünk. Az urbanizáció következtében a városi (városiasodó) lakosság az 
elsődleges kapcsolatokat, m in t pl. a rokonsági köteléket, a családközpon- 
tosságot, a szomszédi viszonyt csökkent értékűnek  te k in ti s  így azok tu 
datában felbom lanak és értéküket v esz tik . . .  A család elszakad a v idé
ken lakó rokonságtól, egy-egy családon belül differenciálódik az érdek
lődési és kapcsolási kör a m unkában, az életh ivatásban s ha úgy tetszik 
az oktatás, a szórakozás, sőt vallási téren  is.

A népegyházi keretek  szétbom lása után, a „felnőtt” társadalom ban 
m ár nem  lehe t a vallási élete t sem  a m aga zártságában, szűk keretek  
között szemlélni és k u t a t n i . . .  N épesség-kutatás szem pontjából — egyhá
zi szemszögből tek in tve —, komoly feladatot je len t az urbanizáció egy
házunknak. Ez azonban m ár túlnövi tém ánk szűkreszabott kereteit.

7. A z evangélikus egyház népessége.

. . .  Egyházunk pontos lélekszám át nem  lehet m egállapítani. Az Á lla
mi S tatisztikai H ivatal nem  foglalkozik vallási hovatartozás felm érésével. 
Egyházunk, 1971-ben sa já t belső használatra  végzett egy dem ográfiai 
felm érést, am elynek ada ta it a  statisztikai táblázatokban mi is felhasz
nálhatunk , m egkísérelve ezzel egyházunk m ai lélekszám ának megköze
lítő  felm érését. Viszont a  migráció következtében sok olyan, evangélikus 
él hazánk  különböző vidékein, ak ik  nem  szerepelnek ebben a felm érés
ben. H a hagyatkozhatunk a becslésnek egyáltalán nem  tudom ányos m ód
szeréhez, akkor m a — 1974-ben — a M agyarországi Evangélikus Egyház 
népességét az ország össznépességéhez viszonyítva 3,5—3,8%-ban á llap ít
h a tju k  m e g . . .

. . .  Egyházunk lélekszám a az eltelt 450 esztendő a la tt számszerűleg 
sokat változott. Többségi egyházból kisebbségi egyház lettünk. Ennek 
oka sok m indenre vezethető vissza. M indezeket m ost nem  részletezzük 
ismét. Ezt a kisebbségi egyházat a m odern társadalm i változások belső 
erővonalai és hatásai tovább osztották s az urbanizáció és migráció h a tá
sára valóban kezdjük m egközelíteni a d iaspora egyház fogalm át Ez pe
dig azt jelenti, hogy a népegyházi struk tú ráva l m ár nem  tudunk  m it kez
deni. Ú jra  és ú jra  szem besülni kell a feladatokkal, állandóan figyelem 
mel kell k ísérni a körü lö ttünk  levő világ változásainak a  törvényszerű
ségeit s egyházunk felépítését, szervezeti és egyházjogi s tru k tú rá já t an 
nak  m egfelelően kell alakítani. M int ahogyan nincs „örök”, fejlődés- 
néiküli társadalom , úgy nem  lehet az egyházat sem  egy régi, m egm ere
vedett s truk tú rába  belekényszerítve szemlélni, s az ebből fakadó tu d a t 
szerin t teológiát m ű v e ln i . . .  O lyan időszakban foglalkoztunk egyházunk
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népességváltozásával. . .  am ikor teológiailag m ár lá tju k  m agunk előtt az 
utat, am elyen já rn u n k  kell a szocializm ust építő m agyar hazánkban 
Ehhez kell most m ár egyházszervezeti és egyházigazgatási felism erésein
k e t is hozzáigazítani. E feladatihoz ak a rtu n k  ku ta tásainkkal is segítsé
get a d n i . . .

Karner Ágoston
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Tanulmányok

Az egyház
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TAGJA VAGYOK

A m it itt  le írunk  és elm ondunk, m agunknak m ondjuk önm agunkról. 
Emlékeztetés, okulás és eszm éltetés végett. Evangélikus m ivoltunk és 
jellegzetességünk hangsúlyos körvonalazása m it sem változtat meggyő
ződésünkön, hogy az egyházak m indegyikében élnek Isten  jótetszése sze
r in t em berek, akik  örökösei Isten  O rszágának és Jézus K risztus testének 
élő tagjai. Tanítói cikksorozatunk értelm e és célkitűzése nem  az, hogy a 
lu theri reform áció kincstárából elővett, k ifényesített és öntudatosán fel
m u ta to tt alapigazságainkkal m indenki fölé em eljük m agunkat, aki nem  
így m utatkozik be: én az evangélikus egyház tag ja  vagyok! M agunknak 
szólunk önm agunkról. Hogy jobban ism erjük, m egtartsuk és m egbecsül
jük  m indazt, am in t van.

1. M it je len t az, hogy „evangélikus” ? Az evangélikus név az Újszö
vetség világából való, ahol Jézus az ő ta n ítá sá t Mózes és a próféták  tan í
tásátó l m egkülönböztetve evangélium nak m ondja. Ez a  szó az U T-ban a 
K risztus á ltal szerzett üdvösségre vonatkozó öröm hírt jelenti. T arta lm i
lag pedig Isten  megbocsátó, ajándékozó szeretetének hirdetése, üzenete 
az Ő kegyelméről, m ellyel a  hivő em bert megajándékozza. Aki az evan
gélikus egyház tag jának  tu d ja  és vallja  m agát, első sorban nem  felekeze
ti beágyazottságát jelöli meg ezzel, hanem  azt, hogy Ö az ő egyházával 
Jézus K risztus evangélium ának fundam entum án áll.

Az U T-ban főleg P á l apostol az, aki Jézus Ü zenetének ezt a h ú rjá t 
megzendíti. A kkor azt vallja : „Kegyelemből ta rto tta tok  meg h it á lta l; és 
ez nem  ti m agatoktól van, Isten  ajándéka e z . . . ” Efez 2,8, akkor ez 
ugyancsak a jézusi öröm hír csengése egy olyan em ber ajkán, aki ezt 
örömszerző igazságként tapasztalta  meg sa já t életében.

Később hom ályba borult az Újszövetség központi tan ításának  ez az 
értelm ezése. Ebben a félhom ályban Jézusból m ásodik Mózes lesz, aki új 
törvényt hoz, m elynek betöltése ju talm at, m egvetése pedig bün te tést he
lyez kilátásba. •

A görög filozófia és a róm ai jog ha tásá ra  az újszövetségi tan ítás 
erős jogi értelm ezést kap, ami különösképpen Aquinói Tam ás és a többi 
nagy skolasztikus m űveiben fejeződik ki, és m indm áig jellem ző a rk. 
egyház m egigazulástanára.

A középkor egyháza szóban, írásban  és egyházm űvészetében nem  az 
evangélikus szóban rejlő  öröm hírt szólaltatta meg, hanem  az utolsó íté 
le t K risztusát, aki eljön „lángokban íté ln i”. A hatalm as dómok bejára ti 
kapujánál, a szentély és tem plom hajó rem ek freskóiban, az egyházi zene 
művészi alkotásaiban ezzel a félelm et keltő Krisztussal ta lálkoztak  a 
tem plom os em berek, kinek ítélőszéke elő tt m indnyájunknak  meg kell 
jelennünk. Ez a kegyes félelem  a földgolyón trónoló, végítéletre jövő 
K risztustól h a jta tta  az akkori egyház kegyes fiá t: L u ther M ártont is a 
kolostorba. Hosszú és keserves u ta t te tt meg, m ígnem  Pálhoz hasonlóan 
Ö is e lju to tt az UT öröm hírének igaz és helyes értelmezéséhez. A ttól 
kezdve m ár csak ezt az öröm hírt pengette lan tján , p réd iká lta  a  szószé
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ken, beírta  könyveibe, hogy a reform áció örökségeként rán k  szálljon, az 
evangélikus egyház ma élő tag ja ira  is.

M indent összegezve: Evangélikusok azok a keresztyének, akik Jézust 
P ál és L u ther szerint értik  és értelm ezik. A kik Jézus K risztus előtt bű
nösnek vallják  m agukat. Isten  kegyelm ébe vetik  m inden bizalm ukat és 
hálából az Istentől kapott jó té tem ényért szeretetben és irgalm asságban 
szolgálnak a körülöttük  élő em bereknek.

Evangélikus egyházunk pedig a keresztyénség táborán  belül az az 
egyház, mely a reform áció tan ítása  alap ján  áll, a h it kizárólagos zsinór- 
m értékének a Szentírást ta rtja , a  hívők között nem  ism er lényegbeli 
különbséget, és egyben azt is tudja, vallja, hogy az egyház külső rend jé
nek csupán szolgálati feladatai vannak. Ez egyben azt is je len ti: Ami
lyen m értékben elném ul egy-egy egyházban az apostoli szó, m in t élő, 
Isten igazságát az em berek tévedéseitől elválasztó szó, — ugyanebben 
a  m értékben m egkérdőjelezhető ennek az egyháznak egyházi igénye.

2. M it ta n ít az az egyház, m elynek tag ja  vagyok? Hogyan, m ilyen 
ta rta lom m al hangzik benne ez az apostoli szó, a  Jézusról szóló öröm hír, 
az evangélium , mely egyházvoltunk döntő m értéke? Tanítói cikksoroza
tu n k a t beharangozó „Rövid előzetes”-ben u ta lás tö rtén t annak  időszerű
ségére, hogy ú jra  rendszeresen átgondoljuk tan ításunkat és ezzel is szilár
d ítsuk alapállásunkat. Az örökség-elevenítés fontosságára is rám utato tt 
a sorozat megtervezője.

M ár az eddig elm ondottakból is világos, hogy első helyen az evang. 
egyház a megigazulástanáról kell szólni. Az apostoli tan ítás (és L uther 
személyes élm énye ezt megerősíti) szerin t keresztyén h itünk  kellős köze
pe a bűnös em ber megigazulása egyedül h it á ltal a törvény cselekedetei 
nélkül. Az em bert nem  a külső kegyességben való buzgólkodás teszi 
igazzá Isten  előtt, m int am ilyen: a  m isehallgatás, részvétel gyónásban 
— úrvacsorázásban, zarándoklásban és körm enetekben való buzgó és 
lelkes m enetelés, hanem  gészen benső jellegű valam i, — a  hitben elfo
gadott bűnbocsánat. De ez a h it nem  a L uther-korabeli szénégető em ber 
hite, aki a reform átor szerint azt hitte, am it az egyház tanít, de arra, 
hogy m it is tan ít az egyház, azt felelte: „Azt én bizony nem  tudom !” 
Ez a h it nem  egy gépies „igen” az egyház tan ítására, nem  is h ittéte lek  
egyszerű „elhivése” m indenféle ellenkezéstől visszariadó vak engedel
messég alapján , hanem  szívünk gyerm eki bizalm a abban az Istenben, 
aki K risztusban felkínálja, szinte tá lcán  elénk hozza kegyelmét. Az 
evangélium  hirdetése révén születő h it az a lap ja  egy bensőséges, egészen 
személyes viszonynak Isten  és em ber között. Nem  olyan viszony, m in t ú r 
és szolga között, hanem  atya és gyerm ekének viszonya. A bűnbocsánat 
bizonyosságát és vétkes tartozásának  K risztus á ltal tö rtén t elrendezését 
oly nagy ajándéknak ta rtja , hogy m érhetetlen  hála  tám ad szívében, 
mely a rra  indítja, hogy a jó cselekvésével lesz hálás az Istennek. Ez a 
tan ítás többek között azért is az élvonalba kívánkozik, m ivel ez nem csak 
h itünk  kellős közepe, hanem  egyben evangélikus egyházunk e tikájának  
is végső alapja. Bodelschwingh pl. az olykor em berfeletti erőbevetést 
és áldozatos szeretetet igénylő d iakóniai szolgálat erőforrását m indig 
abban lá tta : Mivel irgalm asságot n y e r tü n k . . .  H íveink pedig m indig akkor 
énekelnek és éneklésükkel m ár az igehirdetés megkezdése előtt akkor 
p réd iká lnak  leginkább a reform áció szellemében, valahányszor a 349., 
350. vagy 351. ének kerül főénekként a  kis fekete táblára.

b) M ásodik helyen szólunk az evang. egyház úrvacsorái tanításáról, 
jóllehet m ai egyházi életünk és gyakorlatunk egyáltalán nem  indokolja 
ezt a sorrendiséget. Kevés az úrvacsorái alkalom, mivel kevés az ú rv a
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csorázó. N agyünnepi ráadás le tt egyházunkban az oltári szentség. I t t  is 
elénk tá ru l az az árok, mely az egyház tan ítása  és gyakorlati alkalm azá
sa között tátong, m elyről szintén szó esett a „Rövid előzetes”-ben. I t t  is 
vár rán k  a h ídverés feladata.

Idevonatkozó reform átori tan ításunkkal középutasok és középpályá
sok vagyunk a rk. és ref. úrvacsorái tan ítás  között, sőt az átlényegülés- 
ről szóló tan ítás elvetése ellenére is közelebb állunk  az előbbiekhez. M ert 
aki az evangélikus egyház tagja, annak  kenyér és bor jóval több puszta 
jelnél, érte lm ük és jelentőségük is nem csak példázatszerű. Az Ű r való
ban jelen van a szentségben. A te ljes és valóságos K risztus az, ak it az 
úrvacsorában m agunkhoz veszünk. Jézus K risztus ajándékáról, azaz ön
m agáról van szó, és ez az ajándék  független az úrvacsorát osztó lelkész 
hitétől, m éltó vagy m élta tlan  voltától. Az evangélikusság szám ára K risz
tus az Ö vacsorájában je len  van, még az úrvacsorázók hitétő l függet
lenül is. H it avagy hitetlenség nem  K risztus jelenvalóságára döntő, csu
pán abban, hogy mi u tána „m egigazultan m együnk-e a lá”, vagy pedig 
ítéletet e ttü n k  és ittunk -e  azért, m ivel m eg nem  becsültük az Ü r testét.

L uther i t t  sem bolygatja a  „titkok titk á t”, hanem  alázatosan m egha
jol az Ű rvacsora m iszérium a előtt. Egyik alkalom m al a  reá  jellemző 
egyszerűséggel, közvetlenséggel és határozottsággal ezeket m ondja ide- 
vonatkozólag: „M ivel m iénk az ige, azért nálunk  a  szentség m egm arad 
K risztus valóságos testének és vérének. Töröknek, pogánynak és tehe
neknek a kenyér kenyér, és a bor bor.”

Az elm últ évtizedekben sem szűnt meg érthető  módon a különböző 
nézetek és felfogások szellemi csatá ja  ebben a  kérdésben. N álam  sokkal 
illetékesebb és já rtasabb  a legújabbkori teológiában állítja, hogy Pál 
apostol és M árk evangélista szövegének alapos átanulm ányozása az t ered
m ényezte: m indkettő  szám ára a m egáldott kenyér és a m egáldott pohár 
K risztus testének és vérének hordozója. Szám unkra persze nem  ez a fő
kérdés. Inkább az, hogy m it je len t az úrvacsora annak, aki az evangéli
kus egyházunk tagja. Még pedig elm életben is, gyakorlatban is.

c) A z egyetem es papság elvéről. Idevonatkozó tan ításunk  lényege, 
hogy egyházunk nem  ism er külön papi rendet, mely a laikusok fe le tt áll 
valam ilyen „kiem elt” helyzetben, hogy Isten és em berek között közvetít
sen. A hitben élő em bernek közvetlen m enetele van a kegyelem  királyi 
székéhez, te h á t nincs a rra  szüksége, hogy a papi rend kiem elt tag ja  őt 
odavezesse és szám ára belépést biztosítson. I t t  is Jézus K risztus az ajtó 
és az út. L uther „A ném et nem zet kér. nem ességéhez” c. m űvében ír  a r 
ról, hogy mi a  szent keresztségben m indnyájan  papokká szenteltetünk. Jó, 
ha híveinket e rre  a papi szolgálatra szóló elkötelezettségükre és lehető
ségükre em lékeztetjük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy m inden Édes
apa tartozik  család jának  az igével, a közbenjáró im ádsággal, a tanács
adással és az intéssel. E rre többször is u ta lás tö rtén ik  a K iskátéban: 
Ilyetén egyszerűséggel tan ítsa  reá a  családfő házanépét. Ezzel a  papi 
szolgálattal tartozik  m inden hívő em ber a vele kapcsolatba kerülő em ber
társának. Igen aktuális és áldásos lehetne, ha pl. egy p resb iteri konferen
cián ezt a tém akört m ai helyzetünkre alkalm azva kom olyan végiggon
doljuk. V annak híveink, akik ezt a szolgálatot nagyszerűen végzik, anélkül 
talán, hogy közben erre  a  tan ításunk ra  gondolnánk. De hogy a dolgokat 
össze ne keverjük  és holmi szektás m ellékvágányokra ne keveredjünk 
jó ezt az egész kérdést „Az egyházi rendrő l” szóló cikk fényében végig
gondolni: „ . . .  az t tan ítják , hogy nyilvánosan senki m ás se tanítson és 
szolgáltassa k i a szentségeket az egyházban, csak az, ak it e rre  szabály
szerűen elh ív tak .” (Ág. hitv. XIV. cikk.) Ebben benne van az evang.
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egyháznak az a h itvallásba is foglalt felismerése, mely szerin t az egyház
ban csupán egyetlen Istentől rendelt h ivatal létezik, még pedig az, melyre 
a kegyelmi eszközök biztattak , míg m inden egyéb ennek az egy h ivatal
nak  szolgálatára való, és a hívők belátása szerin t a célszerűség és al
kalm asság szem pontjának szem előtt ta rtásával rendezendő el, még pe
dig a h it szabadságában.

d) A  Szentírásról
Luther, m in t a Szentírás doktora tan ítványainak  a b ib liát magya

rázza W ittenbergben. Abból kap ta  reform átor! felism erését a h it általi 
megigazulásról. M ikor 95 tételével megkezdi harcá t az egyházi tan ítás és 
gyakorlat m egham isítása ellen, egy bibliai igével ind ítja  meg a küzdel
met. A worm si birodalm i gyűlésen kifejezi azt a készségét, hogy a  Szent
írásból való igékkel meggyőzhetik, W artburg várában  elkezdi a  b iblia- 
fordítás nagy m űvét. Isten igéjének elsőbbségéért harcol m indenféle em
beri és egyházi tan té te l viszonylatában. „Az ige kőszálként m egáll” ének
lik  bará ta i az egyház m egúju lásáért folyó harcban. Még a mai nem zedék 
is, b á r halkabban és nem  az első szeretet felhevült szívével, ugyancsak 
azt énekli: Ez örök égi ajándék, az Isten  szent igéje! Az ige le tt a refor
máció ügyének kifejezője. És Isten  igéjének ez a nagyraértékelése a  ké
sőbbiek folyam án tudom ányos m egalapozást kapott a tudósok révén. Ö- 
és Újszövetség prófétai és apostoli ira ta i je len tik  az egyetlen szabályt és 
zsinórm értéket, m elyen tan ító  és tan ítás m egm éretik. A Szentírás az 
egyetlen próbakő, m elyen kiderül, hogy egy-egy tan ítá s  jó -e vagy rossz, 
igaz-e vagy hamis. Ezzel visszatér az egyház a kezdet, az indulás tiszta 
forrásához, m elyet em beri tévedés és rövidlátás még fel nem  k av art és 
m eg nem  rontott.

„Ezek az Írások éppen ezért m inden eljövendő nemzedék, m inden 
idők egyháza szám ára azt a szilárd és változhatatlan  norm át jelentik, 
melyhez az egyház m indenfajta  egyéb tan ításának  igazodnia kell.” „Az 
evangélikus egyház tag ja  vagyok” : ez m indm áig azt jelenti, hogy hitem  
és életem  kizárólagos zsinórm értéke a  Szentírás. Nem a Szentírás és a  
szájhagyom ány; nem  a Szentírás és a pápák, zsinatok kijelentései, ha
nem : Sola Scriptura!

M indez nagyon tankönyvszagú, köztudott, az egykori elemi iskola, 
konfirm áció, sőt a  teológia pad ja inak  em lékeit idézi fel bennünk. A pa
piros sok m indent elbír! De korunk  teológusai egyáltalán abban a hely
zetben vannak-e még, hogy egy Szentírásról szóljanak, „mely egyesegye- 
dül m egítélhető és meg is m érhető” ? Ezen a ponton lesz a kérdés izgal
mas, korszerű és éppen egyházunk, m in t az ige egyháza szám ára sors
döntő. Mi itthon  abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyház és 
teológia, igehirdetők és az írá s t tanulm ányozó professzorok nagy á lta lá 
nosságban egy ütem re lépnek, a Jézus K risztusban le tt k inyilatkoztatás 
egybeesengésében, de külföldön szinte ez a  helyzet, hogy ahány teológiai 
fakultás, annyiféle á rnyala ta  a Szentírás és az egyes könyvek értelm ezésé
nek. M ár pedig valóban úgy van, hogy ahol veszendőbe megy az írá s  
tekintélye, ott egy-egy teológiai iskola és irányzat tév tan ítása  léphet az 
egyház h itvallása helyére. K orunk evangélikus egyházának ta lán  legna
gyobb feladata a Szentírás helyes, igaz és korszerű értelm ezéséért, és 
ezzel összefüggően a korszerű, figyelm et érdem lő és egészen új em beri 
helyzetünkben eligazító igehirdetésért való kem ény küzdelem.

e) A z egyházról
„Istennek legyen érte  hála — m ondja L u ther —, hogy egy 7 éves 

gyerm ek is tudja, hogy mi az egyház, ti. a  szent hívők és báránykák ,
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akik hallják  Pásztoruk hangját.” H a ezt m egtoldjuk az Ág. Hitv. közis
m ert 7. cikkével, világosan kitűnik, hogy it t  nem  esik szó m indazon dol
gokról, am iket á ltalában  az egyház ism ertető je leiként em legetünk. Nem 
a külső form ák, nem  a püspöki tiszt, nem  a m ise rendje, nem  papi öltö
zet, nem  kereszt és zászló az egyház ism erető jele. Sokkal inkább arró l 
ism erhető meg, hogy Isten  igéjét az egyházban az UT szellemében, a 
m egigazulástan értelm ében tan ítják . A rról ism erhető meg, hogy a szent
ségek Jézus K risztus rendelése szerin t szolgáltatnak ki. I t t  is helyénvaló 
L uthert m egszólaltatni: „Az egyház nem  a  »süvegekről«, hanem  e 2 
jelről ism erhető meg: hogy hisz Jézus K risztusban, és ebben a hitben ü d 
vössége van, továbbá, hogy alázatos, és egyik kész a  m ásiknak adni és 
m egbocsátani.”

