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Egyházunk útján

A Lelkészi Munkaközösségek szolgálata 1974-ben
Több egyházmegyei lellkészi munkaközösség kérte, hogy a Lelkipász

torban jelenjék meg évi összefoglaló értékelés az országban folyó lelké
szi munkaközösségi szolgálatokról. Több szempontból is jogos ez a kérés.

Először is a lelkészi munkaközösségekben folyik egyházunk haladó 
teológiájának a felbontása, elágaztatása, részletezése. Természetes igény, 
hogy lássuk egy év munkájának összegezését, hol értünk el eredményt, 
hol vannak hiányosságok. Másodszor az egyházmegyei belterjességet úgy 
lehet kikerülni, ha áttekintést nyerünk az országos helyzetről, látjuk, 
hogy máshol milyen eredményekre jutottak, vagy ellenkezőleg: éppen a 
hibákból lehet tanulságot levonni. Harmadszor: fegyelmező erőt jelent 
az összesítés, mert mindenki tudhatja, hogy az egész évi munka szem 
előtt van, a mulasztások ismeretesek, de viszont a szorgalom és a lelki- 
ismeretes szolgálat sem marad elismerés nélkül.

Teológiai fejlődésünk szolgálata olyan közügy egyházunkban, amely 
az egész lelkészi karnak és egyháznak az ügye.

I. A lelkészi munkaközösségek jellegzetességei

1. Bács—Kiskun. A Bács—Kiskuni Egyházmegye 9 munkaülésen dol
gozta fel az országosan kijelölt 7 témát, mindegyiket két-két dolgozat
ban. összesen 12 homiletikai előkészítőt és 10 szabad témájú előadást 
tartottak. Minden alkalommal bevezető írásmagyarázatra is sor került, 
sőt 5 ú. n. „példaigehirdetést” is hoztak az elhangzott igehirdetésekből. 
Jó eredmény, hogy a munkaközösség valamennyi tagja munkálkodott, 
vagy az egyik témát dolgozta ki, vagy pedig részt vett a homiletikai 
munkában, vagy a szabad témájú előadásban:.

2. Borsod—Heves. A Borsod—Hevesi Egyházmegye 8 munkaülést 
tartott. Ebből négyet más-más helyen tartottak, elsősorban falvakban, 
ahol sokkal könnyebb elmélyedni az egész napos LMK-munkában. Egy íz
ben a Hajdú—Szabolcsi Egyházmegye lelkészeivel együttesen tartottak 
LMK-t. Ezek az összevont LMK-k mindenképpen jó célt szolgálnak, 
mert így lehet megismerni más egyházmegye munkáját is, nem lesz az 
LMK szolgálata túlzottan belterjes.

3. A Budai Egyházmegye. A Budai LMK-bam előrelépés történt ab
ban, hogy a lelkészek távolmaradása csökkent. De a probléma továbbra is 
az, hogy passzív a részvétel, kevés a hozzászólás, általában az aktivitás 
az egész LMK-ban csekély. Az esperesi jelentés szerint mindenki éli a 
maga zárt világát. Feltétlenül javítani keli azon, hogy a passzív lelké
szi réteg is megszólaljon, és a témákat nagyobb önkéntességgel és lelke
sedéssel vállalják. Az egyházmegye egy ízben tartott a Fejér—Komáromi 
LMK-val együttes ülést Tordason.

4. A Csongrád—Szolnoki Egyházmegye. A lelkészek jól értik korsza
kunk teológiai feladatát és azokat az alaptételeket, amelyeket az egyhá
zi vezetőség dolgozott ki. Probléma, hogy az egyéni olvasottság kissé hiá
nyosnak mondható. El kell érni, hogy az egyéni teológiai művelődés 
minden lelkész átgondoltabb és tervszerűbb feladata legyen. Maga az
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LMK is olyan közös műhely, amely az egyéni tanulást, olvasást is segíti, 
mind teológiai művek, mind szépirodalmi, politikai, társadalmi művek 
vonatkozásában. Jó módszer az LMK-ban a korreferátorok kijelölése is. 
Ez azt jelenti, hogy minden egyes témát lényegében két lelkész dolgoz 
fel, az előadó és a karreferens, tehát az első, szakszerű hozzászóló. Az 
LMK 5 munkaülést tartott. Ez az orszátos átlagon alul van. A mun
kaülések tárgysorozata jó, például minden munkaülésen a sajtólelkész 
tízperces beszámolót ad az egyházi, sajtó eredményeiről.

