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Egyházunk útján
Szolgálat az em berért

(Esperesi székfoglaló beszéd)

Főtisztelendő Püspök Ú r!
Mélyen Tisztelt Egyházmegyei Közgyűlés!
Kedves vendégeink!
Meghatott szívvel állok ezelőtt az oltár előtt, ahol 29 évvel ezelőtt lel

késszé szenteltek és mint s. lelkész ebben a gyülekezetben kezdtem el 
szolgálatomat, két éve újra ennek az oltárnak papja vagyok.

Első szavam a Hálaadás. Hálát adok az én élő Uramnak, aki engem 
elhívott a Nógrádi Evangélikus Egyházmegyében az esperesi szolgálat
ra. Hiszem, hogy Ő alkalmassá tesz engem nehéz megbízatásom hűsé
ges betöltésére.

Második szavam a köszönet szava. Köszönöm egyházunk püspökeinek 
D. Káldy Zoltán és D. Dr. Ottlyk Ernő püspök uraknak, hogy méltónak 
ítéltek ennek a felelős szolgálatnak az ellátására.

Megköszönöm állami szerveinknek, a Nógrád megyei Tanács elnö
kének, a megyei állami egyházügyi titkár úrnak az előlegezett bizal
mát

Köszönetét mondok egyházmegyénk lélkészíi karának és a nógrádi 
evangélikus gyülekezeteknek, akik egységesen, egyhangúan választottak 
meg az esperesi tisztségre.

Harmadik szavam az előttünk álló közös feladatok felvázolása. Espe
resi székfoglalómat Máté evangéliuma 20. fejezetének 27. verse foglalja 
egységes keretbe: „Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok!” 
Ezt a mondatot a Jézus mondta, akinek igehirdetése, minden cseleke
dete, emberré létele, kereszthalála és feltámadása a hitelesség pecsétjét 
ütötte e súlyos mondatra. Nála a kimondott ige elválaszthatatlan egység
be olvadt az emberhez odaforduló könyörületes szeretet gyakorlásával. 
Ezzel 'az igével alapvetően meghatározza övéinek helyét az egyházban 
és a világban. Ezért egyházunk útja ebben a világban ma sem lehet az 
uralkodás, sem az elkülönülő magábazárkózás, vagy az embervilággal 
szembeforduló magatartás, hanem a Jézus Krisztus nyomdokain járó 
engedelmes szolgálat útja. Az elmúlt 30 év alatt Isten Szentlelke taní
tott meg minket sok harc, tusakodás és közös teológiai munka által er
re az alapvető felismerésre. Isten kegyelmes ítélete zúgott el egyházunk 
felett. Megítélte a múlt egyházi gondolkodását. Letett az uralkodni vá
gyás első helyéről az engedelmes szolgálatvállalás utolsó helyére. Nem 
véletlen az, hogy a Szentlélek Jézus személyének a lényegére, az evan
gélium szívverésére irányította tekintetünket, és az egyház létének új ér
telmezésére. Jézus személyének igazabb, bensőségesebb megismerése se
gített el arra, hogy felismerjük mi az egyház küldetése ebben a világ
ban, és ennek az alapvető kérdésnek tisztázása után találta meg evan
gélikus egyházunk a maga helyét a kialakuló új társadalomban, szo
cializmust építő hazánkban.

Üj feladatkörömben nincs és nem is lehet más programom, mint 
egyházunk közösen felismert drága kincsének, diakóniateológiánknak a
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képviselése és egyre szélesebb rétegekre való lebontása az egyházmegye 
gyülekezeteinek az életében. Meg vagyok győződve, hogy ez a teológiai 
gondolkodás lutheri gyökerekből sarjad és sajátosan magyar veretű. Is
tennek legyen hála, hogy ma már ez a teológia az egész Magyarországi 
Evangélikus Egyház közös kincse. Nemcsak püspökeink, teológiai profesz- 
szoraink és a ledkészi karunk sajátja, hanem a felügy élők, presbiterek és 
evangélikus gyülekezeteink életének alakítója és formálója.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk Jézustól kapott küldetését kutatjuk. Pál apostol az egyházat 
egy szerves emberi testhez hasonlítja. Az egyház feje, irányítója Krisz
tus, mi pedig testének tagjai vagyunk. A  Magyarországi Evangélikus Egy
ház egyetlen test. Egy szerves organizmus. Ebbe az egyetlen testbe épül
nek be szervesen gyülekezeteink, egyházmegyéink és a kerületek. Min
den gyülekezetnek és gyülekezeti tagnak tudnia kell, hogy ehhez az 
egyetlen szerves egységhez tartozik. Meg kell tanulnunk ebben a nagy 
összefüggésben látni egyházunkat. „Közegyházi képletben” kell gondol
kodnunk. Tudnunk kell azt is, hogy egyházunk nemcsak egy szerves 
egyháztest, hanem egy szervezet is. Ebben az egyházi szervezetben nincs 
helye semmiféle különcködésnek, sorból való kilógásnak. Egységes teoló
giánk drága kincsünk, de ezt a mindennapi életben meg is kell valósí
tanunk. Egyházmegyénk számára ez azt jelenti, hogy be kell állnunk a 
Krisztustól kápott szolgáló szeretet ritmusába. Isten Szentlelke megta
nított arra, hogy Jézusra, az egyház fejére kell figyelnünk szüntelen. 
Jézus életének titka: az emberhez odaforduló irgalmas szeretet. Erről 
győz meg emberré tétele. Hirdetett evangéliuma. Bűnbocsátó szereteté- 
nek új életet teremtő hatalma. Elnyomottak, elesettek, betegek iránti 
irgalmas, könyörülő cselekedete. Az éhezők megelégítése és a megrom
lott emberi kapcsolatok általa történt helyreállítása. Jézus egész élete, 
halála és feltámadása nem más, mint szüntelen szolgálat az emberért!

Jézusnak ez a szolgálata nem ént véget. Ma is végzi ezt a szolgálatot 
az Ö testén, az egyházon keresztül. Ezt a felismert igazságot fejezi ki 
egyházi törvénykönyvünk I. törvény 2. §-a.. Idézem: „A  Magyarországi 
Evangélikus Egyház Jézus Krisztustól kapott szolgálatának tekinti, hogy 
Isten igéjét tisztán és igazán hirdesse, a szentségeket Krisztus rendelése 
szerint szolgáltassa ki és a szeretettet Krisztus példája és tanítása szerint 
gyakorolja, ezért minden munkáját, egész szervezetét és teljes anyagi 
erejét erre a szolgálatra szánja. „Teológiai felismerésünk belső lényegé
ből fakadó ez a fogalmazás. Ez az alapállásunk. Ebből a szempontból 
kell látnunk egyházunk egész életét, szolgálatát. Ez határozza meg egy
házpolitikánkat, politikai döntéseinket is. Ezek a döntések érvényesek a 
legmagasabb egyházi vezetőségtől a legkisebb szórványgyülekezetig.

Egyházi törvényeinket bevezető Ünnepi Nyilatkozat is egyértelműen 
leszögezi az egyház küldetését .a minket körülvevő világban. Hadd idéz
zek ebből is. A  nyilatkozat „mélységes hálával emlékezik arra, hogy a 
történelem és az egyház Ura a fasiszta embertelenségből, a nagytőkés- 
nagybirtokos rendszer igazságtalanságából és a felekezeti elnyomásból 
felszabadult hazánkban új élet lehetőségét adta egyházunknak és Szent- 
leikével arra indította, hogy az Ür Jézus Krisztus követésében és az ő 
példája nyomán a szolgálat útját járja népünk és az emberiség közös
ségében” . Ezt az Ünnepélyes Nyilatkozatot minden evangélikus lelkész 
és gyülekezeti tisztségviselő ismeri és egyházunk egész népei magára 
nézve kötelezőnek tartja.

Ma különösen hálás szívvel emlékezünk erre a nyilatkozatra, ami
kor hazánk felszabadulásának 30. évi jubileumi ünnepségei vannak mö
göttünk és mibennünk is felelevenedett a múlt. Tudjuk honnan indul-
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tunk, szinte az abszolút nulláról. Azóta népünk és hazánk életében az 
új társadalmi redszer 150 éves lemaradást hozott be és történelmünk 
folyamán soha nem látott fejlődés útjára léptünk.

Egyházuk diakóniai teológiájából, annak belső lényegéből fakad, 
hogy nyitottak vagyunk népünk, társadalmunk és az emberiség nagy csa
ládjának mai problémái megértésére és fészt kívánunk vállalni azok 
megoldásában. Tudjuk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház nem 
valami légüres térben ól, hanem a szocializmust építő társadalomban, 
mint annak egyik építő, szerves eleme. A  hivő emberek nemcsak, egy
háztagok, hanem egyidejűleg hazánk állampolgárai és annak megbecsült 
tagjai. Ennek a ténynek megállapítása elhangzott a legmagsbb fóru
mon, a közelmúltban lezajlott XI. Pártkongresszuson. Államunk össz
népi politikájából következik, hogy hazánkban minden becsületes, ha
záját szerető hivő emberre is számítanak az országépítésben. Amikor 
június 15-én az urnák elé járulunk és a Hazafias Népfront jelölteire ad
juk le szavazatainkat, akkor szocialista hazaszeretetünkről teszünk bi
zonyságot. A  szociíista társadalmi rendszer igazságosabb, embersége
sebb életformát jelent a múltban annyit szenvedett, elnyomott és ki
zsákmányolt népünk számára. Ezzel az állásfoglalásunkkal igent mon
dunk a békés életre, az elért fejlődésre. Falvaink, városaink anyagi, gaz
dasági, kulturális fellendülésére, a szocialista vívmányok további meg
valósítására. Igent mondunk a népek barátságára, a háborúmentes békés 
életre és az emberiség boldogabb jövendőjének kialakítására. Minderre 
a Krisztustól, kapott, másoknak szolgáló szeretetünk kötelez. Ezért nyílt 
szívvel együtt tudunk munkálkodni ezeknek a feladatoknak a megvaló
sításában a megyei, városi, falusi Hazafias Népfront-szervezetekkel az 
össznépi politika koncepciójában, egymás meggyőződésének kölcsönös 
tiszteletben tartásával, hazánk, népünk és az emberiség javára.

Államunk és egyházunk közötti jó viszony becsületes és korrekt. 
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a több mint 25 éve megkötött Egyezmény 
jól funkcionál és ennek a szellemében reménységgel tekintünk a jövőre 
nézve is.

Az elvi alapvetés után tekintsünk a mi sajátos nógrádi problémáink
ra. Egyházmegyénk gyülekezetei szervesen beépülnek az Északi Evang. 
Egyházkerületbe és élő, eleven tagjai az egész egyháztestnek a Magyar- 
országi Evangélikus Egyháznak. Egy ütemre dobban egyházunk szíve 
és egyházmegyénk evangélikus népe is átveszi ezt a ritmust. Az áldoza
tos, egymásért élő, másoknak szolgáló életforma dinamikus ritmusát.

Közös utunk nem lehet más, mint diakónia teológiánk megvalósítá
sa a szürke, munkás hétköznapokban. Erre hívom egyházmegyénk vala
mennyi lelkészét. Ebben a szolgálatban egyeknek kell lennünk, vált 
váll mellett menetelnünk. Kedves lelkésztestvérek! Nem uralkodni aka
rok felettetek, hanem szolgálni nektek is. A  lelkipásztorotok, bizalmas 
lelkitestvéretek és a felelősségetek terhét együtt hordozó szolgatársatok 
kívánok lenni. Szeretetből vállalom a ti terhelteket is. Tudjátok jól, hogy 
29 évi lelkészi szolgálatom idejéből 27 évet közietek töltöttem a Nógrádi 
Egyházmegyében. Csaknem 3 évtized alatt jól megismerhettetek. Biza
lommal fordulhattok hozzám hivatalos ügyekkel, gyülekezeti gondjai
tokkal, személyes természetű kérdéseitekkel. Testvéri szívem és segíteni 
kész szándékom felajánlom. Éljetek vele!

Szólnom kell a Lelkészi Munkaközösségi üléseink fontosságáról is. 
Teológiai továbbképzésünk magasra értékelt alkalmai ezek. De ugyan
akkor a lelkészi fratemitás, testvéri közösség kialakítását és elmélyíté
sét is szolgálják. Nagyon becsüljétek meg ezeket az Áldott alkalmakat. 
Sehol a világ más táján ilyen lehetősége nincs a lelkészeknek a tovább-
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képzésre és a testvéri közösség ápolására. Tartsa minden lelkészünk be
csületbeli kötelességének ezeken az alkalmakon a pontos, rendszeres 
megjelenést. Az LM K nemcsak a lelkészekért van, hanem a gyülekeze
tekért is. A  képzett, a mai élet problémáit ismerő pap tudja csak kor
szerűen hirdetni Isten igéjét a saját gyülekezetében. Ebben a közösség
ben vállaljon minden lelkész erejéhez és tehetségéhez mérten szolgála
tot. A  szolgálat alkalmai serkentően, felvillanyozóan hatnak a lelkész
re. Az elhúzódás, csendes lapulás berozsdásítja az elméket.

Szívetekre kívánom helyezni ezt a jól ismert mondatot: „A z egyház 
a rend egyháza.” Esperesi szolgálatomban, tisztemnél fogva, törvény
ben előírt kötelességem, őrködni egyházmegyénkben a jó rend felett. 
Ezt a rendet magam is megtartom, de meg is tartatom. Istenünk a rend 
Istene! Pál apostol intése ma is időszerű minden lelkész és gyülekezet 
számára: „mindenek ékesen és jó rendben történjenek” . Minden rendet
lenség, hanyagság és lustaság végső gyökerét tekintve szeretetlenség a 
gyülekezettel és az egyházi felsőbbséggel szemben. Az ilyen magatartás
nak semmi köze a szolgáló szeretet Krisztusi útjához. Nagyon kérlek, ve
gyétek komolyan lelkészi hivatali, adminisztrációs és levéltári feladatai
tokat. A  határidők pontos betartását, mert tisztemmel járó kötelességem, 
mindezek ellenőrzése.

Esperesi szolgálatom egyik lényeges feladata a kapcsolatteremtés. 
Gondjaitokat, ügyeiteket, terveiteket közvetlen felettesem a püspök úr 
elé felterjesztem testvéri szívvel. A  felső egyházi vezetés irányelveit pe
dig rendszeresen tudatom veletek. A  teljes bizalom és szeretet légkörét 
kell munkálnunk közösen, hogy a régi nógrádi egyházi hagyományaink
hoz híven, meleg testvéri kapcsolat uralkodjon közöttünk.

Szólnom kell a gyülekezetek felügyelőihez, gondnokaihoz és pres
bitereihez is. Ti testvéreim, nemcsak lelkészeitek, hanem az én munka
társaim is vagytok. Isten színe előtt együtt vagyunk felelősek a nógrádi 
gyülekezeteink hitéletéért, anyagi helyzetéért és közös teherhordozá- 
sunkért. Ebben a szolgálatban hűséges, világos látású egyházi tisztség- 
viselőkre van szükségünk, akik értik a mának szavát. Nemcsak hümmö- 
gő, „fejbólintó Jánosok”, hanem világosan látják a nagy összefüggéseket. 
Felfogják, hogy a nógrádi gyülekezetek is szervesen beletartoznak a nagy 
egészbe, a Magyarországi Evang. Egyház testébe. Meg kell tanulnunk 
„közegyházi” módon gondolkodnunk. Nem rekedhetünk meg önzőén, 
szűklátókörűén saját gyülekezetünk kerítésénél, hanem azon messzire 
túl kell látnunk. Együtt vagyunk egyház! Közös minden gondunk, ter
vünk. Közös szolgálatunk, céljaink, anyagi eszközeink az egész egyház 
szolgálatának jó betöltésére.

Legnagyobb gondunk a lelkészi utánpótlás kérdése. A  nógrádi lel
készi gárda — nézzetek körül közöttünk — kiöregedett. A  21 gyülekezet
ben csupán 3 harminc éven aluli lelkész van, a többi 50-en sőt 60 éven 
felüli. Az utánpótlás kevés. Előre vetítődik a pap nélkül maradó gyüle
kezetek más gyülekezettel való összevonása. Tudom, hogy a nógrádi gyü
lekezetek nagyon szeretik templomaikat és minden áldozatra képesek, 
de most nyomatékosan rá kell mutatnom arra, hogy lelkészeiteket na
gyon becsüljétek meg. Hiába van templomotok, ha nem lesz, aki benne 
az Isten igéjét hirdesse. Megbecsülésetek és szeretetetek jelét anyagiak
ban is meg kell mutatnotok, hogy a lelkész család anyagi gondok nél
kül tudjon élni.

Nógrádi egyházmegye népe! Közületek származom. Itt ringott az én 
bölcsőm is. Nagyon szeretem szűkébb hazámat. Itt vagyok otthon, ez a 
lételemem. Értetek, testi-lelki javatokért kívánok fáradozni. Szeretem és 
ismerem egyházmegyénk gyülekezeteit. Nincs olyan anyagyülekezet, ahol
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ne szolgáltam volna az elmúlt 3 évtized alatt. Sok a személyes ismerő
söm, lelki testvérem közöttetek. A  mi egyházmegyénk területileg is egy 
zárt egységet alkot. Aránylag nagyobb tömbben él itt az evangélikusság 
és a gyülekezetek területileg nincsenek messze egymástól. A  nógrádi 
kegyesség egy külön színt képvisel a Magyarországi Evangélikus Egy
ház testében, őseinktől sóik, drága örökséget átvettünk és tovább kell 
vinnünk magunkkal és meg kell becsülnünk. Szeressétek továbbra is 
templomaitokat, papjaitokat, kedves énekeinket és ápoljátok a hagyo
mányos nógrádi vendégszeretetet a jövőben is. Sorakozzatok föl mögöt
tem imádságos szívvel és szolgálatra mindig kész szeretettel, hogy közö
sen, egységesen lépdelhessünk az előttünk járó, feltámadott Élő Jézusunk 
lábnyomain, a szolgáló szeretet útján embertársaink javára és az Isten 
dicsőségére.

Őrségváltásnak vagyunk tanúi ebben az ünnepélyes órában. Meleg 
szeretettel kell megemlékeznem Gartai István esperes testvéremről, aki
től a stafétabotot átveszem. 18 éven át volt ennek az egyházmegyének 
esperese. Fáradhatatlanul rótta a nógrádi — sokszor nem éppen a leg
jobb — utakat. Lelkiismeretesen, hűségesen hordozta a szolgálat terhét. 
Nagyszerű jogi érzékkel, adminisztrációs készséggel töltötte be hivatá
sát. Egy sor nehéz, komoly problémát oldott meg bölcsen az egyházme
gyében. Amikor nehéz tisztét most leteszi és átadja nekem, arra kérem 
a mi Urunkat, adjon neki jó egészséget és felszabadult szívű szolgálatot 
gyülekezetében és egyházmegyénkben. Több nyugodt percet és csende
sebb, pihentetőbb éveket, mint volt esperesi szolgálata ideje alatt. Test
véri támogató szeretetére és sok tapasztalatára új tisztemben továbbra is 
szükségem lesz. Ebben a reménységben mondok neki 18 évi hűséges szol
gálatáéit mindannyiunk nevében köszönetét.

Székfoglalómban mindent nem mondhattam el. Nem is törekedhet
tem a teljességre, mert ez a korlátozott időben lehetetlen. Ezek csupán 
felvillanó fények, jelzések voltak, amelyek irányt szabnak közös szolgá
latunknak.

Megköszönöm D. Dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak az áldott beiktató 
szolgálatát. Egyben kérem támogató, irányító szeretetét új feladatköröm
ben. Megvan az a reménységem, hogy egyházmegyénk és állami szer
veink között az eddig kiépített korrekt, jó viszony továbbra is gyümöl
csöző együttmunkálkodásbam fog realizálódni hazánk, társadalmunk békés 
életének szebbé, tartalmasabbá tételére és az emberiség nagy családjá
nak igazságosabb háborúmentes kialakítására.

A lelkésztestvérektől, a gyülekezetek tisztségviselőitől, és nógrádi 
evangélikus népünktől imádságos hordozó szeretetüket és cselekedetek
ben is megnyilatkozó támogatásukat kérem. Isten akaratát elfogadva, 
mely embereken keresztül valósul meg, átveszem a stafétabotot. Az ige 
így biztat engem ebben az órában: „Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít.”

Erre az igére támaszkodva esperesi szolgálatomat megkezdem.

Garami Lajos
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Jó munkával, helytállással
Dékáni jelentés

Igen tisztelt akadémiai ünnepi ülés!
Akadémiánk történetének huszonötödik' tanévéről, a most befejeződő 

1974—75-ös tanulmányi esztendőről jelentve, a legjelentősebb momen
tumként azt lehet kiemelnünk, hogy ez a tanév hazánk felszabadulásá
nak harmincadik évében, egy új épületben, új körülmények között zaj
lott le. S hogy ez a tény mit jelentett a számunkra, azt jól Látta meg és 
helyesen fejtette ki a magunk felszabadulási ünnepségének előadója, 
amikor a többi között ezeket mondotta:

„A  felszabadulás 30 évvel ezelőtt azt is jelentette, hogy magyar né
pünk megnyerte azt az évszázados küzdelmet, amelyet elnyomói ellen 
folytatott az igazibb, szabad emberi életért. Sokan talán nem tudták ezt, 
amikor megszűnt az ágyúk dörgése, s feljöhettek az óvóhelyről és elkezd
hették mindennapi életüket. De néhány hónap múlva mindenki előtt vilá
gossá lett, hogy a felszabadulás történelmi fordulópontot jelent népünk 
életében. Hiszen még fel sem szabadult az egész ország, a korábban fel
szabadult területeken máris megindult a földosztó bizottságok működése 
és a parasztság jogos tulajdonába vehette évezredes jussát. S ezt követte 
később a bankok, bányák és gyárak államosítása és ezeknek következté
ben megszűnt az embernek ember által való kizsákmányolása, mert a 
nép tulajdonába kerültek a termelőeszközök. Megvalósult az, amiért ma
gyar népünk 1514-ben, majd később Bocskai, Bethlen és a Rákócziak 
zászlaja alatt, majd 1848/49-ben és 1919-ben harcolt. Népünk hosszú sza
badságküzdelme a célhoz ért. A  felszabadulás megnyitotta egy olyan 
gazdasági és társadalmi rend megvalósításának lehetőségét, ahol minden 
hatalom a dolgozó népé. Tehát felszabadult a nép, a mi népünk.

De népünkkel együtt felszabadult egyházunk is. Nemcsak olyan ér
telemben, hogy evangélikus egyházunk ekkor nyerte el valójában azt, 
amiért évszázadokon át küzdött: a többi egyházzal való egyenlőséget, 
hanem felszabadult olyan értelemben is, hogy megszabadult azoktól a kí
sértésektől, amelyeket a ferencjózsefi és Horthy-korszakban történelmi 
örökségének a megtagadására csábították és késztették, azaz: hogy hűt
len legyen a dolgozó néphez, az elnyomottak ügyéhez. A  felszabadulás
sal újra megnyílt egyházunk előtt a lehetőség, hogy a dolgozó nép ügyét, 
népünk és az egész emberiség fejlődését és felemelkedését szolgálja, 
amint azt a reformáció utáni századokban tette. Persze, egyházunkban 
sem látta meg mindenki ezt a felszabaduláskor. Akkor csak az történt, 
hogy örültünk a lehetőségnek, hogy megszólalhatnak a harangok, kinyíl
hatnak a templomok ajtai, hangozhatnak az igehirdetések. De lassan- 
lassan, amikor országunk demokratikus fejlődése egyházunkat is dön
tésre késztette, felismerte egyházunk, hogy milyen nagy lehetőséget ka
pott Istentől arra, hogy igazi küldetésének megfelelően végezhesse szol
gálatát társadalmunkban és az egész emberiség nagy családjában.”

„A  következő években a háború okozta sebek begyógyultak az egy
házi épületeken, templomokon és lelkészlakásokon is, s az újjáépítés hő
si korszaka után egyházunkban is megindult az új építések kora. Az 
elmúlt 30 év alatt egyházunkban több, mint 30 új templom vagy isten- 
tiszteleti helyiség épült, s az újonnan épült lelkészlakások száma ezt is 
meghaladja. Szinte a harmincéves évfordulóra készült el egyházunknak 
a felszabadulás óta legnagyobb vállalkozása: a Teológia Akadémia és 
Teológus Otthon új épülete.”
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„A  külső körülményekkel az emberek gondolkodása, tudata is meg
változott. Ezt legjobban a falusi lakosság, a híveink nagyobb százalé
kát kitevő parasztság gondolkodásában lehet észrevenni, akiknél a kö
zéppontba a közös gazdálkodás problémái kerültek, s egyre inkább rá
jöttek arra, hogy az egyéni boldogulás útja csak a közösség előrehaladása 
lehet. S ha olykor-olykor vissza is tér a kispolgári, harácsoló és önző 
magatartás kísértése, nagy általánosságban igaz az, hogy az emberek
nek a közösséghez való viszonya úgy falun, mint a városokban, pozitív 
irányban fejlődött.

Egyházunk tudatában, vagy amint mi mondani szoktuk: teológiájá
ban is végbement ez a változás. A  harminc év alatt nem kis viták és 
harcok árán egyházunk megtalálta azt az utat, amelyet járhat szocialista 
társadalmunkban anélkül, hogy küldetését megtagadná. Ez az út a dia- 
kóniai teológia útja, ami egyszerűen azt jelenti, hogy az egyház feladata 
az önfeláldozó, segítő szolgálat mindenütt, ahol arra szükség van. Ebben 
a segítő szolgálatban benne van az igehirdetői és a lelkipásztori szolgá
lat éppúgy, mint a közgondolkodás, vagy a közösségi tudat kiformálásá
nak, valamint a béke ügyének szolgálata. Ezen az úton járva, egyházunk 
megtalálta helyét társadalmunkban és népünkkel együtt fáradozik azért, 
hogy egyre jobban kiteljesedjék az, aminek lehetősége népünk életében 
harminc évvel ezelőtt elkezdődött.”

Visszaidézve ezeket, az akkor egy szőkébb körben elhangzott mon
datokat, a magam részéről még azt szeretném e szavakhoz hozzáfűzni, 
hogy tanáraink, hallgatóink számára természetszerűen jelentettek, jelen
tenek újabb felelős elkötelezettséget akár akadémiánk új épületével, akár 
a felszabadulásunkkor kapott s azóta egyre kiteljesedő szabadságunk
ban kapott ajándékok. Természetszerűen jelentettek újabb felelős elkö
telezettséget és ezért ennek jegyében folyt intézetünkben az oktatói-ne
velői munka csakúgy, mint ifjúságunk sokirányú tevékenysége. Egészen 
úgy —• vagy legalábbis: reméljük, hogy úgy —, ahogy erre ígéretet tet
tünk a tanév kezdetén:

„Köszönetünk kimondása után — és ez, az, ami a holnapra, a jövőre 
vonatkozik —, a kapott jó viszonzásaképpen továbbra is elkötelezzük ma
gunkat egyházunk vezetőinek megbecsülésére, gyülekezeteink szolgála
tára, a diakóniai teológia felelős képviseletére és további munkálására. 
Elkötelezzük magunkat szocialista hazánk szeretetére, népünk minden, a 
nekünk adott erővel való szolgálatára... Ha ezt tesszük — márpedig ezt 
kell tennünk —, akkor leszünk igazán hálásak Istennek és az emberek
nek, azért, amit ajándékképpen kaptunk.”

Ennek az ígéretnek a valóraváltását jelentette többek között tanul
mányi tervünk olyan korszerűsítése, amely diakóniai teológiánk legszé
lesebb szempontjait veszi alapul és amely egyszerre kívánja jobban, 
szakszerűbben és időszerűbben felkészíteni azokat a fiatalokat, akik már 
a mi rendszerünkben nőttek fel és akiknek jövőbeni egyéni és egyházi 
életútja a szocialista társadalomnak a mainál is fejlettebb körülményei 
között fog vezetni.

Akadémiánk mindennapi élete

Az 1974—75-ös tanév munkáját ez alkalommal is tanári értekezlet
tel kezdtük meg — szeptember 4-én. Az értekezleten résztvett D. Kál- 
dy Zoltán, egyházunk püspökelnöke és D. dr. Ottlyk Ernő, az Akadé
mia ügyeiben ez évben eljáró soros püspök is. A  közös eszmecsere leg
főbb témája annak a helyzetnek a vizsgálata volt, amely akadémiánk 
új elhelyezéséből adódott és, ami — mint már említettük — új felada-
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tokát rótt tanári karunkra és ifjúságunkra. Az viszont már természetes
nek mondható, hogy éppen a megsokasodott feladatok jó megoldása ér
dekében az elmúlt hónapokban többször is tárgyaltunk vezetőink jelen
létében^ s ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeképpen tehettük le 
az Országos Egyházi Elnökség asztalára a korszerűsített tantervet és min
den egyes tanszék jövő tanévi témavázlatát. A  végrehajtott reformokról 
most csak annyit, hogy ezek tovább kívánják javítani oktatási-nevelési 
munkánkat és segítséget kívánnak adni hallgatóink számára a jobb fel
készülésben, az egyre nagyobb követelményeket támasztó lelkészt szol
gálatra való készülésben.

Az első félév szorgalmi munkája szeptember 16-tól, december 21-ig, 
a második félévé pedig január 13-tól, június 17-ig tartott. Az első félév
re 44, a maisod ikra 41 hallgató iratkozott be, köztük Heikki Juhani Aho- 
nen lelkész, aki a finn—magyar egyházi csereösztöndíjas egyezmény ke
retében két félévet töltött el akadémiánkon. — Ebben a tanévben négy 
hallgatónk fejezte be tanulmányait, s tett sikeres szigorlatot az elmúlt 
hétfői napon. A  tegnapi napon 12 hallgatónk elsővizsgát és ugyancsak 
hétfőn 10 hallgató teljesítette az alapvizsgái követelményeket, örvende
tesnek mondható, hogy az említett vizsgákon egyetlen jelentkezőt sem 
kellett megbuktatnunk, s ez annak köszönhető többek között, hogy az 
elmúlt évek szigorúbb nevelési munkája ebben a vonatkozásban is meg
hozta a maga gyümölcseit még akkor is, ha a tanulmányi átlageredmé
nyeket még mindig nem tartjuk megfelelőeknek.

Az egyházmegyei és a gyülekezeti ösztöndíjak ebben a tanévben is 
lehetővé tették azt, hogy 25 hallgatónk számára rendszeres támogatást 
nyújtsunk, akár teljes (3800 forint), akár fél ösztöndíj formájában. Az 
ösztöndíjak folyósításáért ezen a helyen is hálás köszönetét mondunk az 
egyházmegyéknek és az adományozó gyülekezeteknek.

A  kötelező diakóniai gyakorlat kereteben kilenc hallgatónk dolgo
zott a német demokratikus köztársaságbeli evangéliumi egyházak dia- 
kómiai osztályának valamely intézményében. Az elkövetkezendő július 
hónapban 8 hallgatónkat küldjük ki az NDK-ba, hogy megismerkedje
nek az intézményes diakóniai munkával és hogy német nyelvtudásukat 
gyarapíth ássák.