Az egyház nem  jogintézm ény, hanem  esemény, történés, eleven v a
lóság ott, ahol hívő em berek töm örülnek, hogy az igét tan ítsák  és hallgas
sák és Isten  kegyelmi a jándékát elfogadják keresztségben és úrvacsorá
ban. „Az egyház nem  egy lá th a ta tlan  »civitas platonica«, hanem  tö rté 
nelm i valóságként él az apostoli evangélium ban és az apostolok ú tján  
kapott szentségekben.” (P. Brunner)

Az egyházi h ivatalok azok viselőit nem  jogosítják fel sem m iféle 
uralkodási igényre, inkább szolgálatra köteleznek, nem  biztosítanak sem
m iféle előjogot Isten  színe előtt, hanem  nagyobb m érvű felelősséget rak 
nak a tisztség betö ltő jének vállára. Ez te ljes szinkronban van mindazzal, 
am it hazai egyházunk az utóbbi 2 évtizedben az egyház diakóniai lé t
form ájáról, szolgálatának diakóniai tartalm áró l, és ennek a szolgálatnak 
gyülekezeti, társadalm i, nem zeti és nem zetközi vetü letéről és felelősségé
ről vallott. Aki valóban tag ja  az  egyháznak, ebben az értelem ben és tá v 
la tban  elkötelezett em ber a szolgálatra.

M ivel az „Előzetesben” u ta lás tö rtén t ifjabb  lelkész nem zedékünk 
h ittan i és etikai ism ereteire, hadd álljon i t t  még néhány gondolat róluk, 
akik így m utatkoznak be: Az evangélikus egyház pap ja  vagyok! Diakóniai 
teológiánk rendszerének felépítése és részletekre menő kifejtése a m ában 
szolgáló egyház szám ára azért volt korszerű és el nem  odázható nagy 
vállalkozás, m ivel az egyház jelenlegi helyzetében nem  elégséges az atyák 
h itvallásba kerü lt k ije len téseit form álisan, recitálva el-elism ételgetni, 
azokat ki is kel fejten i és alkalm azni mai helyzetünkben. Az egyház el
kötelezett annak  világos és egyértelm ű kijelentésére, hogy m it is vallunk 
voltaképpen, m ikor m a az atyákkal va lljuk  m indazt, m iről ebben a dol
gozatban is szó esik. Mi ezt próbáltuk  az elm últ évek során teológiai 
m unkánkkal elvégezni és kifejteni. De ha ez elm arad, ha az o ltá r elé 
kerülő lelkész jelö ltnek előbb meg nem  m ondjuk, hogy m ire is kötelezi el 
magát, akkor vagy tú lzo ttan  m egterheljük, vagy tu d tá ra  ad juk  hallgatá
sunkkal, hogy ez m indenki magánügye. Komoly és nagy feladat ez: m it 
je len t az atyák kijelentése az egyház m ai helyzetében?!’

M a társadalm i, de egyházi szempontból is nem  az kerü l előtérbe, ami 
az egyházakat elválasztja, inkább az, am i egybekapcsolja őket. M a egy
házi körökben is alig érdekes és izgalm as elm últ évszázadok je len 
tős szem pontja, hogy az igaz egyház Isten  segítségével végül is legyűri a  
ham is egyházak m indegyikét és győztesként kerül ki a nagy harcból. 
Inkább az korúnk kérdése: M ilyen úton van m a az egyház m in t egyház?! 
És mi az, am i az egyházat igazán egyházzá teszi? A válasz egyre jobban 
összesűrűsödik abban a felism erésben, hogy az egyházat Jézus K risztus 
küldetésében való részvétel teszi igazán egyházzá. É rtünk  végzett szol
gálatának  hitben történő alázatos elfogadásában, és szeretetben történő 
továbbadásában. A gyülekezetben élő em berek, a kö rü lö ttünk  élő tá rsa 

475



dalom  és az egész mai világ javára. M a nem  az a  kérdés, hogy hol vég
ződik az igazi, és hol kezdődik a  ham is egyház; hogy hol végződik a lá t
ható, és hol kezdődik a lá th a ta tlan  egyház? Az egyház tag ja  vagyok. Ez
zel indultunk. Nos, aki a m ai m agyar evang. egyház tagja, idei konfir
m andusaink vizsgáján igen egyszerű, de annál világosabb választ hall
h a t a rra  a kérdésre, hogy mi az egyház feladata? Az egyház feladata, 
hogy hirdesse az evangélium ot, kiszolgáltassa a szentségeket, és szolgál
jon  szeretettel m inden em bernek. Aki valóban tag ja  az egyháznak, hall
ga tja  az evangélium ot, él a szentséggel, és részt vállal ebből a szolgálat
ból m inden em bernek.

Weltler Rezső

A Magyarországi Evangélikus Egyház Tanulmányi
Tanácsa

,,Interkonfesszionális kérdések” munkacsoportja
BESZÁMOLÓ

A MUNKACSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ 1972—74. ÉVBEN

(Készült a tanulmányi munkacsoportok 1974. június 11—12-én tartott
együttes ülésére)

I. A  csoport m unká jának külső keretei
1. A csoport létszám a 11. V alam ennyi csoporttag lelkész, 5 vidéki, 

6 pedig budapesti. A m unkában  valam ennyi csoporttag reform ótum ké- 
szítéssel, könyv-, vagy folyóiratism ertetéssel részt vett.

2. A m unkacsoport m egalakulása óta 4 te ljes ü lést és 6 kisebb cso
portü lést ta rto tt. Az u tóbbbiakra azért volt szükség, m ert a  m unkacso
port tag jai közül 2—3 tagból álló kisebb csoport több alkalom m al speciá
lis feladatok elvégzésére kapo tt megbízást. (Hozzászólás a Leuenbergi 
Konkordiához, a Nagygeresdi egyezség m egújításának  előkészítése, állás- 
foglalás a vegyesházasság kérdésében stb.) A rész-csoportok m unkaered
m ényeiről beszám oltunk a teljes üléseken. A te ljes üléseken valam ennyi 
csoporttag részt vett. Ezekre az ülésekre m eghívtuk a m ásik három  m u n 
kacsoport vezetőjét és a Tanulm ányi Tanács tagjait. A csoport m unká
jában  a m ásik három  csoport m unkájának  tém áinkat érintő eredm é
nyeit is hasznosítottuk.

3. A tém ák m egválasztásánál figyelem be vettük  a L utheránus Világ- 
szövetség Tanulm ányi O sztályának 1972-ben k iadott javaslata it. A világ- 
szövetség á ltal javasolt tém ák közül azonban elsősorban azokkal foglal
koztunk, am elyek M agyarországi Evangélikus Egyházunkat érintik. így 
nem  kerü ltek  fel tem atikánk ra  az anglikán és az ortodox egyházakkal 
való kapcsolat problém ái, s eddig időhiány m ia tt nem  tud tunk  foglalkoz
ni a szabadegyházakkal való kapcsolat kérdéseivel, b á r szám unkra ez 
nem  közömbös. M unkánk nagyobb részét a róm ai katolikus egyházzal 
kapcsolatos interkonfesszionális kérdések tanulm ányozása te tte  ki. Ez 
term észetes is, hiszen egyházunknak a legtöbb problém át a róm ai kato
likus egyházzal való viszony jelenti. Ez onnan ered, hogy b á r  hivatalo
san a katolikus egyház hazánkban m ár nem  „a hivatalos egyház”, a  tö r
ténelem  folyam án gyakorolt ilyen szerepétől azonban nehezen tud  — és 
sokszor úgy érezzük, nem  is akar — m egszabadulni. Foglalkoztunk a re 
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form átus testvéregyházzal kapcsolatos interkoníesszionális kérdésekkel is. 
E lsősorban azért, hogy egyházunk vezetőségének segítséget nyújtsunk  a 
Leuenbergi K onkordia tervezetéhez való hozzászólásához. A reform átus 
testvéreinkkel való kapcsolatok tanulm ányozására irány íto tta  figyelm ün
ket a Nagygeresdi Egyezség m egkötésének 140 éves évfordulója is. (1833. 
május 15.)

II. A  római katolikus egyházzal kapcsolatos interkonfesszionális
kérdések

Mivel a róm ai katolikus egyház m ai képét elsősorban a II. Vatikáni 
Zsinat határozza meg, azt tanulm ányoztuk, m ilyen változást je len tettek  a  
római kato likus egyház teológiájában és m agatartásában  a II. V atikáni 
Zsinat határozatai és az ezt követő pápai rendelkezések, valam in t hogy 
ez a hatás hogyan tükröződik a  hazai róm ai katolikus egyház m agatar
tásában.

1. Először foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogyan értékeli a római 
katolikus egyház L u thert és a reform ációt a II. V atikáni Zsinat óta. Ezt 
elsősorban az 1967-es reform áció jubileum m al kapcsolatban m egjelent ró 
mai kato likus könyvek és tanulm ányok alap ján  végeztük el. A tém ával 
kapcsolatban a következő tézisszerű té teleket állap íto ttuk  meg:

a) Szembeötlő a különbség a II. V atikáni Zsinat előtti és u tán i róm ai 
katolikus értékelések között. Különösen is vonatkozik ez L u ther szemé
lyére és lu theri m egigazulásról szóló tan ítás értékelésére. Ebben az é r
tékelésben a korábbiakhoz képest az az új mozzanat, hogy nyilván nem  
kis m értékben a katolicizm us szorongatott világhelyzete m ia tt ezekben 
a kérdésekben Róm a elsősorban nem  a rra  helyezi a hangsúlyt, am i elvá
laszt, hanem  arra, am i összeköt.

b) Szembeötlő a különbség a katolicizm us hivatalos álláspontja  és az 
egyes katolikus, L u ther-ku ta tók  között. A katolikus L u ther-ku ta tók  véle
m énye nem  egészen azonos a  II. V atikáni Zsinat ekkléziológiai konstruk
cióival és a kato likus dogm atikai kézi könyvek L utherrő l szóló fejezetei
vel.

c) A  M ysterium  Ecclesiae idevonatkozó tételei utólag azokat igazol
ták, akik  óva in te ttek  a fen t em líte tt m egnyilatkozások túlértékelésétől. 
R ám utattunk  a rra  is, hogy róm ai részről L u ther és a  reform áció „kato- 
lizálási” törekvése nem  m indig a testvériség őszinte kereséséből ered.

d) M egállapítottuk azt is, hogy a reform ációnak és L u thernek  „szim
patikus” beállítása a m agyar katolicizm us m egnyilvánulásaiból teljesen 
hiányzik.

2. Tanulm ányoztuk azt a  kérdést is, hogyan értelm ezi a római ka 
tolikus egyház az egyház egységét a II. V atikáni Zsinat óta. A  róm ai k a 
tolikus egyház idevonatkozó vélem ényét híven tükrözi J. W illebrands 
kardinális beszámolója, am elyet az Egységtitkárság fennállásánál 10 
éves évfordulóján 1970. elején ado tt ki. (Ökum enikus helyzetjelentés.)

a) E szerin t az ökum enikus m unka és párbeszéd célja az egyházak 
közötti te ljes organikus egység elérése. Ez az egység term észetesen a ró
mai katolikus egyház keretében, a  pápa fősége a la tt valósulhat meg.

b) A hivatalos vatikán i álláspont és a róm ai kato likus egyház egyes 
kiem elkedő teológusainak vélem énye között nincs különbség abban, hogy 
legtöbbjük az egyház egységét a pápa fősége a la tt tu d ja  csak elképzelni, 
viszont van különbség abban, hogy ezek a teológusok nem  a pápaság mai, 
hanem  m egváltozandó form ájában „m egszabadítva a történelem  folya
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m án rá tap ad t m inden m ítosztól” (E. Schillebeeck, am ikor „a jövendő pá
pák  h iva ta lukat v ita th a ta tlan  ökum énikus atyaságban (patem ité oecume- 
nique) fogják gyakorolni” (Y. Congar). Hogy a hivatalos Róm a ezeket 
a  „partizánkodó” vélem ényeket m ennyire igyekszik elhallgattatn i, m eg
m u ta tták  az ellenük lefoly tato tt eljárások, de legjobban a M ysterium  Ecc- 
lesiae.

c) A m agyar kato likus teológusok m egnyilatkozásaiban ez a  h iva
talos felfogástól eltérő vélem ény nem  m utatkozik.

d) M egállapítottuk, hogy mi nem  tu d ju k  elfogadni a hivatalos k a
tolikus egyházfogalom nak a m ásodik V aticanum ban és azóta is meg
nyilatkozó abszolútsági igényét, m in tha a  róm ai egyház lenne K risztus 
igazi egyháza, hanem  a progresszív katolikus teológusokkal valljuk  
K risztus egyházának a  részegyházakban való életét, am ely részegyhá
zak között csak egy a róm ai katolikus egyház.

e) Nem  értünk  egyet a  h ivatalos kato likus egységtörekvés céljával 
sem. Az egyház egységét nem  szervezeti egységben lá tju k  m egvalósít
hatónak  és m egvalósítandónak, hanem  abban, hogy felism erjük K risz
tu s  anyaszentegyházának m eglevő hitbeli egységét, kölcsönösen m egis
m erjük  egymást, ta n u lju n k  egym ástól, fáradozzunk a  keresztyén igazság 
közös kifejezéséért, vállaljuk  közös együttm űködésben a v ilágért való 
szeretetszolgálatot és az em beriség égető kérdéseiben való közös közre
működést.

3. M ivel a róm ai kato likus egyházfogalom a pápai prim átusra és té 
vedhetetlenségre  épül, foglalkoztunk a kérdés újszövetségi kritikájával.

a) A klasszikus reform átori tan ítással összhangban m egállapítottuk, 
hogy a pápai p rim átus és tévedhetetlenség sem m iképpen sem vezethető 
le  az Üjszövetségből, de még az őskeresztyénségből sem. S mivel a II. 
V atikáni Zsinat e kérdésben nem  hozott lényeges változást, továbbra is 
szükségesnek ta rtju k  a róm ai katolikus egyház e dogm ájának evangé
lium i b írálatát. A jelen  helyzetben a pápa Congar szerint „ökum enikus 
atyaságát” m erő illúziónak, vagy csaléteknek ta rtjuk . Folyam atban van 
a  pápaság k ia lakulásának történeti, politikai, társadalm i és gazdasági 
hátterének  elemzése.

4. M ivel hazánkban a róm ai katolikus és p ro testáns egyházak viszo
nya m erőben e ltér az egyes nyugati országokban ta lálható  helyzettől, 
elem eztük egyházunk és a római katolikus egyház m ai kapcsolatát. B ár e 
tek in te tben  a  II. V atikáni Zsinat és nem  utolsósorban a hazánkban vég
bem ent társadalm i, politikai és gazdasági változások következtében tö r
tén tek  kisebb módosulások, alap jában  véve azonban róm. kath. egyház 
m agatartása sem m it sem változott. A kapcsolatot elemezve Róm ának 
három  arcát á llap íto ttuk  meg:

a) Ott, ahol kisebbségben van, a „kedves testvér” arcát fo rd ítja  fe
lénk. A plébánosok szelídek, közvetlenek, diplom atikusak, a hívek nem  
b igo ttak  és részt vesznek a  protestáns egyházak rendezvényein.

b) Ott, ahol hasonló nagyságú gyülekezetekben él, a „k iszám íthatat
lan szomszéd”. Soha sem lehet tudni, m it akar és m it nem  akar. Róma 
és a protestáns egyházak kapcsolata e helyeken döntően a plébános sze
m élyétől függ. Nevezetesen, hogy m ilyen erősnek érzi a m indenkori plé
bános róm ai kato likus egyház pozícióit, hogyan lá tja  biztosíthatn i Róm a 
érdekeit.

c) Ott, ahol a protestánsok kisebbségben vannak, a róm ai kato likus 
egyház a „büszke G óliát”-kén t jelentkezik. T udatában van erejének, h a 
talm ának, s ezt m inden módon igyekszik bebizonyítani. Az „egyedül üd
vözítő egyház” felsőbbrendűségével nyilatkozik, s híveiben azt a rem ény-
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séget ébreszti és növeli, hogy az „eretnekek” előbb, vagy utóbb, de bizo
nyosan visszatérnek az egyedül üdvözítő egyházba. M ivel evangélikus 
híveink szinte az egész országban szórványban élnek, ezért hazánkban 
a róm. kath. egyháznak ez a harm adik  arca a jellemző. Ezen a hely
zeten nem  változtat az sem, hogy a legtöbb helyen a katolikus plébánosok 
szívesen vesznek részt protestáns rendezvékenyeken, de legtöbb esetben 
azzál a hátsó gondolattal, hogy h íveinket a m aguk szám ára m egnyerjék.

5. A róm ai katolikus egyház és a p ro testáns egyházak kapcsolatát 
elsősorban a róm ai egyháznak a vegyes házasságokkal kapcsolatban ta 
núsíto tt — sokszor az em berek le lk iism eretét sem m ibe vevő és a csalá
dok lelki békességét feldúló — m agatartása mérgezte. Ezért nagy öröm 
m el vettük  a M atrim onia M ixta  és az ezt követő m otu proprio  rendel
kezéseit, am elyek ném i enyhülést ígértek. A m agyar Püspöki K ar 1971. 
jú lius 16-ra elkészítette a  V égrehajtási U tasítást és k iadása elő tt hozzá
szólásra m egküldte a m agyarországi reform átus és evangélikus egyhá
zak  elnökségeinek. A közös p ro testáns hozzászólás alap ján  — am elynek 
kidolgozásában csoportunk is részt vett — 1972. novem ber 20-án róm ai 
katolikus, reform átus és evangélikus résztvevőkkel konzultáció volt, ahol 
sor kerü lt a M atrim onia M ixta és V égrehajtási U tasítás kapcsolatának, 
a  M atrim onia M ixtával kapcsolatos h itelv i kérdések, valam in t a vegyes
házassággal kapcsolatos ökum énikus együttm űködés m egvitatására. B ár 
a  konzultáció eredm ényeként a  V égrehajtási U tasítás szövegében nem  
tö rtén t változás, a  V égrehajtási U tasításhoz fűzött Lelkipásztori Tájékoz
ta tásba — nyilván a konzultációra való válaszként — sok olyan m ondat 
is belekerült a M atriom ina M ixta szövegéből, am elyek a V égrehajtási 
U tásításból hiányzanak, és a  katolikus felek és a  kato likus lelkipászto
rok  em berséges m agatartására  ösztönözhetnek. Viszont ezeket a jó m on
datokat olyan ellensúlyozó figyelm eztetésekkel építik  körül, am elyek el
len tétes irányú értelm ezést és gyakorlatot is lehetővé tesznek. A vegyes
házassággal k iadott V égrehajtási U tasítás és Lelkipásztori Tájékoztatás 
k r itik á já t az alábbiakban foglaltuk tételszerűen össze:

a) Ügy lá tjuk , hogy a m agyar V égrehajtási U tasítás lényeges pon
tokon nem  élt a  pápai m otu proprioban adott könnyítési lehetőségek
kel, hanem  olyan rendelkezéseket tartalm az, am elyek továbbra is a lkal
m asak arra, hogy a kelleténél jobban m egterheljék  a vegyesházasok lel
k iism eretét és veszélyeztessék családi békéjüket. Ezen lényegében a Lel
kipásztori Tájékoztatás sem változtat.

b) Egyházunk evangélium on alapuló tan ítása  szerin t a terem tő Isten 
akaratából, am elyet Jézus K risztus is m egerősített, k é t em ber házassága 
egyházi jóváhagyástól függetlenül érvénye, ak á r keresztyének, ak á r nem  
keresztyének házasságáról, ak á r vegyes házasságról van szó. Ezért hely
te len ítjük , hogy a róm ai kato likus rendelkezések tilosnak és érvényte
lennek  m inősítik  a p ro testáns féllel kötött házasságot és érvényesítését 
csak abban az esetben teszik lehetővé, ha a katolikus fél kötelező ígére
te t tesz valam ennyi gyerm eküknek róm ai kato likus hitben való nevelé
sére: Ezzel az egyoldalú ígéretével súlyosan m egnehezíti, hogy a  szülők 
a gyerm ekek vallásos nevelésének fe lada tá t a kölcsönösség és viszonos
ság elve szerint együtt old ják  meg.

c) A könnyítések (a felm entés, reverzális elengedése, a katolikus fél 
felm entése az excom m unicatio alól), csak látszólagosak, m ert a velük 
kapcsolatos intézkedések világosan m egm utatják, hogy a róm ai katolikus 
egyház az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt tesz a kato likus gyerm ek- 
nevelésre és ennek érdekében ta r t  form ális engedm ényeket lehetséges
nek.

479



d) F ájlaljuk , hogy V égrehajtási U tasítás „lehetőséget ad a római 
katolikus lelkészeknek arra, hogy kem ényebben, vagy m egértőbben já r
janak  el a vegyesházasságokkal kapcsolatban”. Világos irányvétel az vol
na, hogy a vegyesházasság, am ely eddig nagyon gyakran felekezeti had
színtér volt, ezután legalább is a békés egym ás m elle tt élés színterévé 
válna, de m ég inkább az em berséges és keresztyén szellemű ökuméniz- 
m us iskolájává. Ehhez kellene egyértelm ű segítséget nyú jtan i a  plébá
nosoknak.

6. M ivel a róm ai katolikus egyház a p ro testáns egyházak párbeszé
dét és kapcsolatát jelenleg a vatikán i H ittan i Kongregáció „M ysterium  
Ecclesiae’’ című, 1973. június 24-i keltezési N yilatkozata nagy m értékben 
m otiválja, részletesen elem eztük a N yilatkozatot és a következőket á lla
p íto ttuk  meg:

a) A N yilatkozat határozott visszalépést je len t a II. V atikáni Zsinat 
óta. Ez a  visszalépés „ökum enikus fékezés” még akkor is, ha ezt Wil- 
lebrands bíboros a Lutherische M onatshefte-nek adott nyilatkozatában 
tagad ja (1974. áprilisi szám). A visszalépés tényét két klasszikus katolikus 
dogm ának a kiélezése m u ta tja : A róm ai katolikus egyház K risztus egyet
len egyháza; és a róm ai egyház tanító i h iva ta lának  tévedhetetlensége. 
B ár a  N yilatkozat a kato likus egyházon belül jelentkező egyes m ai té 
velygéseket akar elhárítani, de ezzel m élyebbre ássa a  szakadékot a 
katolicizm us és protestantizm us között. Az ökum énikus fékezés okát ab 
ban látjuk , hogy Róm a félti a róm ai katolikus egyházat az ökum enikus 
közeledés belső egyházi hatásától.

b) De visszalépés a N yilatkozat a  m ásodik Vaticanum hoz képest 
azért is, m ert nyilvánvaló a  belső célkitűzése: visszatartani a  róm ai 
egyházban m egindult teológiai m egújulási folyam atot. Ezért éri a N yilat
kozatot a  progresszív katolikus teológiai oldalról erős kritika. Nincs a vi
lágon olyan sajtóorgánum , vagy a hívek kezébe szánt újság, am ely ne 
foglalkozott volna bő terjedelem ben a Nyilatkozattal, és ezek a katolikus 
sajtókom m entárok túlnyom ó többségükben polem ikusak voltak. Jellem ző 
a m agyar helyzetre, hogy az Üj Em ber cím ű róm ai katolikus heti-lap  
nem  fűzött hozzá negatív  megjegyzést. Ism ét világossá vált, hogy a pro
testantizm us és egyházunk felől á rnyaltan  kell m egítélnünk a m ai kato
licizm ust világviszonylatban. A V atikán eme ú jabb  visszahúzó lépésé
vel szemben jelentkező katolikus teológiai k ritik a  örvendetes tény, 
am ely erősíti álláspontunkat az ökum enikus dialógusban.

c) Elem zésünkben kim utattuk , hogy ökum énikus szem pontból külö
nösen a pápai tévedhetetlenség igénye, a  régi dogm ák sérthetetlensége 
és a katolikus teológiai ku ta tás szabadsága közti szakadék veszélyes, 
m ert a hitigazságok tekintetében csak a Szentírás m élyebb m egértése 
hozhat tisztázást a felekezetek között és te rem thet fényt a katolikus h it
tani kérdésekben.

d) A N yilatkozat negatív  hatásai között rám u ta ttunk  a rra  a pozití
vum ra is, hogy kijózaníto tta a Róm ával való egység közeli m egvalósu
lásban rem énykedő rajongó teológusokat, és rádöbbentette őket arra, 
hogy az ökum enikus párbeszédben m indig józanon, a  valóság ta laján  
kell állnunk. Így ta lán  hosszabb és nehezebb az út, de több rem énnyel 
kecsegtet.

e) H angsúlyoztuk azt is, hogy a V atikán ökum enikus dogm atikai 
m erevedése nem  érin theti együttm űködési készségünket a római katoli
kus egyházzal a társadalm i és nem zetközi kérdésekben az emberiség ja 
vára.

f) Folyam atban van a M áltai R iportnak a M ysterium  Ecclesiae fé
nyében való értékelése.
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7. A nnak ellenére, hogy — a vegyesházassággal kapcsolatos egy 
konzultációt kivéve — teológiai párbeszéd nem  folyik hazánkban a ró
mai katolikus egyház és a protestáns egyházak között, mégis van együ tt
működés. N épünk gazdasági, társadalm i és erkölcsi előbbre haladásá
ban, az em beriség békéjének megsegítésében a Hazafias N épfront keretein 
belül szorosan együtt m unkálkodunk. Ezzel kapcsolatban a következő
ket állap íto ttuk  meg:

a) B ár teológiai vonatkozásban a V atikán az utóbbi időben a vissza
lépés ú tjá ra  lépett, gazdasági, társadalm i és politikai kérdésekben 
— úgy látszik — felm érte  a reális helyzetet. M utatja  ezt többek között 
az állam unkkal kötött m egállapodás is. (M egüresedett püspöki székek 
betöltése, M indszenty bíboros székének üressé nyilvánítása.) Mindez — a 
visszahúzó erők ellenére is — felbá to rítja  a m agyar kato likus lelkészeket 
népünk ügyéért való őszinte fáradozásra.

b) A róm ai katolikus lelkészekkel a Hazafias N épfront keretén belüli 
együttm űködés még nem  teológiai, ökum enikus párbeszéd. A nép fron t- 
mozgalom éppen azt jelenti, hogy benne hitbeli és világnézeti különbsé
gekre való tek in te t nélkül lehet együttm űködni, anélkül, hogy valam elyik 
fél lem ondana meggyőződéséről. H a a róm ai katolikus egyházzal való ezt 
az együttm űködést ökum enikusnak akarjuk  m ondani, legföljebb a „sze- 
kuláris ökum enizm us” kifejezést vállalhatjuk .

c) A „szekuláris ökum enizm usból” a teológiai párbeszéd felé segíte
ne, ha a világhoz való viszonyunk, valam in t népünkért és az em berisé
gért végzett közös szolgálatunk teológiai a lap já t tisztáznánk. E célból 
folyam atban van m unkaközösségünkben a róm ai katolikus egyház és a 
világ viszonyának teológiai elemzése és tisztázása. Ugyanebből a célból 
vizsgáljuk a dél-am erikai róm ai katolikus egyházak teológiáját és tá r 
sadalm i szolgálatát is.

111. A  reform átus egyházzal kapcsolatos interkonfesszionális kér
dések.

A  reform átus egyházzal testvéri kapcsolatban él egyházunk. Nem 
csak az ökum enikus Tanács közös tanulm ányi bizottságában dolgozunk 
együtt, am ikor szolgálatunkat és kapcsola tainkat érintő teológiai kérdése
ket tanulm ányozzuk, hanem  testvéri kapcsolat jellem zi a gyülekezetek 
egymáshoz való viszonyát és m inden vonatkozásban a legteljesebb egyet
értésben m unkálkodunk népünk és az egész em beriség javára. T anulm á
nyi m unkacsoportunk k é t tém ával kapcsolatban foglalkozott a refo r
m átus egyházzal kapcsolatos interkonfesszionális kérdésekkel:

1. Egyházunk vezetőségének kérésére a  Leuenbergi K onkordia első 
szövegtervezetét tanulm ányoztuk tö rténeti teológiai és ökum enikus szem
pontból. K utatásaink  eredm ényét egyeztettük a reform átus egyház e té 
m ával foglalkozó m unkacsoportjának eredményeivel.

2. A  Nagygeresdi Egyezség 140 éves évfordulója kapcsán foglalkoz
tunk  egyházunk és a reform átus egyház kapcsolatának történetével, teo
lógiai, jogi és gyakorlati kérdéseivel. Ezekkel kapcsolatban m egállapí
to ttuk :

a) A reform áció k é t ága hazánkban az ellenreform áció kezdete óta 
példaszerű egyetértéssel igyekezett népünk  és egyházaink érdekeit szol
gálni. Az egyházkerületek az uniós törekvések helyett a m ai ökum enikus 
kapcsolatnak megfelelő egyezségre léptek, m elyek közül az 1833-ban kö
tö tt nagygeresdi v á lt az egész országra kiterjedővé.
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b) B ár jogi kicsinyességek m ia tt ezt az egyezséget 1911-ben m ind
két egyház felm ondta, az ökum enikus kapcsolat továbbra is fennm aradt.

c) Mivel a  testvéri kapcsolat való jában megvan, a  m egújítandó 
egyezségnek az lenne a feladata, hogy ennek a testvéri együttélésnek az 
elveit megfogalmazza, elsősorban nem  a jog, hanem  a szolgálat szem
pontjából. M unkaközösségünk erre  vonatkozóan is több variációs megol
dást javasol.

IV. További tervek

M ár az eddigi előterjesztésből is k itű n t tanulm ányi csoportunk jövő 
m unkájának  néhány tém ája, de hadd kössem itt  őket csokorba ú jabb  
tém ákkal és a tém ákkal foglalkozó m unkatársak  nevével kiegészítve:

1. A M áltai R iport értékelése a M ysterium  Ecclesiae fényében. — 
Blázy Lajos és Schreiner Vilmos.

2. A M ysterium  Ecclesiae ekkléziológiai szempontból. — Veöreös Im re.
3. Az egyház és a világ viszonya a róm ai katolikus teológiában. — 

Magassy Sándor.
4. A dél-am erikai róm ai kato likus egyházak teológiája és tá rsadalm i 

szolgálata. — Reuss András.
5. A pápaság kia lakulásának  történeti, politikai, gazdasági és tá rsa 

dalm i háttere. — Dr. Cserháti Sándor.
6. Hogyan érvényesül a  m agyar kato likus egyházban a reform  szel

leme. — Dr. Fabiny Tibor és Táborszky László,
7. Az ökum enikus metodológia főbb problém ái. — M agyar László.
8. Egyház és világ viszonya az ortodox teológiában. — Dr. Selmeczi 

János.

Hogyan teljesítsük igehirdetésünk 
politikai feladatát?

Tém a és feladat

1. Tém ánk olyan kérdés elé állít, m elyre valam ilyen módon m inden 
igehirdetés felel. T artalm azza azt a ténym egállapítást, hogy az igehir
detésnek van politikai feladata. M egfogalmazása „célzatosan személyes” : 
vagyis az érdeklődés nem  arra  irányul, hogy á ltalában  „az Egyház” m i
kén t prédikál, hanem  arra, hogy „én” hogyan végzem azt. Ennélfogva a 
korrek t válaszból nem  m aradhat ki a szubjektív  elem  sem. Feladatom at 
abban látom , hogy válaszadásom ban az általános elvi tájékozódáson tú l
menően eljussak sa já t igehirdetésem  terü le té re  is.

A fogalm ak tisztázása

2. A z  igehirdetés az em bernek szóló isteni üzenet továbbadása. Éppen 
ezért m indig hallgatókra irány íto tt beszéd. A lapkövetelm ény, hogy be le 
gyen célozva. Nem lehet teh á t a „levegőbe leadni” — riasztó lövésként. 
Pál Apostol az igehirdetést egyenesen a kétélű  kardhoz hasonlítja, am i- 
■ből az igehirdető szám ára az következik, hogy nem  csorb íthatja  és nem
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tom píthatja  azt önm agának és hallgatóságának kénye-kedvére. A LU
THERI „viva vox evangelii” term inus teehnicusának tém ánkkal kap
csolatos nélkülözhetetlen ta rta lm i elem ét ism erhetjük  fel abban, hogy az 
isteni üzenet továbbadása sohasem  reked meg általánosságban, hanem  
m indig a  konkrétum ok felé fordul: a valóságos em bert valóságos prob
lém áival veszi célba. Még tovább visznek Jézus szavai, m elyekben kül
detésének egészét — bennük  teh á t igehirdetését is! — körvonalazza. A m i
kor tehá t küldetésének egészére nézve azt m ondja, hogy fegyvert hozott 
a fö ldre és nem  a  béke olajágát, akkor ezt az igehirdetésre nézve is 
mondja. S a m eghökkentő képpel azt teszi világossá, hogy az ő dolga a 
konszolidáltság ham is külső bu rk a  a la tt feszülő konflik tusállapot fel
színre hozása. Nem kizárólag  ez, de hangsúlyosan ez is!

Ezt a konflik tus-állapotot — igaz: néha nagyon groteszk form ában — 
m inden igehirdető m egtapasztalja. A hívek  nagy része ugyanis azért 
megy tem plom ba, hogy kikapcsolódást keressen napi gondjai közepette. 
Éppen ezért nem  veszi szívesen, ha az igehirdetés bekapcsolja, vagy ú j
ra  rákapcsolja napi gondjaira; ezekre tek in tve fedi fel az Isten  szerinti 
eligazítást és m egoldást; közben pedig szem besít erkölcsi-akarati, h itbeli- 
meggyőződésbeli elégtelenségekkel, és önrevízióra sürgető igénnyel lép 
fel. Tény, hogy igehirdetéseinket sokan akkor ta r t já k  „jónak”, ha azok 
nem  szólítanak meg, nem  gondolkoztatnak el, nem  késztetnek önvizs
gálatra, nem  okoznak kényelm etlenséget, nem  hoznak izgalomba, nem  
sürgetnek változásokra; egyszóval tudom ásul veszik, hogy a  hívek olya
nok, am ilyenek, s meg is hagyják  őket abban az állapotban, m elyben él
nek. Sokak közérzete akkor jó, ha a tem plom  „csodálatos palo ta”, m ely
ben kötelező az ünnepi ru h a  és ünnepi arc felöltése; kötelezőek a szó
szék m agasából felröppentett gondolatpetárdák, m elyek elkápráztatnak, 
de egyben el is zsongítanak; kötelező a dicsérgetés kellem es illa tú  töm 
jénfüstje; és kötelező a  m ondanivaló olyan megfogalmazása, m elyet az
tán  k iki különösebb fáradozás nélkü l m ásokra é rth e t és alkalm azhat — 
önm aga helyett. És akkor jó sokak közérzete, ha a tem plom ajtó úgy csu
kódik be a padokban ülők mögött, hogy tökéletesen k izárja  a valóságos 
élet m inden rezdülését.

M ár Jézusnak  is szemére vetették  hallgatói: „Kem ény beszéd ez! 
m iért is hallgassuk?!” A lapvető és törvényszerű igehirdetési konfliktus 
ez: á  kenyérkínálás és a pem pőigénylés konfliktusa.

3. A  politika  fogalom körébe tartozik  az egész „nyilvános élet”. E ti
mológiai je len tése és tö rténeti ta rta lm a  annyira közism ert, hogy bővebb 
fejtegetése szükségtelen. A közéletet, a közügyeket; a  közéletben részt
vevő em bert, az em bert m in t közösségi lény t jelöli m eg és ír ja  körül. 
Az „agorára” és a „fórum ra” visz az „otthon” bezártságából. A jtó t tá r  
környezetre és világra. M inden norm ális felnő tt em ber „homo politicus” 
is, noha persze e tág  körön belül lényeges különbség van az am atőr és 
a profi szint között.

Ennélfogva érthetetlenül szűkén húzza meg a kört a M agyar É rte l
mező Kéziszótár, am ikor így fogalm az: „A p o li t ik a . ..  a társadalom , az 
állam  vezetésére, a hatalom  megszerzésére és megtartására  (!) irányuló 
közösségi, vagy egyéni tevékenység”. Elsősorban a „hatalom ” képzetének 
szerepeltetésével, sőt kizárólagossá tételével te rem t súlyos zavarokat. 
A utom atikusan illegitim m é teszi a „tudom ánypolitika”, „településpoliti
ka”, „gazdaságpolitika” (stb!) létezését; illetve következetes alkalm azásá
val^ lehetőséget n y ú jt kom ikus és abszurd „szellemességek” elm ondásá
ra.:: Nem  visz közelebb a sokszínű élet valósághű megismeréséhez, sőt in 
kább  elhom ályosítja azt.
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4. A z igehirdetés „politikai feladata’’ — m in t kifejezés — első lá tás
ra  bőbeszédűségnek tűnik. Ha ugyanis az igehirdetésről és a politikáról 
eddig elm ondottak helyesek, akkor belőlük egyform án  adódik az a kö
vetkeztetés, hogy az em bert nem  m agányában szólítják meg, hanem  úgy, 
m in t aki em bertársai között él és szeme rányílik  az őt körülvevő szű- 
kebb-tágabb világra. Ebben az értelem ben elfogadhatónak ta rtom  azt a 
m egállapítást, m ely szerint „az igehirdetésnek nincs külön, politikai fel
ada ta”, m ivel a m agának az igehirdetésnek elidegeníthetetlen tartalm i 
eleme. H a azonban az igehirdetésnek a rra  a gyakori kísértésére gondo
lok, hogy belefulladjon „in tern  kérdések” tárgyalásába a szószékeken, 
akkor a tém a ilyetén m egfogalm azását helyesnek és szükségszerűnek is 
érzem. Kiolvasom belőle azt a szándékot, hogy érdeklődése ezúttal el
sősorban a kor és környezet valóságos és időszerű kérdései felé fordul, 
és a rra  figyel, hogy az igehirdető az em bert a vívódó közösség egyik v í
vódó tagjaként szólítja-e m eg  az isteni üzenet továbbadása közben.

Példák a biblia világából

Bibliai példáim  szem elvények csupán, s a rövidség kedvéért „címszó- 
szerűek”. Bővebb kifejezésük m egannyi „új dolgozat” lenne.

5. Látásom  szerin t politikum ot hordoz a K áin t kérdőre vonó isteni 
szó; a V álasztott Nép rabszolgasorból tö rtén t szabadításának leírása, azaz 
a M ózes-történet számos részlete; a Sinai hegyen kapott Kőtáblák paran
csolatai, hozzákapcsoltán az egyéb törvényekkel a gazdasági élet beren
dezésétől az özvegyek-árvák-jövevények gondja felvételéig; Nátán  préd i
kációja D ávidnak; Illés istenítélete a Baál-papokkal szemben a K árm el 
hegyén; Jónás húzódozása a  prófétai küldetéstől, m ajd harag ja  am iatt, 
hogy Isten  ko rlá tlanu l irgalm as (belefér még Ninive: a  „pogány nagy
város” is!), és elképesztően irgalm as (belefér m ég a prófétai szó „deza- 
vuálása” is!); Keresztelő János szavai vámszedőkhöz, katonákhoz — 
pénzkezelésről és hatalom gyakorlásról.

6. JÉZUS igehirdetésének és életfo ly tatásának „politikai vetü lete” is 
egyértelm ű az evangélium ok m egvilágításában. Szem beszáll a  királycsi
náló lelkesültséggel; á llást foglal az adópénzzel kapcsolatban; beszél i r 
galm as sam aritónusról, hű tlen  sáfárról, irgalm atlan  szolgáról; türelm es a 
barátság talan  sam áriaiaikkal szemben, — ak ike t pedig a  fá rad t ta n ítv á 
nyok a  „m ennykővel k ívánnak  agyoncsapatni” (!). és hüvelyébe p aran 
csolja vissza P éter É rte  k irán to tt kard já t, aztán pedig elsira tja  Jeruzsá
lemet.

7. Pál Apostol is úgy érti „Isten igéje élő és ható” voltának m eg
hirdetését, hogy közben hangsúlyosan szól felsőségről, pártoskodásról, 
szeretetvendégségen nyilvánvalóvá le tt szeretetlen elkülönülésről, ke
resztyéneknek v itás ügyeikben pogány bíróságokhoz futkozásáról, házi
rendről, vagy éppen a rabszolgakérdésről — a korin thusi híveknek, ille t
ve Filem ónnak. S m iközben m ondja, nem  hagy kétségben afelől, hogy 
m indez nem  az igehirdetés m ellett még valam i különös többlet, hanem  
mindez m aga az igehirdetés!

8. Külön veszem Jerem iást a  „politikus p ró fé tá t”. M ár csak azért is, 
m ivel összefoglalóan u ta lhatok  Pálfy professzor m indnyájunk  által e l
érhető k é t könyvére, m ely személyét, szolgálatát és életsorsa alakulását 
plasztikusan érzékelteti, Az egész — egyébként egyértelm ű — életm ű
vön belül is kiem elkedő jelentőségű a h íres 29. fejezet, m elyben a Babi
lonba deportá lt honfitá rsa it szólítja meg az isteni üzenethirdetés tek in 
télyével, hogy ti. „dolgozzanak a Város (babiloni) jó létén”. S nem csak
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nyila tkozik, hanem  küldetése következm ényeit is vállalja, hordozza; azt 
nevezetesen, hogy az Egyiptom -Babilon „világm éretű versengése” kap 
csán te tt kijelentései, látása, szolgálata m ia tt megbélyegezzék, hazaáruló
nak tartsák , megkínozzák, börtönbe vessék, és idegen földre hurcolván 
halá lra  adják. E rre a „prófétai sorsvállalásra” m ás összefüggésben ké
sőbb még visszatérek.

Példák az egyház történetéből

9. Az it t  is felsorolhatatlanul gazdag példaanyagból L uthert em elem 
ki m indenekelőtt. Nem csak reform átorunk  irán ti „köteles tiszteletből”, 
hanem  részben éppen am iatt is, m ivel politikai állásfoglalásai helyen
kén t v itato ttak . Az viszont tagadhatatlan , hogy kora izgalm as tá rsadal
m i-politikai kérdéseit nem  söpri félre íróasztaláról, vagy szószékéről. Is
m ételten is állást foglal a parasztok sanyarú  helyzetével kapcsolatban, 
vagy az uzsora (kezdődő kapitalizm us!) visszaélései ügyében, vagy a 
m unkavégzés értékének  felm utatásában  — szem beállítva azt a  „szerze
tesi életideállal”, ,(vö. a jócselekedetekről, búcsújárásokról stb. elm ondot
ta k a t is!), vagy akár a „nagypolitika” (pl. törökveszély!) egyes kérdései
ben is. Az m ár m ás lap ra  tartozik, hogy a mi m ai m egítélésünk szerint 
esetenként téved, „m elléfog” ; viszont ezzel együtt is kétségtelen, — és ez 
tartozik  tém ánkhoz! — hogy igehirdetésében fontos helyet foglalnak el a 
felsorolt problém ák is.

10. K ülönösen tanulságos, ha a N agykátét vizsgáljuk meg ebből a szem
pontból, elsősorban az V. és VII. parancsolat elprédikált m agyarázatait. 
A N agykáté ugyanis H itvallási iratunk, m elynek ta rta lm i vállalására lel- 
készi eskünkben elköteleztük m agunkat.

11. Hazai egyháztörténetünk is a példák valóságos tárháza. K orkér
déseket szólaltatnak meg Skaricza Máté, vagy Szkhárosi H orvát András 
énekei, m elyek nem csak egykor, hanem  végre valahára  m a ú jra  gyüle
kezeti használatban vannak, teh á t nem  em lékek csupán, hanem  ható té 
nyezők.

12. Bornem isza Pétert nem csak azért em lítem  az előzőeknél is 
hangsúlyosabban, m ivel elsősorban prédikációi nagyszám ban m arad tak  
fenn, hanem  azért is, m ivel Postilliában és Ördögi K ísértetekjeiben fe l
vonu lta tja  korának  szinte valam ennyi szám bajövő nagyurát, elm ondja a 
szélesskálájú társadalm i bűnözést — az egyénieket sem elhallgatva! — 
és felfedi nem zetének égető problém áit. Példái olyan bőségesek és plasz
tikusak, hogy h a  Bornem isza életm űve hiányoznék, akkor az utókor 
helyenként egyáltalán nem  tudna beletekinteni a XVI. század m ásodik 
felének „m agyar valóságába”. Pedig Bornem isza sem m i „többletm unkát” 
nem  végez: „csak” (!) igét hirdet.

Szavak és te ttek  kapcsolata, m in t „politikum "

K itérőnek látszik, mégis szólni kell róla, m ert tém ánkkal szoros ösz- 
szefüggésben van.