A  fórum-alkalmakat az elmúlt tanévben is kettős célkitűzés jelle
mezte: egyrészt arra használtuk fel őket, hogy az oktatási-nevelési kér
déseket őszinte légkörű eszmecsere keretében megbeszéljük az ifjúság
gal, másrészt pedig arra, hogy hallgatóink megemlékezzenek nemzeti ün
nepeinkről, a jelentősebb hazai és nemzetközi évfordulókról. Külön meg
tiszteltetést jelentett a számunkra az, hogy az egyik fórumunkon meg
jelent és tájékoztató előadást tartott Ballá István úr, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnökhelyettese. Ugyanakkor egész akadémiánk számára 
kiemelkedő esemény volt az a fórum, amikor Budapest felszabadulásán 
háziünnepség keretében emlékeztünk meg hazánk felszabadulásának har
mincadik évfordulójáról. Ünnepségünkön — amelyen megjelentek D. Kál- 
dy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő püspök uraik, valamint dr. Karnér 
Ágoston országos főtitkár úr is — ifjúságunk képviselői mellett, dr. 
Selmeczi János igazgató tartott ünnepi beszédet, amely beszédből jelen
tésem elején részleteket idéztem.

Megrendeztük a hagyományos „bagolytúrát” és a „bagolyvizsgát”. 
Ez utóbbin — mint a megelőző esztendőkben is — felsőbbéves hallga
tók voltak a vizsgáztatók, akik nagyon komolyan vették és vetették fel
adatukat, magát a vizsgát. — Egynapos kirándulást két alkalommal tet
tünk: egyszer Visegrád—Esztergom—Dobogókő volt az útvonal, másod
szor a cinkotai műemlék-templomunk volt az úticél.
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Megtartottuk az immár hagyományos bibliaismereti vetélkedőt is: 
első díjat nyert a maga kategóriájában Selmeczi Lajos I. évfolyamú és 
Böröcz Enikő V. évfolyamú; második díjat Mosoni Edit I. évfolyamú 
és Szabó Vilmos IV. évfolyamú, harmadik díjat Szabó Pál I. évfolyamú 
és Bálint László V. évfolyamú hallgató; könyvjutalomban részesült Kis 
János és Zsíros András, valamint Balicza Iván. — Id. Harmati Béla nyu
galmazott lelkésznek, aki anyagilag járult hozzá a nyertesek díjazásá
hoz, ezúton mondunk köszönetét a nyilvánosság előtt. — Folytatta mun
káját a „Komoly zenét kedvelők klubja” és az Irodalmi önképzőkör is 
s rendszeresen megjelent a faliújság. A  két öntevékeny csoport veze
tője, Szabó Lajos és Balicza Iván volt. — Hallgatóink több mint fele 
vesz részt a kántori tanfolyamok valamelyik évfolyamában úgy, hogy a 
zenei oktatás akadémiánk épületében folyt le. A  résztvevők közül töb
ben értek el magasabb minősítésű fokozatot.

A  II. félév kezdete előtt kénytelenek voltunk bizonyos hallgatókkal 
szemben szigorúbb fegyelmezést gyakorolni és erről még akkor is szük
ségesnek tartom a jelentéstételt, ha az eljárás lefolytatása, a fegyelme
ző határozatok meghozatala súlyos tehertételt jelentett személy szerint 
mindnyájunkra. Ugyanakkor nyugodtan áTITthatjuk, hogy az eltanácsolá- 
sok és a nyilvános megfeddések egyetértésre találtak az ifjúság köré
ben és jó hatással voltak az ifjúság egészére. Ez a jó hatás nemcsak 
az azóta tapasztalt kifogástalan magatartásban nyilvánult meg, hanem 
— mint már szólottunk róla — az év végi kollokviumi és vizsgaered
ményben is. Mindehhez azonban természetesen hozzájárult az is, hogy 
új helyünkön nyugodt körülmények között dolgozhattak tanáraink és 
hallgatóink és ez is segítette közös munkánkat. A  nevelő munkában 
különben nagy segítséget nyújtottak az ifjúsági vezetők: Szabó Vilmos 
IV. évfolyam (I. félévben) és Szabó Lajos III. évfolyam (a II. félévben) 
szeniorok, valamint Deme Dávid proszenior és Varsányi Vilma, a leány- 
hallgatók felelőse.

Ennek a szakasznak a befejezéseképpen legyen szabad elmondanom 
még azt, hogy az elmúlt tanév mindennapjaihoz tartozott akadémiánk 
és teológus otthonunk új épületének berendezése és birtokbavétele is. 
A  berendezési tárgyak majdnem teljes elhelyezése, a szükséges enge
délyek megszerzése után így kerülhetett sor arra, hogy november 20-án 
új épületben megkezdhessük az előadások tartását és arra, hogy decem
ber 5-én a fiúhallgatók beköltözhessenek az otthonukba. Amikor mind
erre gondolunk, akkor jó szívvel és elismeréssel párosult köszönettel 
emlékezünk azokra a hallgatókra — és ők voltak nagy többségben, 
akik akadémiánk és otthonunk összes bútorát a vállukon cipelték, a he
lyükre rakták, takarítottak — ha kellett még éjszaka is. De ugyanilyen 
köszönettel gondolunk a zuglói, a csömöri, a rákoskeresztúri, a rákos- 
palotai gyülekezetek híveire, akik kitakarították, csinosították új épüle
tünket, s mindennek nem is az anyagi ellenértékét látjuk magunk előtt, 
hanem a szeretetet, a szolgáló készséget tartjuk szívesen számon.

Kiemelkedő alkalmaink

Ha a kiemelkedő alkalmakról szólunk, akkor ebben a tanévben az 
első helyre magátólértetődően az akadémia 1974. szeptember 25-én tör
tént ünnepélyes felavatásának eseményét tesszük. Az ünnepségen — me
lyen több száz belföldi és külföldi vendég, köztük állami vezetőink és 
magas rangú egyházi személyiség vett részt — D. Káldy Zoltán püspök
elnök végezte a felavatás szolgálatát és hirdette az igét. Az ő igehir
detésének alapjául választott szentírási szakaszt: „Szántsatok új szán-
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tást!” kimondva vagy kimondatlanul azóta is minden tevékenységünk 
kiindulási alapjának tekintjük. — A z  ezt követő napon, szeptember 
26-án, akadémiánk dísztermében teológiai konferenciát tartottunk, ahol 
a bel- és külföldi résztvevők előtt a teljes tanári kar előadásokban, re
ferátumokban mutatta be diakóniai teológiánk különböző aspektusait

Ha viszont külföldi vendégeinkről kívánunk szólni, akkor — mivel 
mindegyikük felsorolására nincs időnk — elsőnek kell megemlítenünk 
dr. Karol Gábris professzort, a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Fakultás 
dékánját, aki a magyar—szlovák teológiai csereprofesszori kapcsolatok 
keretében tartott előadást. — Kedves vendégeink voltak a bolgár egy
háztörténész delegáció tagjai és az az orosz orthodox egyházi küldött
ség, amelyet Jonáthán érsek vezetett. — Dr. Philip Pottemek, az Egy
házak Világtanácsa főtitkárának látogatása pedig azért is emlékezetes 
marad, mert ez alkalommal nemcsak a tárgyalóasztalok mellé ültünk le 
vele és hazai vendégeinkkel, hanem vendégül láttuk őket otthonunk ét
termének asztalai mellett is. Dr. Mikko Juva professzorral, a Helsinki 
Egyetem kancellárjával, a Lutheránus Világszövetség elnökével — aki a 
Finn Tudományos Akadémia elnökeként járt hazánkban — viszont ta
nári tanácskozó termünkben folytattunk eszmecserét az egyháztörténet 
különböző kérdéseiről.

Jelentőseknek mondhatjuk a tanári kar bel- és külföldi egyházi 
szolgálatait, közegyházi és sajtóműnkéját is. Ezek közül is engedtessék 
meg, hogy csak egyet emeljek ki: azt az alkalmat, amikor a jelentést 
tevő dékán — 1975 márciusában — a finn—magyar csereprofesszori kap
csolatok keretében előadást tartott a Helsinki Egyetem Teológiai Fakul
tásán, látogatást tett Simojoki érseknél, Nikolainen püspöknél, az egye
tem kancellárjánál és rektoránál.

Akadémiánk életének jelentősebb eseményei között kell még meg
említenünk azt, hogy a szabályzat által előírt vizsgák és írásbeli dolgo
zatának nyilvános megvédése után, 1974. október 16-án a teológia dok
torává avattuk Karmer Ágoston rákosszentmihályi lelkészt, az Országos 
Egyház főtitkárát az egyház és társadalomtudományi szakból. Űj dókto- 
runknak sok sikert kívánunk a teológiai tudomány művelésében. — 
Egyben jelentem azt is, hogy doktorjelöltjeink száma is gyarapodott: 
Harmati Béla előadónk a rendszeres teológiai, ifj. Görög Tibor segéd
lelkész, a Keresztyén Békekonferencia munkatársa pedig az egyház- és 
társadalomtudományi szakból teljesítette az előzetes szóbeli konzultáció 
feltételeit.

A Teológus Otthon

Intézetünk birtokbavételével kedvező módon változott meg a 26 
bentlakó fiú helyzete: új bútorok környezetében, megfelelő éttermi és 
higiéniai feltételek mellett élhettek az új falak között. Az otthon étter
mének és a szobák lakályosságát még csak emelték azok az ajándékba 
kapott függönyök, térítők, asztalterítők, textíliák, amelyeket az NDK-ból, 
illetve a kiskőrösi gyülekezettől kaptunk. A lányok elhelyezése viszont 
változatlanul gondot jelentett: hat leány a Karácsony Sándor utcai sze- 
retetházban, három az Üllői út 24. szám alatti ház III. emeleti társbér
leti szobájában, kettő pedig a Szlovákajkú Egyházközség vendégszobá
jában nyert elhelyezést. A  leányhallgatók elhelyezésének megnyugtató 
megoldása ezért a jövő tanév feladatai közé tartozik.

A  szokásos otthonórák keretében egyrészt „Szolgálatunk belső össze
függés” összefoglaló címen a tanári kar tagjai tartottak előadást, más-
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részt az idén is foglalkoztunk két olyan témával, amely a Lelkészi Mun
kaközösség kötelező témái között szerepelnek.

Szeptember 1-től—június 8-ig 165 gyülekezetben volt szupplikáció és 
ha ehhez hozzáadjuk a nyári szünidőre előkészített 27 alkalmat, akkor 
ez összesen 192 gyülekezetei jelent. A  tanév alatt — elsősorban az ott
honigazgató vezetésével — 18 gyülekezetben volt teológusnap s így min
dent egybevetve teológusaink 210 gyülekezetben jártak, hogy igehirde
tésekkel, előadásokkal szolgáljanak s hogy kérjék a hívek adományait. 
Ezeket az adományokat naptári év szerint tartjuk számon s így most 
az 1974-es évről azt jelenthetjük, hogy ezeknek összege 411,943 forint 
volt, 66,648 forinttal több, mint az 1973as esztendőben.

Az Akadémia Könyvtáráról elsősorban azt kell jelentenünk, hogy a 
főkönyvtáros tervei szerint az új épületben kialakítottunk egy kézikönyv- 
tárat, amely a legmodernebb anyagot foglalja magában, mintegy 12 ezer 
kötet állománnyal. A  kölcsönzés erőteljesen megemelkedett, ami annak 
köszönhető, hogy a könyvtár megfelelően van olvasóteremmel ellátva és 
annak, hogy hallgatók könyvkölcsönzési igényeit a könyvtár vezetője s 
beosztottjai messzemenően kielégítik.

összefoglalás, köszönet és előretekintés

Akadémiánk 25. tanéve különleges módon marad meg a mi nemze
dékünk életében s bár sokat szóltunk erről az elmúlt hónapokban, le
gyen szabad most is elmondanunk: mérföldkőnek tartjuk magyarországi 
evangélikus egyházunk lelkészíképzésének történetében. Hogy pedig eh
hez a mérföldkőhöz eljuthattunk és hogy a diakóniai szolgálat útján 
napról napra tovább haladhatunk őszinte köszönetét mondunk D. Káldy 
Zoltán püspök-elnök úrnak, akinek szívügye volt és maradt teológiai aka
démiánk; D. dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak s egyházunk minden veze
tőjének, esperesének, akik munkánkban támogattak bennünket. Ismé
telten és külön is megköszönjük lelkészeink, gyülekezeti tagjaink erköl
csi és anyagi támogatását, a külföldi hittestvérek adományait, amelyek 
mind beépültek akadémiánk falaiba, megtestesültek berendezési tár
gyaiban.

Megkülönböztetett módon mondunk köszönetét azért, hogy a Magyar 
Népköztársaság Kormánya az akadémiánknak juttatott rendszeres ál
lamsegéllyel, egyházunk pedig annak kielégítésével biztosította az anya
gi feltételeket feladataink elvégzéséhez. Köszönjük az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnökének, Miklós Imre államtitkár úrnak, Balló István el
nökhelyettes úrnak, a Protestáns Osztály vezetőjének, munkatársainak 
— így: Madai András főosztályvezető úrnak és Lóránt Vilmos tanácsos 
úrnak —• sokszor megtapasztalt segítségét és jóindulatát.

Köszönetét mondok tanártársaimnak, a Teológus Otthon igazgatójá
nak és munkatársainak, a Könyvtár vezetőjének és munkatársainak, az 
akadémia alkalmazottainak és az ifjúság vezetőinek hűséges és a jó 
munkáért.

S végül: ismét csak annyit mondhatunk, hogy a kapott jóért, támo
gatásért mi jó munkával, helytállással szeretnénk a következőkben is 
válaszolni. Azzal, hogy egyszerre szolgáljuk egyházunk egészét és azt 
a nemzeti-társadalmi egységet, amely egység mellett éppen az elmúlt 
vasárnapon tett ismét hitet országunk népe.

Mindezek befejeztével, tisztelettel kérem jelentésem szíves elfoga
dását.

Dr. Vámos József
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Tanulmány
SZENCI MOLNÁR ALBERT

A  harmincas évek végén három szobrot avattak Debrecenben. Az 
egyik Szenei Molnár Alberté, a másik kettő Huszár Gálé és Komáromi 
Csipkés Győzőé. A  felavató arról szólott, (Révész Imre), hogy e vándo
rok nem megpihenni érkeztek ide, mert a pihenést addig sem ismer
ték, míg testben e földön jártak. Szobraiknak nem lehet az a rendel
tetése, hogy sírkő gyanánt lezárják pályafutásukat, nem is az, hogy meg
rögzítsék tisztes emléküket mindenki számára láthatóan és maradan
dóan, s ezzel mindjárt át is utaljuk őket a valóságos életből a kegyelet 
előkelő, de kriptaszagú múzeumába. Testük porrá lett, de amiért éltek, 
ma is élet. Az utánuk jövők közül már sokan elhallgattak, nevüket, mű
vüket századok pora belepte, az előbbrelépő történelem nem jegyzi őket, 
de akiről emlékezünk Szenei Molnár Albert még mindig „énekelteti a 
magyar századokat.” Öt már nem és még nem üldözte senki, de annál 
jobban emésztette és korbácsolta a belső tűz, a mérhetetlen sóvárgás a 
magyar léleknek, a magyar szellemnek és a magyar jellemnek megne- 
velése, megművelése, és meggyarapílása után. Ezért hordta haza külföld
ről magyarjainak fáradhatatlanul mindazt, amit erre a célra ott alkal
masnak talált. Ezért tanít egyszerre imádkozni, énekelni, helyesen és 
szépen írni, szólni magyarul. S ez utóbbit úgy, hogy a vallási viták leg
félelmesebb izzása közepett még Pázmány Péter magyar lelke is örülni 
tud neki. Arra emlékeztet Szenei Molnár Albert nyugtalan, nemegyszer 
hontalan életútja, hogy meghallotta a hívást: Kövess engem és az enge
delmes tanítványú lélek megy Ura után.

Molnár Albert a Pozsony megyei Szencen született 1574. augusztus 
30-án. Születésének 400. évfordulóján emlékezhettünk az újra felfede
zett, magát egy nagy ügy szolgálatában feláldozni tudó magyarra, aki 
kora eszközeivel, s Istentől kapott tehetségével mindent megtett, hogy 
hazáját s népét kisegítse az ismeretlenségből, és Európa szívében euró
paivá tegye. Az emlékezés nem rekedt meg a Református Egyház falain 
belül, mert törhetetlen akarattal nemcsak annak szolgált, hanem szolgál
ta hazája művelődésének szent ügyét is minden munkájában. A  Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Társasága Sárospatakon 
tartott tudományos ülésszaka csaknem kizárólag Szenei Molnár Albert 
munkásságával foglalkozott, jelentőségét méltatta és helyét a magyar 
művelődés történetén belül az eddig voltnál erősebben rögzítette.

Szülőhelye fekvésénél fogva már a XVI. században a legélénkebb 
forgalmú városok közé tartozott. Híres vásári központ volt, vásárait Lé
va, Érsekújvár, Pozsony és Bécs kereskedői látogatták igen gyakran. 
Lakossága elég korán a reformációhoz csatlakozott, s mind a két ár
nyalata állandó otthont talált békés falai között, hol a lutheránusok, hol 
a kálvinisták jutva többséghez, amint a földesurak váltakoztak. Ősei 
nem voltak bennszülöttek. Egyik előde egyszerű lovaskatonaként szolgált 
Mátyás király alatt Báthori István seregében. Nem dicsekedhetett hős
tettekkel, nagy rangra sem tett szert, de Molnár Albert mindig büszkén 
emlegette, mert székely volt. Abból a törzsből való, mely „romlatlanul 
őrizte a régi magyar nyelvet” . 'A  Mátyus-földön megtelepedő ősök mal
mot építettek, molnárok lettek. Innét a Molnár név. Atyja, az idősebb
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Albert egy időben jómódú ember volt, de elszegényedett, és egy kis há
zon kívül alig maradt egyebe, mint egy kis szőlője és egy darab szán
tóföldje, melyeket maga művelt. Ha ideje engedte, ácsmunkával is fog
lalkozott. Második felesége Széki Orsolya hűséges élettársa. Hat gyer
mekük volt. Albert sorra nézve a második. Gyermekéveiből az első 
esemény amire vissza tudott emlékezni egy nagy üstökös volt. Egy éj
szaka felébredt egész családja, mindenki kirohant a hálókamrából, nem
sokára ő is felserkent, s mivel magára hagyták, irtózatosan sírni kez
dett. Édesanyja visszatért, karjára vette, kivitte és ujjával az égre mu
tatott, ő pedig meglátta a leghosszabb üstököscsillagot. Képe mind
örökre leikében marad, szinte eldöntötte a sorsát, rendhagyó pályára 
ítélte. Nem lett ugyan üstökös, de bolygó csillag fanatikusa, áldozata az 
új irodalmi tudatnak, a szellemi Magyarországnak. Tízéves, amikor is
kolába adják Szencen. Két évet se jár itt, mikor elveszítette édesany
ját. Ez a csapás egész életére kihatott. A  gondos anyát senki se pótol
hatta. Apja a félárvát egy öreg deákra Szabó-Sartot Farkasra bízta. 
Elindultak ketten és ezzel elkezdődött vándorélete. Többen vádolják az 
öreg deákot, hogy ő szoktatta szüntelen barangolásra a rábízott kisebb 
tanítványt. Amerre vezette, azt bizonyítják, jó segítőre talált Szabó-Far
kasban. Győrbe érkeznék, hol a lelkész Sibolti Demeter egykor szenei 
prédikátor. Az idősebb molnárnak még abból az időből jó embere, aki 
foglalkozik is itt a gyermekkel, oktatgatta, sőt könyveit adta neki (V i
gasztaló könyvecske, Lelki harc) és tehetségét ébresztgette. Néhány hó
napi győri tartózkodás után többedmagával tízes utazó társasággal fel
keresik Kassát, Debrecent, majd ő és vezetője Göncre gyalogolt. Az 
öreg deák aligha vezethette volna jobb helyre a rábízott kis diákot. 
Az öreg deák meghalt, ő Göncön Káröli Gáspár szolgálatába szegődik, 
ami egyben a Biblia, a szentírás, a szentbetű szolgálatát is jelentette. 
Mint a gönci Református Egyház által taníttatott kis diák Károli Gás
pár az istenes vénember házánál lakott és étkezett. Ö hordozta 
Göncről a Bibliát fordító prédikátor kéziratait Vizsolyba, a korrektúra 
íveit a vizsolyi nyomdából Göncre. Itt ismerkedett meg a szellemi mű
hely légkörével és szigorú törvényeivel is. Molnár Albert idejében a 
Biblia a tudás ősforrása is volt. Itt vált bibliás emberré és mert az öreg 
fordító házánál nemegyszer tanúja volt a tudós társak tusakodásának, 
mikor a biblia szöveg értelmét vitatták, nemegyszer magyar nyelvé
szeti, sőt nyelvtörténeti eszmecserét folytattak. Molnárban az ifjú ta
nulóban megfogant a filológus. Két év múlva Debrecenbe megy, hogy 
egyházi pályám készüljön. Korábban és még jóval később is a tovább
tanuló ifjak többsége egyházi pályára készült, lelkésznek, vagy tanítónak. 
Ez azonban nem úgy értendő, mint ma. Akkor ez afféle értelmiségi 
alapképzést jelentett, amire később más stúdium1 is épülhetett. A  ta
nulni vágyó ifjúnak, különösen ha nem született nemesnek, vagy sza
bad városi polgárnak, nem volt más választása, mint prédikátornak 
menni. Megelégedhetett tanítóskodással, vagy nyomdászkodással is, de 
akkor örökös szegénységre kárhoztatta magát. Magyarországon még nem 
volt egyetem, még a legnevesebb protestáns főiskolák is néhány tanár
ral működtek csak, akik maguk is igyekeztek mielőbb valamely jobban 
fizetett prédikátori állásba kerülni. Molnár Albert tanulni és alkotni 
akart, ezzel egyszer, s mindenkorra eljegyezte magát a szegénységgel 
a szűkölködő állapottal.

Másfél évi debreceni diáksága alatt versenyt falta a magyar, latin, 
görög és héber könyveket. Indult tovább. Göncön keresztül Kassára ke
rült, magántanító lett. Itt került kezébe Dasypodius Péter latin—német
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s német—latin szótára. Eszébe jutott, hogy mennyire megkönnyítené még 
az ő munkáját is, ha a magyaroknak is lenne ilyen kincsük. Nem ma
rad itt sem tovább, hazatér Szencre, majd két hónap múlva, szüret után 
1590. november 1-én búcsút vett szülőföldjétől és 16 évesen kevés pénz
zel, egy ajánlólevéllel, de rendületlen hittel és bizalommal nekivágott 

, a nagyvilágnak.
Megkezdi 9 évig tartó vándorútját. Nincsen főúri támogatója, ezért 

aztán sok helyen megfordul, sok mindent megpróbál, hogy kielégítse 
tudásszomját. Az első nagyobb állomás Wittenberg, a protestantizmus 
szent földje. Itt tanulótársai készségesen támogatják, beiratkozott az 
egyetemre. Innen Heidelbergbe ment s onnét érkezett 1593. május 5-én 
Strassbourgba: a német humanizmus fellegvárába. A  városnak már ak
kor nagyszerű intézményei voltak társadalmi gondoskodásból. Ennek a 
városnak elöljárói felismerték, hogy Európa országútján nem csupán ka
tonák és vagabundok csatangolnak, de az új világot teremtő erők is moz
gásnak indultak. Kiderült, hogy Molnár nem hiába hitt a szellem hor
dozóinak testvériségében. A  strassbourgi ínségesek menhelyén csupán 
egy év alatt 24.000 idegen nyert élelmezést és ápolást. Dasypodius köz
benjárásával felvették a Vilmos kollégiumba ingyenes helyre. Három 
évet töltött el ott, és elvégezte az akkori egyetem alsó fokozatát. 1595. 
május 21-én jeles sikerű vizsgálat alapján elnyerte a baccalaureatusi cí
met (babérkoszorú elnyerése), ami a mai érettséginek felel meg. Bejá
ratos volt tanáraihoz, továbbá Pappus evangélikus lelkészhez. Ez utób
bi megmutatta neki könyvtárát, melyben majd minden nemzetnek a 
bibliája és szótára megvolt. Evangélikus lelkész házigazdája megkérde
zi: van-e magyar Biblia és magyar—latin szótár? Molnár az előbbire 
igennel, az utóbbira nemmel válaszolt. Elhatározta, hogy a szótárt ő ké
szíti el. Már-már úgy látszott, hogy Strassbourgban telepszik meg, ami
kor az eluralkodó felekezeti türelmetlenség miatt kirekesztik az inté
zetből. Elöljárói súlyos vétségeit emlegetik, anélkül, hogy megneveznék 
azokat. „A z intézeti felügyelők és tanárad, kikhez külön-külön elment bú
csúzni, jobbnál jobb ajánlólevéllel bocsátják útjára. Könnyes szem
mel búcsúztatták.” Ügy látszik, még a 3 éves ott-tartózkodása költsé
geit is felszámolták, mert amikor bizonyítványát megkapta, egy kötelez
vényt is alá kellett írni arról, hogy ha sorsa jobbra fordul, az intézet
nek visszatéríti mindazt, amibe otttartóakodása idején ellátása került. 
Sorsa ugyan sokkal jobbra nemigen fordult, de tartozásait mégis ren
dezte. Ahonnét még Molnárnak vallási különbözőség miatt menni kel
lett, ott ma ökumenikus intézet (ökumenikus Tanulmányi Intézet) mű
ködik. Hajléktalan, otthontalan lett, indult tovább.

1596. július 21-én elhagyta Strassbourgot, Svájcba ment. Genfben 
meglátogatta Béza Tivadart, Kálvin tanítványát, a svájci reformáció ve
zetőjét. A  78 esztendős agg professzor szívesen fogadta, hosszan elbe
szélgettek a kor eseményeiről, a strassbourgi állapotokról. Bejáratos lett 
Bézánál, aki megszerette a tudományszomjas magyar ifjút. „Bor meg 
fehér kenyér került az asztalra, a szoba pedig megtelt Igével.” Nyughatat- 
lansága, vágyódása vitte tovább. Egy spanyol követ társaságában Olasz
országba utazik. Eljutott Rómába is. A  Collégium Germanó Hungarikum- 
ban tanuló kispapok kedvesen fogadták és megvendégelték honfitársu
kat. Segítségükkel még a pápát is megláthatta, sőt annak vendége is le
hetett. De máris úton volt vissza, s rövid strassbourgi kitérő után Heidel
bergbe költözött. Itt nagy szerencse éri: a városban szörnyű pestis dü
höngött, mindenki elmenekült. A  kiürült városban helyet kapott egy 
kollégiumban és végre' nyugodtan tanulhatott az elcsendesedett egyete
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men. ahol csak a „leghalálmegvetőbb” fanárok maradtak. De a legna
gyobb pestis járvány is egyszer véget ért. Hazajött a diák, akinek he
lyét elfoglalta, és olyan hirtelen tették ki a kollégiumból, hogy aznapra 
még az sincs, amiből ebédelne. A  legszörnyűbb nyomorúság következett 
számára. Imádságaiban ott van a naponkénti darab kenyérnek a gond
ja. betegeskedik, majdnem éhen hal. 1599. új évre éjszakára jegyzi fel 
naplójába, hogy fűtetlen hálóvackán dideregve egész éjjel zsoltárokat 
énekelt német, latin és magyar nyelven. Támogatója nincs.

Rászánja magát, hogy hazajöjjön. A  nagy tudományt, amiről áb
rándozott, nem tanulhatta meg, mert sohasem volt annyi pénze, hogy 
egy helyen maradjon és tanuljon. 1599. november 26-án, egy hónapig 
tartó út után Szencre érkezett, de csak egy fél évet bírt ki idehaza. 
Ezzel véget is ért életének ez a felkészülés jellegű időszaka. Hazai tar
tózkodását arra használta fel, hogy nagy tervei valóra váltásához tá
mogatókat, pénzt szerezzen. Gyűjteni kívánt, hogy visszatérve az idegen 
honba, ne csak sínylődni, de alkotni is tudjon, összeszedett annyit, hogy 
ismét indulhatott. Vitte a hűség. Hű maradt terveihez: a javított Biblia, 
a magyar Zsoltáros könyv, nyelvtan és szótár elkészítéséhez: „Sokkal 
több szenvedés állott már mögötte, semhogy letérve a bolygó pályáról, 
beérhette volna az álló csillag nyugalmával.” 1600. tavaszán újból fel
kerekedik. Heidelbergbe ment és fél évet itt, majd fél évet a herbomi 
főiSkölán tölt. Alig érkezett ki, máris sürgetik hazatérését, e célra 30 
aranyat is küldtek néki, melyből csak 20 aranyat kap kézhez, melyből 
felruházkodik. Szükségét érzi a nyomdászok barátságának, s a könyv- 
nyomtatás fogásait is megismerje, egy frankfurti kiadónál korrektor- 
ságot vállalt, oda is költözött. Mestere végsőkig kihasználta, amit 5 hó
napig tartó nehéz munka árán megtapasztalhatott. Házasságra is gon
dolt, megkéri gazdája egyik rokonának — aki szintén nyomdász — leá
nyát, de elutasították.

Ég az alkotás vágyától. A  szükség is hajtotta: otthon kezdett meg
rendülni szellemi hitele. Jó barátok, tudósok segítik. „Csak szállás, ka- 
Fél esztendő alatt elkészült latin—magyar és magyar—latin szótára.” 
Fél esztendő alatt elkészült latin—magyar és magyar—latin szótára. 
Nagy örömére 1604 januárjában az egész munkát befejezhette. A  ki
adást a nagy nyelvtudós Hutter Illés nürbergi lakos vállalta. Már az el
lenreformáció dühöng, de ő Prágába megy és Rudolf császárnak ajánlja 
művét. TJj barátokat szerez, köztük Keplert a nagy csillagászt, ki to
vább egyengeti útját. Móric hesszeni tartomány gróf is pártfogásba ve
szi. Szótára még életében két kiadást ért. Az új kiadásokat nemcsak 
görög megfelelőkkel bővítette, de magyar nyelvi anyagát is gazdagítot
ta. Az egymást követő kiadásokban a magyar helyesírásnak fejlődése, 
egységesebbé válása is megfigyelhető. Szótárát a hazai iskolák latin 
nyelvű oktatására szerkesztette, de jól szolgálta a magyar nyelv külföl
di megismertetését és a többi európai nyelvvel egyenrangú, művelt iro
dalmi nyelvként való elismertetését is. A  majd később elkészített ma
gyar nyelvtanával együtt lehetővé tette, hogy megkezdődjék a magyar 
nyelv tudományos tanulmányozása. Munkája kétszáz esztendőre alapjá
vá lett a magyar szótár irodalomnak. Görög részé pedig egészen a múlt 
századig az egyetlen volt.