13. Ebben a nehéz és bonyolult kérdéskom plexum ban még aránylag 
a szavahihetőség  p rob lém ája a  legegyszerűbb. H a a  k ritikus népi szólás
m ondást, — „vizet prédikál és bort iszik” — m in t egyfajta igehirdeté
sünkre tekintő  igényt állítjuk  m agunk elé, akkor fe ladatunkat azzal kör
vonalazhatjuk  a legtalálóbban, hogy „ne p réd iká ljunk  vizet, h a  egyszer 
b o rt iszunk”. M ás szóval: prédikációnk em berek előtti h ite le  azon áll, 
vagy bukik, hogy szavaink m ögött ott van-e  a  tett-fedezet, vagy pedig 
hom lokegyenest m ást csinálunk-e, m in t am it m ondunk. M indez hang
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súlyozottan áll m indarra, am it az igehirdetés politikai feladataként je 
löltünk meg. Vagyis: demagóg szólam m á silányul a legigazabb szociális 
m ondanivaló is, ha h irdető je antiszociális, egoista életviteléről híres, a  
szónak és te ttnek  ez a  te rü le te  alaposan fel van térképezve, úgyhogy 
i tt  m ár nincs m in  vitatkozni.

14. Ide tartozik, ugyanakkor mégis m ár egészen más te rü le t az isteni 
ige és isteni te tt kapcsolata. V ita thata tlannak  látszik, hogy a  kettő  m in
dig együtt já r, és hogy m indig van h atása  is. De m ár a  ha tás  különböző: 
lehet „pozitív” (pl. m egtérés), és lehet „negatív” (pl. megkeményedés). 
S noha m egállapításaink igazsága nyilvánvaló, m égis aján la tos várni a 
„kézenfekvő végeredm ény” rögzítésével, és anny it m ondani csupán: ha 
ahhoz a részeredm ényhez  ju tok  hogy az Isten  soha nem  beszél a  leve
gőbe!

15. Hogy m ennyire helyénvaló ez az óvatosság, az azonnal kiderül 
akkor, h a  az isteni ígéretek és isteni te tte k  te rü le té re  tekin tünk. M áris 
csődöt m ond az „egyidejűség” kapcsolatsém ája, m ert hiszen az ígéretek 
(Évának, Á brahám nak, V álasztott Népnek, prófétáknak) és a  beteljese
dések között évek (m int pl. Izsák esetében), évszázadok, sőt évezredek 
(m int pl. Jézus esetében) te lnek  el. S akkor még nem  is te ttü k  fel a közel 
két évezrede ak tuális — b ár kétségtelenül cinikus kérdést: „Hol van az 
Ö visszajövetelének ígérete?” !

Ezen az alapon világossá válik, hogy a „m últidejűség” kapcsolatsé
m á ja  m agától összeomlik, m in t például egy olyan m egközelítésben, mely 
szerin t Isten  igéjét az jellemzi, hogy „először le tt elvégezve, s csak u tá 
n a  szóvátéve”.

I tt egyébként Isten  szabadságába és titk áb a  ütközünk, m ely n em 'e n 
gedi, hogy sém ákba gyömöszöljük — sem  igéjét, sem te tte it. A nnyit azon
ban bízvást m ondhatunk — m integy „végeredm ényként”, hogy Isten m in
dig m eg tartja  szavát, beteljesíti ígéreteit.

16. U toljára em lítem  a szó és te tt kapcsolatának egy olyan te rü le
tét, am ely tém ánk lényegét érinti. Ez a kapcsolat az igehirdetés és az 
igehirdetői sorsvállalás között á ll fenn. Az igehirdetés, mely — m int 
korábban tisztáztuk — m indig hallgatókra irány íto tt beszéd, egyben 
vissza is hat az igehirdetőre; nem csak úgy, m in t „a gyülekezet egyik 
ta g já ra”, hanem  egészen sajátos és egyedi módon úgy is, m in t „hírnök
re  és követre!” M ás szóval: az elm ondott igehirdetésnek az igehirdetőre 
vonatkozó hatása abban is m egnyilvánul, hogy következm ényei vannak, 
m elyek igen gyakran kedvezőtlenek, m égsem tanácsos k ité rn i előlük. 
Feltűnő, hogy ez az összefüggés á ltalában  hom ályban szokott m aradni.

Talán ez a  tisztázatlanság az oka annak, hogy olyan gyakran röp
pen föl az íté let: „ . . . e z  csak beszél, de nem  tesz (tett) sem m it!” Vagy, 
hogy a lelkészi közvélemény szin tjére em elten egészen term észetes, szin
te  m agától értetődő az olyan látásm ód és m agatartásigény, m ely szerint 
„tegyük is, am it m ondunk” ; illetve: „ne m ondjuk, ha nem  tesszük”.

Úgy gondolom: i t t  egy teológiai röv idzárlatró l van szó. Isten Igéjé
ről problém ázgatások nélkül elfogadjuk azt, hogy a szó — te tt is. De 
h a  ugyanazt az Isteni Igét a préd ikátor á ltal ak tualizáltán  m egszólaltat
va halljuk, akkor az m ár „csak beszéd”, am ihez hozzá kell ragasztani 
(netán: inkább eléje kell kapcsolni!) még valam i „ te tte t” is! M iért?!

Félreértés ne essék. Én nem  a jó ügyeket tám ogató bárm iféle külön 
akciók ellen beszélek. Én az igehirdetésről beszélek: az igehirdetésről, 
m elynek tartalm a, hatása, és az igehirdetőre nézve törvényszerű követ
kezm énye van. Nem a locsogásról beszélek: a locsogásról, m elynek nincs 
se tartalm a, se hatása, se következménye!
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Idézzük fel ú jra  Jerem iás alak já t, prófétai szolgálatát, sorsát. K u
tassunk gondosan utána, hogy vajon volt-e valam ilyen különleges „plusz
te tte”, — igehirdetésén kívül, — am ivel k int, gyalázatot, fogságot és m ar- 
tírium ot szerzett m agának? Nem de egész élete, s ezen belül kiem elkedő 
m értékben igehirdetése  volt az a botránykő az ú tkeresés össznépi izgal
m ai között, am i törvényszerűen m egszabta sorsát is, . . .  s am i elől nem  
fu to tt el, b á r nyilván m egtehette volna!

V illantsuk fel m ég egy p illana tra  Bornem isza  a lak já t is. A kassai 
Feledi L estár kap itány  botütéseit, vagy bécsi zaklatásait, sokféle üldöz
tetését, fogságait és szabadulásait, egész hányato tt életét számon ta rtju k  
és a katolicizm us—protestan tizm us küzdelm einek cím szava alá soroljuk. 
T udjuk: m indez prédikációi m ia tt éri. A zt azonban m ár kevésbé szok
tuk  em legetni, hogy patrónusa iva l: a Salm  grófokkal is m eggyűlik a  baja  
és földönfutóvá válik  — ugyancsak prédikációi m ia tt; . . .  am int a koráb
ban elm ondottak  u tán  nem  is  csodálkozhatunk. Viszont m egkérdezhetjük:, 
vajon m ásként prédikál, m in t eladdig, vagy vajon katolizál, vagy tán  
éppen hűtlenséget követ el kegyurával szem ben? És tud juk  a  választ 
is: egyik sem következik be, ugyanaz a  Bornem isza ugyanazt az evan
gélium ot h irdeti élesen és életesen, s felfedi közben az agyonkoz
m etikázott konfliktusállapotot, és válla lja  a törvényszerűen bekövetkező 
kedvezőtlen sorsalakulást is. I tt  sincs „több let-te tt”, igehirdetés van csu
pán, m égis ki m ondhatná, hogy — „csak beszél” ?!

Igehirdetésünk — ha abban helyt kap a jól é rte tt politikum  —  
szükségszerűen hordozza sokrétű hatása  között azt is, ami a mi sorsunk 
alakulását befolyásolja és meghatározza. V állalása „ te tt”, méghozzá é let
re  szóló.

K ét prédikációrészlet

17. Illendőnek  tartom , ha a cím adta személyes kérdésre személye
sen és konkrétan  válaszolok két prédikációrészletem  közreadásával. 
Azonkívül szükségesnek  is ta rtom  abból a  szempontból, hogy kiki hoz
zám érhesse a m agáét az enyém hez; kiigazíthassa tévedéseim et; el ve
hesse belőle azt, am i szükségtelen többlet; hozzátehesse azt, ami h iányt 
pótol; s ezen az úton haladva kiform álódhasson a rem élhetőleg jó a lap 
elvek m inél jobb gyakorlati megvalósítása.

Közölt példáim  gyengéje lehet, hogy nem  „tegnap” szólaltak meg; 
előnye viszont, hogy valóban  elhangzottak — méghozzá ebben a form á
ban — a takácsi tem plom  szószékén.

18. Ú jév napja, 1970. jan u ár 1.
Textus: 1 K or 3,9—15.
A lapgondolat: a józan tervezés és várakozás útja.
1. . . .
2. Igénk a józan tervezés és várakozás ú tjá ra  terelget, am ikor 

aranyró l és szalm áról szól; az építőanyagokról: az értékesről és az é r
téktelenről. A kifejező képben term észetesen elénk rajzolódik az építő 
em ber a lak ja  is, hogy félreérthete tlenné tegye: cselekvő hozzájárulásunk  
nélkü l nincs építés!

A rany és szalm a is akad m ajd  1970-ben. Tudósok ú jabb  nagyszerű 
felfedezésekre ju tnak : ta lán  m egtalálják  a  rák  szörnyű betegségének 
gyógymódját, mely „aranyat” érne; de a  hatalom  ördögi igézetében k u 
ta tnak  m ajd  az eddigieknél még pusztítóbb („hatásosabb” !) fegyverek 
u tán  is, és k ikísérletezik „alkalm asságát” az indokínai dzsungelek nád 
viskóinak népén, m ely viszont csak „szalm a”. M űvészek a k im ondott és a
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le ír t szóban, dallam ok szárnyán, színpadokon, mozik vásznán és a tévé 
képernyőjén eszméltető és jó ra  serkentő ta rta lm a t nyú jtanak  m ajd, ami 
„a ran y ” de lesz helye még bőven a habkönnyűnek, a zűrzavarosnak és 
a  tartalom  nélkülieknek is, am i bizony csak „szalm a”. Találkozhatunk 
m ajd a hűségnek, szeretetnek és önfeláldozásnak m egindító példáival is, 
am i „arany” ; de nem  m arad  el m ellőlünk az elképsztő felelőtlenség csa
ládban vagy a közutakon, nem  m arad  el a m aga érdekéért „ölni-kész” 
m agatartás példája sem, am i m egint csak „szalm a”. Dolgos kezek m il
liói tovább építik  és szépítik körü lö ttünk  új világunkat és társadalm un
kat, am i „arany” ; de ugyanakkor m aradnak  kezek tunyán ölekbe ejtve 
ott, ahol tenni kéne, m aradnak  lábak legyökerezve ott, ahol m enni kéne, 
és m aradnak  a jkak  ném án o tt ahol szólni kéne am i változatlanul csak 
szalm a”. Lesznek híveink akik a jó lé rte tt ige fényében hálás örömmel 
szegődnek el az em berm entő — őket is m egmentő! — K risztus em ber - 
m entő-szolgálö követeiül am i „arany” ; de m aradnak  még szép számm al 
olyanok is akik  m egelégednek berögződött vallásosságuk k iüresedett ke
reteivel, s a váltság haszonélvezőiként csak kapni akarnak, adni nem, 
— ami ism ét és á té rték e lh e te tlen ü l. . .  csak „szalm a”.

Ezért döntő szám unkra 1970 induló ú tján  a különbségtétel és a cél- 
tudatosság.

3 ...  .
19. Szenthárom ság után 14. vasárnap, 1970. augusztus 30.
Textus: És 32,15—18-
A lapgondolat: Istennek „úgyis m indegy” ?!
1___
2. Istennek az sem  m indegy, hogy m i van em beri kapcsolataimmal. 

Sokszor halljuk  és olvassuk, hogy „közösségi társadalom ban” élünk. Nem 
is olyan régen még m agunk szántogattunk földjeinken: jobbára „családi 
ügy” volt, m it és hogyan term elünk, k ivel és m ikor beszélünk, és hogy 
egyáltalán érdekel-e a  „m ás gondja”.

Ám a kollektivizálás nem  csak azt jelenti, hogy az egybem ért h a j
dan i nadrágszíjparcellák  helyén trak to rok  serénykednek, hanem  azt is, 
hogy egy-egy m unkacsapat tag jakén t dolgozunk a mezőn, a csibenevelő
ben, a m ajorban, vagy a fafeldolgozó m elléküzemben. Pápai és győri 
gyárakba százak „ingáznak” naponta, vonaton és buszon és m unkahelyen 
találkoznak másokkal, egymással, és egym ás problém áival.

Bealkonyult a  robinson-életform ának, az „előkelő elszigetelődésnek”, 
és részt kell vállaln i közös ügyekben. Üj életünk  kikerü lhete tlen  törvé
nye ez. „Jogosság, igazság, békesség”, m in t életszükséglet éppen ebben 
az em bertársainkkal való sűrűbb — és akaratunk tó l sokszor független — 
találkozásokban kap értelm et és súlyt. És a felelősség szorítását is így 
érezzük igazán, am ikor m agunkon, vagy másokon tapasztalnunk kell a 
közömbösség, esetenként még éppen a kím életlenség bűnét. A „kis csa
lád” régi képletében ta lán  nem  is olyan feltűnő, h a  „élünk — m agunk
nak ”, de m egváltozott társadalm i helyzetünkben m indez m ár egyszerűen 
ta rth a ta tlan ! Az évezredekkel ezelőtt elhangzott prófétai szó igazság
ról, jogosságról, békességről így  erősödik fel a m ában, hogy in tését vég
re  felfogjuk: „em berek élnek körülöttünk, sorsuk alakulása nem  hagyhat 
hidegen” !

És bealkonyult a robinson-életform ának azért is, m ert újság, rádió, 
tévé „napra készen” szállítja a  h íreket o tthonaink csendjébe távoli tá jak 
ról: nem  kis p letykákat, hanem  egész népek sorsalakulását; nem  csipp- 
csupp „tyúkpereket”, hanem  a m egm érhetetlen szenvedések nyom orúsá
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gait. M egrázott a  T isza-vidéki árv ízről készített riportsorozat, m ert em ber
közelbe kerü ltek  a képernyőn elénk rajzolódó könnyes arcok, s átérez- 
tünk  valam it a  ha jlék ta lanná válás gondjából. És á t kellett éreznünk 
valam it — gyors képváltás u tán  — abból a szörnyűségből, mely k iü lt oly 
sok öreg és fia ta l v ietnám i arcra, és v ib rált szemeikben, m iközben m ar
cona fegyveresek között botladoztak el felgyújto tt kunyhóik m ellett a 
nagy bizonytalanságba; hogy többé m ár ne tu d ju k  nyugodt lelk iism eret
tel m ondogatni, K áin -indu latta l m agunkat igazolni: „mi közöm hozzá? . ... 
avagy őrzője vagyok-e? . . . ” !

Amilyen m értékben bom lik ki a régi prófétai ige m ai ta rta lm a  igaz
ságról, jogosságról és békességről, olyan m értékben döbbenünk rá  egyre 
inkább arra, hogy van tanuln ivalónk  bőven, és hogy a leckét Isten  ad ja  
fel nekünk.

De legyünk bizonyosak abban, hogyha tenn i kezdjük, — mivel Isten 
ad ja  feladata inkat —, hatása  em bertársaink  között tovább fut, szétárad  
m in t a tűz láng ja  a szélben.

3. . . .

összegezés

20. Igehirdetésünk akkor felel m eg isteni céljának, h a  nem  elég
szünk meg „szövegrecitálással”, hanem  — feladatunkat felism erve — 
„szövegrealizálásra” törekszünk. Vagyis: alka lm azzuk az egyszervolt 
konkré t szituációban elhangzott isteni üzenete t a saját — adott — tö r
téneti helyze tünkre  és a benne élő konkré t emberre, term észetesen m a
gunkat se véve ki a  sorból. Ez az igehirdetés „politikum a” Nem mi 
zúdítjuk  elő, vagy préseljük  ki m agunkból — úgy kapjuk. Éppen ezért 
nem  büszkélkedünk vele, de nem  is fé lü n k  tőle, és nem  is fin torgunk  
fölötte. Sőt inkább: igyekszünk figyelni korunkra, m elybe beleszülettünk: 
embertársainkra, k ik  körü lö ttünk  élnek; és Istenünkre, k inek  Igéje nem  
m úzeum i kuriózum  és relikvia, hanem  m egtartó  erő és eligazító fény.

Magassy Sándor

HELYREIGAZÍTÁS

A Lelkipásztor 1975. április szám ának 210—211. lap ja inak  a folya
m atos olvasást zavaró h iba vafn. A  210. lapon levő szöveg helye helye
sen a 211. lap m ásodik bekezdése u tán  van, s így olvasandó.

489



Szemle
„Miért lettünk ateisták?’7

Pozsonyban je len t meg a „M iért le ttünk  ate is ták?” c. 171. oldalas 
dokum entum -könyv. 23 olyan em ber vallom ását tartalm azza, akik  egy
ko r a legkülönbözőbb vallásokhoz ta rtoztak  s akik  foglalkozásra nézve 
is sokfélék. V alam ennyien a rra  a kérdésre ad tak  választ: „M iért le ttünk  
ate is ták?”. S ajá t tapasz ta la ta ikat m ondják el. Szám unkra a könyv abban 
n yú jt segítséget, hogy a szekularizáció problém áját ebből a szempontból 
is fontolóra vegyük. M ert — am int erre  az előző is u ta l —„ha az olvasó 
elgondolkodik bárm elyik elbeszélő sorai felett, m indegyikben m egtalál
ja  sa já t élményeinek, élettapaszta latainak  nagy részét”. Tehát e vallo
m ások messze tú lm ennek a szereplő 23 em ber egyéni élettapasztalatán  
és személyes vonatkozásain. Ilyen értelem ben a könyv nagyon sok mai 
em ber élm ényanyagát hordozza és jelképezi. E lgondolkodtató tartalm i 
jellegzetességei és sokakat érin tő  tanulságai m ia tt érdem es a könyvvel 
részletesen foglalkozni.

I. A  válaszadók közös jellemzői.
1. V alam ennyien szegény családokból szárm aznak. M indegyikük 

gyerm ekkorát döntően m eghatározták az I. világháború előtti, m ajd  a 
ké t v ilágháború közötti rossz gazdasági állapotok. „Szülőfalum ism ert 
volt nyom oráról” (48. o). „Apám  éhbére még a tengődésre sem volt ele
gendő” (u. o.). „Nincs olyan szó, am ely kifejezhetné akkori le írhata tlan  
nyom orunkat és m egaláztatásunkat” (67. o). „Nehezem re esik az akkori 
dolgokra viszaem lékeznem  — ír ja  egy költő —, m ert m a m indez alig 
tűn ik  h ihetőnek” (85. o.). „A község lakosai, nagyrészt földm űvesek 
voltak. V alaha keskeny földcsíkokon és apró réteken  robotoltak a m eg
élhetésért. Az ősöktől örökölt régi m ódszerekkel dolgoztak az em berek, 
s ez is oka volt, hogy m inden erőfeszítésük ellenére állandó tanyát vert 
itt a  nyomor, a nélkülözés” — em lékezik vissza egy m unkásnő. (167. o.)

2. Valam ennyien  szigorú vallásoktatásban részesültek. „Egyetlen va
sárnap  sem m ulasztottam  el az istentiszteletet.” (14. o.) „Az iskolai vallá
sos nevelés gyakorolta rám  a legnagyobb befolyást. Fokozatosan igen 
buzgó evangélikussá váltam .” (u. o.) „Ű rvacsorára jártam , hogy megtisz
tu ljak  bűneim től.” (15. o.) „A szigorúan vallásos nevelés m ellett gyer
m ekkorom ban hato ttak  rám  erősen a babonák is.” (26.) „G yerm ekkorom 
ban nagy hatással voltak rám  az ú rnap i körm enetek.” (32. o.) „Az elvi
selhetetlen nyom or és éhség ellenére szüleim  szigorúan vallásos szel
lem ben neveltek.” (48. o.) „M ikor apám  a vizsgáztatásnál m egállapította, 
hogy nem  tudom  az im ádságokat, nagy verést kaptam , am ire még ma 
is em lékszem és azt hiszem, nem  felejtem  el, míg élek.” (49. o.) „Anyám 
vallásosságra és szerénységre nevelt. A szegény legyen szerény, így ta r
totta. Ne zúgolódjék sorsa ellen, m ert így rendelte az Ű risten.” (55. o.) 
„Vallásosságomért és a katekizm us ism eretéért szentképekkel ju ta lm az
tak .” (56.) „Szüleim, sa já t példájuk nyomán, mélységesen vallásos szel
lem ben neveltek.” (74.) „Az árvaházi rendszeres vallási nevelés döntő 
jelentőségű volt vallási tudatom  m egerősítésében. A vallási érzelm ek 
m indennapi szükségletté váltak .” (141.) „M inden gondolatom at a vallási 
dogm ák tisztelete hato tta  át.” (162.)
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3. Valam ennyien  hosszú úton, lassan ju to ttak  el az ateizmusig. „A 
vallási nevelés m aradványainak  leküzdése rendkívül nehéz problém át 
je len tett szám om ra és hosszú évekig e lta rto tt.” (59. o.) „Göröngyös és 
tekervényes volt az én u tam  a vallástól az ateizmusig. Nem volt könnyű 
és senkinek sem kívánom , hogy ugyanezt az u ta t m egjárja .” (64. o.) „Az 
én utam , az értelm iségi dolgozó ú tja  a tudom ányos ateizm ushoz rendkí
vül bonyolult, hosszú és nehéz ú t volt. (80.) „Még azt is szeretném  m eg
jegyezni — ír ja  Vojtech M ihálik költő —, hogy a világnézet kérdésé
ben beálló alapvető változás ugyan egy bizonyos és az em ber szám ára igen 
fontos percben következik be, de ez a hosszabb időszak eredm énye, 
gyakran anélkül, hogy ezt tudatosítanánk. A végső ösztönzés néha látszó
lag lényegtelennek és csekélynek tűnik, de ez m ár csak a betetőzése 
m indannak, am i bennünk  éveken á t felhalm ozódott.” (88. o.) „A vallással 
való szakításom  folyam ata gyerm ekkorom tól m ajdnem  felnőtt koromig 
ta rto tt. (104. o.) „Az esem ények százai rend íte tték  meg vallási hitem et, 
kételyeket ébresztettek  bennem .” (111. o.)

II. Ind ítékok és tényezők az ateizm us ú tján
1. Ellentm ondás a szem élyesen idealizálódott Isten-kép  és a való

ság között. „V esebajt kaptam . F elte ttem  m agam ban a kérdést: ha való
ban létezne valam ilyen igazságos és m indenható Isten: nem  bün te tné eny- 
nyire a jó és becsületes em bereket. Sorsom at az orvosok és nem  pedig 
Isten kezébe helyeztem .” (18. o.) „A nyám at 9 gyerm ekkel áldotta meg 
Isten, de m egélhetést nem  adott hozzá.” (57. o.) „Am ikor rádöbbentem , 
hogy anyám  soha többé nem  té r  vissza, haragudni kezdtem  Istenre, aki 
ezt így ak a rta”. (61. o.) „V isszapillantottam  a m últba és ism ét felidéztem  a 
p ro le tár nyom or képét és a m indenható  Ű ristent, akihez im ádkoztam  s 
aki sohasem  hallgatta  meg kérésem et.” (142. o.)