Nyolcvan napig tartó prágai tartózkodása után, hol talán még hite 
megtagadására is próbálták rávenni, Altorfba tért vissza. Már híres em
ber, de jóbarátai keresnek állást számára. Nevelő lett két jól tanuló 
gyermek mellett. A  kissé nyűgödtabb élet régi tervét ébresztgeti: a Zsol
tárok lefordítását magyar nyelvre. 1609. március 9-én fog a nagy mun
kához. Lowasser Ambrus német jogász és Zsoltár fordító munkáját hasz
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nálta, aki franciaországi tartózkodása alatt megismerkedett Béza és Ma
rét francia zsoltárfordításaival és ezeket dolgozta át német nyelvre. 
Munka közben a német nyelvű munka mellett ott volt előtte a Béza 
és Marót francia nyelvű szövege is. A lig 100 nap alatt kész a nagy 
mű. Az elkészült munka címe megérdemli, hogy feljegyezzük: 
„Psaltérium Ungarvkum, Szent Dávid királynak és Prophetának Száz öt
ven Soltari az Francia nótáknak és verseknec. módgyokra most ulyon- 
nan Magyar versekre fordíttatac és rendeltettec. A Szenei Molnár Al
bert által M DCVII, Herbornban. Nyomtattatott Hollos Christof által.” 
Művét, melyhez a magyarra fordított kis Heidelbergi Kátét is csatolta, 
V. Frigyes pfalzi választó fejedelemnek és Móric hesseni taromány 
grófnak ajánlotta, a már megkapott és még remélt pártfogó segítés re
ményében, de az ajánlásban nem feledkezett meg honfitársairól sem. 
A magyar nyelvű Zsoltáros könyv Molnár nagy költői és zenei tehetségét, 
szorgalmát és magyar népe iránti mérhetetlen szeretetét bizonyitja még 
ma js. Azzal a meggyőződéssel készítette el, hogy a „Szentiéleknek is 
kedves a versek szép egyező volta” . A  130 dallam majd megannyi féle 
vers, vigyázni kellett, írja, hogy a sorokban egy szótaggal se legyen 
több, vagy kevesebb, de még nagyobb gondom volt a fundámentum- 
beli igaz értelemnek a fordítására, hogy nem a versek ékesgetésére. 
„E zsoltáros könyvet, mellyel én sok időtől fogva az én ínségeimben 
gyűlölőim ellen vigasztaltam magamat, immár pedig teneked vigaszta
lásodra és együgyű tagjaiknak hasznokra magyarra fordítottam, kérlek 
tekintsd meg engedelmes szemmel szerelmes anyám, keresztjén Anya- 
szentegyház”. A  fejedelmek a könyvért hálásak voltak és megajándé
kozták Molnárt. Móric magyarul köszönte meg, s tudtul adta, hogy sze
retné a fordítás nyelvét jobban megismerni, ezért buzdította Molnárt, 
hogy készítsen egy grammatikát is. Az ígéretre kilátásba helyezte támo
gatását egy másik dédelgetett terv megvalósításához: a javított Biblia
kiadás tervéhez.

A  magyar nép életében nagy szerepe volt a Zsoltárnak. Két száza
don át a Biblia függelékeként ott található a zsoltár is. Első helyre ugyan 
csak később került a külön énekes könyvben, de a Biblia után mindig 
ez következett. A  Biblia sokáig csak ünnepi táplálék volt, de a zsoltá
ros könyv mindennapi kenyér. Vele volt ez a református emberrel, töb
beknél mint a Biblia. Később is többet forgatták a hívek a Bibliánál. 
S mégis, népünk azért tudott bibliás néppé lenni és maradni hosszú szá
zadok folyamán, mert Szenei zsoltáros könyve közelvitte és közvetlen 
közelébe tartotta a híveket a Bibliához. A  magyar irodalom egyik jele
se írja: „Szenei Molnár Dávid zsoltárainak verses fordításaival az iro
dalminál is nagyobb missziót végzett. Bár ami az irodalmi az az új formai 
megoldásokat illeti, igen jelentős, mert a német közvetítéssel magyarrá 
lett gyönyörű zsoltáros lírába eiőlször próbálta a nyugat-európai ritmi
kát, a jambikust behozni. Máig énekelt zsoltárai pedig évszázadokon 
át erősítették a magyarságtudatot a szegény népben. Ma is megborzon
gunk a nyelvileg oly időt álló sorok hallatán: Mint a szép híves patak
ra, — A  szarvas kívánkozik, — Lelkem úgy óhajt uramra, és Hozzá 
fohászkodik —, Tehozzád én Istenem, — Szomjúhozik én lelkem! — 
Vájjon színed eleiben. — Mikor jutok élő Isten?” (Simon István). Zsol
tárai több, mint 100 kiadást értek meg, és kitörölhetetlenül bevésődtek 
a református magyarság leikébe. És ma „ha az ökumenikus kapcsola
tok korában a hozzánk látogató külföldi hittestvérek nagy elismeréssel 
gyönyörködnek gyülekezeteink éneklő kedvében, ezt az éneklést még ma 
is, nem utolsósorban Szenei Molnár Albemek köszönhetjük. Nemcsak 
fordító, de eredeti költő is. Eredetisége nem mindig a szöveg értelmé
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ben, hanem nyelvében, hangulatában, ritmusában van. A  régi magyar 
versnek vagy nem volt ríme, vagy egyhangú „valázó” volt. Balassi Bá
lint és Szenei szaggatták a verset hangulatos, változatosan rímelő stró
fákba, sőt alkalmazták az ősi magyar ritmust az újfajta strófákhoz. 
Molnárnak követni kellett a kényes igen hajlékony versszakokat, követ
nie a hatalmas hugenotta dallamot, s ő követte is: ritmussal szótagszám
mal az egyiket, székely nyelve és az ősi magyar ritmus erejével a má
sikat. Zsoltárainak ellenállhatatlan erejét mutatta, hogy még a hazai 
római katholikus énekeskönyvek is átvették belőle néhányat az ő for
dításában. írhatjuk: elismerés fogadta a zsoltaros könyvet, ennek elle
nére a templomi éneklésben való elterjedése elég sok időt vett igény
be. Az itthon tanult lelkészek a szokatlan dallamtól idegenkedő kánto
rok és a már kialakult istentiszteleti szokásokhoz ragaszkodó konzerva
tivizmus akadályozták a befogadását. A  zsoltárok népszerűségének út
ját a puritanizmus nyitotta meg és a XVII. század második felére már 
a református gyülekezetek leggyakrabban használt énekei lettek és még 
ma is azok,

Móric tartománygróf jóvoltából anyagi támogatásával 6 évi gondta
lan idő jut Molnár számára a munkálkodásra. (1607—1612), melyből né
gyet Marburgban, kettőt OppenheimSben töltött el. Nagy gonddal és lelke
sedéssel rendezte sajtó alá mesterének, Károli Gáspárnak bibliafordítását 
1608-ban Hanauban. Marburgi egyetemi hallgató korában igazgatva né
hol meg is jobbítva. Ezt a munkáját is Móric fejedelemnek ajánlotta. 
Az ajánló levélben elmondja, hogy az vizsolyi bibliának új kiadását 
sok istenes hívek régtől fogva kívánták, s jó barátai tőle a kiadás esz
közlését mind beszéddel, mind levelekben kérték. Mivel az első vizso
lyi kiadás nagy, öreg volta miatt nehéz volt a forgatásra, s drága is volt, 
a kisebb negyedrét formát választotta, hogy a prédikáló székbe is fel- 
vihessék magukkal a prédikátorok, akik eddig a latin bibliát használ
ták.

Két esztendő múlva magyar nyelvtana következett. ígérete a feje
delem felé kötelezte. Ez sem volt könnyű munka, hiányoztak a példák 
és segédmunkák. Amik voltak eddig, azokat Molnár nem ismerte. Egy 
francia mintát vett például.

Nevezetes esztendő életében az 1611. Házasságot köt. Feleségül vette 
Ferimári Kunigunda asszonyt, Viktor Konrád elbújdosott tanár 3 kis
lánnyal elhagyott feleségét, aki a Luther-családdal rokonságban volt. 
A  maga életgondja mellé felvette egy népes család gondját. De irodalmi 
tevékenysége nem pihent: Oppenheimbe költözött, nyomdafelügyelő, a 
családnak kenyér kell. Közben a vizsolyi bibliának általa kiadott nyom
tatása annyira elfogyott, hogy új kiadásról kellett gondoskodni. Az újabb 
kiadású biblia 1612-ben jelent meg nyolcadrétű kis alakban. „Azzal az 
utazó hívek is mintegy kézben hordozható könyvvel élhetnének és ol
csóbb volta miatt könnyebben megszerezhessék. Kéri Istent, hogy az 
apróbb betűkkel kinyomtatott kisded biblia se legyen haszontalan a hív 
keresztyéneknek.”

Útra bocsátotta az első magyar nyelven nyomtatott zsebbibliát.
Sok-sok hívásnak engedve még ez év őszén hazajött. Falusi lelkész 

lett a Batthyány-birtokon Rohoncon. Udvari pap lett. A  bőkezű főúr 2000 
forintot adott néki foglalóul és útiköltségül. Nagy összeg e korban, mely 
a rendes papi fizetésnek kétszeresét is meghaladta. Útra kelt, hogy haza
költöztesse feleségét és gyermekeit.

Nem bírja sokáig az izgalom nélküli falusi életet, de nem tette ott
honosabbá a városi papság sem (Komárom). Nem az ő világa az, ami itt
hon van, bejárta az országot, Erdélyt is megjárta. Hiába kínált Bethlen
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Gábor gondtalan életet, vándorkedve és felesége töröktől való félelme 
vágyakozása visszaviszi Németországba, Oppenheinba, ahol kántor lett! 
Zenei képzettségét tanúsítja, hogy próbaéneklés alapján ő nyerte el az 
állást. Az ilyen kántori próbaéneklések: ott akkor nem kis követelménye
ket támasztottak a vizsgázóval szemben. A  sors szeszélye, hogy a vad tö
rök elől keletről a nyugati civilizáció biztonságában éppen ott érték csa
ládjával együtt az élet borzalmai. A  30 éves háború ott is háború. „Tylli 
spanyol zsoldosai Hedelberget Molnár lakásával együtt feldúlják, középső 
lányát és mindenét elrabolják, sőt, hogy pénzét előadja őt gúzsba kötik, 
felhúzzák a gerendára és szinte halálra perzselik. Dolgozik rendíthetetle
nül. Imádságos könyvecskét ad ki, prédikációgyűjteményt fordít, majd 
lefordítja Kálvin Institúcióját. Ez utóbbit Bethlen Gábornak és más hazai 
és külföldi pártfogóinak ajánlotta, akik közt még diákok is vannak. Jó 
ráérzése volt, hogy idehaza az ellenreformáció füzében éppen mire volt 
szükség. Idehaza sokan csak mondták Kálvin nevét, mert Pázmányéktól 
hallották, de hogy mit tanított Kálvin, Pázmányék jobban tudták. Mű
vének tábláján ott látható Molnár képe, amint mosolyogva tartja kezé
ben Szabadító ja nagyobb dicsőségére készített életművét, zsoltárosköny- 
vét. De ott olvasható az Ige arról, kinek szánta életét: Nékem pedig ne 
legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk, Jézus Krisztus kereszt
jében (Gál. 6/14) Könyvét, az Institúciót személyesen kívánta átadni 
Bethlen Gábornak, s mert barátai, pártfogói részben meghaltak, részben 
maguk is ínségre jutottak, úgy döntött, hogy végleg haza költözik Ma
gyarországra. Meg is érkezett. 1624-től Kassán élt, ahol valószínű, tanári 
hivatalt viselt 1630-ig. A  fejedelem halála után Kolozsvárra tette lakását. 
Rendes fizetett állása nem volt, adóssága annál több. Szegényen és elfe
ledve halt meg valószínű, pestisjárványban. 1634. január 17-én. Ma kopja
fa áll a Házsongrádi temetőben e felirattal: Szenei Molnár Albert zsoltár
költő és bibliafordító 1574—1634. Nem valószínű, hogy porrá lett teste e 
kopjafa alatt pihen.

Szenei Molnár Albert élete nagy része nyugtalan vándorlás volt, fő
leg külföldön. Rövid időre ugyan hazatért, de valami nyugtalanság űzte, 
hajtotta, egyik helyről a másikra, mintha kora tudományát akarta volna 
összegyűjteni, hogy segítségére legyen szorongatott fajtájának, s vallásá 
nak. Mindig kapcsolatban maradt hazai honfitársaival, de kora legki
válóbb tudósaival és íróival is. Hazai és külföldi levelezései igazolják e 
kapcsolatait. Az ő fáradozásainak köszönhető, hogy Európában sokkal 
világosabb és kedvezőbb kép alakulhatott ki hazánkról és kultúránkról. 
Műveltsége, széles látóköre tette lehetővé, hogy munkássága és hagyaté
ka nemzeti örökséggé is lehetett. Tevékenysége akkor a fejlődés, a hala
dás ügyét szolgálta következetesen. Kevés magyart vártak annyi remény
séggel haza, mint őt, de szomorú vég, nyomorúság jutott neki osztályré
szül. Hiába volt kora legsokoldalúbb, fáradhatatlan kultúrmunkása, a 
magyar kultúra jelentős propagátora volt Európában és ugyanakkor a 
küldölfi eredmények magyarországi terjesztője (Klaniczay Tibor). Élete 
fél siker, tele csalódással, s mégis maradandóan nagy eredményekkel. 
Európa sok országában megbecsültebb lett volna, mint tulajdon hazájá
ban. Mellőzik, háttérbe szorítják, tudnak róla, de igazán nem ismerik, 
pedig kitörölhetetlenül feliratkozott a magyar nép történelmének lapjai
ra. Nem volt soviniszta. Ma így mondanánk, ökumenikus gondolkozású 
volt. Műveinek nagy részét megküldte az evangélikus Thurzó György ná
dornak és Pázmány Péternek az ellenreformáció Irányítójának, szellemi 
vezérének, hátha sikerül az ellentétek fölé hidat húzni, s nem azt kutatni, 
ami elválaszt, hanem ami közös, ami eggyé tesz. Áthangszerelte az egész 
magyar költészetet: „Aranynál, Adynál, hogy régebbiekről és a kisebbek
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ről ne is szóljunk, de még a magyar népdal szöveg, forma, dallamkincsé
ben is minduntalan megzendül egy-egy csodálatosan mély húr, amelynek 
származása rejtély volna, ha nem tudnék, hogy a Szenei Molnár Albert 
hárfájáról került oda (Révész Imre). Kora idehaza próbálta elszigetelni, 
de ható szellemét nem lehetett bezárni. Még sírversét is két gyulafehér
vári német tanár kortársa írta. Alsted Henrik: „Bölcsőm Hungária, tűz
helyt s nyomdát teuten föld — Nyújtja, vigyázva reám, Dácia sirhelst ad.” 
Bisterfeld Dávid: „Múzsa kegyelt. Nem a sors, a német föld ada otthont, 
s a haza énnekem számkivetés vala csak,” Így látták Molnár életútját a 
kívülállók. Nem a haza bánt így derék fiával, hisszük, hanem hazájának 
egyes féltékeny nagysága féltette szellemi hatalmát az egyszerű Molnár
ács fiától.

Zárjuk Szenei Molnár Albertre való emlékezésünket egy Szenei Mol
nár verssel, ami nékem feledhetetlenül kedves, mert még iskolás korom 
előtt ezt tanultam meg először a zsoltárok közül édesapámtól:

Oh felséges Űr! mi kegyes Istenünk!
Mely csudálatos a Te neved nékünk,
Nagy dicsőséged ez egész földre 
Kiterjed és felhat az egekre. (Zsolt. 8)

Fodor András
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Szemle
A vallásosság szerkezetváltozásai

(Egyház a különböző helyzetekben)
Eberhard Ameling rendezésében megjelent a 

Stuttgarti Kreuz Verlag-ban
A  351 oldalas könyv 39 neves nyugatnémet teológus, szociológus, új

ságíró és közéleti ember írásainak gyűjteménye abból az alkalomból, 
hogy D. dr. Dietrioh von Oppen, a marburgi egyetem evangélikus teoló
giai karának jeles szociáletikai professzora 60 éves lett. Ugyanis főként 
az ő érdeme az, hogy ráirányította az egyház figyelmét a vallásosság for
maváltozásainak igazi okaira, nevezetesen a történelem során annyiszor 
megváltozott helyzetére, körülményeire és az úgy belülről, mint kívülről 
támadt új meg új igényekre.

Mert mi is tulajdonképpen az egyház? Sokféle felelet van rá. Nem
csak teológiai. Formai, sőt tartalmi változásai tükrözik a külső (világi) 
történelmet annak minden vetületével. És az egyháznak nemcsak van tör
ténete, de maga is történetformáló. Úton levő egyház és egyben útépítő 
egyház is. Éppen ez a hivatása és lételeme. A  mozgás és változás meg
szűnése az út végét jelenti egyben.

A  mozgás és változás gyorsasága időnként és helyenként igen külön
böző mértékű. Az értékelése is nagyon eltérő. Ezt tükrözi ez a gyűjtemé
nyes kötet is, amelynek szerzői oly különböző évfolyamúak, érdeklődé
sűek és más-más körülmények között élők. Ami összetartja őket, az az 
egyház szeretete, a valóság meglátásának és feltárásának szenvedélyes 
igyekezete.

A  tartalomjegyzék maga tükrözi ezt az izgalmas sokféleséget összefogó 
egységet:
E. Amelung (sz. 1926): Üt egy tapasztalati egyházfogalomhoz.
Trutz Rendtorff (1931): Vallás — a tudomány tárgya, vagy alanya?
W. D. Marsch (1928): Búcsú a vallástalan teológiától.
Chr. Gremmels (1941): Teológia a filozófia és szociológia között.
Fr. Matiny (1946): Jelenlegi egyházképek.
Knud Logstrup (1905): A  teológiai és nem teológiai nyelv viszonya.
G. Schuna'k (1935): Hermeneutika és etika.
R. v. Weizsacker (1920): Teljesen elvilágiasodott a politika?
K. Scharf (1902): Az egyház kelet és nyugat konfliktusában.
Témák szerin: Az egyház és a harmadik világ.

Egyház a különböző kultúrákban.
Az egyház és a sajtó.
A  szocializálódás vallási oldala.
Teológiához nevelés problémái.
Belső szerkezetű változások az egyházban.
Már ez a csupán utalásszerű címfelsorolás is mutatja, hogy milyen 

széles körű és sokrétű problémáról van szó. Pedig nem is törekszik tel
jességre, attól meg teljesen idegenkedik, hogy megoldott kész recept 
nyújtására vállalkozzék. Inkább csak segít gondolkozni és bátran előre
menni az úton, ami előttünk van és aminek építésén magunknak is kell 
fáradozni.

Csonka Albert
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M artin Luther R ing: Erő a szeretethez
(Beszédek és elmélkedések, a Konstanz-i Christliche 

Verlag kiadásában 1971-ben)

Martin Luther King nagysága és jelentősége főként abban mutatko
zott meg, hogy nemcsak kemény és elhatározott harcos volt, hanem eköz
ben igazi ember maradt, aki szeretetet tanúsított legádázabb ellenségei
vel szemben is. Az itt összegyűjtött prédikációi és beszédei világosan 
jelzik M. L. King erőforrásait. Nem annyira az eseményektől hagyta 
magát vezéreltetni, mint elsősorban és mindenek felett Isten akaratától, 
amelyet Igéjéből vett tudomásul. Ezért tudott olyan hatalmas prófétai 
meggyőződéssel és egyszerűséggel szólni, hogy hatása még akkor sem 
gyengült, amikor elhallgattatták.

A keresztyén hit és politikai felelősségtudat szerves egységet alko
tott Martin Luther King szívében. Azért szenvedélyesen azon fárado
zott, hogy az egyház működjön közre az emberek társadalmi és politi
kai együttélésének formálásában; mert ez az evangélium hirdetésének 
a természetes következménye.

Ezt írja az előszóban: „Gazdasági és faji igazságtalanságok háborúk
kal fenyegetik az egész emberiséget. Súlyos válságok idejét éljük. Ilyen 
helyzetben kötelességemnek érzem, hogy az evangélium hirdetésével és 
személyes magatartásommal tiltakozzam a sötét szociális viszonyok el
len.”

Az itt közölt szöveg egyike sem az íróasztalon született, hanem 
mind konkrét helyzetben. A  legtöbb a montgomery autóbuszsztrájk ide
jén hangzott el, három elmélkedés: a „Tevékeny szeretet” , a „Szeressé
tek ellenségteket is!” , és az „Álmok” című pedig a georgiai fogságban.

„Minthogy a prédikációk elsősorban élő beszédként hatnak igaz ta
núságtételként, azért csak vonakodva engedtem a felszólításnak, hogy 
le is írjam és olvasnivalóként közöljem. De épp azok, akik már hallot
ták: a gyülekezetem és harcos-társaim kérték ezt és biztatásuknak en
gedtem, noha továbbra is inkább hatásának kétségével, mint remé
nyével.”

M. L. Kingtől ezek nem álszerény, üres szavak; azért olyan meg
győző az, amit mondott, tett és leírt, vagyis az egész élete.

Csonka Albert
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Új magyar római katolikus bibliafordítás
(Részlet a Pesti LMK áprilisi ülésén tartott előadásából)

Nagy ajándék magyar római katolikusok asztalán, könyvespolcán az 
új magyar katolikus fordítás. Bizonyára sok protestáns hivő és lelkész is 
rendszeres olvasója lesz. Azok közé tartózhatom, akiknek megvan ez a 
gyönyörű kiállítású, könyvészetileg éppoly magas értékű, mint fordítás 
szempontjából nagyszerű katolikus kiadású Biblia. Csak örömmel és 
szinte az elfogódottság érzésével tudok írni, szólni az 1472 oldalas, mo
dern külsőben megjelent, bibliapapíron napvilágot látott, jegyzetekkel 
használhatóvá tett kiadványról. Amikor erről a „Könyvről” beszélünk, 
azt hiszem, le kell győzni minden féltékenységünket és csak gratulálnunk 
szabad. Kívánjuk, hogy áldott szolgálat eszköze lehessen mind a katolikus 
felekezetben, mind az egész magyar keresztyénségben az új magyar ka
tolikus bibliafordítás.

A magyar katolikus fordítások múltja. Szentiványi Róbert: A  szent- 
írástudomány tankönyve c. 1946-ban megjelent könyve egyik fejezetében 
részletesen ismerteti a római katolikus fordításokat: Komjáti Benedek: 
Szent Pál leveleit, Pesti Mizsér Gábor: Evangéliumok fordítását, a pro
testáns Károli-fordítással egyidőben készült, de teljességre nem jutott 
Szántó Miklós művét. Kétségtelenül a római katolikus fordítások közül 
legjelentősebb és legmaradandóbb a legutóbbi időkig Káldi Györgyé volt, 
aki az 1626-ban készült fordításával valóban jelentősét alkotott. Ez a Vul- 
gatá-ból készített fordítás jövőre lesz 300 esztendős. Fordítását annak ide
jén Pázmány Péter éppúgy támogatta, mint Bethlen Gábor. Mivel fordí
tásában hűségre törekedett, sokhelyütt latinos mondatszerkesztésű, ide
genszerű szöveget alkotott. Fordításának megjelenése óta sok próbálkozás 
történt római katolikus vonalon, legjelentősebb és legelterjedtebb talán 
a Rómában napvilágot látott Békés—Dalos-fordítás, (csak Újszövetség), 
de a mostanihoz hasonlítható római katolikus vállalkozás magyar nyelv- 
területen még nem volt az utolsó 350 esztendőben. A  Káldi-fordításról 
Szerb Antal irodalomtörténész ezt állapítja meg: „ennek a fordításnak 
elterjedése és hatása nem akkora, mint a Károli-bibliáé.”

A mostani fordítás jellemzői. Ez az új magyar fordítás pontos, tiszta, 
használható. Nem a szenzációban, hanem megbízhatóságában van ereje.

A  II. Vatikáni zsinat szülöttje. Az Isteni kinyilatkoztatásról szóló hit- 
tani rendelkezés sürgette, hogy megfelelő és helyes „fordítások készülje
nek a különböző nyelveken, főleg a szent könyvek eredeti szövege alap
ján” . Ennek a követelésnek tett eleget most a római katolikus egyház ha
zánkban.

Az eredeti nyelv: héber (araméi) és görög alapulvétele. „A z eddigi 
magyar katolikus bibliafordítások az Egyházban használt latin szöveg, a 
Vulgata alapján készültek. Mivel azonban újabban mindenütt visszatér
nek az eredeti héber, illetve görög szöveghez, jelen fordításban mi is eh
hez tartottuk magunkat. . . ” A  szövegkritikai munkát a mai tudományos 
követelményeknek megfelelően a jeruzsálemi katolikus bibliai intézet 
munkaközössége által készített és kiadott, magyarázatokkal ellátott fran
cia nyelvű teljes bibliafordítás, a Bibié de Jerusalem alapján végezték. 
Versbeosztásban, kétes szövegek értelmezésénél a magyar fordításban is 
ez irányadó.

A  fordítás szándékáról a fordítóbizottság tagjai így vallottak: „A  for
dításban az a szempont vezetett bennünket, hogy a Szentírás vallásos
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könyv, vallásos olvasmány, mind az egyes hivő, mind a keresztyén közös
ség számára. Arra törekedtünk, hogy az eredeti szöveget érthetően, ma
gyarosan és megfelelő jó hangzással adjuk vissza” , hadd tegyem hozzá: 
véleményem szerint mindez nagyszerűen sikerült. „Nem betű szerinti for
dítást készítettünk, hanem az értelmet követtük és közvetítettük, azért a 
számunkra ma már idegen hebraizmusokat és naturalista kifejezéseket 
alkalmas magyar szavakkal helyettesítettük... a jegyzeteket nem a lap 
alján hozzuk, hanem az egyes könyvek végén. Ezzel az elhelyezéssel az 
ökumenikus kívánalmaknak akartunk eleget tenni, hiszen más keresz
tyén egyházak mellőzik a jegyzeteket...  Vallásos célzat vezetett bennün
ket. A  Szentírás olvasása arra való, hogy az üdvösség történetében felis
merjük Istent, aki meghirdette és megvalósította az üdvösséget az ember 
számára.”

Hadd soroljuk fel a kitűnő fordítás készítőit: dr. Gál Ferenc, dr. Gál 
József, dr. Gyürki László, dr. Kosztolányi István, dr. Rosta Ferenc, 
dr. Szénási Sándor, dr. Tarjányi Béla. A  fordítást nyelvi szempontból lek
torálta dr. Ruzsiczky Éva, a magyar nyelvtudomány kandidátusa.

Az Űj Ember fenruár 23-i száma érdekes beszélgetést közöl az új 
magyar fordításról Tóth Sándor tollából, „Hogy az Ür szava terjedjen” 
címen. A beszélgetés a cikkíró, Ruzsiczky Éva és Gál Ferenc professzor 
között zajlott le. Számunkra talán a legérdekesebb része az, ahol a leg
modernebb bibliafordítási módszerekről esik szó és itt a protestáns jelle
gű Egyesült Bibliatanácsok híres professzorára, a néhány esztendeje ná
lunk is járt dr. Nida professzorra történik utalás. Nida fő elvét komolyan 
vették, ő mindig óv az ún. tükörfordítástól, mert ez éppen a nyelv lelkét 
öli meg. Az új fordítás vigyáz arra, hogy ne tükörfordítást, hanem az ere
deti kifejezést visszaadó magyar megfelelőt találjon mindenütt. Az új for
dítás nyelvi szépségeiről Bárczi Géza nyelvész nagy elismeréssel nyilat
kozott.

Olvasom a Miatyánkot, nézem a szeretet himnuszát, böngészem a 
tékozló fiú példázatát, élvezem az ószövetségi prédikátor tömör, magyar 
stílusú szavait. A  boldogmondások vagy a Zsidó levél, a szenvedéstörté
net vagy a Jelenések könyve, mind-mind rejt meglepetést és sok-sok örö
möt a protestáns olvasónak is. Hogyan is írta Reményik Károli Gáspár 
emlékezetére a Fordító c. versében? „Alkotni könnyebb, a szellem sza
bad ...  a fordítás, a fordítás alázat...  látom, hogy küzd az édes szittya 
nyelv, megcsendíti-e Isten szép szavát...  a fordítónak tán verejtéke, tán 
vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.” 
Olvasom most az új római katolikus fordítást és ugyanezt élem át, sok 
alázatos, kemény munkájú fordító szolgálatán át: az örök Isten beszél 
magyarul. Köszönjük!

Dr. Hafenscher Károly
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Halottunk
Molitórisz János 

1891-1974

A  kétségkívül régi eredetű Molitórisz név annyira kevéssé vált el- 
terjedtté, hogy hajdani esperesünkün kívül viselőjével sehol másutt, csak 
Mikszáth egyik regényében találkoztam. Felvidékit és lutheránust szere
peltet az író ezen a néven, mint ahogyan ilyen eredetűek voltak minden 
bizonnyal Molitórisz János ősei is. Ez a ritkán előforduló név azonban, 
viselőjének személye és egyházunkban több mint egy emberöltőn át vég
zett sokrétű szolgálata révén széliében ismertté vált. így mindazok, akik 
tisztével együtt sokat emlegették vagy hallottak róla, rá sem gondoltak 
arra, hogy neve szinte „hapax legomenon”-nak tekinthető.

Származásáról és ifjú éveiről általában nagyon keveset beszélt. így 
életének ezt a szakaszát csak puszta adatok felsorolásával foglalhatom 
össze. 1891 február 4-én Pitvaroson született. Makón, majd Szarvason vé
gezte iskoláit. Az érettségi megszerzése után, jövendő szolgálatára egyko
ri pozsonyi Teológiai Akadémiánkon készült fel. Itt olyan professzori 
nemzedék lelki és szellemi irányítása hatott reá, amelynek Masznyik 
Endre volt a vezetője.

A  teológia elvégzése után, 1916 augusztusában Budapesten szentelték 
lelkésszé. Első szolgálati helye Rákospalotán volt, ahonnét alig egy esz
tendei segédlelkészség után úgy távozott, hogy a Bányai Egyházkerület
től is megvált. Oka ennek az volt, hogy a Dunántúli Egyházkerület ifjú 
püspöke, Kapi Béla fogadta maga mellé. Szombathelyen azonban mind
össze pár hónapot szolgált, mivel püspöke alkalmasnak ítélte arra, hogy 
Csönge gyülekezetének addigi fdiájába, az önállósuló ostffyasszonyfai 
gyülekezetbe küldje. Itteni két évi szolgálata alatt s bizonnyal annak gyü
mölcseként is, megérlelődött a helyzet arra, hogy Ostffyaaszonyfa anyá- 
sulhasson. A  hívek marasztaló bizalmából azután Molitórisz János lett a 
gyülekezet első rendes lelkésze. Itteni szolgálati idejére esik nemcsak csa
ládalapítása, de a gyülekezet keretein mind jobban túlnövő egyházi mun
kásságának kezdete is. A  filiátlan új gyülekezet pásztorolása viszonylag 
kevés szolgálattal járt együtt. Molitórisz János azonban ezáltal nem ké
nyelmesedéit el. Sőt éppen itt alakította ki azt az önképző munkastílusát, 
amelyet azután egész szolgálati ideje alatt folytatott.

Az írás döntő üzenetének mind jobb megértése végett tanulmányozta 
a teológiai irodalmat, de úgy, hogy közben mindig a személyes hitéletben 
való elmélyülés gyümölcsére vágyott. Igehirdetéseiben is erre kívánt buz
dítani és elsegíteni öreget és ifjat egyaránt.

Esperesi szolgálatát 1929. szept. 11-én történt beiktatásával kezdette 
el. Ettől az Időtől fogva azután fokról fokra szélesebb sugarúvá vált mun
kássága.