2. Ellentm ondás a keresztyén felebaráti szeretet és erkölcs és a gya
korlat között.

a) E gyházunk viszonylatában: „Egy Istenben h ittünk, de kölcsönösen 
gyűlöltük egymást. A lu theránusok  és katolikusok halálos ellenségként 
álltak  szemben. Az isten tiszte le tre m enet e lkerü lték  egymást, m in tha pes
tissel fertőzöttek  le ttek  volna.” (56. o.) „Láttam , m ilyen gyűlöletet szíta
nak  a vallások. L áttam : m ennyi viszály fordult elő az egyes családokban 
csak azért, m ert a  családtagok m ás vallású, katolikus, evangélikus vagy 
zsidó em berekkel érin tkeztek .” (116. o.) „S az egyházak nem  harco ltak  e 
gyűlölet ellen, sőt, te ljes erővel tám ogatták  ezt a viszálykodást.” (u. o.)

b) Papok életében: „A m inistrálásnál olyan dolgokat hallo ttam  és lá t
tam , am i sem m iképpen sem egyezett m indazzal, am it a  h ittanórán  ta 
nítottak. Evésről, ivászatról hallottam , sőt még nőkről is. A többit pedig 
mi gyerekek hozzáképzeltük. Ekkor, 15—16 éves korom ban jö ttem  rá, 
hogy it t  valam i nincsen egészen rendben.” (34. o.) „Csak fokozatosan, a 
felsőbb osztályokban lá ttam  m ind világosabban, hogy a papok sem élnek 
« vallás parancsolatai szerint.” (50. o.) „A m i papunk  egyik legjellegze
tesebb tu lajdonsága a pénzéhség volt. Nem törődött azzal, hogy az éhező 
kisparasztok, földtelenek és m unkások fa la t kenyerét vette  el, és hogy 
a híveknek inkább az ő anyagi segítségére le tt volna szükségük, nem  
pedig fordítva.” (51. o.) „A papokról m indig tudtam , hogy csak sa já t 
jólétükkel törődnek, azt helyezték előtérbe, s a többiek szám ára csak a 
vigasz szavait ta rtogatták .” (68. o.) „A papunkról m indenki tudta, hogy 
nagyon fösvény. Az elhunyt hozzátartozó üdvösségéért m ondott im ájá t 
alaposan m egfizettette; különben nem  volt hajlandó  im ádkozni.” (161. o.)
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Többször szerepel a hitoktatás  kérdése is: „Anyám, b á r  otthon m in
dig, még m a is imádkozik, tem plom ba nem  jár. Azóta haragszik a pa
pokra, am iért a h ito k ta tó . egyszer nádpálcával durván  m egverte egyik 
leány test vérem et.” (33. o.) „A káplán  h ittanórán  hozzám lépett, megfogott 
a gallérom nál és nagy hangon k ije len te tte  az egész osztály előtt, hogy 
nagyobb disznó vagyok, m in t am ilyent leöltünk. A gyerekek kinevettek, 
én pedig sírva fakadtam . Persze, a „disznó” gúnynév még sokáig ra jtam  
m aradt. A káplán  durvasága még nagyobb ellenszenvet válto tt ki ben
nem  a vallás és a tem plom bajárás irán t” — ír ta  az a kétgyerm ekes édes
anya, aki így fejezte be vallom ását: „K ét gyerm ekünket szocialista szel
lem ben neveljük, a vallást nem  ism erik, és meg vagyok győződve arról, 
hogy egyszer hálásak  lesznek ezért nekem .” (83. o.) „Pálcával verték  a 
h ite t a m ezítlábas, kócos gyerm ekekbe.” (147. o.) „A pap h ittanórán  úgy 
bán t velünk, m in t a lovakkal; veréssel ak a rt kordában ta rtan i.” (162. o.)

c) Szülők életében: Tem plom bajáró szüleire em lékezik vissza egy 
m unkásasszony: „Barátságos mosollyal, tá r t  karokkal fogadták a ven
déget, s am int k ite tte  a lábát, m egrágalm azták. Így nőtt bennem  las
san a bizalm atlanság és elégedetlenség . . . ” (56. o.)

d) Egyéb, tem plom ba járó em berek életében: „M egvolt a vélem é
nyünk a m estereinkről is. F áradha ta tlanu l azt szajkózták, hogy isten
félők és engedelm esek legyünk, de vasárnap  délelőtt is dolgoztattak ben
nünket. A vallásos em berek vasárnap  is kizsákm ányolták inasaikat és 
többi alkalm azóttukat.” (113. o.) „M egfigyeltem a keresztyén erkölcs fel
színességét, sőt ham isságát. Sok olyan ismerősöm, aki form álisan nagyon 
vallásos volt, m indennap égnek em elte kezét a tem plom ban és im ádko
zott, a  tem plom on kívül álszent, becstelen és önző életet folytatott.” 
(170. o.)

M indezeket a tapasztalatokat és következm ényeit két helyen is 
összegzi a könyv: „Először kételyek gyötrik az em bert a h it egyes té 
te leit illetően. Az íro tt szavak és tények összehasonlításakor m egállapít
ják, hogy a h ite t h irdetők cselekedetei ellentétben állnak  tanításaikkal. 
Az egyszerű, de a képzett em berek nagy részénél is többnyire ez az első 
útjelző.” (9. o.) „A vallásról és az egyház küldetéséről életem  folyam án 
gyakran gondolkodtam. E rre az késztetett, hogy sok m indent tapasztaltam , 
am elyek sem m iképpen sem egyeztethetők össze a vallási tan ításokkal.” 
(159. o.)

3. E llentétek a gazdagok és a szegények között
„Meggyőződtem róla, hogy az egyház egész szociális po litikája  az 

osztályok együttm űködését, a szeretetet és igazságot h irdető elm életei
vel együtt csupán a rra  szolgál, hogy elfedje az em bernek em ber általi 
kizsákm ányolás kegyetlen, szomorú valóságát” (23. o.) — ír ja  egy volt 
kát. papnövendék, aki papnak készült, hogy „harcba vezethesse a töm e
geket a grófok és nagybirtokosok ellen.” (19. o. „A falubeli értelm iség és 
jóm ódú gazdák külön padokban ü ltek  a  tem plom ban.” (28. o.) „Még a 
tem plom ban is lá ttam  a m egkülönböztetést. A tisztelendő ú r  — az 
Isten szolgája — nem  szívesen á llt szóba a szegényekkel, inkább a gaz
dagokkal beszélgetett.” (45. o.) „A tex tilm unkások harcában  k itűn t, hogy 
a  vatikán i kap italisták  szem ernyivel sem jobbak a többi kapitalistánál 
és éppen olyan kizsákm ányolok. A kapitalizm us ellen fo ly ta to tt kem ény 
harcokban m egism ertem  a papok igazi arcu la tá t.” (139. o.) „Inkább im ád
sággal táp lá ltak  m inket, m in t kenyérrel.” (151. o.) „K risztus szavai sze
r in t előbb ju t á t a teve a tű  fo k á n . . .  Ám az evangélikus pap mégis 60 
h ek tár egyházi földet és 60 h ek tár sa já t földet birtokolt. A hívőktől pe
dig évente 110 m ázsa búzát, valam int 100 m ázsa fá t ha jto tt b e . . .  b ár
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tudta, hogy ilyen vagyonnal nehezebben ju th a t a m ennyországba. E rről 
azonban m ár nem  beszélt a népnek.” (155. o.) Ugyanaz, aki a fentebb 
idézett részben ezt ír ja : „M inden gondolatom at a vallási dogm ák tisz
telete hato tta  á t”, később így ír: „M ind világosabban lá ttam  az ellentétet 
a gazdagok és szegények között, és sokat gondolkodtam  ezer! H ovato
vább m ind közönyösebbé váltam  a vallással szemben.” (163. o.)

4. Ellentm ondás a békehirdetés és háborús egyházi magatartás kö 
zött.

E rre tö rtén ik  a legtöbb és leggyakoribb utalás. „A gárdisták  m ind
ezt a fasiszta vérengzéseket a Tiso vezette papok áldásával és a  h itleri 
korm ány irányításával követték el, am elynek katonái derékszíjuk csat
ján  a »Gott m it uns« felírást viselték. Ezek a szörnyű te ttek  nem  egy 
em ber h ité t m egingatták.” (80. ó.) „Nagy gyűlölet ébred t bennem  m in
den iránt, am i a k lerikálfasiszta rendszerrel összefüggött, teh á t az egyház 
irán t is.” (29. o.) „Nem tud tam  m egérteni, hogy fér össze a fasiszta gárdis
ták  kegyetlensége a vallási dogm ákkal.” (41. o.) „Am ikor a  Szovjetunió 
elleni harcra  kényszerítettek  bennünket, a pap m egáldotta a fegyvereket 
és az egyház nevében felszólított, hogy Isten akaratából gyilkoljuk az el
lenséges bolsevikokat.” (46. o.) „T anúja voltam  annak, am ikor a bíboros 
m egáldott egy fegyverekkel, lőszerrel és katonákkal te lt vonatot a fron tra  
indulás előtt. Szentbeszédében többször hangsúlyozta a katonáknak, hogy 
az ellenség megölése nem  szám ít bűnnek.” (53. o.) „T anáraink soviniszta 
jelszavakkal m érgeztek bennünket, s a papok a kötelező istentiszteleten 
arró l igyekeztek meggyőzni m inket, hogy az Isten mélységes bölcsessé
ge küldte ezt a háború t az em berekre.” (96. o.) „Főképpen az ford íto tt az 
egyház ellen, hogy a papok az u rak a t tám ogatták, háborúba kü ld ték  az 
em bereket s m egáldották azokat a  fegyvereket, am elyek az én apám at 
is m egölték.” (109. o.) „Fanatikus hivő voltam ” — em lékezik vissza kato
naidejére egy m unkás, aki elbeszélése elején  így ír : „Én voltam  a pap 
kedvence. G yakran m inistráltam , s am ikor 1914-ben a fron tra  mentem , 
a legértékesebb tárgyam  az im akönyvem  volt.” A m ikor a fron tró l haza
tért, gyónni ment. „A gyónásnál b űn tudatta l bevallottam , hogy em bert 
öltem. A Tízparancsolat alap ján  azt hittem , hogy súlyosan bűnöztem. 
De Kovács főtisztelendő ú r csak azt kérdezte: M ilyen em bereket öltél? 
A m ikor m egtudta, hogy ellenséges katonák  közé lőttem  s k itün te tést is 
kaptam , ezt m ondta: „Kedves fiam , ez nem  bűn. Te a h itünkért h a r
colsz és ezzel sok lépcsőfokot te tté l meg a m ennybe vezető úton.” M iután 
ism ét fron tra  került, m ajd  orosz hadifogságba juto tt, o tt elm ent egy orosz 
tem plom ba. „A pópa nagy beszédet ta rto tt arról, hogy az orosz katonák 
Isten  segítségével elfoglalták Przem ysl erődítm ényeit és hálaim át m on
dott Istennek azért, hogy legyőzték az istentelen  ellenséget, összehason
líto ttam  az otthoni Kovács főtisztelendő szavait az orosz pópa szavaival 
és meggyőződtem arról, hogy m indketten  hazudtak. Ez döntő módon és 
örökre kijelö lte az ateizm ushoz vezető u tam at.” (153. o.)

íme, így lá tja  személyes meggyőződésének alakulását és a változá
sok okait 23 em ber. V allom ásaikat, íté le teiket m indenképpen kom olyan 
kell vennünk. Még akkor is, h a  tud juk  és lá tjuk , hogy ugyanilyen kö
rülm ények és események, csalódások és ellentm ondások m elle tt sem le tt 
m indenki ateista. M indem ellett kétségtelen, hogy nagyon sok körü löttünk 
élő em ber tuda tában  villannak  időnként hasonló m egrázkódtatások és 
csalódások az egyházzal kapcsolatosan. S m indezekre a vallom ásokra, ha 
nem  is jóvátétel, de az ak tuális felelet a  közös jövő jegyében egyes- 
egyedül a diakóniailag s tru k tu rá lt egyház és gyülekezet.

Győr Sándor
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Egyház a nagyvilágban

A Buenos Aires-i magyar evangélikus 
gyülekezet életéből

Az elm últ esztendő folyam án úgy éreztük, hogy M egváltónk élete és 
ú tja  ism eretét k íván ja  tőlünk.

A válla lt feladatokat egyre többen igyekeztek hűséggel, odaadással, 
áldozatos lelkülettel elvégezni. Ahogy nő tt a hitben, hűségben és fe
gyelm ezettségben a tagok száma, úgy bontakozott k i fokozatosan önálló
ságunk lehetőségének szem határa. B ár még m indig kevesen vannak, akik  
a közös terheket önfeláldozóan hordozzák, de m áris a kevesek példája 
nyom án ú jabbak  is részt vállaltak  és valóban elindultunk  K risztus U runk 
nyomdokain.

A következő módon igyekeztünk elju tn i közös erővel m inden m a
gyar hittestvérünkhöz, am ely azután m eghozta 20 év óta v á rt gyüm öl
csét, a teljes anyagi önállóságot:

a) Az „őrállók” száma, akik néhány még nem  ak tív  család felkere
sését vállalták, megkétszereződött.

b) Levélben és a  „H itünk” rendszeresen k iado tt és szétküldött szá
m ain keresztül felkerestük távolba szakadt híveinket, akiknek nagy ré 
sze m a m ár im áival és anyagaiakkal tám ogatja gyülekezetünket.

c) H árom  helyen lé tesítettünk  prédikáló központot olyan híveinknek, 
akik  évente csak egyszer tudnak  tem plom unkba bejönni.

d) K étszer az év folyam án P araguayba is á tm en tünk  szorványgondo- 
zó útra, felkerestük a m agyar családokat, eskettünk, istentiszteleteket ta r 
tottunk.

e) Az argentinokkal vegyesházasságban élő fiatalabb  házaspároknak 
m inden hónap utolsó péntekén hitm élyítő beszélgetéseket tarto ttunk .

f) Az istentiszteleteket azokon a vasárnapokon is m egtartottuk, am i
kor a  lelkész szórványgondozó úton volt. Ilyenkor presb itereink szol
gáltak. A lelkész szórványgondozó ú tja  alkalm ával az alkalm akon 
hetente átlag  104 gyülekezeti tag  vett részt.

g) H íveink a  te lje s anyagi önállóság eléréséhez hav i 100 000 pesó 
m egajánlásával já ru ltak  hozzá, s ezzel m ost m ár a negyedik egym ást 
követő évben m egduplázták előző évi adakozásukat, vállalva az összes 
többi k iadás m ellett a lelkész fizetését is. Zsinatunk 60 éves történelm e 
során gyülekezetünk az első, am ely elérte a teljes anyagi önállóságot! 
(Taglétszám unk a gyerm ekekkel együtt 117.)

K ijelentettük , hogy célunk nem  a m iharabbi beolvadás és felszívó
dás —, b á r  rendszeresen spanyol nyelven is szolgálunk —, hanem  h itünk  
és m agyarságunk fenntartása . E cél érdekében több m in t 100 m agyar 
nyelvű istentiszteletet tarto ttunk . M agyar nyelvű óvodát és vasárnapi 
iskolát ta rtu n k  fenn. M agyar nyelvű hittankönyvet á llíto ttunk  össze és 
ad tunk  ki. Tám ogattuk a m agyar cserkészetet, a  Zrínyi önképzőkört és 
a hétvégi m agyar iskolát.
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A gyülekezet tagjaitó l az eddigieknél nagyobb részvételt, fegyelm et 
és áldozatvállalást kértünk , s Istennek legyen hála, kap tunk  is. Ennek 
köszönhető, hogy a hosszú évek során e lm arad t javítási m unkák legna
gyobb részét elvégezhettük. Tem plom unkat és pap lakunkat a zsinat a 
gyülekezet tu la jdonába ad ta  át. A vasárnapi iskolát egyetem ista diákok 
vezették. G yülekezetünk nő tag jai példaadó diakóniai szolgálatot végez
tek. Rendszeresen látogatták  és tám ogatták  a jósé c. pazi evangélikus 
és a p ilá ri öregotthonok lakóit élelemmel, ruhákkal, cipőkkel, orvossá
gokkal. H úsvétkor és karácsonykor autóbusszal gyülekezeti o tthonunkba 
szállítottuk őket, ahol istentiszteleten, m agyaros ebéden és m űsoros dél
utánon lá ttu k  őket vendégül. Az északi tartom ányban  tö rtén t árv izek
kor ruhanem űt és pénzt ju tta ttu n k  el a károsultaknak.

Ö kum enikus lelkészi szolgálatunk kilépett a m agyar keretekből.
Az elm últ év elteltével dicsérjük  és m agasztaljuk Istenünket, hogy 

m egtarto tt m inket és valóban erős várunk  volt.

(Részletek Hefty László évi lelkészi jelentéséből)
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Az igehirdető műhelye
 

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP
Gál 3,15—22

Megtérés törvényeskedésből

M űhely forgácsok

Az ado tt tex tus és az egyházi esztendő összefüggése problem atikus. 
„A h it  cselekedetek nélkü l halott” — tételben fogalm azódik vasárnapunk  
jellege. Konszonál az irgalm as sam aritánus példázata Lk 10,25—37 sza

kaszból. De hogyan illeszkedik ebbe az összefüggésbe P ál harci levelé
ből a  szószéki te x tu s? ! . . .  igaz, hogy az idén o ltá r előtt felolvasandó pél
dázat egy dialógushoz kapcsolódik Jézus és a  buktató  szándékú törvény
tudó között: „m it cselekedjem , hogy az örök életet vehessem ?” s b á r Jé
zus elm ondatja alattom os partnerével a szeretet kettős nagy parancso
latát, m akacsul folytatódik a kibúvó és az ellen játék : „de ki az én fele
bará tom ?” így a vasárnap  evangélium ának kerete m ár halványan u ta ln a  
arra , hogy nem csak a  h it halo tt a  cselekedetek nélkül, hanem  a cseleke
de t is halott a hit nélkül. M indkét esetben a  „halott” megjelölés azt je 
lenti, hogy nincsen benne szeretet, tehá t üres, tartalm atlan , hiányzik be
lőle Isten  országának ereje és szépsége.

R itka nehéz a szöveg megértése. Amúgy sem könnyű P ál tolm ácso
lása  m anapság. De szakaszunk a szokásos m értéken felüli m agyarázat
ra, ford ításra szorul. Első hallásra-o lvasásra alig érthető. Tanácsolom  is 
az igehirdetőknek, hogy egyszuszra olvassák el az egész galatalevelet, 
m ajd  u tána többször hangosan, lassan, ízlelgetve a  m ondatokat m inél 
több nyelven a görög eredetitől kezdve.

Ügy gondolom, hogy a cselekedet nélküli h it és a h it nélküli csele
kedet pólusai felől tám adó ívfényben kell a példázat felől „színesen”, 
tex tusunk  felől „meggyőzően” k ife jten i a szolgáló szeretet „kiváltképpe- 
n i” útjá t!

A  kinyila tkozta tás m enetrendje

Az alapok tisztázása nélkülözhetetlen. Félreértés, ham is tan  vagy 
téveszm e tönkre teszi az ügyet. M elyik ú t vezet a célhoz? A  törvény  
vagy az evangélium ?! m indig akadtak  az egyháztörténetben olyanok, 
a kik  sem m ire se becsülték a törvényt. Vagy alacsonyrendű vallásosság 
tényezőjének ítélték  vagy egyenesen ellenséges, a lelki életet veszélyez
tető  faktornak. A ntinom isták és libertínusok szek tá ja  végigkíséri az egy
ház ú tjá t. Viszont nem csak az apostoli korszakban, hanem  m ind a m ai 
napig akadtak  bőven olyanok, ak ik  m in t P ál ko rtársa i és ellenfelei, az 
ábrahám i ígéret ú tjá t a Sínai hegyen lá ttá k  célhoz érkezettnek. Szerin
tü k  a törvény a csúcs. Ezek a törvényeskedők felekezetének tagjai, akik  
azt hiszik, hogy a törvény cselekedetei engesztelik ki a haragvó Istent, 
teszik jóvá a bűn pusztítását, te rem t pozitív kapcsolatot em ber és em ber 
között s végül a törvény irán ti engedelm esség győzi le a halált, hiszen 
a m egszolgált ju ta lom  nem  m aradhat el az utolsó bérfizetés napján.
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Figyeljünk az apostol érvelésére, hogy helyére kerüljön  m inden, el
igazodjunk a törvény illetve evangélium dolgában és a megtisztított, 
ren d betett alapokon épülhessen végre az ú j élet.

1. Az Á brahám nak te tt ígéret K risztusban teljesedett be. Az ú t tehát 
az isteni ígéret vételétől kezdve a Golgotháig visz s nem  a Sínai hegyig. 
Nem a törvény Isten tulajdonképpeni, szíve titká t feltáró szava, hanem  
az evangélium . Az ígéretet Isten úgy ad ta  Á brahám nak, m in t joghatályos, 
érvénybe lépett végzést, végakaratot, testam entum ot. Az ígéret tehá t nem  
ideig tart, hanem  örökérvényű, m egbánhatatlan  isteni döntés. Senki sem  
egészítheti ki (!), de meg sem  m ásítha tja  soha senki. Az ígéret a kegye
lem. Az „ingyen”-kegyelem. Eleitől Jézus K risztusra néz s Őbenne ju t  
el céljához. Az evangélium  Isten „tulajdonképpeni” szava. Ezt a 430 év
vel később „keletkezett” törvény nem  hatály talan ítja . Az ígéret egyedül 
hitet v á r .1 Á brahám  h itt (Róm. 4.!) s ezért kapcsolódott hozzá az ígéret 
ú tja  és beváltása!

2. A törvény a „bűnök okáért” ada to tt azaz azért, m ert nem  m arad
tak meg a hitben, hanem  vagy kiváltsággá te tték  az a jándékba kapott 
ígéretet s így ők ak a rtak  rendelkezni Istennel m egfosztva Öt dicsősé
gétől, — vagy vélt erényeik jogos honorálásának tek in te tték  az ígéret 
kegyelmét. Ebbe a helyzetbe tö rt be a törvény hatalm a (Luther: H erku
les), hogy leleplezze hitetlenségüket, bálványim ádásukat, kevélységüket. 
A törvénynek tehá t nem  a kiengesztelés a dolga, hanem  Isten harag já
nak k inyilatkoztatása bűnünk fölött. Ezt a feladatá t viszont kem ényen 
és határozottan  végzi a törvény, hiszen „angyalok” hozták (Act. 7,23) a 
„közbenjáró” azaz Mózes kezéhez, de csak addig, am íg m egérkezik a 
„Mag”, azaz Jézus K risztus s elhozza az ígéretek m egvalósulását örök 
érvénnyel. Pál apostol ellenfelei szám ára pontosan érzékelten korrigálja 
a félreértéseket illetve ham is tanítást. Az evangélium  Isten d irek t szava. 
A törvény is beletartozik Isten  kinyilatkoztatásába, de „angyali” módon. 
Tehát nem  az igazi, nem  a végső! az a bizonyos „mag” sem  egyszerűen  
az Ábrahám tól szárm azó nép, hanem  azok között az az „egyetlen egy”! 
Mózes szolgálata nélkülözhetetlen az ó-em ber praktikáinak, vallásosan 
álcázott bűneinek leleplezésére és elítélésére. De az „élet ú tja ” o tt kez
dődött Á brahám nál, aki egyszerűen h itt az ígéretben, s ott ér céljához, 
ahol K risztus győzelme felragyog!

3. Isten  — egy! közbenjáróra ott van szükség, ahol többen cselek
szenek. Van, aki parancsol, van, aki engedelm eskedik vagy ellenáll. Ahol 
a törvény követel és az em ber tartozik  teljesíteni a követelését. De az ígé
retnél egyedül Isten  cselekszik, az evangélium  színtiszta kegyelem. S 
ugyanakkor Isten nem csak a zsidók Istene, hanem  a pogányok Istene is. 
Ahogy az ígéretet is Á brahám ban m indenkinek adta, aki hisz, ahogy a 
törvény szava a Sínai hegyen nem csak Izrael népének adatott. Isten — 
Egy! finom an em lékezteti P ál v itapartne re it a zsidók m indennapi im ád
ságára. (S’rna jiszroél_ Deut, 6,4) Hiszen ők is napon ta elm ondják: az Ű r 
a mi Istenünk „egy” Ű r ! . . .  bárm ilyen nehéz lecke, végül is meg kell 
tanulni, hogy nincsen különbség zsidó és pogány között sem  a bűnben  
(hitetlenségben), sem  az ígéretben, (az ingyen-kegyelem ben!)  Ezért nem  
szabad a törvényt félrem agyarázni vagy ham isan használni. Isten rend jé
be tartozik, de dolga a  Krisztushoz vezetés-kényszerítés, ahol azután fe l
ragyog Isten kegyelm ének szép napja! A törvényből senkinek sem adatik  
igazság K risztust kivéve. A  törvény nem  ad életet! Aki ezt nem  h a j
landó felism erni és boldogan meghódolni az evangélium , a beválto tt ígé
re t előtt, — az vagy kétségbeesés ú tjá t já r ja  ham arosan, vagy ócska ri- 
pacsként m egjátssza m agát.
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4. A k i irgalmasságot nyert, irgalmasságot tanúsítson! A  törvény ú t
ján nincs irgalom. M inden erő elfogy a teljesítm ényekre, s végül, sem lesz 
belőle szabadulás és új élet. Aki h ittel fogadja az ajándékba kapott ígé
retet, s annak  beváltását, annak  ideje, ereje, tehetsége, m inden lehető
sége felszabadul az új életre, derűs szolgálatra, viszontszeretetre. Fele
b ará ttá  válik, hiszen néki is van m ár igazi „Felebarát”- ja  a Jézusban. 
Vissza erre az elveszíte tt főútvonalra, ahol Isten irgalm asan cselekszik 
velem  és érettem , hogy én is m egtanuljak  a reám  bízottakkal irgalm asan 
élni, h a tárta lan  szeretetben és önfeláldozásban. A rend tehát: ígéret 
K risztusról — beváltás az idő teljességében a győztes K risztus által. Ha 
bárk i le térne a hitnek, a boldog várakozásnak könnyű útjáró l, m ár is 
dorongját em eli a Törvény-Herkules. S a közbenső sorrend: törvény-bűn- 
halál-íté le t-kárhozat! s itt  nincsen se g ítő n k ...  Aki hisz az ígéret K risz
tusában, m erjen  örülni, szeretni, szolgálni és m indent odaadni, hiszen 
m ár m indent m egkapott!

Balikó Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP
Gal 5,16—24

É ljünk  m agunknak?
Ezzel a kérdéssel m ár találkoztunk. A Nők L apja hasáb ja in  hetekig 

olvastuk a róla fo ly ta to tt vitát. A nnak te ljés anyaga azután a M agyaror
szág Felfedezése sorozatban is m egjelent. A vaskos könyv lap jain  százak 
m ondták el vélem ényüket bizonyságául annak, hogy a kérdés elhangzá
sakor m indenki felkap ja a fejét.

Ez a tény m ind járt a rra  figyelmeztet, hogy nem  erőszakkal előrán- 
cigált kérdéssel foglalkozunk. M indennapi életünk ad ja fel. Az iskola és 
az utca, a m unkahely és a gyülekezet. Az a perc, am elyben m egtörik m un
kánk  ritm usa, m ert figyelni kell a szomszédunkra. Az az alkalom, am i
kor félre kell állnunk  az útból, vagy éppen a „sarkunkra kell á llnunk”, 
m ert azt k íván ja  em bertársunk  érdeke. A kikapcsolódás ideje, am ikor 
m egszűnik h ivatásunk  követelm ényeinek szorítása és végre kezünkbe 
vehetjük  a könyvet, vagy az újságot. É letünknek az a helyzete, am ikor 
meggyőződéssel valljuk : most m ásoknak kell hozzánk alkalm azkodni, 
reánk tek in te tte l lenni.

1. Az a gondolkodásmód, am ely „tőlünk való”, erre  a kérdésre a leg
term észetesebb igennel válaszol. Igen, éljünk  m agunknak. Nem akarok 
rosszat senkinek sem, de nem  feledkezhetem  m eg a m agam  érdekéről! 
Az élethez m indenkinek joga van. így nincsen abban semmi rossz, ha 
először m agam ra gondolok! Ezt m indenki m egteheti. Az egyik legfeljebb 
ügyesebb lesz, a m ásik kevésbé életrevaló. Csak egyszer élünk és ennek 
az életnek az a megbecsülése, ha önm agam at, a m agam  ügyét veszem 
komolyan.

Ez a gondolkodásmód m indent igazol. M indenre ta lá l m entséget és 
m agyarázatot. Felm entést ad  még a szeretet és a hála, nem egyszer a 
becsület és a jóízlés alól.

F elépült az új ház, és m ost hová tegyük a nagym am át? É rthete tle
nül nem  akar m egválni régi bútorától. Nem ak arju k  m egbántani, nem  
m ondunk neki semmit. Csak e le jte tt megjegyzések hangzanak, hol csen
desebben, hol hangosabban. Egyszer azután a kisunoka m egkérdezi: 
„Nagymam a, m ikor halsz m ár meg? Amíg élsz, apuék nem  tud ják  a szo-
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bákát jól berendezni!” Senki sem gondolta, hogy így figyelt a gyerek. 
A szülők nem  döbbennek meg, vasárnap délután  jó t nevet a rokonság 
a „gyerekszájon”. Még a nagym am a is mosolyog, m egsim ogatja unokája 
fejét. M it érezhet? — ugyan kinek ju t ez az eszélje? „Most élni akarok!” 
Egy férfi „védekezése” ez, aki közel két évtizedes házasság u tán  hagyta 
el feleségét és gyerm ekeit. Nyugodtan beszélt arról, hogy „új életet kez
dett”. „Ugyan, hol él az öreglány”, te tte  fel a szónoki kérdést vállránd í
tással és ajakbiggyesztéssel az a harm adikos diáklány, akitől any ja szá- 
m onkérte az engedély nélküli késői kim aradást. „Ezt nem  tudom  néz
ni!” — m ondta valaki, am ikor a tévéhíradóban csontig soványodott né
ger kisgyerekeket látott. Fél órával később pedig összeveszett feleségével, 
m ert „vacak a vacsora”, a kutya se enné meg.

2. V elünkszületett term észetünkre tám aszkodva nem  is tudunk  m ás
képpen válaszolni. É ljünk  m agunknak? Még ha a szánk ki is m ondaná 
a nemet, cselekedeteink az igent hangsúlyozzák. Az em ber a m aga ere
jéből egyszerűen képtelen arra , hogy az em bertársáért megmozduljon. 
Segítségre lendülő keze m egáll félúton, m ert valam i eszébe ju to tt a m á
sikról. Szeretne részt vállalni a m ásik  nyomorúságából, szomorúságából, 
de a szíve mélyén ott az öröm, hogy nem  vele tö rtén t a rossz, és részt 
vevő szavaiban képm utatás bujkál. Odalép valaki mellé, de közéjük to
lakszik a m egelégedett m egállapítás: „Én ezt teszem! Te bizony nem  ten 
néd! Én vagyok a különb!” Észre kellene venni valakit, de „m egm agya
rázhata tlan” belső erő elford ítja  a figyelmet, a tek in te te t és a  szívet. Kö
zömbös dolgok ezek? nem, a test „indulatainak  és k ívánságainak” enge
delm eskedünk. É letről beszélünk és az élet ellen oselekszük. így még „m a
gunknak” sem élünk, hiszen e m agata rtás fölött elhangzott az íté le t: 
„Akik ilyeneket cselekszenek, Isten  országának örökösei nem  lesznek” !

3. Miközben az „éljünk  m agunknak” test szerinti szemlélete íté let 
alá taszít, Isten elénk ad ja  a szabadulás lehetőségét. Ez nem  tő lünk való, 
de éppen ezért ígéretes. Nem em ber szerinti, mégis valóságos. Nem em ber
szerű, de ha t az em beri életre, azt befolyásolja, ú jraform álja , ú jjá  terem 
ti. Ez a lehetőség Jézus Krisztus. Az a  Jézus, aki sohasem  önm agának 
élt. Az a Jézus, Aki Lelkének erejével ledönti az Én bálványistenét, Aki 
Lelkének tüzével porrá égeti kím életlen, szeretetlen, m ásokon átgázoló 
önzésüket. Jelenlétében bűniné válik, am i egyébként csak ügyeskedés, to
lakodás és önm agunk hangsúlyozása, ő  szinte kényszerít annak  kim on
dására, hogy kárhozatos bűnben él, aki az „É ljünk m agunknak?” k ér
désre szavaival vagy tetteivel igennel válaszol! Ez alá a m érték  alá kell 
most á llítanunk  m agunkat!

Ez lenne az igazi élet? Hiszen így m egvertek, legyőzőitek leszünk! 
Hiszen így önm agunkat veszítjük el! Ez a mi vereségünk azonban a Lé
lek győzelme. A Lélek akkor ju t szóhoz, am ikor az „em beri” elfogyat
kozik és sem m ivé válik. Ez a mi életre  való szabadulásunk. M ost je len 
nek meg m agatartásunkban  a „Lélek gyümölcsei”. Ahol m egjelennek, 
o tt az igazi élet, az eljövendő világ erői lesznek valósággá és válnak  
áldássá.

4. Nem üres, ta rta lm atlan  rem énykedés m indez? Most, kételkedő 
kérdésünk elhangzásakor keresztségünkre kell em lékeznünk! A kkor Is
ten  döntő módon cselekedett értünk. A kkor Krisztussal együtt a keresztre 
kerültünk, m eghaltunk önm agunk szám ára! Istennek akkori cselekede
te —  am elyre állandóan em lékeznünk kell és am elyhez m induntalan  
vissza kell té rnünk  — ad ta rta lm a t a felszólításnak: „Lélek szerint já r 
ja tok!” Isten a keresztségben Lelkét adta, nem  a Lelket nélkülözve 
é lü n k !
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A Lélek irány ítása  a la tt „é ljünk  m agunknak” ? Nem!
A Lélek erejében élhetünk m ásoknak: szerete tten , öröm ben, békes

ségben . . .
Bohus Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP
Gál 5,25—6,10 

Lélek szerint

P ál apostol szándékával szöges ellentétben, könnyen használhatjuk  
fel ezt a tex tust önm agunk m egnyugtatására, ha így vélekedünk: lám, 
m ár az első keresztyének között is m ennyi személyi ellentét, hiúság, 
piszkálódás, irigység, türelm etlenség, önhittség, fukarkodás, restség, 
m eglankadás éktelenkedett. Törődjünk bele, ha m a sincs másképp. Az 
ún. „lelki em berek” is csak em berek. H agyjunk fel az illúziókkal.

P ál apostolnak nincsenek illúziói a  „lelki em berekkel” kapcsolatban, 
mégse tud beletörődni a galáciai állapotokba. V áltozást szeretne előse
gíteni. A Jézus K risztus halála  és feltám adása ó ta beállt új idő nagysze
rűségét és sürgető voltát érzi. „Amíg időnk van, cselekedjünk jó t!” (6,10)

A képeiben bonyolult, gondolataiban sokfelé ágazó perikópát az te 
szi egységessé, hogy egy sajátos em bertípust ta r t szem előtt: a „lelki 
em bert”. Velük foglalkozik. A megnevezés nem  tőle származik. Lelkiek
nek ta r tjá k  m agukat m ásoktól m agukat m egkülönböztető öntudattal, de 
lelkieknek nevezik őket azok is, akik  hol irigylik, hol csipkedik őket, 
(5,26). Az apostol fenn tartássa l használja ezt a kifejezést, sőt, m in tha 
ném i gúnnyal szólítaná őket: „ti lelkiek” (6,1). A kifejezést mégis hasz
nálja. Nem taktikából. Meggyőződése, hogy lehet „lelki em berről” be
szélni, bár nem  úgy, ahogyan a galáciaiak teszik.

M indenekelőtt azt figyeljük meg, hogy P ál a felvetődött problém á
k a t lelkipásztor módjára  közelíti meg. Nem a „lelki em ber” fogalm át 
tisztázza szám ukra. Ez dogm atikus e ljárás lenne. Végképp összekuszál
na m indent, ha a lelki em ber eszm ényét rajzolná meg elő ttük  és felso
ro lná annak  ism érveit. Ez m oralizm us lenne. A feszültségeket éppen az 
idézte elő Galátsiában, hogy a lelki em ber tulajdonságait birtakolhatónak  
vélték. Á llandóan összem érték m agukat a m ásikkal. M egsértődtek és sér
tettek. Hol abban az illúzióban éltek, hogy különbek a m ásiknál („hiú 
dicsőségre vágytak”). Hol keserűség tö ltö tte el lelkűket, m ert néha tyúk
szem ükre léptek s ezért csipkedték, „ingerelték” egymást. A m ásik sikerei 
lá ttán , am ikor erényeiket felü lm últa a másiké, kétség szorongatta szí
vüket („irigykedtek”). Így vált a gyülekezet az egym ást egyre nehezeb
ben elviselni tudó em berek közösségévé. F ennakadtak  a legkisebb szál
kán is, miközben a gerendák érin tetlenül m aradtak. A türelem hiány, az 
egym ás kölcsönös elhordozására való képtelenség az anyagi áldozatkész
ség csökkenéséhez vezetett. Személyi ellenszenv alap ján  nem  voltak h a j
landók „közölni jav a ik a t” a gyülekezet tisztségviselőivel és m unkásai
val (6,6). E nerg iá jukat m ás te rü le tre  összpontosították: ítélkezésre, fel
háborodásra, sopánkodásra — vagyis „a testnek vetettek” (6,8).

Pál apostol ítélkezés és szörnyülködés helyett egy nagy lehetőségre 
m utat rá: „Lélek szerint já rju n k” (5,25). Egy p illan a tra  se fele jti el, hogy 
a galériaiakkal (s így velünk is!) egy nagy, közös, boldog élmény kap
csolja össze: a Szentlélek m unkájának  m egtapasztalása. Ha igehirdeté
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sünk  felépítésénél mi is ebből indulunk ki, ha k ife jtjü k , hogy m i a S zen t
lélek m unkája, a közösségbomlasztó erők fe le tt gyakorolt kr itikánk nem  
lesz se dogmatikus, se moralizáló. E lkerü ljük  a törvényeskedést.

1. A Szentlélek m unkája m indenek előtt a m egelevenítés. M egele
venít, m ert kapcsolatba hoz Jézus K risztussal, a nagy teherhordozóval. 
Az ő törvénye, Istentől kapott program ja — a hordozás. Nem azért jö tt 
közénk, hogy m egnehezítse sorsunkat, hanem , hogy segítsen rajtunk. 
Megoldozza köteleinket. M agára veszi, elveszi bűneink terhét. Bekapcsol 
gyülekezetének életébe. Találkozunk em berekkel, akik  érdeklődéssel for
dulnak felénk. Segítenek kisebb, nagyobb problém áink m egoldásában. 
M egszabadít m agányunktól, elszigeteltségünkből.

2. A Szentlélek egybeköt Jézussal, aki sohase áll egy helyben, ha
nem a szolgálat keskeny ú tján  elő ttünk jár. Sohase já r  egyedül, hanem  
m indig együtt já r  azokkal, akik  követik. Csak úgy m aradhatunk  vele 
kapcsolatban, ha követjük. Együtt kell u tána m ennünk azokkal, akik 
szintén részesültek 'teherhordozó szeretetében. Nem  könnyű emberek, 
am int mi se vagyunk azok. Nem a megszépítő messzeség teszi őket elvi
selhetővé szám unkra, hanem  Jézus közelsége. „Lélek szerin t já rn i” azt 
jelenti: követni Jézust, vele járni.

3. A Szentlélek m egerősít Jézus K risztusban. Az elő ttünk járótól 
erőt kapunk  egym ás kölcsönös elhordozására. E rre az erőre szükségünk 
van, m ert egym ásra bíz bennünket. I tt  to rpan tak  meg a galáciabeliek. 
Nem tud tak  higgadtan („szelíden”) foglalkozni a közösségi életet m eg
rántó  bűnökkel. Dühbe gurultak, szinte m egvadultak. Mi a megoldás? 
H allgatni? Nyelni? Nem törődni a dolgokkal? Nem! Meg kell erősödni 
a  K risztusban. Ö a  nagy teherhordozó. Mi a  legnehezebb esetben is 
csak kis teherhordozók vagyunk. A rogyásig rako tt szekeret ő húzza. Mi 
csak néhány lehullo tt szalm acsomót veszünk fel. Tőle kapunk  erőt, hogy 
türelem m el foglalkozzunk azokkal, akikkel összeütköztünk. M egszabadít 
az önhittségtől, hiszen mi is rászorulunk m ások irgalm ára. Tapintatossá  
tesz, hogy ne legyünk te rhére  másoknak.

4. A Szentlélek fe lhatalm az  egy új életstílus k ia lak ítására, am elynek 
ez a tendenciája: „cselekedjünk jó t”. Jézus K risztust követve, vele já r 
va, megnövekszik az anyagi javak  és az idő irán ti felelősségünk. A jó cse
lekvésében a sorrend nem  lényegtelen. N em  lehet átugrani a közvetlen  
közelünkben je len tkező  feladatok teljesítését. A  nehéz em berrel, a kö
zösséget bomlasztó erőkkel m agunk között ta lálkozunk először. Nem  kell 
a szomszédba menni. Ha itt  nem  tud juk  elkezdeni a  jó cselekvését, mi 
lesz a  foly tatás? A gyülekezet a  jó cselekvésének gyakorlótere, labora
tórium a. Edzés nélkül nincs meccs. E rre vonatkozik a „kiváltképpen”. 
Egymás kölcsönös elhordozása nélkü l nem  m u ta tha tunk rá Jézusra: 
„Íme az Isten  báránya, aki hordozza a világ bűneit.”

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP
Gál 5,25—6,10

Lélekben és igazságban járjunk!

Alapos exegetikai tanulm ányozást igényel és érdem el a h it á ltal való 
megigazulást, s a törvény és evangélium  alapvető különbségeit oly klasz- 
szikusan tárgyaló páli gondolatsor a galáciabeliekhez ír t levél m ai tex 
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tu sunkat megelőző 5 fejezetében. O tt a mély dogm atikai fejtegetések 
aoristosai u ra lják  a levél stílusát, itt  csaknem  ahány vers, annyi im
perativus.

G yakorlati cselekvésre, a L élek szerinti járásra, gyüm ölcsterm ésre 
serkent tehá t ezen a vasárnapon bennünket Isten igéje. Nem pihenhe
tünk  meg a kegyelem  nyugvópám áján, nem  lustu lhatunk  el, nem  lehe
tünk  K risztus váltságm űvének passzív szemlélői. A ktivitásra  sarkall az 
egész d inam ikus igeszakasz. M ert a h it hiábavaló cselekedetek nélkül, 
az ak a ra t végrehajtás nélkül, a vetés ara tás nélkül, az elm élet gyakor
la t nélkül.

Egyházunk népét a Szenthárom ság ünnepe u tán i 15. vasárnapon he
lyes teológiai alapállásra és helyes em beri magatartásra, valam int az 
ezekből folyó helyes hitbeli és közösségi életfolytatásra  ta n ítja  az ige. 
A rra  serkent — összhangban az oltári ige üzenetével! — hogy lélekben  
és igazságban kell járnunk , ha m éltók akarunk  lenni isteni kü ld e té 
sünkhöz és társadalm i elkötelezettségünkhöz.

M it je len t ez közelebbről? Azt az alapvető felism erést, hogy KET
TŐS ÉLETFORMÁLÖ EREJE VAN A SZENTLÉLEKNEK: LELKI EM
BERT ÉS KÖZÖSSÉGI EMBERT TUD FORMÁLNI BELÖLÜNK.

1. M élyebb lelki életet!
A Szentlélek nélküli, névleges keresztyénséget a „test” szerinti élet

form a jellemzi. „A test cselekedetei nyilvánvalóak”, ír ja  és fel is sorolja 
őket P ál apostol (Gál 5,19—21). M indig olyan m értékben nő a testiség 
szerepe a keresztyén em ber életében, am ilyen m értékben háttérbe  szorul 
benne a lelki élete. Ha viszont a test kívánságait nem  visszük végbe, h a
nem  a „Lélek szerin t já ru n k ” (16. és 25. v.), akkor a L élek gyümölcsei — 
szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség szelídség és 
m értékletesség — egyre jobb talajból és egyre m élyebb gyökerekből tu d 
nak m ajd táplálkozni.