Ma, amikor a diakónia teológia egyházunk minden szolgálatának 
iránytmutató meghatározója, külön is figyelmet érdemel Molitórisz János 
esperesi beköszöntő beszédének kezdő mondata, meg egy-két gondolata. 
„Az evangélikus egyház — vallatta az új kemenesaljai esperes — az evan
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gélium szellemében a szolgálat egyháza.” „A  szolgálatnak csak egy kö
telessége van, de ez az egy mindent magában foglal: a hűség.” Majd is
mét hangsúlyozza: „Az evangélium egyháza nem önmagáért van. Az ő 
hivatása a szolgálat!” Az örök és mindenkor időszerű evangéliumon tá
jékozódó és abból élő új esperes, íme így hirdetett 1929-ben egészen mai 
csengésű, iránytmutató gondolatokat.

1929-től szután Molitórisz János nevével egészen összenőtt az „espe
res” . A  kemenesajlai gyülekezetek bizalma ugyanis, ebben a tisztében 
újra és újra megmarasztalta, egészen 1953-ban történt nyugdíjaztatásáig.

Közel két évtizedes, filiátlan gyülekezetű, ostffyasszonyfai szolgálat 
után, mint esperes-lelkészt hívta meg lelkipásztorául a bokros kiterjedé
sű, ősi dömölki gyülekezet. Üj szolgálati lelkész 1938. nov. 6-án nyert ün
nepélyes biktatást.

Lelkülete és egyénisége szerint alakította ki esperesi szolgálatát is. 
Egyházmegyéjét sohasem tekintette egyházközigazgatási területnek, ha
nem inkább olyan nagy gyülekezetnek, amelyben mindenkor szívesen és 
örömmel szolgált, mint Isten igéjének alázatos tolmácsa. Ennek megfe
lelően, egyházmegyéje lelkészeivel való érintkezésben is sokkalta inkább 
volt szolgatárs, mint hivatali felettes. így vált sokunk számára Celldö- 
mölk-személyén keresztül-vonzó központjává olyan papi közösségnek, 
amelynek sokat kifejező régi neve: fratemitás. Mindenkor örült, ha akár 
szolgatársai, akár a gyülekezetek népe között „ébresztő” szolgálatot vé
gezhetett és az „ébredés” torzulásmentes jeleivel találkozhatott.

Hosszú időn át tartó esperesi munkássága során szolgálata úgy az 
egyházkerület, mint az egész egyház életébe beleépült. A  Dunántúli Egy
házkerületben törvényszéki bíró, majd presbiter, később pedig egyházi 
főjegyző. Az 1934—37-es időszakban zsinati atya. Rangidős esperes, s így 
püspökhelyettes is abban az időben, amikor D. Kapi Béla nyugalomba 
vonult. így azután — több mint negyedéven át — az új püspök, Turóczy 
Zoltán beiktatásáig az egész egyházkerület életének és ügyeinek is irá
nyítója.

. Azzal pedig, hogy jó két éven át szerkesztője a „Lelkipásztor” című 
folyóiratunknak, egész egyházunk lelkészi kara felfigyel szolgálatára s 
kétségkívül gazdagodik is általa.

1953-ban bekövetkezett nyugdíjaztatása után pár évig még régi gyü
lekezetében, Celldömölkön él, később Budapestre költözik. Egy ideig itt 
is örömmel vállal kisegítő szolgálatot, hisz ezáltal tovább is hirdetheti 
az Igét azzal a buzgósággal, amelyre egész életén át a Krisztus szerelmé
nek szorongatása sarkallta.

Korai betegségének késői kihatásaként, szervezete jó pár hónapja 
erősen legyengült. Gyomorrák kínos szenvedésétől váltotta meg a halál 
október 29-én.

Koporsója fölött dr. Hafenscher Károly Deák-téri lelkész, az igehir
detés szerelmeseként jellemezte. Ez pedig azért volt ö, mert bűnbocsá
natot adó Élet volt számára a Krisztus.

Garam Zoltán
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Keve Lajos
1910-1975

Keve Lajos Budapesten született 1910. október 25-én. Középiskoláit a 
budapesti állami gimnáziumban végezte. 1929-ben tette le érettségi vizs
gáit. Tanulmányait pedig a soproni teológiai fakultáson folytatta 1929— 
1933-ig. 1933. december 20-án D. Raffai Sándor püspök szentelte lelkész- 
szé. Segédlelkészi szolgálatokat végzett ezután a Budapest-Fasorban és 
Üjpesten.

1937. november 3-án a nagytmágócsi missziói egyházközség lelkésze 
lett. Itt szolgált 1950. február 26-ig. Nagymágócsi szolgálatának gyümölcse 
az 1938-ban felépített templom.

1950. február 26-án az ikladi gyülekezet lekésze lett, ahol hirtelen be
következett haláláig, 1975. június 4-ig hűségesen szolgált. Koporsójánál 
D. Káldy Zoltán püspök hirdette Isten szeretetének evangéliumát I Jn. 
4, 16 alapján: Sírjánál pedig Detre László esperes búcsúzott el Keve La
jostól. A  Budapest Farkasréti temetőben temettük el: lelkésztársai és az 
ikladi gyülekezete.

Életéről és pályájáról úgy vallott Keve Lajos, hogy azt különös mó
don meghatározta Isten igéje. Amikor 1975. március 2-án D. Káldy Zoltán 
püspök jelenlétében Ikladon köszöntöttük 25 éves ikladi szolgálata al
kalmába, 1922 mennybemenetel ünnepére emlékezett vissza, amikor a 
Deák téri templom oltára előtt Kirdhnopf Gusztáv — az első ikladi lel
kész! — És. 51. 16 igéjével áldotta meg konfirmandusként. S így vallott: 
„Jó nekem, hogy beszédét adta számba, kezét felém nyújtotta és tart 
engem!”

Lelkészi szolgálatának ars poétikája volt: prédikálni, prédikálni és 
harmadszor is prédikálni — de jól! Minden lehető alkalmat megraga
dott a prédikálásra. Pedig beteg szíve sokszor megakadályozhatta volna 
ebben a szolgálatban. Gyülekezete gyakran nézett a szószék felé aggódó 
szemekkel: lesz-e ereje befejezni az igehirdetést, vagy az oltár előtt meg
engedi-e megviselt szíve kimondani az — óment?! „Kezem árnyékával 
fedeztelek” — tapasztalta ilyenkor Isten jelenlétét. Ezért tudott mindig 
fiatalosan odakuporodni gyülekezete mellé a gyászban, s velük örven
dezni az örömben!

Szolgálatában segítőtársként állt mellette Felesége, Dusék Valéria 
Gabriella, akivel 1938-ban kötött házasságot. Családi életüket Isten egy 
fiúgyermekkel áldotta meg.

Végül az emlékezésben álljon itt Keve Lajos saját vallomása, amely- 
lyel ikladi szolgálatának 25 évét — ma már tudjuk, egész lelkészi pályá
ját értékelte így: „Jó nekem, hogy beszédét adta számba, kezét felém 
nyújtotta és tart engem. Ezután sem vonakodom a szolgálattól, csak azt 
kérem, imádkozzatok értem!”

Istennek köszönjük meg igehirdetéseit, az LMK-ban elhangzott dol
gozatait és hozzászólásait, barátságát — szeretetét, kollegialitását, szol
gálatát.

Emlékét őrizzük.
Detre János
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Reformációi sorozat
Együtt a néppel — a népért

Sztárai Mihály

Életével és szolgálatával többet kellene foglalkoznunk. Nemcsak azért, 
mert valószínűleg 1575-ben, tehát éppen 400 évvel ezelőtt halt meg. Sok
kal inkább azért, mert evangélikus egyházunk egy adóssága alakjának, 
életének felkutatása és publikálása mai módon. Egyik életrajzírója szá
zada nagy teológusának mondja, tegyük hozzá, hogy azon kevesek közé 
tartozott, akik nem Németországban tanultak. Ügy ismerjük őt mint 
„énekes” és „tüzes hitű” reformátort, fáradhatatlan vitatkozót. Ma már 
nem vitatható, hogy egész életében a reformáció lutheri irányához tar
tozónak vallotta magát. Élete is rendkívül gazdag, izgalmas volt, szinte 
az egész országot bejárta. Tolna és Baranya vidékén, és még a Dráván 
túl is azonban több mint 120 gyülekezet szolgálatának gyümölcse. Ko
rabeli feljegyzések „püspöknek” is nevezik. Mindezzel azonban csak a fi
gyelmet szerettem volna felhívni. A  Lelkipásztor 1973. októberi számá
ban részletesen olvashatunk életéről, műveiről és szolgálatáról.

Ma azonban olyan szemszögből közelítsük meg, amivel eddig keve
sebbet foglalkoztunk. Ez pedig: Mennyire elkötelezettje volt népének is. 
Mindjárt meg kell mondani, hogy akiket egyházunk történetéből igazán 
Isten szolgáinak mondhatunk, azokról egy lélegzettel el lehet és kell 
mondani: népünk szolgái is voltak. Hogyan emlékezzünk ebből a szem
pontból Sztárai Mihályra?

1. Nemzetének életét a nép szemével látta.
Ha ismernénk prédikációit is, biztos, hogy számtalan bizonyítékunk 

volna erre a tételre. De ránk maradt műveiből is meggyőzően látszik: 
szívén viselte magyar népének sorsát, igazán benne élt népe életében. 
Legyen elég erre itt két példa.

Az egyik „Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lőtt dolgok
ból” című bibliai tárgyú éneke. Mi köze ennek a magyar nép életéhez? 
feleletül elég a vers egyik sorára utalni:

„Sok Ákháb királyok mostan támadtanak.”
Ez így még általános, de Sztárai nem marad meg az általánosságban, 

hanem leírja, hogy mindenki értse meg, kikre gondol:
„Egyik Ákháb király a Bécsben lakozik...
Másik Ákháb király barátból lőtt kitály.”
S hogy még pontosabban lássunk, vegyük figyelembe a befejező so

rokat is:
„Ezer után ötszáz és negyvenkilencben
Áz Sztárai Mihály ezt szerzé versekben.”
1549. szeptember 8-án Ferdinánd ( „bécsi Ákháb”) biztosai és Fráter 

György) a „barátból lőtt király”) megkötik a nyírbátori egyezményt, mely 
szerint Ferdinándra visszaszáll Erdély a tisztántúli részekkel, Fráter 
György pedig, mint királyi kincstartó, Erdély kormányzója. Igaz, a szer
ződés rövid életű, de a magyar nép szemében a gyűlölt Habsburg hata
lom erősödését jelenti. Maga Fráter György is így kénytelen Bécsbe írni:
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„A  török szabadságot, ígér a parasztnak... az elnyomott ember örömest 
ad hitelt az ilyen ígéreteknek... mi vagyunk okai, mert a pórt annyira 
elnyomtuk, hogy feleségén és gyermekein kívül édes mindenéből meg- 
fosztotatott.” — Mennyire a nép szemével látta, értékelte Sztárai a hely
zetet. Bár török iga alatt voltak, de a „két Ákháb”, a Habsburg és a vele 
szövetkező főúri réteg a nagyobb ellenség!

A  másik példa „Holofernes és Judit asszony históriája”. Ez az ének 
Juditról szól, aki megszabadítja a zsidó népet ellenségétől. De egy sor 
megint „kiugrik” :

„Megszabadít minket minden ellenségünktől” .
Vajon nem a török elnyomás miatt sóhajt és bizakodik népével 

együtt? Még figyelemreméltóbb a vers befejezése:
„Az ezer és ötszáz ötvenkét esztendőben,
Az Sztárai Mihály pap ezt rendelé éneklőén,
Az nagy Űristennek csodatételével 
Való emlékezetömben. Ámen.”
Az 1552-es év nagy török támadás esztendeje volt. Temesvár, Drégely 

harcban estek el. Szécsény, Hollókő, Ság és Gyarmat megadják magukat. 
A  török had Ferdinánd seregét a palásti csatában legyőzi. Ezután fordul 
Achmed Észaik-Magyarország „kulcsa”, Eger felé, ahol 1900 főnyi őrség, 
jobbágyok, iparosok és asszonyok védik a várat. És 1552 október 18-án 
Achmed elvonul Eger alól! A  rettegve figyelő magyarok szemében ez 
óriási esemény: győzelem, reménység. Többen mutatnak rá, hogy csak 
erre utalhat az ének: „A  nagy Űristennek csodatételével való emlékezöt- 
ben.”

Sztárai Mihály hazája gyermeke, népének hű tagja volt egész életé
ben. A török területen különös nemzeti szolgálatot is végzett: összetar
totta „magyarjait” . Ahol esténként a műezzinek éneke hangzott fel Allah 
dicséretére, a laskói templomdombon felzendült az ő csengő hangja is 
hegedűje kíséretével Isten magasztalására.

2. Szíve az elnyomott nép szívével dobogott együtt.

Énekeiből nemcsak a „hit általi megigazulás” csendül ki erőteljesen, 
hanem szociális kérdések is. Bátran, erőteljesen támad a népet elnyomó 
főurak ellen, tudja, hogy helye a nép oldalán van.

„Ezek Űristen a te népedet lerontják, nyomorgatják,
Számtalanképpen örökségedet nagyon dúlják, fosztják,
Sok álnoksággal az szegényeket nyúzzák, osotorozzák.
Lám özvegyeknek és az árváknak hajókat szaggatják,
Szegény jövevény jó embereknek véreket kiontják, 
ö  szállásokról kitaszigálják és ugyan levágják.” (29. zsoltárból) 
Hány ilyen szomorú esetet láthatott, hogy ennyire szemléletesen le 

tudja írni. De nem elég a „leírás” . Figyelmezteti is az urakat:
„Ti szegény, kába, bolond emberek, kik fő népek vagytok,
Miért valaha ti magatokat meg nem jobbítjátok,
És magatokban szép értelemmel azt meg nem hányjátok.”

(94. zsoltárból)

Vagyis a főurak megtérésének gyümölcse a nép sorsának enyhítése 
lenne. Mivel azonban ezt nem látja náluk, szinte forradalmi hangú íté
letet is hirdet:

„Oly hamarsággal az igazságot ítéletre vonszod,
Igaz törvénnyel az te népedet mert megszabadítod.”
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Szeretném, ha felfigyelnénk ebben a vonatkozásban a költő és re
formátor „törvény” fogalmára. Nem elvont törvényt hirdet ő .

„Igaz vagy Uram, az hamis törvényt mert te nem akarod,
Törvény színével kik nyomorgátnak, hogy már meg nem rontol” .
Nem lehet igaz törvény, annak csak „színe”, vagy éppen visszája a 

nép elnyomása. Az igaz törvény a nép boldogulása, felszabadulása. S hogy 
népe sorsával is azonosult az övé, arra nézve Bornemissza Pétert idézzük: 
..az urak, nemesek és polgárok elüldözik az efféle lelki pásztort, kik őket 
az bűnről untalan megszólítják és azok helyett hízelkedőket hoznak, mely 
dolog Sztárai Mihályon is, én rajtam is megesett...  sokaknak keserves 
sírására és nagy kárára.”

 3 Az evangéliumot a nép nyelvén hirdette.
Ízes, veretes, ma is élvezetes kifejezéseire, szavaira már eddig is felfi

gyelhettünk. Érdemes volna zsoltárait és verseit többet is olvasni. írásait 
nemcsak a műveltebbek értették meg, hanem minden kortársa. Verseiből 
is kitűnik, miért tódul Laskó és környéke népe köréje. Szavaiból minden
ki megérthette az evangélium üzenetét..

Amikor azonban arról van szó, hogy a nép nyelvén prédikált és írt, 
valamire külön is figyeljünk. Sztárai Mihály a dramatizálás első magyar 
mestere. Ezt azért jó hangsúlyozni, mert bár elismert tény, mégis mintha 
erről olykor megfeledkeznének még irodalomtörténeti körökben is. Igaz, 
hogy drámái nem a mai értelemben vett színpadi művek. „Cselekmény” 
sincs bennük. Ügyis mondhatnánk: vita-drámák. Egy töredék maradt 
ránk a papok házasságáról, a másik az „Igaz papság tüköré.” Nagyon 
valószínű azonban, hogy Sztárai többet is írt, drámáiban erre utalás is 
található. Azokat a vitás kérdéseket veti fel írásaiban, amikről az élet
ben is vitázhatott, úgy látszik, hogy darabjai vitáinak irodalmi kristályo
sodásai. A  szereplők voltaképpen arról vitáznak, beszélgetnek: ki az igazi 
pap, az aki „ellopja” az igét '(latinul misézik), tiltja a házasságot és böj- 
háza népét tanítja Isten dolgaira. Ahogy azonban egy község nem lehet 
meg bíró nélkül, úgy az egyház sem lehet meg „külső, vagy testi pápaság” 
nélkül, kiknek a feladata a prédikálás és a szentségek kiszolgálása. És 
felvetődik — egy akkor izgalmasnak tűnő — kérdés: pappá viszont a 
püspök tehet, aki tanít, kikérdez és kiküld. Végeredményben ki az igazi 
pap, az aki „ellopja” az igét (latinul misézik), tiltja a házasságot és böj 
töt hirdet, vagyis emberi érdemre alapoz, vagy az, aki a nép nyelvén pré
dikál, a teremtési rendben élve házasságot köt és egyedül Krisztus érde
mét hirdeti? Milyen egyszerűen írja le mindezt, érezhetően úgy, hogy a 
feszülten, szorongva néző és hallgató megértse. Voltaképpen a nézőket, 
vagy a valóságos életben vitatkozókat „viszi” fel a színpadra is. A  bírót, 
aki a hódoltsági területen átvette a földesúr szerepét, a „vikáriust” (vi- 
cearchidiákonust), aki ottmaradt a török uralom alatt és a papokat, akik 
egyik vagy másik nézetet hirdetik. A  „cselekménytélen” darabban is ér
ződik a feszültség: kinek lesz igaza, ki tud előretörni? De érződik az 
öröm is, igen a nép érti, egyre jobban érti a nyelvén hirdetett evangéliu
mot. Mert így kell „prédikállanyi” , aki ezt és így nem tudja, az ménjén 
el „kapálni” !

Az emlékezésünk címe ez volt: a magyar népnek — népszerűén. Az 
utolsó szó félreérthető. Nem a „népszerűség” mai értelemben vett kérdé
séről van itt szó, bár az is igaz, hogy a néppel tartó a népszerű ember.

De többről van itt szó. Egyházunkban — éppen a reformációval kap
csolatban — már sok szó esett arról, hogy szolgálatunkat, igehirdetésün
ket igeszerűen, hitvallásszerűen kell végeznünk. Ezzel nem is vitatko
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zunk. Arról azonban megfeledkezünk többször, hogy szolgálatunk csak 
úgy érvényes, ha az előzőek mellett n é p-szerű is. Evangélikus egyházunk 
története folyamán csak akkor volt helyén, ha a nép mellett tudta ma
gát, népünk ügyéért emelte fel szavát és népünk előrehaladásáért szol
gált. Ha ez elmaradt, hiába voltunk igeszerűek, hitvallás-szerűek, szol
gálatunk megüresedett, igazi utunkról eltévedtünk. A  reformáció, igenis, 
éppen a reformáció kell, hogy erre tanítson bennünket. Ha népünktől le
maradunk, kinek akarunk szolgálni? Ha népünk kérdései nem a mi kér
déseink is, és kimaradnak ezek szolgálatunkból, valóban légüres térben 
fogunk élni és önmagunk sírját ássuk meg.

Sztárai Mihálytól tanuljuk meg hazánk életét népünk szemével látni, 
szívünk dobogjon együtt ma már felszabadult népünk szivével és tanul
juk meg újra Isten nagy örömüzenetét népünk nyelvén megszólaltatni.

Keveházi László

A magyar egyházi énekért
Első hang jegyes énekes könyvünk szerzője: Gálszécsi István

Milyen természetesen nyúlunk ma énekeskönyvünkért, hogy kikeres
sük az éneket és együtt énekeljünk e gyülekezettel, vagy otthon a csa
ládban? Ma már nem is gondolunk arra, hogy másként is lehetne. Eset
leg úgy, hogy egyáltalán nincs ónekeskönyv, vagy úgy, -hogy nincs éne
kelhető, érthető énekünk, mert érthető énekünk, mert érthetetlen, ide
gen nyelven írták azt. Ahogyan hálát adunk szüntelenül magyar nyelvű 
bibliánkért —, hogy anyanyelvűnkön szól hozzánk Isten igéje, úgy 
kell hálát adnunk azért, hogy anyanyelven énekelhetünk is. A  refor
máció egyik alapelve — „a nép nyelvén” — megvalósult, méghozzá elég 
korán, az éneklés vonalán is. Sok reformátorunk és későbbi énekköltőnk 
nevét szoktuk hálával emlegetni, de nagyon ritkán, vagy talán sohasem 
szólunk arról, akiről ma kell szólanunk: Gálszécsi Istvánról. Pedig érde
mes nevét megjegyezni, mert az első -magyarnyelvű evangélikus hangje
gyes énekeskönyvet ő adta ki, alig több, mint egy évtizeddel azután, hogy 
Luther énekeskönyve megjelent Németországban. A könyv 1536-ban 
Krakkóban jelent meg, s hogy ma aránylag kevés szó hallható róla, an
nak oka nyilván az, hogy egyetlen teljes példány sincs belőle. Mielőtt 
azonban az -énekeskönyv töredékei -megtalálásának -különös útját megis
mernénk, először ismerkedjük meg szerzőjével.

Gálszécsi Istvánról, élete folyásáról sincs sok adatunk. Amit tudunk, 
azt is inkább következtetjük. Így tanulmányi adataiból számíthatjuk ki, 
hogy kb. 1500-ik év táján született Gálszécsen, nemesi családból. Alsóbb 
iskolába itthon jár, majd Bécsbe és Krakkóba megy egyetemi tanulmá
nyokat folytatni. Tudományos fokozatot is nyer (baccalaureus) utóbbi 
egyetemen. Amikor hazajön, állítólag Kassán tanít. Batizi András, aki 
később szintén reformátora volt a Felvidéknek, úgy* vall, hogy ő is Gál
szécsi tanítványa volt Kassán. 1532-ben már Wittenbergben találjuk ne
vét az egyetem anyakönyvében (Steph, Galzeehy ungarus). A  lutheri hitre 
való térését ezek szerint 1529—30-as évekre -kell tennünk. Neve az anya- 
könyVben nem kisebb nevekkel együtt szerepel, mint Dévai Bíró Mátyás
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és Sylvester János. Első között van, akik „Lutherhez mentek tanulni”. 
Mikor innen hazajön, otthon, Gálszécsen telepszik le és a Perényiek ál
tal alapított iskolában tanít. Itt írja mindkét művét, énekeskönyvét 1536- 
ban, majd két évre rá egy „hittani művet” — ma így mondanánk: kátét, 
— mely az evangélikus tanítást foglalja össze röviden. Annyiban külön
bözik más kátéktól, hogy nem kérdés-felelet formában ír, de művének 
tartalma és felosztása azonos a korabeli kátékkal.

Énekeskönyve a magyarországi reformáció első ilyennemű terméke 
és külön nagy érdeme, hogy nemcsak szöveget tartalmaz, hanem kottá
kat is közread. így felbecsülhetetlen kincs és bizonyíték arra nézve, hogy 
mit és hogyan énekelhettek őseink az első időkben. A  könyvről régtől 
fogva tudtak az egyházban. Űjfalvi Imre 1602-ben megjelent énekesköny
ve előszavában említi, hogy „Gálszécsi István mester azon városnak, azaz 
Gálszécsnek scholájában tanító, írt egy énekes könyvetskét. Dedikáltatott 
a nagyságos Prini Péternek. Nyomtattatott in octavo Krakkóban anno 
1536.” Sokáig csak ebből a megemlítésből tudtak az éekeskönyvről.

Izgalmas az út, ahogyan az évszázadok folyamán egyre többet fedez
nek fel róla. Először csak 1886-ban talál egy kutató (Révai Leó) néhány 
töredéket. Egy könyv vastag bekötő-tábláját áztatja szét és abban né
hány töredék-levelet. Ezzel már bizonyította, hogy az énekeskömyv való
ban létezett. 1911-ben Chmiel Ádám krakkói városi levéltárnok a városi 
számadások 1547-i könyvének táblájából áztat ki egy teljes ívet. Felfede
zése igen értékes, mert az egész első ívet találta meg címlappal együtt. 
Végül 1962-toen Antonin Mestión könyvtáros, a prágai straíhovi? könyvtár 
régi kézirataiak és nyomtatványainak gyűjteményében latin nyomtatvá
nyok között a kötéstáblában (1548-ban készült Krakkóban!) találja meg 
további ívek töredékeit. Ezek valószínűleg nyomdai próbalenyomatok vol
tak, mert az ívek összehajtása során nincs minden oldal a megfelelő he
lyen, de mivel Krakkóból került ide a könyv, feltételezhetően a nyomdai 
kiselejtezett ívekből ragasztották össze a kemény kötéstáblát és így ke
rültek közéje a próbalenyomatok is. Ilyen izgalmas úton kerültek elő a 
jelzések az addig csak megemlítésből ismert műről.

Amit biztosan tudunk a könyvről, az a címlapból is kitűnik már: 
„Kegyes énekekről és keresztyén hitről rövid könyvecske Gálszécsi Ist
ván mestertől szereztetett.” Krakkóban, Hieronymus Victor nyomdájában 
nyomták s bár a címlapon nincs évszám, az előszó keltezéséből kitűnik, 
hogy: „Szent Ambrus napján kelt” , 1536-ban, tehát április 4-én. A  könyv 
élén egy levél „nagyságos Perény Péternek, Abaújvármegye örök ispán
jának” címezve, majd az olvasónak szánt előszó, melyben megírja, hogy 
művét „a községnek tanításáért” szerezte, mert igen fontosnak tartja „az 
magyar nyelven való éneklést az szent egyházban.”

A legértékesebb ma számunkra mégis az, ami ezután következik. 
Az első három ének Luther énekeskönyvéből átvett és magyarra fordított 
ének. A  Tízparancsolatról, a Hiszekegyről és az úrvacsoráról szóló éne
kek első magyar fordításai ezek. Ezzel Gálszécsi úttörő munkát végzett. 
Igaz, a fordítások nem tökéletesek, Rímnélküli prózában adják vissza 
az eredetit. Az előszóban maga is megváltja, hogy „néhol több igék vágy
nak, hogysem mint az első versnek nótái volnának.” Útmutatást is ad, 
hogy ilyen helyeknél vagy egy szótagra több hangot, vagy egy hangra 
több szótagot énekeljenek. Praktikus szempontból az ilyen helyeket meg
jelöli : „könnyebbségnek okáért minden éneket megvirguláltam.” Ezzel 
az énekvezérekre, kántorokra hárítja a helyes éneklés feladatát.

A  dallamok az eredeti lutheri dallamok, ahogy azokat Luther énekes
könyvéből átvette. Így énekeskönyve még akkor is Lutherhez kapcsoló
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dik, ha a szövegekben, újabb kutatások középkori forrásokat próbálnak 
felfedezni.

A  lutheri reformáció tanítása csendül ki az énekekből. A  tízparancso
latról szól az első (mai énekeskönyvünk 758. éneke). Jellemző, hogy a „hit 
által való üdvösség” tanításának kidomborítása végett az eredeti 11. ver
set két versszakká bővíti ilyképpen:

„Ez parancsolatok nem azért,
Adatták, hogy ezeknek,
Megtartásából üdvözülnénk,
Mert szent pálnak mondása szerint lehetetlenek.

De hogy ezekből magunkot,
Megesmerjük bűnösöknek lenni,
Mikor látjuk, hogy bé nem 
Teljesíthetjük az ő parancsolatit.”

A  második ének Luther Credo-jának (Das deutsche patrem) német 
átköltése ill. ennek fordítása. (Énekeskönyvünk 704. éneke). Erről a for
dításáról kimutatható, hogy a következő időben kiadásra kerülő magyar 
reformátori énekeskönyvekben mindig átveszik (Szegedi Gergely, Bor
nemisza Péter, Bártfai ékv.) egészen 1593-ig.

A  harmadik éneket Luther Húsz Jánostól veszi és átdolgozza saját 
tanítása szerint. Ugyanezt teszi az énekkel Gálszécsi, amikor Luthertől át
veszi. Kibővíti több versszakra és beledolgozza az „egyedül hit által” 
reformátori tanítást. Ez az ének az úrvacsoráról szól. Hűen adja vissza 
Luther úrvacsora-tanítását:

„Azirt, mely ember Krisztusnak testit akarándja hozzája vennie,
Az higgye, hogy Krisztus az ő bűneiért megholt, 
mert valaki ezt nem hiendi, 
iletért halált viszen magának.

A  reformáció sokat tett a népért. Gálszécsi nagy segítséget adott 
„kezdetlegesnek tűnő” énekfordításaival, kiadott énekeskönyvével saját 
népének. Ha nem is voltak könnyen énekelhetőek ezek a versek, de lega
lább megnyitotta az utat, hogy Luther énekei eljussanak a magyar evan
gélikus gyülekezetekhez. Ilyen volt a kezdet! Jó, ha erre is gondolunk, 
amikor ma olyan természetes mozdulattal nyitjuk fel énekeskönyvünket 
és énekejük szívünkhöz nőtt énekeinket a saját anyanyelvűnkön.

Az első, magyar gyülekezeteinkben énekelt éneket látjuk szemünk 
előtt, amikor ráézünk Gálszécsi énekeskönyvének megtalált íveire, ezek 
fotókópiáira. Nagy kár, hogy több ívet nem ismerünk énekeskönyvéből. A 
megtalált ívekből pedig az is kiderül, hogy nem csupán egy kiadásban 
jelent meg, hanem hamarosan egy második kiadás is volt belőle. Pedig 
előszavában azt is írja, hogy „emberektől minden gonoszt és halált várok 
ez munkámért, kire ha Isten választaná, legyen ő akaratja.” A  jutalom 
mégis az volt, hogy újra ki kellett adni énekeskönyvét. Az is nagy kár, 
hogy nem ismerjük mekkora volt a könyv terjedelme. Micsoda kincses
háza lenne énekeink eredetének? Sok énekünk ősét lelhetnénk fel és azt 
is megtudhatnánk, hogy egyik-másik reformáció korabeli énekünk nem 
Gálszécsi-ig vezethető-e vissza? Egy bizoyos. Nagyot tett Gálszécsi isko
lamester, amikor Krakkóban kinyomatta énekeskönyvét.

Irodalomtörténeti jelentősége is van ennek az énekeskönyvnek. Ami
kor előszavában síkra száll amellett, hogy „nem szidalmazandó tehát a
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magyar nyelven való ineklés az szent egyházban.” — Horváth János meg
jegyzi: „E nyilatkozata, amily sarkalatos jelentőségű a protestáns isten- 
tisztelet — épp oly figyelmet érdemel elsőségével a nemzeti nyelvű iro
dalom szempontjából.” (A reformáció jegyében, Gondolat kiadó 1957. II. 
kiad.) Fontos dokumentuma a magyar helyesírás fejlődésének is. Az idé
zetekből is kiérezhető, az i-ző nyelvjárásnak egyik fontos dokumentuma.

Gálszécsi élete fonalát Isten rövidre szabta. 1540 táján még Gyulán 
találjuk prédikátorkánt, de egy-két évvel később, amikör Batizi megírja 
kátéját és említést tesz róla, mint tanítójáról, egyúttal már azt is mondja 
róla, hogy nem él. Pedig nagy tervei voltak, amint az másik munkájának, 
kátéjának zárószavából kitűnik: „nagyobb könyvet” akart írni, ahol min
deneket sok helyekkel megbizonyít majd s itt nyilván a lutheri refor
máció tanításának részletes kifejtését kaptuk volna tőle, ha erre alkalma 
lett volna. Jelentősége így is hatalmas. Vállalta a kezdő áttörését, érezte 
a kezdet nehézségeit, de nem futott meg előlük. Szerényen vállalta a ne
hézkes versek, a sok szöveg-igazítás munkáját, mert a lényeg volt tekin
tete előtt: „szükséges az egyházban ceremónia és ének s hogy érthető 
nyelvvel kell élni.”

Tóth-Szöllős Mihály

A  k o r s z e l l e m  b í r á l ó j a

Ozorai Imre a népért

Az Akadémiai Könyvkiadó 1961-ben, Nemeskürty István tanulmá
nyával és Varjas Béla szöveggondozásával egy igen szép formájú, ízléses, 
fakszimile kiadású könyvet jelentetett meg. Bizonyos megindultsággal 
vehetjük kézbe ezt a könyvet, hiszen a magyar reformáció különösen 
drága emléke. Eredeti címét nem is ismerjük a könyvnek, mert elveszett, 
de találóan ezt a címet adták a könyvnek: Ozorai Imre vitairata.

Ez az első lutheri szellemű magyar írás, drága egyházunknak. Ugyan
akkor ez az első eredeti magyarnyelvű nyomtatott munka s ezért drága a 
magyar népünknek, irodalomtörténetünknek. Ez a kettős elsőség máris 
ékesen bizonyítja, mennyire összefonódott a magyar művelődés történe
tében a reformáció, a nemzeti nyelvű irodalom és a könyvnyomtatás.

Lássuk ki ennek a jeles munkának szerzője: Ozorai Imre, ezen kívül 
azonban még csak nagyon keveset tudunk róla. Születésének, halálának 
idejét nem tudjuk, csak következtetünk reá, hogy a Tolna megyei Ozorán 
születhetett kb. 1500 első éveiben. A  tehetséges ifjút korán megragad
hatta a lutheri reformáció szelleme, hiszen már ilyen indításból ment 
1530-ban a Krakkói egyetemre. Ez az indítás itt még erősebbé vált, mert 
egy félév múlva Thuri Lukács nevű barátjával együtt Wittenbergbe men
nek tanulmányaik folytatására. Ezt már tudatos döntésnek kell látnunk 
a reformáció mellett. Ö a harmadik magyar diák, aki Wittembergbe 
került. Ozorai Imre a korábbi feltevésekkel szemben nem volt szerzetes, 
lutheránus prédikátorrá hazatérése után lett. Működési területe Békés 
megye. Itt írta idézett művét 1535-ben és adta ki a Nadányi-Massai csa
ládok patronussága alatt Perényi Gábomé, Frangepán Katalin költségén. 
Erre mutat a könyv végén levő Frangepán címer. A  könyvet 1546-ban 
másodszor is kiadták. Ozorai Imre ekkor még bizonyára élt, de haláláról 
közelebbit nem tudunk.
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A  könyvből hazai földön csak két példány maradt, az is csonkán. Ez 
arra mutat, hogy sokan és sokat forgatták a könyveket, ezért rongyolód- 
tak és veszték el.

Ozorai Imre a korai reformációnak azt az irányát képviseli, aki tu
lajdonképpen reformot kíván, a pápás egyházban meglevő visszaélések, 
tévelygések megszüntetését.

Ezzel a nézetével az eredeti lutheri gondolatot képviseli, és csak az 
egyházon belül kíván maradni. Ez az oka annak, hogy tartózkodik a 
pápa személyének bírálatától és inkább a miseáldozattal való visszaélés, 
a papi nőtlenségi fogadalom, valamint az anyagi visszaélések bírálatára 
szorítkozik. Ez az egyházikritikája együtt jár a merev dogmák racionális 
bírálatával is és lelkesen támogatja a bibliával való foglalkozást, mint 
ami egyedüli mértéke a hitnek. Talán éppen ez az oka annak, hogy Bé
kés és Bihar megyék területén tevékenykedik, mert úgy látja, itt érett 
meg leginkább az ilyen kritikára a helyzet. Jól látja ugyanis azokat a 
konkrét gazdasági problémákat és társadalmi vonatkozásokat is, amiket 
az egyházi reformnak rendeznie kell. így rendezni kell a hitbeli tévely
gések mellett a papi adófajtákat, ezzel könnyíteni a nép ilyen irányú 
terhein, a papi vagyont kisebb részben köztulajdonba, nagyobb részben 
főúri magántulajdonba kell venni. A  nemzeti nyelvű istentisztelet köz
üggyé tette a nemzeti nyelv ismeretét, fejlesztését és terjesztését, a re
formáció által megkívánt bibliaolvasás, illetve az írásmagyarázó művek 
olvasása közüggyé tette a könyvnyomtatás támogatását.

A  reformáció által felvetett ilyen kérdések eddig csak az élő szó 
útján, az egymással beszélgető emberek ajkán gyűrűztek tovább. Ozorai 
Imre könyve az első, amely ezeket a kérdéseket nívósán, gördülékeny 
nyelven, szemléletes példákat hozva, e példák által életközelségben és 
gyakorlatian megvilágítva, a már polgáriasuló módosabb mezővárosi pol
gárnak adta a kezébe és teremtette meg ezzel a magyarországi refor
máció tömegbázisát a mezővárosi reformációt.

Látnunk kell a politikai hátteret is. Igaz, hogy a mohácsi csatavesz
tés 1526-ban már kilenc évvel korábban megtörtént, de nem szabad fe
lednünk, hogy a török még nincsen tartósan az országban, csak fenye
getés. Bornemissza Péter így vázolja a helyzetet: „Magyarország vesze- 
délmi előtt is prédikálta Dévai Mátyás Budán, és sok helyeken. Az Ba- 
tiziaik is: András, Demeter és többiek. És sok istenfélő tanítók az A l
földön” . Igen, ezek közé tartozott Ozorai Imre is. Az említett terület 
János király része. Gazdaságilag, társadalmilag éppen ez a terület a 
polgáriasulás magasabb fokán állt, ezért volt különösen itt átütő erejű 
a reformáció munkája. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a reformáció 
magyar úttörői (Sztárai) szinte kivétel nélkül megfordulnak ezen a te
rületen. Akik azt szokták emlegetni, hogy a török előrenyomulás kedve
zett a reformáció magyarországi terjedésének, gondoljanak arra, hogy 
éppen ennek az alföldi területnek az a szinte teljes elpusztulása, amely 
a török dúlások következtében bekövetkezett, mekkora kárt okozott a 
reformáció ügyének.

Ozorai Imre könyvét úgy is szokták emlegetni, sőt szinte címként 
idézni: A  Krisztus és az Antikrisztus egyházáról szóló könyv. Tömör, 
vitázó irat a lutheri szellemű reformok érdekében. Bírálja a papok anya
giasságát, hogy a papi szolgálatot, üzleti szelleművé tette. Bírálja er
kölcstelenségüket, nem alapítanak tisztességes családot, de tisztátalan 
életben szeretőt tartanak és ezt az egyházi felsőbbség elnézi. A  mise 
helytelen áldozata, megfosztja a népet az igazi két szín alatti áldozás
tól, latin nyelve a népnek érthetetlen. Nem közvetlenül fordulhat Isten
hez, hanem szentek közbenjárását kérheti, mindezekért vissza kell térni
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a régi helyes tanításhoz és élethez. Nemeskürty István röviden de na
gyon világosan így határozza meg munkáját: „Könyve a vitairatoknak 
azt a korai típusát képviselte, amely még nem személyes ellenfelek hit
elveivel vitatkozik, hanem a tömegek között élő téves nézetek ellen a 
felvilágosítás propagatív eszközével agitál, érvel és ezzel győz meg.”

Ozorai Imre előadásmódján, hasonlatain, érvelésén világosan látszik, 
hogy nem a főrangú pártfogókhoz szól, hanem egy meghatározott vidék 
lakosságához, közelebbről a Békés és Bihar megyei mezővárosok népé
hez. Könyvének kétszeri kiadása is arra utal valóban volt olvasóközön
sége művének. Forgatták, továbbadták, beszéltek róla, érveltek az érvei
vel, egyszóval gyakorlatban használták. Éppen ezért értékes ma a szá
munkra, hiszen tükröződik benne a kora A  két szín alatti úrvacsora
vétel érdekében pl. így érvel: „Vannak még oly kába emberek is, hogy 
kik azt mondják, hogy jobb, hogy egy szeméi alatt vegyék hozzájuk a 
köznépek, mert némelnel nagy szakálla vagyon és be ne kenné, néniéi
nél kedég vagy szeme fáj, vagy a vénségnek miatta nem lát és eldőjti, 
oztán miikor beteghez vinnék egyedül a pap vagy részeg volna vagy iszo
nyó üdő volna és elrontaná. Krisztus nem tudta volna meggondolni, hogy 
jövendőre nagyszakállú emberek lesznek, nagybajuszú katonák.” Így 
bukkan elő szavai mögött az akkori gyülekezet, a nép. Amikor a papság
ról szól, akkor is ezt a népet érzi maga mögött. „A  rossz pap csak ha
rangoz, összehíja a községet, feláll, dejákul nagy sokat énekel vagy be
szél, kiben az község semmit sem ért.” másutt ezt írja „Tudom ezt, hogy 
az egyházi emberek imezt is mondják és azzal palástolják az ü hazug
ságokat, tudatlanságokat... hogy nem lehetőnk mindnyájan bakláriusok. 
Bizony ez nem igaz, mert tanulhatnánk tanyíthatnáják a községet annyé- 
ra, menyéra elég volt volna... Még azt is mondják nincs mivel köny
vet venéjek, Maga vágyó inniok korcsomén, maga vagyon mivel hát
subát, purpián köntöst vermiek.” Ez utóbbi példa élesen mutatja meg a 
reformáció igényességét. Míg a pápás egyház papsága a szokványos kép
zésen túl alig művelődött valamit és inkább az evésen, iváson foglala
toskodott, addig a reformáció népe, még kis falvaiban is külföldi egye
temet járt és tudományos fokozatokat szerzett prédikátorokat fogadott és 
tartott. Amikor konkrét reformjait említi, azt a maga vidékére alkalmaz
za és így beszél a gyulai plébánusról, a váradi vagy váci püspökről, 
esetleg a váradi bíróról. Szavai nyomán érezzük, hogy ezt a kis világot 
még nem érintette meg a török veszély tudata. Ez a kép egy letűnő v i
lág utolsó felvétele. Benne megtalálható az a szegény paraszt, aki f i
zetni kénytelen a papjának, korának „kévéi, irigy, fösvény, fajtalan, ré
szeges” embere, de ez még itt nem olyan éles társadalomkritika, amit 
majd 10—20 év múlva szólaltatnak meg a reformáció szenvedélyes han
gú prédikátorai a török nyomorúság okait vázolva.

Szívesen alkalmaz példákat, amikkel szemléletessé teszi előadását. 
Álljon itt egyik ilyen példája: „Volnál te váci püspöknek jobbágya (itt 
is megfigyelhető kikhez szól) vennék el néked lovadat a budai harmin
cadon, mennél el te uradhoz vagy püspöködhöz, mondanád meg a te ká
rodat, a te urad azt mondaná neked, menj el jó atyámfia, kérd én ne
vemmel kéncstartó uramat, hogy énértem adassa meg a harmincadosok- 
kal a te marhádat — ha a te kedvedért adták volna meg a te marhá
dat? Nyilván nem. Ha mind estig kérted volna is, sem adták volna meg 
az tekéremésedre, azért bizony az urad érdeméért és az ü nevéért ad
ták meg a te lovadat.”

Sokan túlértékelték Ozorai Imrének Antikrisztus szóhasználatát. 
Benne valamilyen misztikus vagy éppen pápaság ellenes, esetleg török 
ellenességet véltek felfedezni. Ez itt még erős túlzás. Műve összefüg
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gésében nem több ez a kifejezés, mint a gonoszság, az ördög, „nem más 
mint a pokolbeli ördög, akiben a bűnnek minden kútfeje vagyon, mon
datik veszedelem fiának, mert ü mindennek veszedelme, ki a Krisztus
nak ellensége és ezokáért hivattatik Antikrisztusnak.” Nincs benne sem
miféle világvégevárás, mint többen vélték. Ozorai Imre jó reménység
gel érvel, hiszi, hogy nem eredménytelenül és a reformok megvalósul
nak.

Ennek a könyvnek az ismerete jelentős segítség a magyarországi 
reformáció reális felméréséhez. Megmutatja az átmenetet, amit eddig 
sokszor nem láttunk tisztán. Érthetővé teszi a gyors terjedést. Hogyan 
történhetett meg, hogy másfél évtized alatt 90% többségre jusson a re
formáció. Ugyanakkor azt is megérthetjük belőle, hogy ennek a túlnyo
mó többségnek érzetében miért nem törekedett a reformáció közjpgi el
ismertetésre az országgyűléseken, illetve a hozott törvényekben. Termé
szetes reformnak érezte, ami a szervezeti keretek megváltoztatása nél
kül nem új hitet, hanem megújult hitet hoz. A  hibák korrigálását re
mélte nem új egyházszervezetet.

Közel jött a néphez. Felfedezte a gyülekezetei. Annak nyelvén szólt, 
annak érdekeit képviselte, rámutatott a szertartás nem önmagáért való, 
hanem a gyülekezetei kell gazdagítsa lelki ajándékaival, a papság sem 
önmagáért van, hogy élje a maga elszigetelt életét, hanem hogy benne 
éljen a népében, a gyülekezetében és szolgálja az Isten igéjével.

Különösen is megkapó korszerűsége, .életközelsége. Példái, amiket 
felvillant a kor pillanatképei, amelyekben elénk villan a magyar nép, 
ahogyan Nemeskürty megfogalmazza: „ . . .  kibukkan előttünk a XVI. sz. 
első felében élő közember annyi nemesúr által eltakart arca. . . ” Ezek a 
képek az akkori élet ütőerét teszik kitapinthatóvá. Így lüktetett az élet 
gazdaságilag, társadalmilag, gyülekezetileg és ebben a konkrét szituá
cióban szólaltatta meg az örök igéjét Istennek. Ennek felismerése el
gondolkoztathat minden mai igehirdetőt.

Néhány töredékes példányt kivéve két kiadás veszett el, pusztult el 
a közbeeső időben, de nem hiába. Akkor sok kéz forgatta, sok beszél
getés során gondolták át újra és újra eleink, és most ezen a reformá
ciói estén még a mai gyülekezetek és prédikátorok is tanulhatnak belőle.

Sólyom Károly

A családi élet tisztaságáért
Batizi András költészete

A  reformáció jelentkezése hazánkban is a nemzeti riyelvű irodalom 
fellendülésével járt együtt. A  megszülető irodalmi alkotások nem öncé
lúak, hanem a reformáció eszméinek, tanításának továbbadását szolgál
ják. A  nyomtatott könyv kevés, drága és nehezen elérhető, a könyvek 
használatához szükséges széles körű iskolai oktatás is hiányzott, még csak 
születőben volt. Innen érthető, hogy nem csak az istentiszteleti célra szánt 
énekek, hanem az elbeszélő, tanító versek és krónikák is legtöbbször 
dallamra készültek. így voltak könnyebben meg jegyezhetők és tovább
adhatók.

Ilyen költemények és egy gyermekek tanítására szánt káté őrizték 
meg számunkra Batizi András nevét, ki Horváth János értékelése szerint
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„a protestáns énekköltészet legjelentékenyebb úttörői közé tartozik” . Az 
irodalomtörténész Batizi verselésének sokszínűségét és egyre tökéletesedő 
technikáját méltatja, minket verseinek határozott biblikus, reformátori 
tartalma ragad meg. Gyülekezeteink ma is éneklik „Jövel Szentlélek Űris
ten, Lelkűnknek vígassága” kezdetű énekét.

Életrajzi adatait nagyon hiányosan ismerjük. Mind születésének, mind 
halálának időpontja ismeretlen előttünk. Neve után ítélve, valószínűleg 
Batizon, a reformációt pártoló Drágfy Gáspár birtokán született. Kassán 
Gálszécsi István tanítványa volt. Ö ma'ga is tanított Kassán és Szikszón. 
1542—43-ban Wittenbergben tanult. Az 1545. évi erdődi zsinaton a tokaji 
gyülekezet papjaként van jelen. Énekeit 1530 és 1546 között írta.

Krisztus-himnuszai mellett versbe ill. énekbe foglalta Gedeon, Zsu
zsanna, Jónás történetét és Izsák házasságát, Ö is írt a bibliai próféciákra 
épülő történelmi krónikát, készített emlékeztetőt a halálra és zsoltárfel
dolgozást. A  Házasságról való ének irodalomtörténeti jelentősége abban 
van, hogy valószínűleg ez az első ilyen oktató jellegű „házasének” a ma
gyar irodalomban, mely később számos hasonlónak szolgált például. Tar
talmi értékét pedig az adja, hogy benne a lutheri reformáció házasság 
etikája szólal meg erőteljesen.

A  Házasságról való ének jelentőségét csak annak a kornak a hátteré
ből érthetjük meg igazán, amelyben született. Ennek egyik jellemző voná
sa, hogy a római egyház évszázadokra visszanyúló tanítása az önmegtar
tóztatás érdemszerző voltáról s vele együtt a papnőtlenség és a szerzetesi 
élet magasabbrendűségéről a középkorból éppen kilépő közgondolkodás
ban még nagyon erősen hatott. A  vallásos gondolkodásban az önmegtartóz
tató, „tiszta” élet éles ellentétben állt a „tisztátalan” testi vággyal. Ezért 
kellett a testet böjtöléssel, vagy önsanyargatással megtörni. — A  refor
máció kiszabadította a házasságot ebből a megkötöző, gátló, helytelen fel
fogásból, azt Isten igéjéhez mérte és Istentől kapott feladatát hangsú
lyozta. Az Ágostai Hitvallás X X III. cikke, a papok házasságáról szóló 
cikk és Batizi énekének tartalmi összefüggése az első olvasásra szembe
tűnő. Batizi nyilván jól ismerte a hitvallást, hiszen e vitás kérdés korának 
izzó, eleven kérdése volt. A  reformáció hatására szűntek meg kolostorok, 
s értékelte át sok szerzetes hitét és életszemléletét. Az alap a Krisztusért 
kegyelemből történő megigazulás volt s rá épült az emberi közösségből 
nem kihúzódó, hanem azt vállaló, érte felelősséget érző, munkában, csa
ládi hivatásban szolgáló élet „istentisztelete” .

A házasság helyes értékelésére figyelmeztető, bevezető mondat után 
summás tanítással kezdődik Batizi én éke:

Jámbor házasok meghallgassatok,
Tű rendeteket megtanuljátok,
És az okait meggondoljátok,
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.

Semmi nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
Istentől szerzett igaz társasig,
És törvény szerént való nyájasság.

Majd Genesis alapján elmondja az ember teremtésének történetét, kü
lönösen is kihangsúlyozva a férfi örömét a kapott feleségért. Három okot 
sorol fel, hogy miért szerezte Isten a házasságot:
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Első okáért szaporodásért,
Angyali karnak betöltéséjért,
Az szentegyháznak épüléséjért,
És magzatoknak feltartásáért.

AC. XXIII-ban ezt olvassuk: „A  Genesis azt tanítja, hogy Isten az em
bert termékenységre teremtette, s hogy az egyik nem helyes módon von
zódjék a másikhoz. . . .  Ez a vágyódás pedig valójában nem más, mint
hogy Isten az egyik nemet a másik számára rendelte.” Batizi átveszi az 
AC. tételét, de kibővíti, értelmezi, szemlélteti azt.

Másod okáért szerzé ez végre,
Az férfiúnak segedelmére,
És bánatjának könnyebbségére.
Minden dolgának segítségére.

Harmadszor szerzé ennek okáért,
Gyarló embernek orvosságáért,
Fertelmességnek gyűlölségejért,
Paráznaságnak távozásáért.

A  házasság orvosságként való megjelölése világosan mutatja, hogy 
Batizi tanítása és szóhasználata az AC-re épül. AC. X X III : A  természetes 
vágyódást „a bűnös kívánság nem ölte ki a természetből, hanem lángra 
lobban tóttá, úgy hogy most még inkább szüksége van gyógyszerre; és így 
a házasság nemcsak a szaporodás érdekében szükséges, hanem oltalmazó 
gyógyszerként is.” Idézi Pál apostolt: „A  paráznaság miatt legyen minden 
férfiúnak tulajdon felesége,” (1. Kor. 7,2) és „Jobb megházasodni, mint 
égni.” (1 Kor. 7,9.) Pál a házasságról úgy szód, mint vadami orvosszerről 
és az említett »égés« miatt rendeli a házasodási.”

Ugyanezt a hármas okfejtést megtaláljuk Batizi egyik bibliai elbe
szélésében, az Izsák pátriárkának szent házasságáról való szép históriá
ban is.

A  tartalmi összefüggés még több vonatkozásban is jelentkezik. Batizi 
hangsúlyozza, hogy a házasság tiszta és jámbor, tehát nem bűnös, mert 
Isten akaratából van. AC. X X I I I : „A  hívőknél a házasság tiszta, mert Isten 
igéjével megszentelt dolog, azaz Isten igéje megengedte és megerősítette.”

Amikor Batizi a házastársak egymás iránti kötelességeiről beszél azt 
Isten akaratára és a szeretetét elfogadó hitre figyelmeztetve teszi:

Bódogok azok, kik Istent félik,
Ez igaz hittel kik őtet veszik,
Parancsolatját nékie teszik,
Kezek munkáját igazán eszik.

AC. X X III: Isten „elsősorban tehát a hitet kívánja, amellyel az asz- 
szony bűnei bocsánatát és a megigazulást veszi. Azután említi a hivatásnak 
megfelelő cselekedetet, amiképpen a hitet minden embernél a konkrét 
hivatásból folyó jó cselekedetnek kell követnie. Ez a cselekedet Istennek 
a hitért tetszik.”

Szemléletes és mondanivalójában korhozkötöttségében is mindig idő
szerű amit a férfi tisztéről, kötelességéről ír, miután figyelmezteti, hogy 
feleségét úgy szeresse, mint sajátmagát:
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Ő feleségét jóra oktassa,
Meg ne rongálja, de megdorgálja,
Meg ne utálja, inkább táplálja,
És háza népét jóra tanítsa.

Lelkipásztori szemmel látja a durvaság közösségromboló erejét, a 
családi harmónia megőrzésének szükségességét és a szülők példájának 
nevelő hatását. Nem feledkezik meg a gyermekekért hordozott felelősség
ről sem, amikor az asszony tisztéről, feladatáról így ír:

ö  magzatinak gondját viselje,
Nagy szeretettel őket nevelje,
Az nagy Istennek ő félelmére,
Őket tanítsa és jóra intse.

A  házasság ajándékának nagyra értékelése, de kétségtelen, hogy pole
mikus hang is megszólal versében, amikor a kánai mennyegzőre hivat
kozva arról szól, hogy a házasokat Jézus szereti és gondjukat felveszi.

A  házasokat Isten megáldja,
Eledeleket megszaporítja,
És életjeket meghosszabbítja,
Szent országában megkoronázza.

Szavait nem szabad félreértenünk. Nem a házasságnak tulajdonít 
megigazító, üdvözítő erőt, hanem AC. XXIII-hoz hasonlóan mindezt az 
Isten kegyelmét és szeretetét hálás hittel fogadó emberek házastársi kap
csolatáról mondja.

A  házasság dicsérete, vagy inkább Isten dicsérete ez az ének a házas
ság ajándékáért. Árad belőle az istenfélő és tiszta házasság felszabadító 
ereje és boldogsága. Ugyanezt találjuk a Zsuzsánna történetét feldolgozó 
énekében is. Zeng belőle a házastársiban s a felnövekvő gyermekekben 
kapott öröm is és az Isten áldását megtapasztalt ember hálája.

Nyelvezetében és verselésében ma már régiesnek hatnak Batizi éne
kei, a házasságra vonatkozó tanítása azonban tartalmi súlyával, biblikus 
szemléletével, hitének természetes megfogalmazásával ma is frissen ható 
és nevelő hatású. Aligha lehet szebben értékelni Batizi verseit, mint ahogy 
Horváth János teszi: „Hűség a bibliához, okulás belőle: ez a Batizi gondja, 
s nem szórakoztatás és ékítgetés. Félszeg álláspont volna őt, s e nem
ben követőit mint epikus költőket ítélni meg. Csak azt várhatjuk tőle, 
amit maga akart; értsük, érezzük meg vallásos és erkölcsi ihlete komoly
ságát.”

A  korra, melyben Batizi éneke megszületett jellemző az is, hogy nem 
kedvezett a nyugodt családi életnek. 1546-t írtak. A  török nemrég foglalta 
el az ország középső részét. A  főurak bizonytalankodtak és pártoskodtak. 
Erdély még nem szerveződött komoly erőt képviselő fejedelemséggé. Bi
zonytalanná vált az élet. Az országban állandósult harcok és pusztítások, a 
hadaktól való félelem, a menekülők hontalansága az erkölcsi élet fella
zulásával és romlásával járt együtt. Ilyen viszonyok között Batizi házas
ságról vallott felfogása könnyen párhuzamba állítható Luther magatar
tásával, ki a német parasztháború legnagyobb zűrzavara idején azért 
kötött házasságot, hogy a rettegők és bizonytalankodók előtt ezzel is ta
núskodjon Isten megtartó kegyelmébe és szeretetébe vetett hitéről. Batizi 
verse sem csak erkölcsi tanító ének, hanem tanúskodás a szerető, aján
dékozó és kegyelmes Istenről.

Magyar László

551



A társadalmi bűnök ellen
Szkhárosi Horváth András költészete

„Nem volt semmi, egyebe, csak a Bibliája, meg az a meggyőződése, 
hogy a Biblia majd megmondja, mit kell cselekednie” — írja Friedenthal 
Lutherről. Valóban így indult a reformáció és így is terjedt mindenütt: 
a Bibliában leírt isteni kijelentés hirdetésével.

Hasonló volt ez lényegében a humanisták „vissza a forráshoz” elvé
hez. A  keresztyénség forrása, alapja Jézus Krisztus és az ő igéje. A  16. szá
zad reformátorai az Ige hirdetői voltak, vele szembesítették koruk kér
déseit. És ebben roppant világosan és gyakorlatiasan gondolkoztak.

És még egy: kitűnő érzékkel szóltak a nép nyelvén, anyanyelvükön. 
Ezt tette Luther és ezt tették a magyar reformátorok is. Ezek közé tarto
zott Szkhárosi Horváth András, valószínűleg Tállya prédikátora.

Életéről csak annyit tudunk, amennyi a ránk maradt 10 verséből ki
hámozható és ez nem sok. 1542—49 között írta verseit Tállyán, egyet 
közülük Nagyváradon. Az előbbi helyen feltehetően Perényi Péter pártfo
gása algtt élt. Hazánkban ez időben a nagybirtokosok udvarai végezték a 
műveltségápolás feladatait a maguk területén. Perényi Péter korán csat
lakozott a reformációhoz, ő tette Sárospatakot a reformáció gócpontjává. 
A környéken így szabadon működhetett a Perényiek reformátor csoportja.

Horváth magát „barátból lőtt papnak” mondja, tehát szerzetes volt 
először, de kiábrándult a sokféle hamis kegyeskedésből, vagy ahogy gú
nyosan említi, „bolondságokból” és megfogadta hittel: „soha többet nem 
csal” . Nem tudjuk, hol lett a lutheri irány híve, személyes tanítványa lett 
volna-e Luthernak, vagy írásai ragadták meg, de erőteljes és biblikus 
látásai megegyeznek Lutheréval, bár személyéhez nem köti magát. 
„ . . .  meghalt Luther, fel nem támadott, ő benne ne higyjünk. / És amint 
halljuk, pápa is megholt, ő benne se bízzunk; / Az Krisztus megholt, de 
feltámadott, csak ő benne higyjünk.” / Tiszta lutheri, biblikus vélemény. 
A  reformáció hitbeli tartalma hódított — írja Korén Emil.

A  Bibliára persze sokan hivatkoztak már, hamisan is, egyoldalúan 
is, félrevezető módon is. Volt, aki csak a maga üdvösségét kereste benne, 
volt, aki csak az ítélő Istent várta. A  reformáció ebben is jó irányt mu
tatott: a felebarát érdekében mozgósított, őt kell szolgálnunk. Nemcsak 
egyedileg, hanem közösségileg, társadalmilag mindenkinek kötelessége 
ez. Ebben egyedülálló és kiemelkedő Horváth András költészete. Ránk 
maradt verseinek két fókusza, csomópontja van: az egyik a középkori 
egyház intézményeivel és emberszerezte kegyességi gyakorlatával, a má
sik a fejedelmek, világi urak, értve alattuk mindenféle tisztet, feljebb
valót, világi hatóságot, akiknek a feladatuk lenne a jó és igazságos kor
mányzás.

E kettő tévelygésében, rossz munkájában látja a korabeli állapotok 
okát, az ország szomorú helyzetét, e miatt büntet az Isten törökkel, meg
osztottsággal, hogy felébredjen az ország hamisságából és keresse a job
bat, igazabbat. Ezt az ébresztést szolgálja a költő is, amikor a szó, a 
nyelv erejével okosan, ügyesen tárja fel a valóságot s kíméletlenül lep
lezi le a bűnöket.

A hivatalbeli kötelességek elmulasztása, elhanyagolása. Egyik verse 
szinte vádirat a rossz fejedelmek ellen, akik kíméletlenül kegyetlenked- 
nek a nyomorgó nemzeten. Pedig ők ezt a tisztüket Istentől kapták. „Is
ten szolgája az fejedelemség, / Az hamisság ellen nagy röttenetesség, /
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És az igazságban mindennek segítség, / Hogy megmaradhasson köztünk 
jó egyesség. / Utal a régi királyokra (kivált Salamonra), kik példát ad
tak rá, mint kell élni a hatalommal, nem parancsoltak „véghetetlenkép- 
pen”, nem szolgáltak a Mammonnak, a fösvénységnek. E maiak kegyet
lenek, nem adnak helyt Isten beszédének, prédikációit nem fogadják el, 
Luthernak mondják azt, aki javítaná őket. „Nagy szégyenségben fejedel
mek vagytok, / Ország pusztítóknak, csalárdnak mondottok, / Dúlok, kó
borlóknak / rabló / lopóknak mondattok. / Mindenkiben a szegény föld- 
mívelő ellenségét látja, kárhoztatja a törvényhozást, megbélyegzi a „sok 
hamis törvényt, harmincadot, vámot, ravást, dézsmát, borfoglalást, bor- 
váltságot” stb., mind csak a telhetetlen fösvénység találmánya. Nagy ön
zésükben elhanyagolják igazi feladatukat: kormányozni, vezetni a né
pet, segíteni az igazság érvényesülését.