Nemcsak egyéni kegyességünkre érvényesek azonban ezek a m eg
állapítások, hanem  gyülekezeti é letünkre és egész egyházunkra  is. Ezek
ben is meg kell szűnnie a dicsvágynak, ingerlésnek, irigységnek, ön te lt
ségnek. Ez azonban csak akkor következhet be, ha a  Szentlélek a jándé
kakén t mélyebb, igazabb lelki életet kezdünk, am ely k iszorítja m ind
ezeket. Hiszen nem csak egyénileg élünk zömében nem -keresztyének kör
nyezetében, hanem  gyülekezeteink, sőt egyházaink is — szerte a  világ
ban — szórványsorban élnek. Ezt a  kisebbségi helyzetet csak m élyebb  
lelki élet tudatos akarásával és m unkálásával tud juk  ellensúlyozni: több 
szeretettel, több örömmel, több békességgel, több béketűréssel, több szí
vességgel, több jósággal, több hűséggel, több szelídséggel és több m érték
letességgel.

Egyéni, gyülekezeti és egyházi életünkben egyaránt jó  önvizsgálatot 
tartani (6,4) ezen a vasárnapon!

2. Igazabb közösségi életet!

Igehallgató h íveinknek gyakori kísértése, hogy az „igazi” keresztyén 
em ber, gyülekezet vagy egyház eszm ényét a „lelki” jelzővel illessék. 
M intha Jézus — vagy ak á r a próféták  és az apostolok — nem  törőd
tek  volna nagyon is az egész em berrel és annak  környezetével! Sajátos, 
ú jra  meg ú jra  visszatérő kísértés, hogy az ige üzenetét és a  keresztyén 
életfo ly tatás lényegét leszűkítsék a lelki szférára, m in tha az elválasztha
tó volna egész em berségünktől.
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Csattanós bizonyíték e megcsonkítás cáfolatára a mai vasárnapi ige. 
Felszólításainak többsége „vízszintes” irányú: nem az Isten és az ember, 
hanem  az em ber és az ember közötti helyes viszonyra  utal és ezt az 
életterületet is a Szentlélek munkájának a hatáskörébe utalja!

Ügy is m ondhatnánk, hogy a szeretet á ltal m unkálkodó h it m elle tt 
a hit á ltal cselekvő szeretet, a keresztyén életű ju lás hordozta felelősség, 
az egyéni m egváltás á ltal m otivált közösségi szellem  kötelezése és sodró 
ereje ju t benne kifejezésre.

A rra  ta n ít itt  közelebbről bennünket az ige, hogy miközben m inden 
keresztyén em bernek m egvan a m aga te rhe  [a „fortion” (5. v.), m int 
feladat és kötelesség, am elynek betöltéséért m aga felelős], aközben nem  
szabad m egfeledkezni a m ásik em ber terhéről [a „baros”-ról (2. v.), a 
bűn és gond súlya okozta teherről] m ert csak annak  segítő hordozása 
révén [bastazein: a  felemelés, a vállra  vétel, tehá t a vállalás érte lm é
ben!] tö lthetjük  be K risztus törvényét, a szeretet parancsát.

A be nem  tölthető, és ezért halá lt eredm ényező ószövetségi törvény 
helyébe így ju to tt m ár az első keresztyén közösségek életében egyre n a
gyobb szerephez az élete t adó — és szolgálatunknak egyúttal h ite lt is 
adó — evangélium  cselekvő dinamizmusa.

Ez a helyes közösségi viszonyulás m ár a keresztyénség kezdetén is 
nagy vonzóerőt je len te tt és nagy m értékben elősegítette az evangélium  
világm éretű, gyors elterjedését. N apjaink kollektív  egym ásra u ta ltságá
ban pedig különös hangsúlyt nyert és nyer, m ert ra jta  fo rdu lhat meg 
egész szolgálatunk hitele vagy hitelvesztése.

Pál ebben a vonatkozásban bátran hozzányúl a legkényesebb, egyes 
hívők által le is nézett, tú l „világiasnak” ta rto tt anyagi problém ákhoz 
is. A rra  int, hogy testi javakkal is el kell lá tn i a tan ítványnak  a lelki 
tan ító t (6,6), s ilyen értelem ben kell segíteni a hittestvéreknek, de azokon 
tú l m indenkinek  is (6,10).

Ez a „to agathon ergazein” összecseng — akár görög szójáték form á
jában  is — az anyagi felelősséghordozásnak, az anyagi javakban való 
közös, igazságos részesülésnek  nap ja inkban  egyre égetőbb igényével is. 
E rre utal. ez a sokat mondó kifejezés: „koinónein en agathois” (6,6).

M ert nem  csak lelki, hanem  anyagi értelem ben is igaz, hogy „am it 
vet az em ber, azt a ra tja  is” (6,7).

A keresztyénség jövője annak  életfolytatásán dől m ajd el. K érjük  a 
Szentlelket, hogy form áljon belőlünk m élyebb lelki és igazabb em beri 
közösséget!

Dr. Fabiny Tibor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP

El' 3,14—21 

Radikális szeretet

Az ékklézia  szó egyszerre je len t „egyház”-a t és „gyülekezet”-et. Az 
egyházról szóló Efezusi levél így egyszersm ind az egyes gyülekezetek 
levele is. Így, am ikor m a az egyházért m ondott im ádság a textus, az 
egyszerre jelenti az egyes gyülekezetekért, de a közegyházért, az egész 
anyaszentegyházért m ondott im ádságot is.
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Sulyok Katalin: Indul a mezőny c. riportkönyvében pályakezdő fia
ta lokról írva papnövendékekkel is beszélget s m egjegyzi: „az ülő foglal
kozású em berek ru h á ja  hátul, az ülepükön fényesedik ki. A papnöven
dékek reverendája a  térdükön. A sok térdepléstől reverendájuk  fényes 
lesz, térdük  pedig kezdetben piros, gyulladt, m ajd  később kérges.” (Koz
mosz, 1973. 107. o.) Valami hasonlóra bátorításró l lenne szó textusunk
ban, ti. a lelkészek gyülekezetért, egyházért felelős imádkozó szolgálatá
ról? „M iért nem  gyümölcsözőbb a préd ikálásunk  — kérdezi L uther ez 
ige kapcsán. Az lehet a hiba, hogy nem  im ádkozunk komolyan. S ezt nem 
csak az igehirdetőknek kell m egtenni, hanem  m inden keresztyénnek.” — 
Az sem kis ügy, h a  a lelkész tud  imádkozni, nem csak az o ltá r elő tt a 
gyülekezetért és az egész egyházért, de még nagyobb, ha a gyülekeze
tek tag jai tudnak  ilyen tág ölelésűen imádkozni. Hiszen lehet szidni az 
egyházat N érótól kezdve Voltaire-en, S. Leintsen á t egészen D. Forte-ig. 
S nem  is ok nélkül. Lehet gyűlölni és m inden baj okozójának ta rtan i és 
kigúnyolni. De lehet im ádkozni is érte. Lehet jó lértesü ltnek  lenni, m int 
egyik kollégánk ismerőse, aki a kérdésre: m iért nem  serkenti gyerm ekét 
a  gyülekezeti életben való részvételre, azt felelte, hogy tú l sokat tud ő az 
egyházról ahhoz, hogy küldje. Pedig ta lán  tú l keveset tud. Im ádkozni érte 
m indenesetre nem ! Lehet panaszkodni is, sajnálkozni, „bezzeg”-elni és 
„am iidőnkben”- t em legetni s közben megfeledkezni arról, hogy im ádkoz
ni is lehet a  gyülekezetért. Mégpedig úgy, hogy ez az im ádság „ne csak 
beszéd legyen, hanem  cselekedetté váljék, élet legyen, ne csak fecsegés” 
(Luther). Ez következik a „szeretetben való meggyökeresedés”-bői (17. v.), 
in  charitate  radicati et fundati (Vulgata), azaz a radikális, gyökeres, 
szereteten alapuló gondolkodásmódból. A rad ikális szeretet egyik te tte  
az im ádság is, azé a  szereteté, mely nem  baj, ha udvariasság, de több 
annál, mely nem  baj, ha kedvesség, de m élyebb annál, mely nem  baj, 
ha jóakarat, de határozottabb annál. A m odernnek nevezett gyökértelen- 
ségi életérzéssel szem ben hirdethetjük , hogy Isten szeretetébe lehet gyö
kere t ereszteni, abból táplálkozni s a sokfajta talajvesztettségi életérzés
sel szemben h irdethetjük , hogy van  alapja, fundam entum a a létnek, 
am elyen álln i lehet s nem csak lebegni benne, m in t űrhajósok az űrben.

Az apostolt az bántja, hogy a gyülekezetben olyan vallási p luraliz
mus te rjed t el, mely a legalapvetőbb felism eréseket dogm atikai banali
tásokká degradálta s a gyülekezet megelégedett valam i kegyes igényte
lenséggel. Az efezusi gyülekezet. Ezzel szemben a rra  a szenvedélyes 
igazságkeresésre ösztökél, mely Isten ügyének gazdagságát felism eri (16. 
v.) s m integy keresztyén gnózissal — itt pozitív értelem ben! — (19. v.) 
egyre inkább m egism erjék Isten szeretettének dimenzióit. N em  klikksze- 
rűen, m in t a gnosztikus vájtfü lűek  elit csoportja, hanem  „m ind a szen
tekkel” azaz együtt, az egész gyülekezet m inden tagjával közösségben. 
(18. a. v.) A  gyülekezet akkor profitál, ha abba nem csak néhány em ber 
fekteti bele szellemi és lelki energiáit, hanem  igényt ta r t a rra  hogy, 
m indenki beinvesztáljon abba valam it önmagából. A nnak idején Efezus- 
ban a pogányból le tt keresztyének nem  ta rto ttak  igényt a zsidóból le tt 
keresztyének vélem ényére. Ma inkább a „keresztyén” keresztyének nem  
ta rtan ak  igényt a „pogány”-keresztyének vélem ényére, lá tja  a veszélyt 
Kásemann, m ikor az o ttani veszélyt az „elszektásodásban” lá tja  (Ruf 
dér Freiheit, 125. o.) Egyházunk felelősei ugyanígy lá tják  ennek a k í
sértését. M iért olyan kisigényű gyakran a hivő em ber? M iért lusta  m eg
erősödni a „belső em berben”, miközben erősödik fizikum ában, egészsé
gében, miközben erősödik az agyveleje használatában, ism eretében; m i
közben erősödik hatalm ában  a gépek és technika által, csak éppen ami 
em berségének lényege, ta rta lm a: abban  válik  paralízisessé. M iért m eri
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c s a k  jobb esetben ideiglenesen Jézusra alapozni életét és véleményét,, 
amolyan „Jövel Jézus, légy vendégünk”-módra, ahelyett, hogy ház tu la j
donosként „lakna szívében a K risztus” ?

Az Istennel való kapcsolat nem  megszégyeníti, hanem  gazdagítja az 
életet. Nem beszűkíti, hanem  tág ítja  a perspektívát. B eállít abba a koor
dináta-rendszerbe, abba a perspektivikus, térbeli látásba, mely szélessé
get, hosszúságot, m agasságot és m élységet jelent. (18. v.) Nincs olyan szé
lessége em bervilágunk dolgainak, m elyre ne lenne rá lá tás  a h it kilátó- 
tornyából. Nincs olyan hosszúság, m elyet ne lehetne előre lá tn i a h it táv 
csövén előrefelé a jövőbe prófétai futurológusként. N incs olyan m agas
sága az em beri értelem nek, szárnyalása a gondolatnak és képzeletnek, 
melyhez képest túlságosan lapos ügy lenne Isten  ügye. N incs olyan m ély
sége a létnek, sorsnak, léleknek és összefüggéseknek, melyhez képest fel
színesnek lenne nevézhető a h it dimenziója. H itünknek nem  csak in for
mációs jellege van szélességben, nem  is csak /iducia-jellege a  hosszúság
ban előretekintés rem énységében, hanem  perspektiv ikus  jellege m agas
ságba és meditációs jellege mélységben. M ert ilyen m indent átfogó Isten 
szeretete s ilyen m indent átfogásra válik  képessé, aki ebből a szerétéi
ből él és azt ad ja  tovább ilyen dim enziójú diakóniában. Isten  rad ikális 
szeretete gyógyítja a szűklátókörűséget.

G yakran érezzük, hogy határesetekben  még csak-csak meg tud juk  v a
lósítani a szeretetet, csak éppen úgy általában  nem. A hétköznapok m eg
szokott, jó lism ert keretei között. T extusunk azzal fejeződik be, hogy Is
ten „azon fö lü l is, am it kérni vagy elgondolni m erü n k’’, m indent m eg
tehet. {20. v.) Többet, m in t gondolunk. Talán még azt is, am it meg sem 
tudunk  fogalm azni épkézláb m ondatokban. Jobban figyel im ádságunk
ra  és szándékainkra, m in t azt feltételezzük. Soha nem  vagyunk az Isten  
„hátam ögött”. Ez is báto rítás az im ádságra.

Nem Ro.gate-vasárnap ja  van, de a tex tu s im ádság-m űfajától mégsem 
lehet az igehirdetésben elvonatkoztatni. U gyanakkor azt hiszem, hiba 
lenne a prédikációt az im ádságos-életre buzdítás tárgykörére kihegyez
ni csak. Az egész életünk  legyen olyan, am ilyen P ál imádsága. M inden 
nem zedék legyen olyan. A gyülekezet és a közegyház.

Olyan rad ikális a szeretetben (16—17. v.)
Olyan sokdim enziójú a h itben  (18—19. v.)
Olyan konzekvens a rem énységben (20—21. v.)

Bízik László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP
Ef 3,13—21

A levélnek ez a  részlete fo rm ája szerin t imádság, valójában inkább 
m editáció, elm élkedés a keresztyén lé t legbensőbb term észetéről. T érd
hajtással kezdődik Isten előtt (14. v. — A 13. vers nem  tartozik  bele az 
összefüggésbe, a  prédikációba nem  kapcsoljuk bele), de nem csak Isten 
nek szól im ádságként, hanem  a levél hallgató inak is keresztyén ok ta tá 
sul és buzdításul. Mégpedig az egész Efezusi levél jellegének m egfele
lően áradó, zsúfolt, hosszú m ondatokban, m élyen járó  gondolatokkal. 
Im ádság és igehirdetés egyben — így figyelünk rá, e kettősségében, s  a 
halmozódó, torlódó gondolatok lassan kristály tiszta egyszerűségűekké 
válnak.
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1. A z imádság megszólítása egyszerre a legszélesebb látóhatárt nyit
ja  meg: „M eghajtom  térdem et az A tya előtt, akiről nevét k ap ja  minden 
nem zetség m ennyen és földön.” Nem kétséges, hogy am it a levélíró a 
„m inden nem zetség a földön” megjelöléssel kifejez, o népek világára 
utal. A  népek terem tő A ty ja  je lenik  meg előttünk. Isten atyai hatalm a 
és szeretete átfogja az em beriséget. — Az Efezusi Levél sajátos, korhoz 
kötött szem léletm ódja szerin t a világűrbeli, lá th a ta tlan  hatalm asságok 
A tyja is („ ...  m ennyen é s . . Mi  m ár nem  lá tju k  benépesítve a világ
ű r t sorsunkat intéző szellemi hatalm akkal, de valljuk, hogy Isten az egész 
m indenség A tyja, a történelem  és az életform áló erőinek is ura.

R endkívül tanulságos, hogy egy ilyen újszövetségi szakasz, amely 
keresztyén voltunk legbensőbb term észetéről szól, bevezetésül Isten atya 
voltát a legszélesebben v illan tja  meg. Isten t nem  sa já títh a tja  ki az egy
ház, ő nem csak nekünk, hívőknek A tyánk a Jézus K risztus által.

Ö a népek terem tő A ty ja  — ez azt jelenti, hogy a népek sajátossá
gaiért, külön adottságaiért, nem zeti k u ltú rá jáé rt Isten  terem tő gazdagsá
gát áldhatjuk . A m ásodik v ilágháború elszigeteltsége u tán  világszerte 
k itö rt utazási láz nyom án sokan m egérezhették m ás népek értékeit. S 
m a hazánkban is ott tartunk , hogy nem zeti m últunk, hagyom ányaink 
őrzése, m egbecsülése egyre inkább előtérbe nyomul. A m it a magyarság 
tu d a ta  hordoz gondolatban, lelkiségben, történelem ben, népdalban és nép
m űvészetben, régi századok irodalm ában és sok m ásban, az keresztyén 
hitünktől nem  idegen, ha a népek A tyjára, a mi Istenünkre tekintünk. 
A m agyar protestantizm us m indig is vallo tta  és szolgálta a nem zeti ér
tékeinket és ku ltú ránkat.

Istenünk a népek A ty ja  — van ennek a hivő m egállapításnak más 
ak tualitása is korunkban. A népek közösségének, az em beriségnek egy
ségét is m eglátjuk  a terem tő Istenben. Az ő ak a ra ta  szerint a népek kü
lönbözősége nem  szétválaszt, hanem  összeköt. S m a különösen ny ilván
való, hogy az em beriség összetartozása nem  pusztán elvi kérdés, hanem  
a jelen  és jövő nem zedékek sorsa, boldogulása függ az összetartozandó- 
ság gyakorlati m egvalósításától a legkülönbözőbb terü leteken: gazdasági 
és technikai és ku ltu rá lis együttm űködés terén, az em beriség békéjének 
és haladásának  előm ozdítása érdekében.

2. E széles háttér előtt, m elyet h itünk  m a is felrajzol Istenről, a 
népek, az emberiség, a m indenség A tyjáról, je len ik  meg m ost a keresz
tyén  lét legbensőbb term észete, a hivő em ber legmélyebb m ivolta. A le
vél felsorolása (16—19. v.) azonos valóságot jellem ez többféle form ában: 
„belső em ber” megerősödése, K risztusnak h it á ltal a  szívünkben lako
zása, belegyökerezés és beleerősödés az Isten szeretetébe, m egismerése 
K risztus szeretetének, m egtelítődés Isten  bennünk m unkálkodásával — 
m indez lényegében egyet jelent. Még a nekünk  szokatlan, korabeli vallá
sos kép is idevágót fejez ki: az üdvösséget négydimenziós túlvilági té r
nek képzelték, am elyben a hivő em ber m integy benne á llva  lá tja  annak 
m inden irányú  végtelen k iterjedését: m agasságát, mélységét, szélessé
gét, hosszúságát (a 18. versben ugyanis az eredeti szöveg nem  ta rta lm az
za az „Isten jóvoltának” birtokosjelzőt, hanem  a m egértés tárgya „a szé
lesség és hosszúság és m agasság és m élység”). Mai hivő nyelvre lefor
d ítva ez egyszerűen az örökkévalóság, az üdvösség reménysége.

Elég lesz m ost a  felsorolásból két, nagyon hasonló tagot kiem elnünk, 
hogy m egragadjuk az egész láncsor azonos feltétedét arról, m it je len t 
legm élyebb értelem ben keresztyénnek lenni. Ez pedig legyen a 17/b) 
és a 19/a) vers! K eresztyénnek lenni igazában azt jelenti, hogy életünk 
belegyökerezik Isten  szeretetébe, onnan szívja a  m indennapi élethez
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a lelki tápanyagot: erőt, vigasztalást, szeretetet, türelm et, reménységet. 
Isten irán tunk  való szeretetében vetjük  meg szilárdan lábunkat. És ez 
úgy történik, hogy K risztus szeretetét ism erjük meg egyre jobban, noha 
teljességében soha felfogni nem  bírjuk , m ert felü lhalad ja a h it m egis
merő képességét.

Beleerősödni az Isten  szeretetébe, hogy tu d ju n k  rendíthetetlenül 
megállni az élet esem ényeiben, tu d ju n k  hinni, szeretni, m unkálkodni! 
Ne beszéljünk erről most elvi m ondatokban, hanem  lássuk néhány
példán.

(Én itt  az elhangzott prédikációm ban Mauriac utolsó regényéből ol
vastam  fel négy részletet, és fűztem  hozzá alkalm azást: Egy hajdani fia 
talember. Budapest, 1974. — Az első részlet volt: 232. oldal utolsó be
kezdés. Megrázó, trag ikus esemény felkelti bennünk Isten távolléte é r
zését. M it je len t ilyenkor belekapaszkodni Isten  szeretetébe! — A máso
dik részlet: 55. oldal m ásodik bekezdésének m ásodik fele. A kegyességet 
gyakorló, de szeretetlen, társadalm i vétkű keresztyén esetével szemben 
m ire tan ít bennünket a m ásik  em ber irán t, a belegyökerezés az Isten 
szeretetébe? — A harm adik  részlet: 52. oldal első bekezdése. Isten  sze
le te  em beri m ivoltunkban megértő, m ellénk álló szeretet. — A negye
dik részlet: 134. oldal és 135. oldal eleje: „Ki sugallja, hogy így higy- 
gye?” A h it kételyei közben m it je len t keresztyénnek lenni!)

3. Most derül ki (kapcsolódtam a fenti utolsó példa m ondatához: 
,,Ki sugallja, hogy így higgye?”), hogy az olvasott bibliai szakasz alap
magatartása mégis az imádkozóé: Isten  tehet bennünket egyedül ke 
resztyénné szívünk  m élyén  és az életünkben. A keresztyén lé t legben
sőbb term észetét rajzoló láncsor így kezdődött: „hogy ad ja  meg nek
t e k . . .  hata lm ával” ! Isten erősítheti és gyökereztetheti bele gondolatain
kat, érzéseinket, cselekvésünket az ő szeretetébe.

És ezért torkollik  bele az elmélkedés, buzdítás a keresztyén em ber 
legmélyebb m ivoltával kapcsolatosan Isten  túláradó dicsőítésébe: 20—21. 
vers (felvolvasni egészében az „ám en nélkül). Ebben m ár nyom a sincs 
tanításnak, m editációnak, ez m ár merő, tiszta, szinte elragad ta to tt im ád
ság. A keresztyén lé t legbensőbb titk a  Isten  bennünk  dolgozó ereje, mely 
az egyházban nem zedékről nem zedékre folytatódik, m egújul. Így tek in 
tünk  vissza a három száz éves évforduló alkalm ából a m agyar p rotestáns 
gályarabokra és a zsom békokban m eghúzódó h ithű  társa ikra. Így te- 
k itünk  a m ai nem zedékre, és nézünk rem énységgel az egyház jövőjébe. 
Legyen m ost szívünk érzésévé, Isten t m agasztaló im ádságunkká: (újra 
elm ondva az „ám en”-nel együtt) 20—21. vers!