Rossz példát adnak másoknak is, szolgáiknak, beosztottaiknak és 
még a parasztoknak is. „Mind eltanulták az nagy hamisságot, / Urak, 
nemes népek, az szegény parasztok, / Minémük az urak, olyan az pa
rasztok, / Az urakhoz képest mind keresik poklot.” Hiányzik az embe
rekből a szeretet, egység, megértés, sokan kiforgatják az igazságot, a 
nagy gonoszt jónak mondják, a jót pedig gonosznak, hogy szabadon cse- 
lekedhessék álnokságaikat. Tévelyegnek az emberek, nem tudják mihez 
tartani magukat. Ezért van rajtuk Isten büntetése, a török ellenség. így 
inti a fejedelmeket: „Legyetek oltalma minden igazságnak, / Legyetek 
rontója minden hamisságnak.” /

Az uzsoraszellem, fösvénység a korai kapitalizmus hatása, de erköl
csileg zülleszti, rombolja a társadalmi közösséget és ezért élesen és kí
méletlenül támadja. Luther felfogásával egyezően a pénz utáni vágy, tö
rekvés bűn, a pénzben való hitet, bízást jelent, holott a pénz semmivé 
válhat, bízni csak Istenben lehet. Az urak imádják a Mammont: „Urak, 
ti bíztok a peníszes pénzben” , telhetetlenségük bálványimádás. Ahová 
csak beférkőzik „ott nincsen tisztesség, / Békesség, egyesség, sem örök 
dicsőség.” / Megszemélyesíti a fösvénységet: „Te hoztál közzénk minden 
gonoszságot, / Bálvány-imádást, minden álnokságot, / Nagy bölcs ha
zugságot, nagy sok gyolkosságot, / Sok hamis mértéket, feneketlen zsá
kot. /

Ez a gondolkodás eléri a szegényeket is, szántókat, kapásokat, halá
szokat. Mégis ők szenvednek miatta a legtöbbet, mert az árut felhalmoz
zák a tehetősek, várják a drágaságot. Az urak is halmoznak s a szegé
nyeket rossz borral, férges szalonnával etetik. Nem csoda, hogy hitetlen
ségünkért ver minket az Isten. Egyértelműen a kizsákmányolt szegény
ség mellé áll, amely helyzeténél, adottságainál fogva kényszerűen cipeli 
a rárakott terheket.

Az egyház romlása miatt nem kapnak jó tanítást az emberek. Az 
egyházi szertartások, szokások, búcsúk, misék rontják az erkölcsöket. 
Emberi szerzéssel nem lehet Istent magasztalni. Hamis bizakodást kel
tenek s nem eredményezik a belső megújulást. A  keresztyénség meg
romlott, nem a szentírásra figyel, krisztus művét félretolják. „A z pápai 
hit noha Krisztust is vallja, / Csak szájában hordozza, szívében nem 
tartja, / Mert sok bolondságból üdvösségét várja, / Krisztus szent hálá
iét elégnek nem vallja. /

A papok, szerzetesek nem viselik az egyház gondját, nem tanítják 
a tudatlanokat, szemet hunynak a részegség, paráznaság felett, hiszen 
maguk is részesek benne. Tiltják a házasságot és félrevezetik az egy
szerű embereket.

A  főpapok is címeket, világi tisztséget és hatalmat keresnek, pedig 
Péter nem volt „királyképe”, Pál sem viselt ispánságot és még ők akar

553



ják megszabni a hit dolgait, fenyegetőznek királlyal, pápával. Isten azon
ban jót tett a széles világgal, amikor kijelentette Luther Mártonon ke
resztül, hogy a pápa visszaél hatalmával és hogy a búcsúknak semmi 
hasznuk sincs az ember életében.

Az egyház Krisztus választott serege, „Kinél kedves az Istennek 
szentséges igéje” , vagyis figyel rá és aszerint él.

Erkölcsi lazaság uralkodik mindenütt, mert az emberek a tévelygő 
egyház előírásaiban bizakodnak, hogy azok jóvá teszik gonoszságaikat, 
megszüntetik felelősségüket. Azért romlott meg a hit, mert hálátlanok 
vagyunk Isten iránt, aki pedig gondoskodott megváltásunkról, de mi 
megátalkodtunk a gonoszságban. A  magyari urak békét hagynak a tol
vajnak, törökkel barátkoznak, de üldözik az igazi hit tanítóit.

Gúnyba mártott tollal ír az erkölcsi vakságról, „szemetlenségről” , tu
datlanságról, gyűlölségről. Ráolvassa az ellene szóló isteni törvényt, pa
rancsolatot. Megbüntetett példákban mutatja fel az ijesztő képet, a ko
rabeli állapotot és következményeit, hogy utána a megújulás útjára is rá
mutasson: Isten igéje hallgatására és cselekvésére. Az Isten mitőlünk lel
ki szépséget, belső tisztaságot, hitet, „nagy tisztességet és ártatlanságot” 
kíván, tiltja a testi indulatot, gonosz kívánságot. Krisztus magához hív 
minket, ne fussunk Rómába és más búcsúhelyekre.

A pártoskodást, széthúzást ugyancsak nehezen viseli el. Politikailag 
ki a némethez, ki a törökhöz húz, vallásilag egyik a pápához, másik 
Krisztushoz. Kereszteléskor megfogadtuk, hogy ellene mondunk az ör
dögnek, testnek, de nem tesszük. Hajszoljuk az élvezeteket, farsang ide
jén pl. mindent megengedünk, mondván, hogy jön a böjt és meggyón
juk. Hamisan bizakodunk Istenben a különféle szentelések révén s nem 
tesszük azt, ami hasznos lenne mindenkinek. Pedig Isten nem azt hagy
ta meg, hogy a húsételtől, haem hogy a bűntől szűnjünk meg! Ehelyett 
tőrrel, fegyverrel támadnak az igazi hitet vallókra és hirdetőkre, a más
ként gondolkodókra. Mindenki egyéni hasznát keresi s az árulás sokszor 
nagyobb jutalmat nyer, mint az erény.

Ezek és hasonló bűnök az egész társadalom békességét, egységét és 
nyugalmát rontják meg s magukra vonják Isten haragját, ítéletét. A  v i
lág vaksága, hogy nem látja Isten akaratát, saját feladatát és ezért pasz- 
szív, hiányzik a helytállása. Nagy lehetőséget adott Isten a megújulásra 
az Ige tiszta hirdetésében s ha szót fogadunk, szent országát ígéri ne
künk. Hangzik a tiszta ige: „Mert mind pap, deák, gyermek, hegedős, 
nagy nyilván kiáltják” . Az Ige fényében fel kell ismernünk a rosszat, 
a gonoszságot, szakítani kell vele, új életet folytatni.

Kovács Pál
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A múlt átértékelője
Benczédi Székely István krónikája

Különösen a középkor, a feudalizmus ideológiájának összefoglalója, 
és szentesítője a pápás egyház volt. Ez jelenti a nagy változást az ókori 
és a középkori történetszemlélet között. Ez az egyházi tanítás nyomta 
rá a bélyegét az egész feudális korszakra és vezette a történetírók tollát 
is, a protestáns történetírók, krónikások megjelenéséig.

A középkori pápás világszemlélet behatolása a valóságtól való elru
gaszkodást, egy konstruált világkép megteremtését hozta magával. En
nek á konstruált világképnek legpregnánsabb kifejezője a korai kato
likus filozófia nagy képviselőjének, Augustinusnak műve, a „De vivitate 
Dei” . Az „isteni birodalomról” hirdetett tanok évszázadokig befolyásol
ták az egész katolikus filozófiát, de a politikai, társadalmi életet is, és 
a történetszemlélet ennek a műnek az alapján alakult ki, és fejlődött 
tovább. Még a 11. és 12. század világkrónikái (pl. Ottó freisingeni püs
pöknek ilyen munkája) is az augustinusi világkép történetszemléletét 
tükrözi. Ennek a világképnek a központjában a rosszak és jók, az elkár- 
hozandók és kiválasztottak közti harc áll. Az „isteni” és a „földi” biro
dalom harcában'szükségszerűen az isteni birodalomnak kell győznie. A 
harc a világ teremtésétől kezdve tart és ennek csak az utolsó ítélet fog 
véget veti. Augustinus ennek a harcinak három főkorszakát különböz
teti meg; amelyek igen sok alkorszakokra bomlanak. A  főkorszakok kö
zül az első a világ teremtésétől Noéig, az özönvízig, a második ettől 
Krisztus megjelenéséig, tehát a megváltásig tart. Ebben az első két kor
szakban az emberek összessége még az elkárhozandók sorába tartozik, 
még a legnagyobb tudósok, legkiválóbb emberek is. (Ez a gondolatme
net nemcsak a történetszemléletet, hanem az irodalmat is befolyásolta, 
ennek nyomai találhatók meg Dante „Isteni színjátékában” is.) A  meg
váltás után minden egyes embernek módjában áll elérni a kiválasztot
tak sorába jutást, de csak ennek a harmadik szakasznak a befejezésé
vel, az utolsó ítélettel következik be a harc vége az „isteni” és a „földi” 
birodalom között, amikor az elkárhozottak a pokolba, a kiválasztottak 
az égbe jutnak. Az utolsó ítélet időpontjának meghatározása nagyon erő
sen befolyásolta az egész középkori történetszemléletet.

Nyugat-Európában a virágzó feudalizmus csúcsán, a 12. és 13. szá
zadban az augustinusi világszemlélet már túlhaladott volt, és főképpen 
a 13. században a skolasztikus filozófia, annak legkiválóbb képviselője, 
Aquinói Tamás útján hódított teret. A  tomizmus világszemlélet tekinte
tében ugyan az isteni és a földi hatalom ellentétére épül, de annak már 
sokkal bonyolultabb formájában. Ebben az időben állt csúcsán a pápai 
világhatalom, amely saját hatalmának ideológiai alátámasztásául éppen 
az isteni birodalom gondolatát használta fel. A  földi birodalom e tan 
szerint csak az isteni birodalom földresugárzása, és az utóbbinak van 
alárendelve. Az isteni birodalom földi feje Krisztus, földi helytartója a 
pápa, és így minden földi birodalom a pápának alárendelt. A  tomizmus 
ennek a tételnek filozófiai igazolását adja, és így a történetszemlélet is 
ennek a gondolatnak a jegyében áll.

A  virágzó feudalizmusnak ebben az időszakában azonban a már egy
re erősebben jelentkező polgárság is befolyásolja a történetszemlélet to- 
vábbalakulását. A  tomizmus bizonyos eredményeket tesz a polgárságnak 
az élet megtagadása, az aszkézis, a pénz, a kamat jelentősége stb. vo
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nalán. Ez a történetszemlélet természetesen tovább él, és különösen az 
északi országokban még több évszázadon át uralkodó marad.

Az új, renaissance kori történetszemlélet hazája Itália, és tagadni 
igyekszik a pápás egyház tudományának azt a tételét, hogy a teológia 
a „királynő”, és minden egyéb tudomány ennek rabszolgaleánya lehet. 
(Philosophia est ancilla theológiae)

*

A  magyar reformátorok nagy gondot fordítottak munkásságuk törté
neti alátámasztására is. A  protestáns történetszemlélet kifejtése mellett 
szükségessé vált a magyar történelemnek részletekben való revíziója is, 
hiszen a jórészt egyháziak által művelt középkori krónikairodalom nem 
felelt meg a reformáció képviselőinek. A  revíziónak ezt a munkáját a 
székelyföldi származású Benczédi Székely István, Szikszó, Liszka, majd 
Gönc evangélikus prédikátora végezte el.

A  Krakkóban, 1559-ben megjelent „Chronika az világnak jeles dol
gairól . . . ” egyúttal világtörténelem is, de főleg a magyar társadalommal 
foglalkozik, és különösen ezért jelentős.

*

Benczédi Székely István krónikája a világ életének és létezésének 
időtartamát Illés próféta próféciájának alapján egy híres rabbi értelme
zése szerint 6000 esztendőben állapította meg. Ez volt a korabeli „tudo
mányos” és — amint már említés történt róla — az egyházban elterjedt 
felfogás. Ezen általános felfogás szerint krónikájának három korszaka: 
a) a világteremtéstől — 2000-ig: a „pusztaság” ; b) 2000-től 4000-ig: a 
„törvény” ; c) 4000-től 6000ig: a „messiási” korszak.

Először a zsidó, majd ezzel párhuzamosan a keresztyén időszámítást 
alkalmazza. Bibliai, majd más forrásokat is figyelembe vett. Valójában 
„Ádámnál—Évánál” kezdi ismertetését. Az egyiptomi, a babiloni, perzsa, 
majd a görög és a római történelem nevezetesebb alakjait, eseményeit 
sorolja föl időrendben, de hézagosán. A  régebbi korok történetét az ural
kodók, a keresztyén korszak eseményeit inkább a pápák köré csoporto
sította.

A  középkor története szerinte jórészben a pápák álnokságának tör
ténete. A  605. évtől kezdve, tehát I. Gergely halála (604) után a pápák 
mind Antikrisztusok és Lucifer helytartói. A  konstanzi zsinaton sok fe
jedelem és püspök volt jelen, de egy sem Krisztus, hanem mind az ör
dög pártjáról; részletesen elmondja, hogyan ölték meg „ . . .  a szent Hussz 
Jánost és a prágai szent Jerondmost, a hamis az igazat, az ördög a 
Krisztust. . . ”

Benczédi Székely István különösen hazánknak a pápás egyházhoz 
kapcsolódó történelmi eseményeinél végzett értékítéletet is jelentő, me
rész korrekciót. Így pl. a pápának Istvánhoz küldött koronát szerinte a 
magyarok a „ . . .  pápa hazugsága után . . . ” nevezték angyali koronának. 
Várnánál Julián bíboros által a pápa bírta hitszegésre Ulászlót. László 
teste Váradon van „ . . .  a papoknak nagy kereskedésökre és Istennek 
bosszúságára. . (Szent) Erzsébet jámbor életét, amely szerinte is mind 
e világon fénylik, igen dicsérte, hogy a pápákat állíthassa vele szembe: 
soha egy pápa sem- tett Krisztus felől olyan bizonyosságot, mint amikor 
Erzsébet egy arany feszületről azt mondta, hogy jobb lett volna, ha gaz
dája a szegényeknek adja azt, és inkább a szívében őrzi Krisztust. Ke-



mete Pál testét Nagy Lajos a szentlőrinci kolostorba vitette, . ha mi 
hasznát vötte volna ..

Inkább a Zápolyaiak mellett állt, mint Ferdinánd pártján. Valahány
szor Ferdinánd győzött, ezt árulásnak tulajdonította.

A  magyar történelem anyaga aránylag bőségesebb, így pl. Hunyadi 
János és Hunyadi Mátyás személyével kapcsolatban is, de itt sem bő
beszédű. Senkiről sem mond annyi jót, mint Mátyásról. Magyarra fordí
totta Thuróczi János krónikája nyomán a Mátyás királlyá választásakor 
keletkezett népi éneket, amely irodalmunkban „Pesti gyermekek utcai 
éneke” címmel ismert. A  magyar történelem adatait 1558-ig, tehát köny
vének a nyomdába küldéséig közli.

Már az előző néhány szemelvény is jól mutatja, hogy egy-egy sze
mély, tárgy, esemény jellemzésében ügyes, érdekes, élvezetes olvasmányt, 
és egyúttal értékítéletet ad. 1517-ről pl. így: „ . . .  Luther Márton Szent 
Ágoston szerzeteiből való, ellene támada a pápa búcsújának Saxoniába, 
ki megbizonyítá, hogy azok mind tiszta hazugságot szólánaik. Továbbá azt 
megbizonyítá, hogy azok mind tiszta hazugságot szólának. Továbbá azt 
is megbizonyítá, hogy a Pápa tévelyegne, minden pispekével és papjá
val össze. Azért ez a Luther Márton, aki esmét az evangéliumot a vi
lágosságra hozá. . . ” A  pápaságot ostorozza és bírálja, de pl. III. Calixtus- 
sal szemben elismeri, hogy szerette a szegényeket.

Benczédi Székely István szerint a történelmi események változásai
nak oka: Isten közvetlen beavatkozása; a bajok oka: a bűn, amely miatt 
Isten sokszor egyik nemzetet a másikkal bünteti.

»

Benczédi Székely István első, magyarnyelvű világkrónikája döntően 
hozzájárult a magyar művelődés fejlődéséhez. Bár történetszemlélete 
koráé, és módszere is régen meghaladott, — de úttörő szerepe elvitat
hatatlan, és szándéka ma is példaadó. Működésének ezzel az értékes do
kumentumával is jelentős segítséget adott a protestantizmusnak és a 
nemzetnek.

Barcza Béa

A reformáció történetszemlélete
Farkas András verses krónikája (1538) alapján

1538-ban jelent meg nyomtatásban Gálszécsi István kátéja „A  ke
resztyéni tudományról való rövid könyvecske” címen, melyhez „hozzá
ragasztva” , mintegy „tartozékaként” Farkas András verse is megtalálha
tó. Bőd Péter nyomán „Kisded Krónikácska a Zsidó és a Magyar Nem
zetről” címen szokás emlegetni, tartalmára tekintettel. Nemcsak azért ér
demel figyelmet, mert az első ilyen tárgyú magyar nyelvű munka, ha
nem szándéka és hatása miatt is.

Szerzőjéről alig tudunk valamit. Csak annyi bizonyos, hogy a Zá
polya- kormányozta országrészben élt és működött, Perényi Péter Sáros- 
Abaúj-Zemplén megyei birtokai valamelyikén (Sárospatak környéke?), 
Gálszécsi közelében, az 1530/40-es években, miután korábban (1531) a 
wittenbergi egyetemen is megfordult.
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Farkas András „Verses Krónikájában” párhuzamot von a zsidó és a 
magyar nép története között. Ez a tény már önmagában is igen jelentős. 
Felismerhető benne az az alapkoncepció, hogy a magyarság múltjának 
és jelenének szemlélésekor helyesebb a történeti analógiákat a kicsiny 
és szerencsétlen sorsú zsidó népre tekintve meglátni, mint a hun-szittya 
kötődésben. Petiig ismerte és használta a Budai- vagy a Thúróczy-króni
kát. Ámde ahogy a zsidó nép történetét is csak a vörös tengeri átkelés
sel kezdi (és nem foglalkozik a fontos előzményekkel), ugyanúgy a Kró
nikákból átvett „dicsőséges indulás” (Attila hunjaival és Árpád magyar
jaival) is csupán azt a célt szolgálja nála, hogy az isteni vezetés pár
huzamára rámutathasson. Ugyanígy a folytatásban is. Mert ahogy a 
zsidóság jó vezéreket kapott új hazájában Józsué, Gedeon vagy Dávid 
személyében, akként mi is elmondhatjuk, hogy István, László bölcs ve
zetőink voltak, és hogy Isten különös kegyelméből „ah sok jámbor kerál” 
mellett „ah Jankula Vajdát, £s az ő fiát, hatalmas Mátyás kerált” is 
vezérül megkaptuk. Párhuzamot lát a két nép bűnbeesésében is: amott 
a sok hálátlanság, törvényszegés, jogtiprás, prófétai szó megvetése: emitt 
a hitetlenség, vakság és kapzsiság vagyis hit és erkölcsök megromlása. 
Nemcsak plasztikusan szomorú a kép, de távlatai messze tágulnak, ami
kor azt írja, hogy megharagítottuk Istent „gazdag íjranyonkkal, drága 
ezüstünkkel, ezekbe bízásunkkal, Ah Szerém borának nagy torkosságá
val, Paráznaságokkal, rettenetes bűnökvel” . És bár „az Isten közinkbe 
bocsátott Sok bölcseket és jámbor tanítókat, Kik az ige által hirdeték 
Áldott Jézus Krisztust egy üdvösségnek lenni” — nem hallgattunk sza
vukra. A  bűnostorozás közben a napi politika is beleosapódik az írás
ba, hogy a romlás mélysége teljessé legyen: „Esmétlen ah magyari urak 
Élhajlának koronás keráloktól: Pártokat ütének János kerál ellen, Kerált 
emelónek dm ah Németországból; ah sok pártolással Felföldet elvesz
ték, És annál is inkább az ország megnyomorodék” . Párhuzamos az Isten 
kemény büntetése is: jólét, szabadság, biztonság vesztése, és kiszolgál
tatottság Babilonnak—Rómának, illetve németnek—töröknek. Az analó
gialáncolat egy ponton — éppen Farkas korában — még nem teljes: a 
zsidó nép szétszórattatásának sorsát mi' még elkerülhetjük, ha elfordu
lunk a bűnöktől, megbánjuk azokat, és elfogadva a reformációt Krisz
tushoz térünk. „Azért mi es vegyük jó kedvvel őtőle, És hallgassuk az 
Istennék igéjét, Esmerhessük magonkat bűnösnek lenni, Kövessük az 
Istent: nekönk ő megbocsátja, És annak felette jó Magyarországot Es- 
mét feltámasztja, és esmét hatalmat ad” .

Prédikáló történelem ez — mondhatjuk bízvást, Farkas András szán
dékának megfelelően. S miközben észrevesszük ezt a prédikáló jelleget, 
felismerhetjük azt a reformátort gondolatot is, hogy az ÖT több „analó
gia-forrásnál” és „jóslatgyűjteménynél” . A  Biblia — benne akár egy nép 
történelmével! — üzenet a „mindenkori mába” : arról, hogy az Isten ho
gyan „reagál” bűnre-bűnbánatra. Az analógiák formális és konstruált 
kapcsolatait az "élő és tevékeny Isten teszi döbbenetesen élővé és meg
szólító erejűvé a történelem hullámverésében. Ha az irodalomtörténet 
méltányolja Farkasnak önálló koncepcióját forrásai (a Budai- vagy a 
Turóczy-krónika, Bonfini és általában a humanista írók, sőt még Laskai 
Sermoi) szuverén felhasználását illetően; ipi tegyük hozzá még azt is, 
hogy nem „új hit ideológiájának” propagátora ő, hanem „reformátor”, 
aki soksebű népének a megtérés-bűnbocsánat és krisztusi váltság evan
géliumát is meghirdeti történeti művében.

Farkas Andrásnál a felismerés friss erejével hangzik a biztatás: aho
gyan Isten a kicsi és lenézett zsidó nép felé fordult irgalmas szereteté- 
vel, úgy fordul a bajaiban Hozzá kiáltó kortárs nemzedékéhez is bűnbo
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csátó és helyreigazító kegyelmével. Egyéni és társadalmi bűnök megmu
tatásán és elítélésén túl ez a vigasztaló szándék húzódik meg a sorok
ban. Sok egyéb jel mellett a reformáció viharos .gyorsaságú terjedése is 
bizonysága annak, hogy a „Mohács utáni magyarság” megértette ezt a 
szándékot. A  múlt és jelen történéseinek „bibliai beágyazottsága” való
ságos „iskolát” teremtett a reformátori történetszemléletben. Lényegében 
azonos nyomvonalon halad a reformáció énekköltészete Tinódi, Batizi, 
Stárai, Szhhárosi Horvát és Benczédi Székely verseiben, hogy aztán a szá
zad végén Karolinái — a „Két Könyvben” (1563) és a Vizsolyi Biblia 
„Elöljáró Beszédében” (1589) — jusson el a mintegy „szakszerű teljesség” 
csúcspontjára.

Két összefüggés ismerete segíthet minket ahhoz, hogy Farkas „Kis
ded Krónikácskáját” megfelelőképpen értékeljük. Az egyik Farkas „for
ráshasználatára” vonatkozik. A  krónika szövegében nem valami „abszo
lút új” szólalt meg: bizonyos irodalmi előzmények nehézség nélkül kimu
tathatók. A  magyar történeti részben — már szó esett róla — megtalál
ható a Budai-, illetve a Thuróczy-krónika számos részlete. A  „néhai való 
jámbor kerálok” emlegetése meg éppen amellett bizonyít, hogy Farkas 
— és a reformáció korai szakasza! — kontinuitást lát a reformáció előtti 
magyarsággal és keresztyénséggel, s ha bírálja is (Szkárősitől Benczédin 
keresztül Károliig egyre nagyobb mértékben!), nem fordul el tőle és nem 
tagadja meg azt. A  reformációnak nem az az igénye, hogy „új test” szü
lessék a „régiben”, hanem hogy a „régi” újuljon meg Isten kegyelmé
ből és szándékának megfelelően. Az irodalomtörténeti kutatás korábbi 
huszita-források használatát is feltételezi (az ún. „választottságtudat” 
jelentkezésében), ami igaz lehet ugyan, de a hatás közvetlenül „Witten- 
bergből” még inkább eredhetett. A  társadalmi bűnök ostorozásával kap
csolatban Laskai Osvát (1450?—1511) híres Sermoi kerülnek előtérbe, 
melyekben (1498-ban!) a hatalmaskodás, jobbágynyúzás és önző nagyra- 
vágyás feletti ítélethirdetés kapcsán már „a török” is említést nyer mint 
Isten büntető ostora, (pl. a 123. Serrno). Álljon itt egy részlet az 50. Ser- 
móból, mint olyan, ami talán legközelebb visz megfogalmazásában is 
Farkas nézeteihez: „ . . .  Ó ti előkelő urak (domini principes), kik a sze
gények verejtékéből virultok, a szegények böjtjén és éhségén híztok, ha 
az elsorolt igazságtalanságokkal bűnbánóan nem hagytok fel és az el- 
követetteket nem teszitek jóvá, az Űr dicsőséges arcát nem láthatjátok 
meg!” Ha e közvetve vagy közvetlenül használt forrásokra tekintünk, ak
kor azt állapíthatjuk meg, hogy Farkas András — és a reformáció — 
történelemszemléletében nemcsak valami „új és eredeti koncepció” érvé
nyesül, hanem határozott „bibliai ihletettség” is; annak tudata, hogy az 
élő Istennek mind a múlt, mind a jelen történéseihez van eligazító (íté
lő és irgalmas) szava.

A  másik összefüggés magának az eseményláncolatnak az ismerété
ből fakad. 1536 a kérészéletű „Váradi Béka” esztendeje. A  Mátyás halála 
óta eltelt közel fél viharos évszázad a „nemzeti nagyiét” illúzióját is el
fújta. Nemcsak „Mohács” volt a tragédia forrása, sőt elsősorban nem is 
„Mohács” volt az! Ott csak egy csata veszett el, mely aránylag kevés 
(4500!) halálos áldozatot követelt. Hol marad ez a veszteség a Dózsa-fel
kelés 70 000 halottjától, vagy a Pilismaróinál három héttel Mohács után 
odaveszett 25 000-es hadinéptől, Habsburg Ferdinánd és Zápolya János 
váltakozó „szerencsével” folytatott évtizedes belháborújának 50 000-néJ is 
több áldozatától, az ismétlődő török hadjáratok népirtásától, mely összes
ségében mintegy negyedmillió ember pusztulását okozta! 1538: végre ta
lán béke van; az ország ugyan romokban, de „áll még Buda” és még 
mindig nincs állandó török had magyar földön — 12 évvel Mohács után!

559



Ám két királya van az országnak, főuraink a koncon marakodnak, áll- 
hatatlanul (és bizonytalankodva!) váltogatják pártszíneiket, a köznép ki- 
zsákmányoltsága mellett magárahagyatottságát érzi, és a nagypolitika vi
harfelhői egyre vészjóslóbban gyülekeznek nemzetünk egén. Erre a hely
zetre, a közállapotoknak ilyen nagymérvű leromlására tekintve értjük 
meg igazán, hogy a reformátort szolgálat mennyire nem a „tiszta tan” 
továbbadására koncentrált csupán, hanem azok vigasztalására és erősí
tésére is, akik arra rászorultak!

Farkas Andrásnál, s nyomában mások krónikás énekeiben, ezért fe
dezhető fel mintegy „főútvonalként” a vigasztalás indulata. Ezt a célt 
szolgálják a múlt fényes eseményeinek emlegetésével csakúgy, mint a 
bibliai „példatár” közrebocsátásával. Műveik — ha hordozzák is a „ré
gi” több-kevesebb elemét — a bennük felfedezhető hangsúlyeltolódás kö
vetkeztében mondanivalójukban radikálisan megváltoznak: már nem 
Scythia a, fontos, hanem az „új hazába” vivő isteni vezetés; „régi di
csőségünk” emlegetése sem az egetverő öntudat konzerválását célozza, 
hanem a bűnbánatra hívás hitelét erősíti a jelen nyomorában; és a pró
fétai szó sem azért hangzik, hogy hirdetőjét tegye naggyá, hanem hogy 
a nép ájultságából térjen magához üdvösségére is, de földi-nemzeti léte 
megőrzésére is.

Ez a népre tekintő felelős szeretet formálja a mondanivalót, hatá
rozza meg a történelemszemléletet, hitelesít isteni küldetést, és sorol be 
múltnak-jelennek hűséges tanúi közé.

Magassy Sándor
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Kazuális igehirdetés
ÖRÖK ÉNEK
Igehirdetés Szabó Istvánné temetésén Rá

kospalotán, 1974. november 26-án, Zsolt 89,2 
alapján: „Az Űr kegyelmét hadd énekeljem 
örökké!” Az elhunyt édesanyja Szabó István 
dunaegyházi lelkészünknek.

Legjobban az énekeskönyvét szerette mindazon tárgyak közül, ame
lyek közel álltak a szívéhez. Szeretett énekelni. Amikor ma már lelkész 
fia még gyerek volt, családi körben tanult meg énekelni. S ez a családi 
énekelgetés lelkületformáló volt: éltető légkörként fogta át őket és han
golta mennyi hullámhosszra. Az elköltözöttnek mély belső szükséglete 
volt, hogy énekeljen:,, az Űr kegyelmét” .

Az eredeti zsoltárszöveg kulcsszavának háromszoros jelentésszínezete
van.

1. Az Ür KEGYELMÉT  hadd énekeljem: emberekhez lehajló irgal
mát, hogy törődik velünk, noha por és hamu vagyunk, tényleges bűnösök, 
kegyelemre utaltak. Ez a hálaének kiapadhatatlan forrása. Ahogyan An- 
selmus, a középkor nagy tanítója mondta: „Krisztust az ismeri meg, aki 
az ő jótéteményét megismeri” . Itt kezdődik és erre is tart a dicsének, ezt 
zengik a keresztyén himnuszok — „az ő teljességéből merítettünk mind
nyájan, kegyelmet, egyre csak kegyelmet” . A  haldokló Assisi Ferenc 
olyan hangosan énekelt, hogy azt némelyek túlzásnak vélték — de Assisi 
ezt jobban tudta. Az életformáló éneklésnek ebben a légkörében lett az 
elhunyt férje presbiter, fia bibliakörvezető, majd lelkipásztor.

2. Az Ür HŰSEGET hadd énekeljem: azt a hűséget, amellyel szö
vetségébe fogadja az embert, kitart mellette: „Ha hűtlenkedünk is, ő hű 
marad.” Gyengeségeink ellenére, nyomorúságaink közepette.

Igencsak bele kellett fogóznia a megboldogultnak ebbe az isteni hű
ségbe sok betegeskedésében, testi fájdalmaiban. Mondhatni, ebből a hű
ségből élt, két betegség között, sokszor csak félig-meddig egészséges álla
potban is. Az éneklés, ige és imádság tartotta benne a lelket. Amikor a 
kórházban meglátogattam, érezhetően szívesen vette a bibliaolvasást és 
imádságot, mely összekötötte életét az örökkévalósággal.

3. Az Űr SZERETETET hadd énekeljem: mely napról napra megbi
zonyítja magát, mikor miben. Tulajdonképpen többesszámú szó áll itt, 
ami kissé szabad fordításban így hangozhatnék: Az Űr szeretetmegnyil- 
vánulásait hadd énekeljem. Mindazt az isteni ajándékot, amit befogad
hatunk és továbbadhatunk, mint például hitvesi szeretetet 46 éven át, 
mint anyait, nagyanyait, hittestvérit, embertársit. Lehet ezt énekelni! 
Tudjuk, hogy az éneklést szerető emberek általában gazdag érzelem- 
világúak, ami különös érték érzelemszegény korunkban. Az ilyen ének 
átzeng az időkön!

Az Űr kegyelmét, hűségét, szeretetét énekelte eddig. És most jön a 
zsoltáros kérése: „örökké” ! Jézus földi életének záróakkordja egy hatal
mas kiáltás volt: „Elvégeztetett!” Az így elvégzett megváltásba ajánlhat
juk elköltözöttünket, annak örök énekébe kapcsolódik bele az övé és 
lesz tökéletessé Krisztus kegyelméből — immár nem ideig, hanem örökre.

Dr. Bodrog Miklós
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A z igehirdető m űhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

Mt 22,34—46

Jézusnak a farizeusokkal folytatott vitabeszédei közül egyszerre ket
tőt állít elénk mai textusunk. És ez nem véletlen. A  perikópa összeál
lítói meglátták azt, amit nekünk elég nehéz észrevennünk: ez a két 
különböző témájú igeszakasz szervesen összetartozik. Nemcsak azért, 
mert a „vitabeszédek” gyűjtőcím alatt szerepel, hanem jellegénél és 
tartalmánál fogva is szoros a kapcsolat a két rész között. Jézus — az 
őt provokálni akaró farizeusoknak — felelt meg mindkét igeszakaszban, 
bebizonyítva nekik azt, hogy éppen ott vannak a legnagyobb tévedé
seik, sőt bűneik, ahol ők leginkább sebezhetetlennek tartották magukat: 
gyakorlati életfolytatásukban és vallásos életükben. Tehát cselekedetük 
és hitük került ítélet alá. E két területen külön kell először jól megér
tenünk Jézust, s akkor világosodik meg, hogy valóban egységes alapigé
ről van szó.

I. Ami a CSELEKEDETEK kérdését illeti, rendbenlevőnek és meg
nyugtatónak látszott a farizeusok magatartása. Megtartották a törvényt, 
hatszáznál több részletét szem előtt tartva. Életfolytatásuk becsületes 
volt, magatartásuk tiszteletre métló. Nem hiányzott a szeretet sem be
lőlük, _ hiszen alamizsnálkodtak, áldozatot hoztak. Mégis, Jézussal 
szemtől szemben éppen arra kellett rádöbbenniük, hogy cselekedeteik 
Dróbaköve egyedül a szeretet. — Jézus szavai adják meg ennek — az 
akkor is és ma is jól ismert — szónak a tartalmát. Nem egyszerűen ar
ról van tehát szó, hogy Jézus valami eddig meg nem levőt hoz, hiszen 
az Ötestamentumot idézi. Hanem a régi fogalmat új tartalommal töl
ti meg, s ezt meglátni és élni — feladata az embernek. A  szeretetnek 
— a farizeusok véleményével, de a mai ember elgondolásával is szem
ben álló — Krisztus szerint való értelmezéséből álljon előttünk most 
néhány.

1. A  szeretet parancsa nem csupán egy szabály a többi között, nem 
egy tennivaló a sok közül, hanem a „nagy parancsolat” . De nem egy
szerűen abban az értelemben, hogy vannak kis, közepes és nagy paran
csolatok, s ezek legfelső fokán ott trónol a szeretet. Nem sorrendi vagy 
mennyiségi többlete van a többi parancs között. Hanem összefoglaló, az 
egész életet meghatározó a szerepe. „Tőle függ az egész törvény és a 
próféták”. — A  farizeusok éppen ezt a mindenekfölöttiségét, ezt a dön
tően mást nem látták. Mint ahogyan ma sem tagadja senki, hogy szük
ség van szeretetre, az egyház diakóniai magatartásának hangsúlyozásá
ra. De azonnal fölfigyelnek egyesek, ha ez kizárólagosan, mindenekfö- 
lött való igénnyel Hangzik el. Pedig csak diakóniai lehet a keresztyén 
ember és egyház magatartása, szolgálata, teológiája, egész élete. Ha nem 
ilyen, akkor nem Jézus szerint való. Megmondta világosan: „Nincsen 
nagyobb parancsolat ezeknél” . (Mk 12,31) Mindennapi életünk legapróbb 
részleteiben, családunkban, gyülekezetünkben, társadalmunkban minde
nütt becsületes és egyértelmű következetességgel kellene gyakorolnunk 
a diakóniai magatartást.
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2. Jézus parancsa atekintetben is világos, hogy a szeretet önma
gában sem szorítható korlátok közé. Tehát ha meggyőződtünk Jézus 
igazáról, s elfogadjuk, hogy csak a szolgáló szeretet lehet az életformánk, 
akkor ebben a maximálisai kell nyújtanunk. Godoljunk arra a renge
teg jelzőre, amit a szeretettel kapcsolatban már az unalomig hangoz
tattunk, hogy türelmes, tud elszenvedni, nem vár hálát, nem személy
válogató stb, ahogyan azt Pál apostol olyan szépen megénekelte a sze
retet himnuszában. Ez mind beletartozik abba, hogy a szeretet legyen 
„teljes”. Akkor is, ha textusunkban ez a jelző az Isten iránti szeretet 
legfontosabb kellékeként szerepel. Ti. itt is igaz, hogy Istent embertár
sainkban szerethetjük, tehát nem hagyhatjuk el a teljesség igényét ál
talában a szeretettel kapcsolatban. De az a fokozatmegjelölő jelző is 
ide tartozik, hogy Jézus azt mondta, hogy „mint magadat, úgy szeresd 
felebarátodat”, önmagunk szeretete a lehető legteljesebb. Így volt a 
farizeusoknak, s általában így van közöttünk is. Olyannyira, hogy a 
„fajtestvérét” a farizeus is hajlandó volt szeretni, de a más fajút lenéz
te. Szomorú, hogy kétezer év után, keresztyénnek nevezett társadalmak
ban, éppen olyan előjellel szólhat ma is Jézus szeretet igénye, mint ak
kor a farizeusoknak. A  „felebarát” kifejezés pedig végképpen világos
sá teszi, hogy Jézus akaratával kerül szembe, azt meg csak úgy gondol
ja, hogy gyakorolja a diakóniai magatartást az, aki bármilyen szempont
ból is korlátok közé akarja szorítani a szeretetet.

3. A  szeretet kettős parancs azt is hirdeti, hogy a szeretet egy, 
szétválaszthatatlan. Nem lehet külön szeretni az Istent emberek nélkül, 
s nem lehet kijátszani az Istent azzal, hogy „ellenére” szeretjük az em
bereket. Volt idő, amikor „istenszeretetből” megégettek egyeseket, mert 
boszorkányoknak tartották őket, vagy kínpadra és gályára vittek embe
reket, mert nem úgy hittek és tanítottak, ahogyan a hatalmasabb elő
írta nekik. S ebben nem maga a kegyetlenség a legszömyűbb, hanem 
az a végzetes tévedés, hogy az ember ellenében akarták az Istent sze
retni. De igaz a másik fele is a mondatnak: nem szeretet az, ha valaki 
a munkahelyi lazaságok láttán, a társadalom vagyonának a dézsmálóit 
Istent akarja kijátszani „emberszeretetével” . Szeretetből szemet hunyni 
védeni, alkohollal, vagy cigarettával kínálni gyerekeket, elnézni eset
leges ferde irányba tévedő útjukat és még sok-sok „szeretetre” ingerlő 
bűn akar megtéveszteni bennünket naponként. A  farizeusok elbuktak e 
téren is: az Ember Fiát megfeszítették „istenszeretetből” , az árulót meg
támogatták harminc ezüst pénzzel Isten ellenében. Szétválasztani a sze
retetet csak ilyen tragikusan lehet. Ezért mondta Jézus egy lélegzetvé
tellel: „Szeresd az Urat, szeresd felebarátodat.” A  kettő együtt „a” sze
retet, amelyet Jézus hirdetett minden idők emberének cselekedetei pró
baköveként.

II. Textusunk másik fele a HIT területére vezet. Bibliaismereti teo
lógiai problémát boncolgat, amikor Jézus maga veti fel a kérdést a fa
rizeusok előtt, hogy miként vélekednek a Krisztusról. Ahogy a cseleke
deteknél egyértelmű volt Jézus kijelentése: minden a szeretet szem
szögéből kerül megítélésre, úgy itt, a hit területén is világos Jézus ál
lásfoglalása : hitünk próbaköve az a kérdés, illetve a rá adott válaszunk, 
hogy kicsoda a Krisztus. Jézus is, a farizeusok is így feleltek a kér
désre: a Dávid Fia (Zsolt. 110,). Csak egészen másként értették a fari
zeusok. mint ahogy az idézett Zsoltár alapján Jézus megvilágította. Le
lepleződött hitük helytelensége is. Írástudók voltak, mégis rosszul is
merték az Írást: mit jelent az, hogy a Krisztus Dávid Fia.

1. Dávid családjából fog származni — hirdették az írástudók. Az 
Űjtestamentum is megerősíti ezt az állítást, sőt maga Jézus sem mon
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dott ellene. Amit a farizeusok nem értettek, s ami az Űjtestamentum 
többlete: aki Dávid Fiává lett, az az Isten Fia. „Istennek arra az em- 
berszeretetére emlékeztet, amelyért az Isten Fia Dávid Fiává lett”. 
(Prőhle) Nem lehet tiszta hite, világos Krisztus ismerete annak, aki ezt 
az alapvető jelentést nem hallja kicsendülni a Dávid Fia megnevezés
ből, hogy Krisztus valóságos emberré lett értünk.

2. Dávid földi birodalmát fogja visszaállítani, uralkodni fog Dávid 
trónján, — folytatták vélekedésüket a Messiásról a farizeusok. Jézus ak
kor is, ma is visszautasít minden földi hatalmi igényt. Amikor erről az 
egyház megfeledkezett, történelmi méretű figyelmeztetéseket adott az 
Isten. Jézusnak nem Dávid trónja jutott, hanem az Atya jobbja. Min
denképpen több tehát, mint ahová őt — Istennek és az egyháznak evi
lági hatalmát féltő — emberek szánták. Földi hatalom helyett Isten ha
talma, Dávid királysága helyett Isten királysága a működési, „uralko
dási” területe. A  110. Zsoltár írója és az Űjtestamentum népe a Dávid 
Fiában meglátta az Isten Fiát is a Lélek által.

3. Dávidként pásztora lesz népének, vallották Dávid Fiáról a prófé
ta szavaival (Ez 34,23). A  valóban igaz megállapítás azonban csak fél 
igazságot tartalmaz, s ezért ez a vélekedés is helytelen. Krisztus való
ban pásztor, de küldetése, hatalma és szolgálata túlnő népe keretein. 
Nem egyszerűen népének pásztora, hanem a „Jó Pásztor” , akinek sze- 
retetébe belefér az egész világ, minden ember, nemcsak az ő népének 
tagjai (Jn 10,16). A  Krisztust önzőén kisajátítani akaró hit mindig in
kább megbotránkoztatott, mint vonzott Krisztushoz. Az ilyen hit a leg
fontosabbról feledkezett meg: Krisztusban Isten az egész világot sze
rette.

Krisztus és a farizeusok közti ellentét nem oldódott föl a vitabe
széd során. Krisztus fölvetett kérdése is válaszolatlan maradt. Hiába 
voltak írástudók, nem tudhattak válaszolni, mert erre csak az Üj testa
mentum felől nézve van lehetőség. Éppen az volt a farizeusok tragé
diája, hogy ott állt közöttük a „válasz”, a Jézusban testté lett Krisztus, 
a Dávid Fia úgy, mint a Dávid Ura. De ők ezt nem vették észre. Nem 
tudtak jól válaszolni arra a kérdésre, hogy kicsoda a Krisztus. — Mi 
tudunk-e? Ez a kérdés, illetve a kérdésre adott válaszunk a mi hitünk 
próbaköve is.

III. Textusunk első fele egyetlen szóban foglalható össze: szeretet. 
A  második fele pedig egy névben: Dávid Fia. Lehet-e különválasztani 
a kettőt? A  farizeusoknál éppen az volt a baj, hogy szétválasztották. 
Cselekedet és hit nem egymásból folyt, nem következménye volt egyik 
a másiknak, hanem külön-külön akarták gyakorolni mindegyiket. Nem 
lehet. Szeretni az tud Krisztus szerint, akinek a Dávid Fia (Dávid szó 
jelentése: kedves, szeretett!) erre erőt ad. Az „Isten jobbján ülő” ta
nít meg akaratá szerint tevékenykedni, Krisztus népe körén túlnőtt sze- 
retete készteti övéit is arra, hogy kitáguljon szeretetük, szolgálatukban 
egyedül az legyen az irányadó, hogy ahol rászorulnak a szolgálatra, ott 
minden más szempont tétessék félre. X  Dávid Fiának szeretetszolgála
ta ad értelmet a mi diakóniai munkánknak is, sőt így válhat a szeretet 
parancsa parancsolatból lehetőséggé, evangéliummá, győzelemmé.

Krisztus győzelme nyilvánvaló lett a farizeusokkal folytatott vitá
ban, de ez nekik ítéletet jelentett. Nálunk úgy akar győzni, hogy meg
tisztuljon „Istenhitünk” cselekvő, szolgáló „emberszeretetre” .

Bárány Gyula
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. v a s á r n a p

Mt 9,1—8

Tudja meg a gyülekezet...

Jézus Urunk igen nagy hangsúlyt tett akkor régen a dünnyögő és 
vádaskodó írástudók és a hatásuk alá került jelenlevők előtt arra, hogy 
tudják meg: neki van hatalma segíteni! A  bűnbocsánattal éppen úgy, 
mint elesett emberek talpraállításával. Neki mindkettő megy, mindket
tő szívügye. Mindkettővel embert, életet mentett, mindkettővel szolgált 
és dicsőítette Istent. Függetlenül attól, hogy az önelégült teológia és ke
gyesség saját tehetetlenségét és kényelmes felelőtlenségét takarva a vád
lottak padjára, az istenkáromlókat sújtó gyilkos kövek közé kívánta ta
szítani. — Jézus Istenre és szándékára, valamint az emberre tekintett. 
Azután a szívére hallgatott. így került egy ember haza feloldozottan, 
egészségesen. így fogant meg emberszívekben az Istenmagasztalás. Az 
„akkor így történt” ennyi. De mi az, amit ma és mára kell igénk alapján 
megtudni a gyülekezetnek?

1. Tudja meg a gyülekezet, hogy Jézus jelenleg is tud és akar se
gíteni. Ha ugyanis hatalma és jósága belevész a messze múltba, akkor 
hiábavaló a prédikálásunk, hiábavaló a hitünk is. Akkor mindez csak 
öncsalás és önámítás, amelyik tovább gyűrűzteti a még rosszabbat: a 
mások csalását és ámítását. Akkor a bűn megmarad bénító tehernek, 
kifelé akadálytalanul romboló hatalomnak, minden felelősség alól oldo- 
zó közönynek. Vagy éppen előttünk forog — hátunk mögé nem vetve —, 
hogy a nyugtalan és rossz lelkiismeret szüntelenül működő gyára legyen. 
Akkor bajosan oldódnak szívek megkötözöttek oldozására és bajosan 
mozdulnak kezek segítségre szoruló embertársak megsegítésére. — Há
la Istennek, nem ez a helyzet! Krisztus Urunk tud és akar segíteni nap
jainkban is. Tegnap, ma és örökké ugyanaz. Akkor is, ha közben vilá
gunk óriásit változott. Ismeri a ma élő emberek szükségét annyira, 
amennyire ismerte a régiekét. Tud hitéről vagy éppen hitetlenségéről. 
Tudja, hol van a méregfoga, gyökere minden emberi nyomorúságunk
nak, tehetetlenségünknek, a tettek, áldozatok elől menekülő szeretetlen- 
ségünknek. Tud a felelősséget elkergető vádaskodásainkról. Mindez 
persze szép kevés volna. Még az sem volna minden, hogy ezeket tud
tunkra adja. Az az evangélium, az örömhír, hogy mindezek orvoslásá
val van állandóan elfoglalva. — Ilyen szándékán és cselekvésén mit sem 
változtatott az idő múlása, új igazságok felbukkanása vagy régi igazság
talanságok megmaradása. A  változások sora vagy a megkövesedett vál- 
tozatlánságok semmit sem kurtítottak hatalmán és jóságán. Sőt éppen 
azzal segít, ami kinek-kinek a legsürgősebb. Az egyik helyen inkább az 
a bűn kiált bocsánatért, amelyiknek mások isszák a levét. A  másik he
lyen a „kelj fel és járj” hiánya, késése sürgeti lehajolását. Nem hiába! 
Tud és akar jelenleg is segíteni és megteszi.

2. Tudja meg a gyülekezet, hogy Krisztusnak jelenleg is van bűn
bocsátó hatalma. A  bűnbocsánat időszerűségét mindig az adja, hogy bű
neinkre nincs, meg nem is lesz más orvosság. Mindennapi elfogadása 
keresztyén hitünk és keresztyén életünk legszemélyesebb mozzanata. 
Ebben a tekintetben egyikőnk sem léphet a másik helyére és a mi he
lyünkre sem léphet senki. — Ugyanakkor mégis ezzel összefüggésben 
kell két másik összefüggést látnunk, hinnünk és megélnünk. Sem a bűn, 
sem a bűnbocsánat nem magánügy végső soron. Minden emberi bűn —
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a keresztyéneké és a mienk is, mindahányuké — valamilyen kárt, va
lamilyen magától nem gyógyuló rontást, fertőzést, sebet, hiányt okoz 
mások életében. A  ránk való visszahatása pedig egy magától el nem tűnő 
adósság. Lehet, hogy ez csak a legszűkebb környezetben mutatkozik ba
jos vagy kínos dolognak. Pedig kártevése tovább lépeget — észrevét
lenül is valóságosan — a tágabb emberi közösségbe, a társadalomba és 
az embervilágba.

Nincs ez másként a bűnbocsánat esetében sem! Csak annak a kö
vetkezménye másként, pont megfordítva, pont ellenkezőleg jelentkezik. 
A  bűnbocsánatnak békéje van, azért békét szerez. Megajándékozottjá
nak hálája van, azért nemcsak megérti a másik embert, hanem önként 
vállalja és teszi a javára valót. A  bűnbocsánat áldás, azért mindig ál
dássá tesz. Ezért kell ismételten kapva kapnunk azon a lehetőségen, hogy 
Krisztusnak van hatalma bűnöket megbocsátani. Ez itt és most azt je
lenti igazán, hogy sietve elfogadjuk bocsánatát. Akkor van erre mó
dunk ugyanis legbizonyosabban, amikor az evangélium nekünk hirdet- 
tetik.

3. Ismét tudja meg a gyülekezet, hogy Jézus töretlenül kész eleset
teket talpra állítani. Nekünk, keresztyéneknek következetesen látnunk 
kell a bűn és bármilyen emberi nyomorúság, elesettség összefüggését. 
Akkor is, ha irtózunk azoktól az elhamarkodott és gyanús megállapí
tásoktól, amelyek minden emberi nyomorúság mögött a szenvedőik köz
vetlen és konkrét bűnét észrevételezik és lajstromolják. Rengeteg olyan 
elesettség és nyomorúság van ugyanis földünkön, ahol az ok, a bűn nem 
közvetlenül a szenvedők háza táján, hanem egy nagy lépéssel, egy ház
zal odább keresendő. Emlékeinkben, a világ sok népének esetében pedig 
a jelenbe nyúlóan, számtalan és izgató példája tódulhat elénk ennek.

Legyen azért most még izgalmasabb az az üzenet, hogy Krisztus
nak szívügye az elesettek sorsa. Azoké is, akik a saját bűnük elesettei, 
azoké meg különösen, akik mások bűnének, hűtlenségének, embertelen- 
ségénék és szeretetlenségének elesettei. Igaz azért, hogy sok esetben 
előbb komoly akadályokat, embereket, elavult társadalmi, gazdasági 
vagy éppen vallási rendszereket kell félreraknia az útjából. De ez nem 
a végső célja. A  valódi célja mindig az elesett, a sérült emberek talp
ra állítása. Ezt a körülményt a keresztyéneknek okvetlenül számításba 
kell venniük, ha időszerűen akarják Uruk szívét és szándékát érteni, 
és Őhozzá illően akarják hitüket élni, gyakorolni. Így élték és gyako
rolták hitüket tettekben alapigénk történetének betegszállítói. Hitük, tet
tük összecsengett Jézus készségével és szándékával. De ennél is többről 
van szó. Beleillesztette hitüket és tettüket a saját gyógyításába, a saját 
munkájába, szolgálatába.

Ma sincs másképpen és ne legyen másképpen. Ragadjuk meg a 
Krisztusban nekünk adott nagy lehetőségeket idejében! Ahogyan a je
len sürgeti, diktálja. Merjük hittel őrá bízni a tőlünk távoliakat leg
alább annyira, mint a közvetlen közelieket. Csak addig maradunk ke
resztyének, csak addig leszünk tanítványai, ameddig hűségesen élünk 
ezzel a lehetőséggel. Elszalasztásával csak az egytálentomos szolga hűt
lensége, könnyelműsége és sorsa találtatik nálunk és adatik nekünk. 
Mert nemcsak Ábel vére kiált bosszúért az égre, hanem minden ember
vér, minden fölidézett, de le nem törölt könny is, minden gyógyítat- 
lanul hagyott seb, minden csillapítatlan éhség, minden könnyelműen 
elodázott megoldatlaság is. Mi marad egyáltalán a keresztyénségünk- 
ből, ha kihagyjuk Urukat a környezetünk, a világ elesettéinek talpra- 
állítása programjából? Mi közünk még hozzá, ha Ő akarja, mi meg nem
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akarjuk? Ö kész segíteni. Az őbenne bízó hitünknek itt bukkan elénk a 
második hatalmas (hegycsúcsa.

4. Tudja meg tehát minden gyülekezet, hogy ő is áldott munkára 
szánt népe Urának. Egyenként is, együtt is és itt a mi világunkban. 
Mindig Urának munkatársaiként, sohasem tőle függetlenül és különösen 
nem tőle elszakadva.

Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy Jézus Krisztus követőiként és 
mindig követeiként tegyük magunkévá az elesetten vagy kisemmizetten 
segítségért kiáltó embertársaink sorsát. Állandóan azzal a hozzáállással, 
hogy a segítségre szorulók valóban segítséget kapjanak minden lehet
séges eszközzel és módon. Testvéreinkké is leszünk, és csak így igaz, 
ha őket testvéreinknek nevezzük. Akkor is, ha egészen más hitbeli kö
zösségbe tartoznak. Akkor is, ha semmi hajlandóságot nem mutatnak_ar- 
ra, hogy saját meggyőződésüket feladva a mienket tegyék magukévá. 
Tehát a kedvező visszahatás leghalványabb megcélzása nélkül is.

Láthattuk, hogy Jézus nagyon komolyan veszi a hitet, a bűnbocsá
natot és az elesett megsegítését. Azért valódi vigasztalás és lecke igénk 
mindazoknak, akik egész szívvel készek segíteni a segítségre szoruló 
embertársaikon. Vigasztalás olyan tekintetben, hogy Jézus még a szóval 
nem bizonygatott hitről is tud és számol azzal. Arra nézve pedig ma
radéktalanul megszívlelendő lecke, hogy az Ö szolgálatában maga a se
gítés a legfontosabb, mert szerinte éppen ez a hit élete, életjele vagy, 
ha tetszik, ez az élő hit. Ez felel meg szíve szándékának és ezt illesz
ti bele mindig segítő cselekvésébe. Ezért esik szó igénkben is a cselek
vő emberek hitéről és semmit sem hallunk a talpra állított emberéről. 
Annak ellenére sem, hogy elég világosan tanúskodik a bűnbocsánat 
szükségéről és komolyságáról. Így jelzi igénk ma nekünk is félreérthe
tetlenül, hogy követőinek és követeinek hitétől nemcsak elválaszthatat
lan a cselekvés, a segítés mindennapisága, hanem ez lehet csak a mi 
hitünk élete is.

A  mi világunkban nemcsak jelzá Isten a szándékát és elvárását 
népével szemben, hanem ugyancsak kitárta hozzá a kapukat is. Rövid 
távon és hosszú távon, helyben, közelben és világméretben. Így szerez 
magának dicsőséget, tiszteletet és magasztalást. Sohasem erőszakkal, 
kényszeredett vagy fogakat csikorgató süvegeléssel, hanem az evangé
lium hatalmával, melegével, meghallásával és annak cselekvésben igaz 
visszhangjával. — A  hálás emberek áldozatos segítségében mindig nagy 
a Krisztus és mindig Isten magasztalássá válik önmagában is a meg
segítettek békéje, derűje és öröme.

Szabó Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP
Mt 22,1—14

És mégis megtelt a ház

Jézus útban van Jeruzsálembe. Bizonyossággal rajzolódik ki előtte 
az út, amelynek végén ott a kereszt. Teljes Jézus küldetésének a csőd
je, s azért mondja el itt a három példázatot? (Mt 21, 23—32; 33—46) 
Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be. Népe hamarosan „feszítsd 
meg” -et kiált rá. Halálát kéri annak, Aki a halottnak életet adott, a 
betegnek gyógyulást és a könnyezőnek vigasztalást. Aki oszlatott bánat
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felhőket mindenütt, ahol megfordult és felragyogtatta a boldogság nap
ját azok szívében, akikkel találkozott. Ez a példázat a sorban a harma
dik, amelyeket Jézus életének utolsó idejében elmondott. Gyakran ezt a 
példázatot mint a hitetlen és engedetlen népe elleni vád- és panasz
beszédet szokták tekinteni. Isten ítéletének és haragjának meghirdeté
sét az Isten hívását visszautasító népe ellen. Talán szeretnénk ebből a 
példázatból kihallani a „megkeseredett” Jézusnak népéről lemondó sza
vait. Az ítélet kegyetlen végzését: „elveszti őket” . De hát elképzelhető, 
hogy az a Jézus, aki a golgotái keresztre hajlandó menni azért, hogy 
megmentse népét az „elvesztéstől” , az most mégis lemondana népéről? 
Semmiképpen! Aki ebből a példázatból a lemondás és ítélet szavait 
akarja csak kihallani, az nem Isten üdvözítő tervére figyel és nem Jé
zus Krisztus megváltó szeretetére gondol, hanem saját küldetésének és 
megkeseredettségének jónási csődjével akarja Isten kegyelmes hívását 
ítéletes fenyegetéssé torzítani!

Igaz, Isten szavával és hívásával nem lehet visszélni és játszadoz
ni. De az is igaz: A hegyek és a halmok megrendülnek, de az én sze
retetem el nem távozik tőled. Igaz, Jeruzsálem Kr. u. 70-ben történt le
rombolása a történelemben ítéletesen munkálkodó Istenről is tanúsko
dik. Ebben a példázatban azonban az az Isten — Király — készít Fiá
nak és vele együtt a meghívottaknak mennyegzőt, aki fáradhatatlanul 
irgalmas szeretettel hív magához. Aki nem engedi embert üdvözítő, bol
dogító tervét az emberi engedetlenség által keresztezni.

Jézus azért megy a ikeresztre, hogy népét az Istennel való együtt- 
lét örömébe, a mennyegzőre hivogattassa követei által.

Jézus ebben a példázatban —  amelyik nem vonható egy sorba az 
előző kettővel — az Atyáról beszél, a Királyról, aki Fiának készít Öröm
lakomát. S a Fiára való tekintettel készített örömlakomára hangzik a 
meghívás. Itt minden a Fiúért, az engedelmes Fiúra való tekintettel tör
ténik. És mégis, a Fiú által minden az emberért, a megváltásra szoruló 
emberért van! A  gyülekezetért, értünk, a Krisztus „menyasszonyáért” 
jön létre. — S a „közbeeső emberi játék” , amelyik Isten üdvözítő ter
vét meghiúsítani látszott, még nagyobb távlatra tárta fel, és terjesztette 
ki Isten üdvözítő irgalmát. Világtávlatra, univerzális távlatra. Máté a 
•példázatában azzal a bizonyossággal beszél, hogy Isten üdvözítő akaratát 
az általa meghatározott időben minden körülmények között célba jut
tatja.

Jézus” útja ugyan a keresztre vezetett. Mégis, ez a keresztre mene
tel nem a reménytelen, csődbe jutott, a megmásíthatatlan sorsba bele
törődött ember halálba menetele. Olyan engedelmes cselekvése ez az 
Atya akaratának, amely bizonyosan tudja, hogy halála és feltámadása 
utat nyit az ember előtt az elvesztett és eljátszott Atyai ház felé. A  bűn- 
bezárta menny ajtaját szélesre tárja minden ember előtt.

Különös menyegző, ahova nem sietnek az emberek. Ez nem termé
szetes. Nem így szokott lenni az életben. A  „lagziba” mindenki siet. Az 
ember szeret örülni, s az örvendezőkkel együtt lenni. A  mennyegzőbe 
nem kell unszolni az embereket. Még kevésbé szokott megtörténni az, 
hogy a menyegzőbe hívogatót megöljék. Bolondok ezek? Jézus az el- 
rejtettségében uralkodó királyról beszél. Hívását sem arannyal ékesített 
heroldok viszik tovább. Olyan örömre történik itt a meghívás, ahol az 
ember nem lehet önző önmagával elfoglalva, hanem együtt kell örülni 
mások örömével. Ahol a magánéletbe nem fontosabb a másokra is te
kintő felelős szeretetnél. S a Fiú is, akire nézve a Király készíti a la
komát, nem hadiszekereken vágtat, hanem szamár hátán kocog. Mégis, 
szeretete mindig a teremtettség, a világ, az ember javát munkálja.
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Isten hívására az ember gyakran visszautasítással válaszol. Miért? 
Itt egy-két gondolatot fel kell vetnünk. Ügy adták a „szolgák” tovább 
Isten hívását, hogy a meghívottak a hívók hangján keresztül a „menyeg
ző” örömének hangját hallhatták? Nem valami halotti tor gyászos han
gulatát érezhették vagy érezhetik ma is a meghívottak, a gyülekezet, 
amikor a mai szolgák — lelkészek, szülők, gyermekek és nagyszülők — 
továbbadják a hívást? Nemcsak a haldoklóknak kínálgatták a menny 
örömét, s a koldusoknak és éhező millióknak a menyegző megterített 
asztalát? Noha a Király az élet sűrűjében élőkhöz küldi a követeit!

A  meghívók címzettjei nem az „istentelen és pogány” világ, ha
nem a választott nép. Elhibázott dolog lenne a példázat nyomán a „kí
vül valókról” úgy beszélni, hogy ők azok, akik nem fogadják el Isten 
hívását. A  hívást visszautasítok Isten népe! A  ma gyülekezetének, ma 
népének hangzik Isten szeretetének menyegzőre, a vele való közösség
re hívogató szava.