Veöreös Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP
Ef 4,1—6

Egybeölelő szeretetből

1. Magamra hagyottan  — („ki fogoly vag y o k . . . ”) Jó néhány hónap
pal ezelőtt sokunk szívét felborzoló esetről hallo ttunk  a tv  Jogi esetek 
rovatában. Egy 9 tagú építőközösség egyik tag ja  hosszabb külföldi k ikü l
detésre hivatkozva m egtagadta a reá  eső részletösszeg további fizetését s 
ezért a  kivitelező vállalat félbehagyta a m egkezdett építkezést, a h a tá r
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időt felm ondta s a keserű huza-vona m ár-m ár széteséssel fenyegette a  
közösséget. A vádak, m agyarázgatások, csalódott kifakadások keserű- 
hangvételéből érezni lehetett, hogy i t t  nem  egyszerű jogi esetről van 
szó; nem  egyszerűen a sa já t pénz és életk ialakítás fe le tti rendelkezés 
jogáról, vagy egy szerződéses viszony kötelezéséről, m égcsak nem  is an
nak  egyoldalú felm ondásáról vagy kárté rítési kötelezettségről van szó. % 
Sokkal többről: felelőtlen cserbenhagyásról, az em berségesség hiányáról;. ; 
végső soron egy em beri közösség felbom lásáról; a m ásokkal nemtörődő, 
önzés, az em beri bűn szétromboló erejéről.

M ert a bűn m indig szétzilál, felforgat, szakadékot ás és börtönfa
lak a t em el; a közúti közlekedés cserben hagyottjaihoz hasonlóan' m agam 
ra  hagy. K eserűen és békétlenül. Az Isten  szeretőiének egyik csodája pe- 1 
dig éppen az, hogy megkeres, felém  és értem  nyúl, egybeköt és összeköt a  
vácsol, távo lrekedt szíveket ú jra  közelhoz egymáshoz; m egbékéltet és Jé 
zus K risztusban egybeölel m indeneket. Még a világm indenséget is. Ezért 
olyan felem elően gyönyörű olvasni az Efezusiakhoz ír t levelet. M ert eb- |  
ben a levélben lélegzetvisszafojtó izgalm assággal ír  az öregedő, egyre 
halkabbszavú, de Isten  titkaiba  egyre m élyebbre látó  apostol arról, hogy 
m it te tt és tesz Isten, a „m indenek A ty ja” é rtünk  és velünk ebből az egy- : 
beölelő szeretetből.

2. M egtalálva  — („egy a t e s t . . . ”) Ennek az egybeölelő szeretetnek a  
világban m egtapasztalható jele, m intája , kisülési helye, tám aszpontja az ’ 
egyház, a keresztyén gyülekezet. A Jézus K risztus teste. És ennek a test- 
nek  a valóságos és ígéretes egysége. H át nem  különös, a józan ész szá
m ára  érthe tetlen  és m egfoghatatlan, hogy a fogolyként láncokba v ert 
apostol nem  a testi fájdalm airól, le lke gyötrelm eiről, m égcsak nem  is a  
börtönfalak  világától és szívektől elválasztó vastagságáról sopánkodik —  1 
ki vehetné ezt zokon egy m agára hagyato tt rab tó l? — hanem  Isten  né
pének falakat, bezárt a jtókat áttörő  együvé tartozásáról, az egyház egy
ségéről u jjong zengő szavakat?! És ez azóta is és m a is boldog, szív- 
nyitogató és holnapbalendítő  m egtapasztalásunk, hogy az egyházban, a 
gyülekezetben egy testté  lehetünk  m inden külső és belső, nemi, faji, népi 
és társadalm i, m űveltségi, vérm érsékleti vagy anyagi különbözőségeink 
ellenére is. A Jézus K risztus egy testévé, am ibe egy rem énységre, az egy 
Ű rban  való hitben gyűjt össze az egy keresztség á ltal a Szentlélek. 
Nem kell h á t a  sem m ibe dobva m agunkrahagyottan m aradnunk. V alaki 
m egkeresett és ránktalált. Van gazdánk, a m indeneknek Atyja. És van 
nak  testvéreink. T ehát van gondjaink fölé emelő nagy, közös öröm ünk; 
fá jdalm aink  elviselhetek, hiszen m egosztott fájdalm ak; és semmi ínség 
és árvaság és bűn sem fo jtha t meg, m ert tudunk  egymásról. M indebben 
az is csodálatos, hogy m inél többet tapasztalunk  m eg a m egtaláltság és 
együvétartozás öröméből, annál teljesebbé tudunk  lenni az alázatosság
ban, vagyis az Isten  előtti kicsinységben, összetartó erejére való rászo
ru ltságunkban; teljesebbé a  szelídségben, vagyis az Ö ak a ra tá ra  figyelő 
éberségben és engedelm es készségben; és egyre teljesebben é rtjü k  m eg 
Isten h a ra g ra  késedelmes, irgalm as hosszútűrését, mellyel elszenvedett 
és elszenved m inket — a Jézus K risztusban.

És egyre hálásabbak  vagyunk azért, hogy a gyülekezet egységének 
ajándékát megtetézve, évtizedes teológiai fáradozások, áldozatvállalá
sok eredm ényeként Isten a M agyarországi Evangélikus Egyház egysé
gével is m egajándékozott, m in t illatos, ízes gyümölccsel a  szeptem beri 
fákon. Végiggondoltuk csak egyszer is, hogy ez m it je len t? M ennyi b á 
torító, előrelendítő erőt kicsiségünkben, szétszórtságunkban? Hiszen 
egyházunk egészébe beletartozni azt jelenti, hogy törvényéi m inket is
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irán y ítan ak , de védenek is; öröme a mi öröm ünk is és gondjaiba mi is 
besegíthetünk; kenyerünk  m ellé Bibliát, könyvet és egyházi ú jságot is 
tesz az aszta lunkra és kopott épületeinket segíti rendbehozni; de m i is 
örömmel n y ú jth a tju k  ki feléje a kezünket és kórusába mi is bele éne
kelhetünk , am ikor felem eli szavát a világ békéjéért; népünk  szebb jövő
jé é rt vállalt d iakóniájából mi is tanu lha tunk  helyesen és jól szolgálni.

Bizony egyházunk és gyülekezeteink egységében elárul nekünk Isten 
valam it m indeneket egybeölelő szerete téből! És meg is mozdít valam ire!

3. M ásokért nyúlva. — („járjatok ú g y . . Az  apostol ugyanis nem 
csak arró l beszél, hogy Isten  elárul valam it m indeneket egybeölelő sze
re t e té b ő l az egyház, a gyülekezetek egységében, hanem  arról is, hogy ép
pen ezeken keresztül ak a rja  m eg is valósítani ezt a szeretetet a v ilág
ban. M intha egyszerre serkentővé, aktivizálóvá válna itt az apostol 
hangja! M intha bele akarna  lendíteni m inket ennek a szeretetnek a sod
rába. „Járja tok  ahhoz az elhívatáshoz m éltóan, am ellyel e lh iv a tta to k . . . ” 
— mondja, (próbaford.) Vagyis gyakoroljátok, éljétek, éljétek  meg, éljé
tek  bele az em berek közé elhívatástokat! Fáradozzatok azért, hogy 
m indaz a jó, igaz és szép, am it Isten m egcselekedett bennetek  és é rte 
tek Jézus K risztusban és am inek szolgálatába bele is állított, valóban m eg
valósuljon ebben a világban. Isten  helyére te tte  a dolgokat — hozzátok 
h á t  rendbe ti is a dolgaitokat! Isten  egybeölelte szeretetéből az életet, 
a  m indenséget — sim uljatok h á t bele t i  is ebbe a szeretetbe és szeres
sétek, kössétek össze a szíveket! V alaki m indezt így fogalm azta meg; az 
egyház, a  keresztyén gyülekezet „K risztus szerszáma, am elyen keresztül 
a világba jön, érkezik, jelen van és cselekszik; szereti a világot és üd 
vözíteni ak a rja  . . . ” Az egyház, a keresztyén gyülekezet „K risztus lába, 
keze, szája, am ivel m indenek jav ára  szól és m unkálkodik.” Bizony, nem  
önm agunkért vagyunk a világban, hanem  a  világért és az em berekért. 
Valami jó  h ír t hozunk erről a szeretetről.

A m ikor alázatosak, teh á t m ások szám ára nyitottak, készek tudunk  
lénni, am ikor szelídségünkkel lem ondunk m ások m éltányoló elism eré
séről, sőt mi fordu lunk  megbecsüléssel m ások véleménye, érzése, élet- 
felfogása felé, akkor mi nem csak ízelítőt adunk Jézus Krisztusból — h i
szen Ö m aga m ondta m agáról: „ . . .  én szelíd és alázatos szívű v a
gyok . . . ” — hanem  valam i jó ízt is adunk az életnek. M ert az élet jó ízét 
azok az em berek ad ják  és őrzik, akik  zokszó nélkül képesek a legna
gyobb áldozatra is m ásokért, akik sértődöttség nélkül hallgatnak  a figyel
meztető, ta lán  kritizáló szóra is, s ők m aguk is m indig jó szót szólnak; 
akik  türelm esek ott is, ahol m indenki pattanásig  ideges, — igen, ak ik  
olyan légkört terem tenek  m aguk körül családban, m unkahelyen, bárhol 
az em berek között, am elyben nagyon jó dolgozni, élni és vidám nak lenni. 
Ők az ízesítő csipetnyi só az életben. És lehet-e előrelendítőbb, jövőt- 
igenlőbb újságot m eghirdetni és hozni az em berek közé, m in t vállalni, 
elhordozni tudni a  m ásikat hibáival, k iá llhatatlanságával együtt; sőt m a
gám ra venni és cipelni a m ásik gondját, terhét, még bűnét és szégyenét 
is — nem  közönyből vagy részvétkeltő m ártírom kodásból, hanem  — sze
rétéiből. Egybeölelő szeretetből. M ert m egtorolni és visszafizetni: ez régi 
m egszokott dolog. De m egbocsátani, együtt szenvedni: ez valam i új. Cso
dálatosan új.

Olyan, ami derű t és mosolyt fakaszt, rem énységet áraszt, öröm re 
pezsdít és lendületbe hoz. Kóstoló Isten egybeölelő szeretetéből. Hogy 
kedvüket vesztett, keserűszívű em berek ú jra  szeressenek élni. Szépen 
é ln i!

Dubovay Géza
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP
Ef 4,1—6 

Elhivattunk!

Hétfőn esténként érdem es m eghallgatni a rádióban P etress István 
„M ikrolánc” c. m űsorát. A közösségi életform a problém áiról fo ly ta t be
szélgetést. Egyik este a hivatásról volt szó és elgondolkodtató válaszok 
hangzottak el arról, hogy ki hogyan fogja fel a feladatát. Van, aki m u
szájból, van, aki keresetért végzi, van aki becsületügynek tekinti a  reá
bízott m unkát, de az az igazi, am ikor a  reánkbízott feladatot hivatás- 
tu d a tta l végezzük. Jó, ha mi keresztyének is végig gondoljuk azt, hiszen 
a gyülekezet tag jai is h iva tástudatta l kell, hogy helyt álljanak  otthon, 
m unkahelyükön és a társadalom  sokféle posztján.

Mai igénk most úgy szólít m eg m inket, m in t akiknek tudnunk  kell 
egy m ásik elhivatottságról, m ellyel Isten országába h iva ttunk  el!

E lhivatásunk távlatai

T extusunkban is hangsúlyos az, hogy Isten elh ivato ttal vagyunk, de 
hogy ez m it jelent, azt az apostol az előző három  fejezetben m ondja el. 
I tt  bontakozik ki elh ivatásunk  csodálatos táv la ta : M ár a  világ terem tése 
elő tt k iválasztott m inket Isten, kegyelm e dicsőségének m agasztalására 
(1,4—6). Az idők teljességében Jézus K risztus lehozta a földre és kereszt
halálakor, feltám adásakor prok lam álta  elhivatásunkat. A Szentlélek Is
ten pedig Pünkösd óta szüntelenül szem élyre és névre  szólóan kikézbesíti 
e lh ivatásunkat és így hívja, gyűjti és m egvilágosítja övéit. E lhivatásunk 
nem csak megelőzte a föld és ég form álását, de érvényben m arad ezek
nek elm últával is. M ert az Ö elh ívása rem énység is arra, hogy szentéi
vel együtt dicsősége gazdagságának részesei lehetünk! Egyházban élni 
nem  jelent, nem  je len thet kevesebbet, m in t azt, hogy elh ivattunk  és ez
zel olyan táv la tok  nyílnak meg előttünk, m elyekben az is nagyszerű, 
am it fel tudunk  fogni és ennél is több az, am it Isten még ezu tánra készí
te tt az Öt szeretőknek.

E lhivatásunk alapja

Elhivatásunk valóság, m ert nem  m i vagyunk az alapja. H a mi len
nénk, akkor ingatag  lenne, akkor csak bebeszélnénk m agunknak, akkor 
csak á lta tn án k  másokat. A kkor ku ta tgatnánk  vélt érdem einket, am elye
kért éppen m inket tü n te te tt ki Isten, am ikor elhívott. Ámde elhívásunk 
alap ja  egyedül Jézus Krisztus!

A 4—6. verseket úgy is felfoghatjuk, m int egy Jézus K risztust dicsőítő 
him nuszt, m elyben azért fordul elő olyan sokszor az „egy”, hogy egyszer 
igazán szabaduljon fel a szívünk énekben, im ában, igehirdetésben m a
gasztalni Isten t azért, hogy egyedül Jézus a m inden, m indenekben!

Most azonban ne csupán him nusznak tek in tsük  e verseket, hanem  
olyan higgadt és meggyőző szónak, mely meggyőz m inket; elhivatásunk 
fundam entum a Jézus Krisztus. Hétszer fordul elő igénkben az „egy”, de 
ez a  hét szál m ind Jézus K risztusban találkozik és válik  eggyé! Vagy a  ház
építésből véve a hasonlato t: am ikor a  ház alapozása készül, sokféle szer
kezeti elem et öntenek betonból; töm böket, átívelőt, betongerendát, pince
zsaluzást stb., de ezeket m ind együtt fundam entum nak nevezzük. Az itt
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fe lsorolt hét objektív  tényező, m ind az egy Jézus K risztusban töm örül 
és v á lik  fundam entum m á.

Egy a test, m ert az egyház Jézus K risztus teste, ö  a  fej, m i pedig 
tagjai vagyunk.

Egy a Lélek, m ert jóllehet sok m indent illetnek e névvel, a Lélek 
az, aki Jézus K risztusról tesz bizonyságot.

Egy a reménység, m ert a sokféle rem énység közül azt valljuk  re 
ménységnek, m elynek horgonya Jézus K risztusba fogózik.

Egy az Ür, m ert a  sokféle ú r  között, ak i volt, van és lesz, egyedül 
Jézus K risztust valljuk  U runknak.

Egy a hit, m ert a sokféle h it közül, m elyre építenek, mi azt valljuk  
hitnek, mely Jézusra tekint.

Egy a keresztség, m ert bár sokféleképpen gyakorolják, de benne J é 
zus K risztus halálába kereszteltetünk meg.

Egy az Isten, m ert b á r sokféle „m ás isten t” im ádnak ugyan a v ilá
gon, de Isten  az, aki Jézus K risztusban k iny ilatkozta tta  m agát.

Az apostol hétszer ism étel, hogy egyet sulykoljon: az a  csoda tö rté
nik az egyházban, keresztségben, hitben, rem énységben, a Lélek által, 
hogy szilárdan tudha tjuk : Isten elh ivato ttal vagyunk!

E lhivatásunk kötelez!

Ügy kell járnunk , m in t illik elh ivatásunkhoz! M ert Jézus K risztus 
elhivatottai vagyunk, ezért Hozzá kell szabnunk m agunkat! Ahogyan 
ő re á  tek in tünk , úgy kell tek in tenünk  keresztyén hivatásunkra, életfor
m ánkra! Igaz, hogy elh ivatásunknak  csodálatos eszkhatológikus táv latai 
vannak, de az is igaz, hogy Jézus K risztus erre  a földre jött, Isten szere- 
te tét ide hozta az egész em beriségnek, m indnyájunk  bűnét és te rhé t 
hordozta Ö. Ezért tartozik  elhivatásunkhoz, sőt illik  ahhoz, hogy Jézus 
szeretetének bőségéből ju ttassunk  m inél többet em bertársainknak  szerte 
a világon. A II. v ilágháborúban a  szétdúlt otthonok, az em bervadászat 
szenvedélyei és szögesdrótok közé zárt halá lra  íté ltek  között sok keresz
tyén te tt  bizonyságot szóval, te tte l vagy halálával arról, hogy Jézus K risz
tustól kapo tt h ivatásának  tuda ta  úgy segíteni em bertársán , ahogyan 
lehet. A békés m indennapok idejében is az a h ivatásunk, hogy nem  csu
pán családunk, gyülekezetünk körében, hanem  em bertársa ink  között is 
részt válla ljunk  terheikből, szenvedéseikből.

Mai igénk elsősorban a r ra  buzdít, hogy já rju n k  elhivatásunkhoz il
lően a m agunk gyülekezetében. Számon kéri tőlünk, hogy tudunk-e v i
gyázni a  gyülekezet egységére. M ert az apostol itt  nem  csak azt m agasz
talja, ahogyan az egy Jézus K risztusban m indenek egyek, hanem  arra  is 
kér, hogy a gyülekezet egységére úgy vigyázzunk, m in t szem ünk fé
nyére.

Ám  a gyülekezet nem  a tökéletesek közössége, hanem  a K risztusban 
m egváltott bűnösök közössége. Ez a tény i t t  azt jelenti, hogy mi m ind
nyájan, nehezen elviselhető, egym ást sokféleképpen m egbántó em berek 
vagyunk. Nem  a r ra  h iva tta ttunk , hogy megfigyeljük, k ioktassuk és leke
zeljük egymást, hanem  arra, hogy te ljes alázatossággal, szelídséggel és 
hosszútűréssel szenvedjük el egym ást! szeretetben. Egészséges az a gyü
lekezet, ahol ez így történik.

Ehhez az alázatos, szelíd, tü relm es hivatáshoz nem  lehet „felnőni”, 
inkább nagyon m élyen kell ezt keresni, ott, am ikor nagyon őszintén el-



-csodálkozunk; hogyan lehetséges az, hogy Jézus engem, éppen engem  is 
elhívott, nevem en szólított és azóta is olyan sokat tű r  és annyiszor meg
bocsátott nekem ? A zért volt Ö ilyen szelíd, alázatos és tü relm es hoz
zánk, hogy mi is elszenvedhessük egym ást szeretetben!

A tan ítványok  között is nagy ellentétek  feszültek annak  id e jén : vám 
szedő és harcos zélota, csendes em ber és m ennydörgő term észetű, ho
gyan férhe te tt meg együtt? Jézus körében elviselték egym ást szeretettel. 
Efézusban is nagy próbát je len te tt az, hogy a pogányokból le tt keresz
tyének együtt kellett, hogy éljenek a zsidók közül h itre  ju to tt keresztyé
nekkel. Ezért siet az apostol még a börtönből is m egírni: igyekezzetek 
m egtartani a Lélek egységét a békesség kö te lékében!

H a a  m agunk gyülekezetének békétlenségeire gondolunk, mi is sok
féle okot sorolhatnánk fel arra, hogy m agyarázzuk, m iért vannak  egye
netlenségek, torzsalkodások. De felesleges a  sorolgatás és a m agyaráz
kodás. M ert ok és m agyarázás száz is van, de m egoldás csak egyetlen 
egy. A gyülekezet egységét csak az biztosítja, ha alázatosak és szelídek 
vagyunk egymáshoz. Ez az a kulcs, am ellyel előbb-utóbb meg lehet ny it
ni m inden szívet, a széthúzókét is. E lhivatásunk az, hogy sűrűn forgas
suk ezt a kulcsot és vigyázzunk reá, hogy el ne veszítsük!

Józsa Márton
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Egyháztörténeti évfordulók

Harminc gályarab levele német egyetemekhez

A zürichi Á llam i L evéltárban  E. 11/456. szám  a la tt értékes kézirat 
m aradt íenn  1675. augusztus 24-i keltezéssel. C ím zettjei a ném etországi 
protestáns egyetem ek rendjei és professzorai, aláírói pedig a nápolyi 
spanyol gályákon szenvedő m agyar p ro testáns prédikátorok.

Negyedik hónap ja volt m ár ekkor leláncolva az a  harm inc rab, aki 
túlélte az ausztriai és itá liai gyalogút fárada lm ait: 19 reform átus és 11 
evangélikus hitvalló.

Hosszú la tin  levelükből fájdalm asan, m égis önérzetesen csendül ki 
az a meggyőződés, hogy h a  szerencsétlenek is, mégis K risztus nevéért 
szenvednek („nos m iseri p rop ter nőm én C hristi captivi”) és ha lázadásért 
vádolják is őket, végső soron hitükért viselik a láncokat („praetextu 
quidem foedae rebellionis, revera tam en solius dum taxat religionis cau- 
sa perpessi sum us”). O tt izzik soraikban a drága hazához való ragaszko
dás, am ikor le írják  a  hullámzó tengeren ezeket a szavakat: „dulcissima 
patria nostra” !

Fájó  em lékeiket hosszasan részletezik: L ipótvár, Kom árom  és Be- 
rencs borzalm as hónap jait idézik fel kortársaiknak. Most, a hispániai 
tartományban három  szintű (triremis) gályákon nyögnek és sóhajtoznak, 
de nem halnak  meg („trirem ibus gem entes, suspirantes et tan tum  non 
exspirantes”) : el ak arják  m ondani egym ásnak és az u tókornak  m indazt, 
amiben a pozsonyi idézésük óta eltelt csaknem  egy év a la tt részük volt.

Keserves sorsuk ecsetelése során részletesen le írják  elhullt társa ik  
utolsó óráit, így ebből a levélből m arad t fenn  leghitelesebben Edvi Illés 
Gergely tragikus halá lának  a le írása is. Szomorúan írják, hogy „hajunkat 
és szakállunkat, am elyet édes hazánk  ősi szokása szerint a fej különös 
ékességének ta rtunk , leny írták”. A hajón irtózatos az éhséggel járó  szen
vedés és a barm okhoz illő bánásmód. Miközben a keresztyének elhagy
ják és ínségre taszítják  őket, több török hadifogoly élelem m el k íná lja  
^eg őket.

A ném et egyetem ek professzorainak közbenjárását kérő értékes le
véldokumentum írója, harm inc gályapadhoz láncolt tá rsa  nevében ezek
kel a szavakkal zá rja  megrázó sorait:

Nos devotissim i et afflictissim i captivi Christi, ecclesiarum  olim 
'Jinistri e t scholarum  rectores in  H ungária; nunc sub iugo trirem ium  
uyspanicarum  Neapoli gementes, Jobaeum que illud ingem inantes: Mi- 
Jeremini nostri, m iserem ini nostri, tan tum  Vos am ici nostri, quia m anus 
Gomini tetig it nos! Valete!

Dr. Fabiny Tibor