A meghívásra valamilyen válasszal, döntéssel kell feleletet adni. A  
hívás visszautasítása mindig az Istennek való engedelmesség megtaga
dását is jelenti. Isten hívásának való engedetlenség nem valami sem
leges állásfoglalás, hanem a szeretet elkötelezésének megtagadása Is
ten és a félebarát felé. A  teremtőnek joga van az életet tőle kapott em
bert megszólítani és magához hívni. Isten örömre hív, mert állandóan 
másokat is megörvendeztetni akar. A  hívást visszautasítok számára a 
saját ügyük, a saját üzletük a fontosabb, mint az Istennek való enge
delmesség. A  példázat itt éppen arra mutat rá, hogy az Istennel való 
közösséget megtagadó ember a felebarát felé elkötelező felelős szere- 
tetet is megtagadja. A  csak maga ügyével törődés és elfoglaltság elvon
ja attól, hogy mások örömében részt vegyen vagy mások boldogságáért 
és öröméért munkálkodjék.

Az Isten által Jézus Krisztusban minden ember előtt szélesre tárt 
menny ajtaját nem szabad elbarikádozni. Minden meghíváskor visz va
lamit magával az ember. Néhány szál virágot, „nászajándékot” . Vagy 
valamit, amit maga készít. Mit kell magunkkal vinni erre a menyeg
zőre, az Istennel való közösségbe híváskor? Erős hitet? Valami különös 
áhítatos érzést? Világos hitismeretet, amelyik tökéletesen felfogta Is
ten szeretetének titkát és ajándékának rendkívüli nagyságát? Tiszta szí
vet? Vágyat az Istennel való közösségre, valami ígéretet, hogy valamit 
újra kezdünk az életünkben, ha az ő vendégei leszünk? Lehet, hogy a 
Vele való közösségben mindezekkel megajándékoz minket az Isten, de 
egyiket sem kell magunkkal vinni! Isten nem azért hív meg a menyeg
zőre, a vele való közösség örömébe, mert ű akar valamit kapni az em
bertől. Sokkal inkább azért, mert tudja, hogy az embernek van szüksé
ge a vele való közösségre! Íme, minden kész! Várlak! Gyere haza! Sza
bad haza jönnöd! — A  tékozló fiú semmit nem vitt haza, de a legna
gyobba!, a szeretetével ajándékozta meg az Atya. S ebben a szeretet- 
ben benne volt a megbocsátás és az öröm. A  békesség és boldogság 
amit az atyai házban megtalált a gyermek, aki hazatalált.

És mégis megtelt a ház. Mert a Király fáradhatatlanul küldte a hí- 
vogatókat. Mert a hívásra rendelt szolgák, fáradhatatlanul engedelmes
kedtek küldőjüknek. S a király maga öltöztette menyegzőruhába a meg
hívottakat.

Az ünneplőruha nélkül maradtat nem lehet a gyülekezeten kívül' 
állóban keresni. A  14. vers nem is arra való, hogy megkíséreljük a gyü
lekezeten belül a „névleg keresztyéneket” és az „igazán hívőket” ki
válogatni, hogy azután így tegyünk igazságot a „menyegzői ruha” körül.
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A  király a meghívásra rá nem szolgáltakat hívja. Az utolsó ítéletet 
azonban magának tartja fenn, hogy senki el ne bizakodjék.

Dr. Nagy István

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP

Jn 4,46—54

Felelősséget hordozó hitben

Sokszor találkozunk ezzel a szóval: felelősség. Az életfolytatás, a 
gondolkodás, a munka mind felelősséget kíván. Embertársainkhoz kap
csolja az életünket ez a szó. Értük, előttük, nekik felelünk. A  puszta 
létük állandó kérdezést jelent a számunkra. Azt kérdezi, mennyire tu
dunk egymás számára hasznos, segítő, áldozatkész életet élni? Mennyi
re tudunk az emberi közösségnek, a társadalomnak olyan tagjai lenni, 
akikre mások rábízhatják dolgaikat, vagy akár egész életüket.

A  felelősséget nem elég vállalni, azt hordozni kell. Épp ezért a fele
lősség hordozásához előre és erőforrásra van szükség.

Igénkben felelősség hordozó erőként találjuk a szülői szeretetet. Egy 
apa gyógyulást keres a gyermekének. A szülői szeretet hasonló szép pél
dáit bőségesen adja elénk ma is az élet. Jézus korában is sok szülő szeret
te féltő gonddal gyermekét. Erről a férfiról azért emlékezik meg mégis 
az evangéliumi elbeszélés, mert felelősséget hordozó szeretete és Jézus
ban bízó hite összekapcsolódott. Hallott Jézusról, szavának erejéről és ha
talmáról. Kereste, meg akarta találni, hogy tőle gyermeke számára gyó
gyulást, életet kérhessen. Bármily megindító és sürgető is kérése, Jézus 
próbára teszi hitet s vele együtt gyermeke iránti szeretetét is. Leméri, 
mennyire meri gyermekét szavára bízni.

Krisztus leméri az őt keresők és követői hitét ma is annak mértékén, 
hogy mennyire merik életüket és szeretteik életét szavára, ígéreteire bíz
ni, s vele együtt leméri felelősségérzetüket is.

A  provokatív hit nem állhat meg ezen a mértéken. Akkor is eluta
sította Jézus, amikor a farizeusok magabiztos, önhitt magatartással elé 
álltak s mintegy öt igazoltatva, tőle jelt kívántak. Magatartásuk, a ki
hangsúlyozott vallásos külső ellenére is, hitetlenséget takart, nem bíztak 
szavában. Amikor meg csodáját látták, tagadták, hogy az Istentől van. 
Nem tudták elképzelni, hogy Isten nélkülük cselekszik. Ma is találko
zunk olyan magatartással, amely a hit látszatával egy-egy szektához, val
lásos irányzathoz, vagy éppen politikai párthoz köti Isten munkáját, s 
másoktól nekik tetsző „jeleket” kívánnak hitük igazolására. Az ilyen ma
gatartás sokkal inkább bízik valami másban, mint Isten igéjében. Fele
lősségérzetét pedig az érdekközösség határozza meg.

A csodaváró hit sem meri életét Krisztus szavára bízni. Először meg 
akar győződni Isten erejéről, hogy érdemes-e benne hinni? Óvatos sze
retne lenni s észre sem veszi, milyen könnyen válhat csodaváró hiszé
kenységének áldozatává. Kétségbeesetten kiált a csodatevő segítség után, 
amikor baj van, s ha nem kapja meg, becsapottnak érzi magát. Kielégít
hetetlen, csodák sorozatából szeretne élni. Emögött a magatartás mögött 
egyéni önzés van. Addig van szüksége Istenre, hitre, amíg úgy érzi, 
hogy hasznát veszi. Ki nem mondottan is azt tartja, hogy Isten van az 
emberért, ezért ha nem érzi szükségét, egyszerre megfeledkezik róla. Ez
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az önző magatartás gátolja az embertársaiért vállalt felelősséghordozásá
ban is. Ez a magatartás sem állhat meg Krisztus mértékén, ő azt akarja, 
hogy ne látványos csodában bízzanak követői, hanem szavában és hi
tük véghezvitt szolgálatában.

A  hízelgő hit Istent le akarja kötelezni, az emberek előtt pedig kér
kedik. Benne sokkal nagyobb jelentőséget kap az ember saját cselekedem 
te, mint Krisztus szava. Érdemet keres, nem pedig a kegyelem gyógyí
tó, életet jelentő igéjét. Keresi a látványosságot, de nem a felülről ka
pott csodáért, hanem hogy őt csodálják, önmagáért érez felelősséget, 
nem embertársaiért. Felelősségérzete is az érdemszerző jó cselekedetek 
korlátái közé szorul. Olyan mintha idegen lenne a társadalom közössé
gében, nem érzi embertársai érte hordozott felelősségének az ajándékát. 
Krisztus mértékén az ilyen önigazságban bízó, Isten szeretetét és kegyel
mét gyengének minősítő hit sem állhat meg.

Az engedelmes hit olyan természetességgel fogadja az igét, mint a 
királyi tisztviselő Jézus szavát. Nem kételkedik életújító erejében, rá meri 
építeni az életét és azokét is rá meri hagyni, akiket szeret. Zsid. 11. is 
ilyen példákat sorol fel. Nem keres jeleket, saját hitét sem tekinti mél
tánylást érdemlő csodának, hanem a feléje hangzó igét érzi annak. Bízik 
Isten szeretetében, felelősségérzete is ehhez a szeretethez kapcsolódik, s 
engedi, hogy ez a szeretet kitágítsa azt. Ezért keresi, hogy mi Isten aka
rata, amihez életét, szavát és magatartását szabnia kell. Tudja, hogy nem
csak a közös embersors felelősségét hordozza, hanem Isten előtti felelőssé
ge is az emberi társadalomba állítja, hogy ott Isten szeretetének tanúja
ként éljen és dolgozzon. Krisztus ezt az engedelmes hitet ítéli helyesnek 
és áldja meg.

Növekvő hitté lesz az engedelmes hit. Bár nincs szüksége nagyobb 
csodára, mint Krisztus értünk vállalt szolgálata, halála és feltámadása, 
mégis csodákat él át és jeleket kap. Isten szeretetének csodáit és jeleit. 
Felismeri azokat és tapasztalatokban gazdagodik. Megismeri a szolgáló 
szeretet örömét és szívesen vállalja azt. Felelősségének erőforrása és ösz
tönzője Isten szeretete lesz. Ez a hitbeli növekedés a feltámadott Krisz
tusra történő állandó figyelést és folyamatos tanulást igényel. Ehhez hoz
zátartozik önmagunk erőtlenségének és bűneinek ismerete is, hogy még 
nagyobbnak lássuk Isten szeretetét és feltámadott Urunkban kapott ke
gyelmét.

A  hitbéli növekedés felelősségünk erősödését is jelenti, mert Isten is 
összekapcsolta felénk áradó szeretetét az embertársainkért hordozott fe
lelősségünkkel. Amikor erről megfeledkezett népe, mindig megszégyení
tette s kemény történelmi leckékkel nevelte.

Legyen áldott az élet Istene, hogy szavára figyelhetünk és hogy a 
felelősséggel hordozott szolgálat lehetőségét nekünk is megadta.

Magyar László
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP

Máté 18,21—35 

Élni — de miből?
Életkérdéseink. Az élet igazi kérdései mindig az etika síkján vetőd

nek fel. A  választ — Jézus igéje szerint — mégis az Istenhez kötött hit
ben találja meg az ember. — Péter kérdésében ugyanis ott szorong, nem
csak a közösségromboló erők pusztítása miatti döbbenet, hanem saját el
bizonytalanodása is az adandó válasz, a megfelelő magatartás kiformálása 
mitt.

Minden egymás ellen elkövetett vétkünk „életkérdéssé” lesz azáltal, 
hogy a másik embertársunk örömét, békességét vagy egész egzisztenciá
ját ássuk alá velük. Érdemes lenne ebből az aspektusból végiggondolni a 
gyülekezettel együtt az „ember ellen elkövetett bűnök” sorát. — a sze
mélyes sértegetéstől a hidegháborús provokációkig; s a mellettünk szen
vedő „lázárok” cserbenhagyásától a harmadik világ elesettjeinek sor- 
sukrahagyásáig. Mi mindig egymásnak ezektől az „etikátlan” cselekede
teitől szenvedünk és sohasem egymás „gondolataitól” , vagy érzéseitől. De 
mindig is sorsdöntő, alapvető jelentőségű, hogy miféle „elméleti megfon
tolásokból” folyhatnak és fedeződhetnek ezek az erkölcstelen konzek
venciák. Tőlünk, keresztyénektől pedig azt kérdezi Isten: miféle hit az, 
aminek ilyen gyümölcsei vannak?

Nem kisebb dilemmát jelent azonban a „bűn provokációjára” adan
dó helyes válasz megtalálása sem. Igazi életkérdésünk azért, annak a 
mindenkori etikai magatartásnak a kialakítása, amelyik megfelelő mó
don és súllyal reagál az embertelenség jeleire. Péter „kérdéses” válasza 
tiszteiére méltó türelemről, megbékélni kész jó szándékáról tesz tanúsá
got. Bár a kérdésben benne lüktet a türelem határát, a megtorlás lehe
tőségét reálisan ismerő és számításba vevő ember etikai fontolgatása is. 
Világos az .a lelki, hitbeli háttér — a „vallásos” ember örök modellje 
—, amiből ilyen magatartás kel életre. Ahol a .jóakarattal békésen meg
fér a gyűlölet és a jó szándékkal a megtorlás.

Mindenesetre itt is eszméltető lenne végigjárni a keresztyénség „vá
laszformáit” — a hűvös semlegességtől, a pacifista „mindent átöleléstől”, 
a világért vállalt felelősségig és a forradalom teológiájáig —, hogy a 
híveink is érezzék azt a hallatlan erőfeszítést, azt az elszánt keresést, a 
„keresztyén válaszért” , amit nekik is formálniuk kell önmagukban na
ponként.

Jézus ikülönvéleménye. Urunk válasza valóban döbbenetes, mert 
megkérdőjelez minden „jó szándékot” , és szembehelyezkedik minden 
megoldással, ami erőnkből telik. Mert a megbocsátást, a másik ember 
életének védelmét, a vétkes embertárs jóakaratú elhordozását — a végte
lenbe mutató irracionális előjellel: „még hetvenszer hétszer is!” — teszi 
a keresztyén ember etikai kötelességévé. A  feladata — teljesíthetetlensé- 
ge ellenére is — világos:, felebarátom életét minden fenntartás nélkül, 
még igazságom és saját érdekem feláldozása árán is védeni kell. Ez 
embertárshoz — a megbocsátásban megnyilvánuló szeretet által — job- 
dan hozzá vagyok kötve, mint önmagam életéhez. A  keresztyénség „nagy
jai” — mint például korunkban Schweitzer Albert — az életnek ezt a 
kategorikus tiszteletét mindig is ebben a „Krisztusi izzásban”, ezen a 
magas hőfokon értették és élték. Krisztus szava: „Aki megtalálja az ő éle
tét, elveszti azt; én, aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt” 
— mindig is botránykő marad az emberi humanitás számára. S a ben
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ne kinyíló emberség mystériuma, mindig is megoldhatatlan feladat lesz, 
ha azt pusztán etikai síkon közelítjük meg. — Jézus is tudta ezt! „Kü
lönvéleményét” azért alapozta meg az Isten országáról szóló kinyilatkoz
tatással. — Egyszerűre fordítva a szót: a mi diakóniai theológiánkban 
felvázolt magas szintű etikai feladatokat lehetetlenség vállalni és betölteni 
enervált hitű, közönytől kilúgozott szívű keresztyéneknek. Oda hívő, is
tenfélő, „megajándékozott” életű evangélikusok kellenek!

A hála etikája. Ehhez azonban az szükséges, hogy Isten kegyelmi 
ajándékát, a nagy „adósságelengedést” átadjuk a híveinknek. Nos, „ne 
szégyeljük” hát a széttépett adóslevél, a bűnbocsánat áldott jó hírét úgy 
mondani el a szószékeinken, hogy közben szüntelenül könyörögjünk: 
Uram, tedd „címzettekké” az én gyülekezetem tagjait. Ne higyjük, hogy 
ennél van fontosabb, amit nekünk elmondanunk, nekik pedig meghalla
niuk kell. Hát miből adhat bocsánatot a keresztyén ember, ha nem abból, 
amit előbb maga is úgy kapott?! Hónán van ereje — emberek és népek 
között — a békességszerzés szolgálatán munkálkodni, ha maga is nem 
hiszi: Isten megbékélt velem Jézus Krisztus keresztjében?! S hogyan 
tudna a szeretet közösségépítp melegével — munkahelye, brigádja, csa
ládja életében — újat kezdeni, ha nem Krisztus szeretete szorongatja a 
szívét?! S végül, elképzelhető volna-e, hogy a felebarátnak kínált „igaz 
emberségért” ne magát dicsőítse, vagy imádja a keresztyén? — ha nem 
lenne ott a 10 000 talentom és a 100 dénár hálára, alázatra indító beszé
des különbsége?! — Nem véletlen azért, hogy az evangélikus etika mindig
— az envangéliumiban gyökerező „hála etikájkaént” — megajándékozott, 
hívő emberek életében lett áldássá környezetük számára. Ez biztosítja 
ma is mind az Űristen, mind embertársaink felé, a keresztyének szolgá
latának igaz önzetlenségét és őszinte segíteni-akarását. Még azt is, hogy 
nekünk a „föld” legyen a fontos, s a másik ember életének védelme. Ne 
hogy csak „félszemünk” legyen ezeken, a másik meg az „eget lesse” 
mennyei jutalomért. A  bűnbocsánattal megajándékozott keresztyén tel
jes érdeklődése oda fordulhat a felebarát felé, mert övé a „menny” 
ingyen, kegyelemből, hit által!

Hálátlanok ítélete. Jézus az Isten iránti hálátlanságot nem abban 
kéri számon, amiben mi szoktuk: miért nem jársz templomba? miért 
nem élsz az úrvacsorával? Ehelyett azt kérdezi: miért vagy irgalmatlan 
a felebarátodhoz? Mert az evangélium meghallásának helye a templom
— „a hit hallásból van” . De a hála megélésének helye az „utca” , a világ,
— ott van, ahol az embertársam él! Ezért a gyülekezet számára vagy 
éppen az „Űr oltárára” hozott minden hálaáldozatunkat kell hogy tu
datosan az életben megmutatkozó háFa szolgálatába állítsuk. Nehogy min
den „egyházi hálálkodásunk” ellenére hálátlannak találjon minket Urunk 
szava: „Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársa
don...?!)) így tágőlelésűre bővül a keresztyén istentisztelet köre: 
térbeli határa — a lakott föld; időbeli kiterjedése pedig — maga az élet.

Tartozásunk azért, amit Isten is, meg embertársaink is számon tar
tanak nem kevesebb, mint Isten irgalmas mozdulatának ilyen tovább
adása. Ahol pedig ez a „kegyelemközlés” a mi hálátlanságunk miatt meg
reked, ott ne csodálkozzunk, hogy Isten ítélete — ezt a gvümölcstelen és 
éppen ezért értelmetlen gyülekezeti éle'tet — engedi beszűkülni és elsor
vadni: „mígnem megfizeti mind, amivel tartozik” . Ez alól az ítélet alól 
csak egy menekvés van: meg kell tanulnunk „kegyelemből élni” . Mint 
ahogy a Miatyánkban is szánkba adja Urunk: „és bocsásd meg a mi vét
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”

Boldogok az izgalmasak. Ennek az egész igeszakasznak a teljes meg
értéséhez azonban azokra az eschatológiai erővonalakra is figyelnünk
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kell, ami Jézus szavában világosan megszólal. A  „számvetés” több an
nál, mint a gyülekezet mai, konkrét „lelkiismeret-ébresztése” . A  „végről” 
beszél, ami felé az egész mindenség tart. S hirdeti: Isten az övéit az el
herdált kegyelem, az eljátszott bűnbocsánat alapján veszi ítélet alá. 
Igénknek pontosan ez a „vég felé” való kitekintése teszi igazán kornoly- 
lyá, a „mához” szóló intelmeit is!

Urunk igéje azonban — éppen az Isten „irgalma országába” való 
meghívás által — hatalmas ígéret az etikai tépelődésben, vagy éppen 
zsákutcában élő mai embernek. Annak a „boldog életnek” az érkezéséről 
ad ugyanis hírt, aminek a „prima causa” -ja az Isten szeretete. Célja pe
dig olyan élet ajándékozása a jövőt kereső ember számára, amelyik az 
irgalmasság élésében találja meg ideig és örökkévaló boldogságát. — 

Élni így — csak ebből a reménységből lehet.
Csizmazia Sándor

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Gál 5,1—6

A  Galata-levélnek teológiatörténeti, sőt egyháztörténeti jelentősége 
van. Többszörös vonatkozásban is. A  levél mondanivalója leszámol azzal 
a valós lehetőséggel és veszéllyel, hogy a fiatal keresztyén gyülekezetek 
a zsidóság egyik szektájává válva elveszítsék Krisztus-hitük leglényege
sebb tartalmát és ezzel saját magukkal való azonosságukat. Krisztus 
evangéliumának az újsága nyomán egészen különös viszonyba kerülnek 
az OT-val és ezzel együtt a régi Isten népével. Nem a régi lesz kötelező 
az új gyülekezet számára, hanem a Krisztus-hit újsága felől értik a régit, 
annak summájával, a Törvénnyel együtt. Az OT szent könyv marad, a 
a Törvény is marad Törvény, de a tájékozódás Krisztus felől indul és az 
evangélium gondolkodását, hitet és magatartást korrigál. A  Krisztus ese
mény úgy ékelődik bele a történelembe, hogy az nem engedélyez puszta 
folyamatosságot, hanem bizonyos pontokon gyökeresen újat hoz. Ez az 
új nem csatolható többletként a régihez. A  gyülekezetnek nem az a jel
lemzője, hogy a Törvény és még Krisztus is hozzájöhet, ha valakik na
gyon akarják. Egyedül Krisztus, csak az Ő munkája, csak a Hozzá való 
viszony az, ami gyülekezetét, annak hitét, magatartását meghatározza. A 
judaizmussal való kemény harcban tárult fel egyrészt a Törvény igazi 
szerepe és az evangélium semmi mással össze nem vegyíthető sajátos
sága.

A  történelem ugyan nem ismétli önmagát, de a reformáció korában 
ismét különös fénybe borult a Galata-levél üzenete. A  reformátorok sze
mében kiemelkedő szerepet játszott. Luther kétszer is — jó 15 év kü
lönbséggel — magyarázta, Kálvin is írt kommentárt hozzá. A  kérdés az, 
hogy a levél dinamikus elevenségű, éleithalál komolyságé küzdelme 
nem több-e, mint amikor a keresztyén hit kompendiumaként szerepel. 
A  reformáció korában mindenesetre nagyon éles füllel értették meg a 
levél „Zsolus Ohristus” tenorját.

A  teológiatörténetnek kevésbé fényes lapjai is kapcsolódnak a le
vélhez. Pl. a liberális teológia ebben a levélben valami parttalan sza
badságeszményt, mindenféle törvénytől való csalódást vélt felfedezni. Így 
menthetetlenül veszélybe került a Krisztus-hitből fakadó elkötelezettség
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is, amely pedig a Galata-levélben a Krisztus-hit szabadságával feloldha
tatlan kapcsolatban szólal meg.

Természetes, hogy az igehirdetésben nem kell mindezeken a teoló
giatörténeti és egyháztörténeti harctereken végigvonszolnunk a gyüleke- 
is az alkalom és textus
zetet. Még akkor sem, ha éppen reformáció ünnepén kell megszólaltat
nunk a levél tartalmát szinte summázó szakaszt. Polémiára sem kötelez 
bennünket sem a perdkópa, sem az alkalom. Ahogyan pl. a keresztelésnél 
a hitvallás pozitívuma feleslegessé teszi az ördögnek való ellentmondás 
negatívumát, úgy teszi feleslegessé a reformációi igehirdetés pozitívuma 
is az alkalom és textus találkozásából esetleg adódható „harci zajt” .

Három tételben foglalható össze a textus mondanivalója.
1. Krisztus szabadító tette új helyzetet teremtett számunkra Isten 

előtt. Ez az új helyzet nem programnyilatkozattal jött létre és azóta sem 
dogmatikai tételben van tartósítva. Feltétlenül szükséges, hogy Krisztus 
szabaditása ennek a fogalomnak minél kevesebb emlegetésével történjék 
és magában foglalja egész életét. Akkor is, ha ennek a szabadító munká
nak dátummal is jelezhető súlypontjai vannak. Ez az új helyzet — a 
szabadságunk — nem írható körül azokkal, akik nem nehezednek ránk. 
A  szabadságunkra nem az jellemző, ami nincsen, ami nem érvényes, 
hanem az, ami van. Az, mit az ifjúság, a semmi más kapcsolattal össze 
nem hasonlítható kötelék jelez. Nyílt bizalom, amely nem a mi eré
nyünk és vállalkozásunk, hanem amit Jézus szeretete révén az Atya 
vonzása jelent. Jézus ennek a bizalomnak a megszületéséért vetette be 
magát lakodalmi asztal mellett is, megszállott nyomasztó jelenlétében 
is, vámszedő asztal gyanús közösségében is, halálra ítélt társsal való be
szélgetésében is. Mindennek egy a lényege: nem nekünk kell Istent ked
vünkre valónak, elviselhetőnek formálni, hanem atyai szeretetének kell 
utat egedni. Szabadságunk: Jézus Krisztus által ajándékozott nyitottság 
Isten előtt. A  gyülekezet nem únhat bele ennek a lehetőségnek az új
ságába. A  reformáció kora azért felejthetetlen, mert emberek és gyüle
kezetek eleven élménye és egész magatartásának gyökere lett ez a sza
badság.

2. Az új helyzettel élni kell! Amikor Pál az új helyzetben való meg
állására buzdít, nem lehorgonyzásra biztat. Élni az Isten ajándékozta 
szabadsággal, az az egész élet bevezésére való készséget jelenti Isten szol
gálatában. Meglepő az a szenvedélyesség, ahogyan Pál, kilépve a meg
győzés és érvelés szakszerű hangvételéből, nemcsak egészen személyes 
hangra vált, hanem az írószerszámot is kiragadja az eddig író kezéből 
és jó darabon még a saját kézírás jelével is nyomatékot akar adni mon- 
danivlójának. Csak szenvedélyesen lehet megállni ebben az új helyzet
ben! A  Krisztus-hit szabadsága nem tűri a középszert. Ez a szenvedé
lyesség több mint valami elragadtatás köde, sokkal több a polémiára való 
készség nekibuzdulásánál is. Egyszerűen annak a jele, hogy aki egészen 
bevetette magát a mi új helyzetünk megteremtéséért, azzal egész lé
nyünket akarja ebben az új helyzetben éltetni. Mintha túl higgadtak 
lennénk. Vagy inkább, mintha nem mernék igazán bízni, hogy ez az 
új helyzet valóban új és új magatartást is enged. Még szenvedélyeset 
is. A  „Jer, örvendjünk, keresztyének” nem énekelhető halottas-énék 
dallamra.

3. Ez az új helyzet teremtette és engedte, szenvedélyes Krisztus-hit 
azonban nemcsak felfelé lángol, hanem oldalra is melegít. Pál szerint 
szerzetben dolgozik. Hogy szeretetben, az a nyitottságát jelenti. Nem 
feszélyezi magát. Nincs is miért, hiszen nem a maga számára akar biz
tosítani valamit, hanem másikat szeretne meggyőzni arról, hogy számít
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hat rá. A  Krisztushit szenvedélyességére itt van szükség. Azért, ez a nyi
tottság egyúttal kemény munka is. Rá kell szolgálni, hogy egy-egy ember, 
vagy kisebb-nagyobb közösség el merje hinni, hogy itt nem egy újabb 
formájú, álcázott hódításra indulnak a keresztyének, hanem belső sza
badságuk önzetlenül ad arra lehetőséget, hogy valamit mozdítani segít
senek. Mégpedig úgy, hogy inkább a szeretettben való munka vivőereje, 
mintsem a nekigyürkőzés hajrája legyen a szembetűnő.

Ez a reformációi téma: a Krisztus által ajándékozott új helyzetünk 
új magatartást enged és parancsol.

Fehér Károly

Megjelent

Dr. Hafescher Károly —
Dr. Selmeczi János —

Dr. Vámos József:

AZ EMBER VÉDELMÉBEN
című könyve, a 4., 5., 6., 7. parancsolat magyarázata 

Ára: 30,— Ft 
Kapható a Sajtóosztályon
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Egyháztörténeti évfordulók
Huszár Gál emlékezete

Négyszáz évvel ezelőtt, 1575. október 23-án hunyt el Pápán Huszár 
Gál reformátor. Tevékeny élete, reformátori munkássága révén a XVI. 
századi Magyarország szellemi, kulturális életének legjelentősebb mun
kásai között kell nyilvántartanunk.

Ki volt Huszár Gál? Mindenekelőtt reformátor, a reformáció lutheri 
irányának — ingadozás nélküli, meggyőződéséért üldöztetést és börtönt 
is kiálló — harcosa. Mint prédikátor, ahol csak megfordul, hirdeti Isten 
igéjét, továbbadja a reformáció tanítását.

A  magyar könyvnyomtatás a szép és ígéretes XV. századi kezdet 
után nem tudott megerősödni, mivel ehhez nem voltak meg a szükséges 
gazdasági, szellemi feltételek. A  reformátorok felismerik a könyvnyom
tatás forradalmi erejét, ezért a reformáció harceszközévé teszik és annak 
szolgálatába állítják. Ennek folytán a magyar nyomdászat új életre kel 
és virágzásnak indul főképpen a nyomdászatot elsajátító reformátorok, 
Honter János, Heltai Gáspár, Huszár Gál és Bornemissza Péter fáradozá
sa révén. Ók nem voltak restek, felnőtt fejjel sajátították el a tipográfia 
művészetét, hogy szolgálatuk hatósugarát minél messzebbre kiterjeszt
hessék! Huszár Gált és Bornemissza Pétert, mint „vándomyomdászokat” 
tartja számon a nyomdatörténet. Ez az elnevezés azonban könnyen félre
érthető, mert valójában: „Semmiképpen sem » vándornyomdászok« Hu
szár Gál és Bornemisza Péter. Reformátorok voltak s a nyomdát lelki
pásztori munkájuk támogatására állították. Szolgálati helyet változtat
tak, nem pedig a könyvkiadás és kereset céljából vándoroltak, még akkor 
se, ha kényszerű helyzetváltoztatásuk oka nyomdászi »mellékfoglalko- 
zásuk« volt.” (Magyar Könyvszemle, 1973. 283.)

Mi került ki Huszár Gál sajtója alól? Az, amire az adott helyzetben 
égetően szükség volt, ami a reformáció ügyét előre vitte! 1558-ban 
Öváron felállított első sajtóján egy kis prédikációs könyvecskét nyom
tat, melyben három prédikációja olvasható, az Ürvacsoráról, Krisztus 
kínszenvedéséről, valamint Krisztus dicsőséges feltámadásáról. Ezek az 
első nyomtatásban megjelent magyar nyelvű prédikációk! A  könyvecske 
tartalmát, illetve irányát tekintve csak szemelvény a szerző teljes hitval
lásából, de abban az értelemben, hogy magában foglalja „az egész ke
resztyén hittan sarktételeit.” (Lp. 1971. 403.) Mint ilyen, egyrészt elősegí
tette a lutheri és kálvini irányok közötti hitvallási tisztázódást, másrészt 
„mintaprédikációul” szolgálhatott Huszár által fundált lelkésznevelő nö
vendékei számára is.

A  gyülekezeti éneklést, a kántori szolgálat ellátását énekeskönyvé
nek kétszeri edíciójával is hathatósan segítette. (1560, 1574.)

Az iskola igényére tekint a perikópáskönyv és káté kibocsátásával.
Ö nyomtatja ki a magyar drámairodalom első alkotását, Sztárai „Az 

igaz papságnak tiköre” című munkáját. Benne a mezővárosok népének 
vallási, lelkiismereti követelése ölt testet!

Sok hányattatást szenvedett életének, lelkipásztori szolgálatának vég
ső földi állomása Pápa városa volt. Nem „látogatóba” jött ide, hanem a 
gyülekezetnek 1574. október 14-i meghívása folytán. (Vö. Tóth Endre: 
A  pápai ref. egyh. tört. 1941. 22—24.) Mint hű pásztor, nem fut el a pestis 
közeledtén, hanem vigasztal, sebet kötöz, míg át nem megy oda, ahol 
nincsen többé zaklatás és hányattatás!

Németh Tibor
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