5. A Fejér—Komáromi Egyházmegye. Az LMK megbecsülését mutat
ják azok a megnyilatkozások, amelyek kiemelik, milyen jó alkalmat 
nyújt egy-egy LMK a testvéri találkozásra, a közös teológiai továbbkép
zésre. Kiemeli az esperesi jelentés a magyarországi LMK-munka nagy 
értékét. Külföldön sem lehet látni ilyen továbbtanulási lehetőséget, mint 
nálunk, ahol a lelkészek havonta jöhetnek össze, hogy teológiánkat to- 
vábbérleiLjék. Az LMK a bizalom légkörében szolgál. Ez a bizalom érvé
nyes egyházunk vezetői iránti, és' bizalom egymás iránt. Ebben a jó 
légkörben tud jó gyümölcsöt teremni az LMK szolgálata. A felelős szere
tet viszonya azt jelenti, hogy van az LMK-nak önkritikája is: néha in
tést, feddést és buzdítást is jelent ez a testvéri szeretet. Ezt a funkciót 
a munkaközösség tagjai bátran gyakorolják egymás irányában. Jó példa 
volt erre, amikor az egyik lelkészt megvédték a hamis vágányra futás
tól, s maga az LMK tette szóvá és javította ki az adódott tévedéseket. 
Ez a felelős szeretet irányít, tanácsol és ugyanakkor serkent is jó irány
vonalú teológiai munkára. Kritikát gyakorolt az esperes az LMK-munka 
felett, amikor szóvá tette, hogy a témák között válogatás van. Gyorsan 
kelnek el azok a témák, amelyek könnyűek és nehezebben találnak gaz
dára azok, ahol frissen, elölről kell átgondolni a feladatot.

6. A Győr—Soproni Egyházmegye. Sajnos, a Győr—Soproni LMK 
csak négy ízben jött össze az elmúlt év folyamán. Ez mélyen alatta van 
az országos átlagnak, s évek óta nem is fordult elő, hogy ilyen kevés 
összejövetel legyen bármelyik LMK-ban. A következő évre nézve olyan 
tervezetet készítettek, amelyen 8 összejövetel szerepel s mindegyikre az 
évben előre be van osztva az előadó és a korreferens. Az LMK-n bizo
nyos kedvetlenség futott végig. A dolgozatok nehezen készültek el, szem
betűnő a passzivitás. Az összejöveteleket nemcsak a győri gyülekezetben, 
hanem pl. Beleden, tehát falun is megrendezték.

7. A Hajdú—Szabolcsi Egyházmegye. Az LMK 6 ülést tartott az év 
folyamán. Ez sem csökkenést, sem szaporodást nem jelentett, inkább 
stagnálást. Az LMK-n a lelkészek aktívan vettek részt, minden lelkész 
dolgozott valamilyen formában.

8. A Kelet—Békési Egyházmegye. Az elmúlt évben 10 munkaülést 
tartottak. Az LMK szervezése példás rendben történik, az ülések időtar
tamát mindenki előre tudja, A lelkészek részvételi átlaga 85 százalékos, 
hiányzás csak hivatalos szolgálat vagy betegség miatt történt. Noha az 
LMK létszáma nem nagy. 12 gyülekézeti lelkész és 1 segédlelkész alkot
ja az LMK-t, mégis mindenki szorgalmasan dolgozott.

9. A Nógrádi Egyházmegye. Az LMK 10 ülést tartott az évben, A 
résizvétel igen jó. A lelkészek örömmel jöttek a munkaülésekre, távol- 
maradás csak indokolt esetben történt. Az ülések időpontja rögzítve 
van: minden hónap utolsó csütörtökjén jönnek össze, minden esetben 
Balassagyarmaton.

10. A Nyugat—Békési Egyházmegye. Minden előírt témát kidolgozott 
az LMK és megvitatott, összesen 7 értekezletet tartottak, ez kettővel 
több volt, mint az előző esztendőben. Ennyiben tehát javulás mutatko-
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zott az LMK működésében, amelynek gyengesége az, megöregedés miatt 
passzivitás és nehézkesség a munka jellemzője. Magtik a lelkészek is és 
az eperes is, bírálja emiatt az LMK-t, ahol további fejlődésre van
szükség.

11. A Pesti Egyházmegye. Összesen 8 összejövetelt tartottak. A lel
készeik szorgalmasan vettek részt a gyűléseken, hiányzás csak igen in
dokolt esetben fordult elő. A Pesti Egyházmegye LMK előadásai kiemel
kednek magas színvonalukkal1, az egyházi vezetőség által adott irány
elveket hűségesen követik, Fogyatékosságként azt lehet megállapítani, 
hogy hiányoznak a más egyházmegyében olyan jó szolgálatot végző ho- 
miletikai előkészítők. Ezeken keresztül tanítják a lelkészek egymást a 
jobb igehirdetésre, éppen ezért ezt a tárgysorozati pontot mindenképpen 
érdemes a pesti LMK-ban is felvenni és a jobb és korszerűbb igehir
detésért ezen az úton is küzdeni. Igen jók voltak azok a szabad témáról 
tartott előadások is, amelyeknek az élén kiemelem a Remete László már
tír evangélikus lelkészről tartott előadást, amely Elkésett rekviem címen 
a Lelkipásztorban is megjelent. Hasonlóan jók, frissek, elevenek a kul
turális beszámolók, akár színdarabokról, akár könyvekről, akár filmekről.

12. Pest megyei Egyházmegye. 8 gyűlést tartottak, mindegyik gyűlés 
előtt úrvacsorái istentisiztelet volt és minden alkalommal elvégezték vala
melyik közeli vasárnapi igehirdetési előkészület munkáját A karácsonyi 
igehirdetésekre itt is külön gonddal készültek. Az LMK kidolgozta a 
Lelkipásztor számára húsvét első ünnepi előkészítőjét. Minden ülésen 
egy előírt témát tárgyaltak meg, hogy ezzel alaposan tudjanak foglalkozni. 
De alkalmat adtak személyes és gyülekezeti problémák megtárgyalásá
ra is, A lelkészek részvétele példás volt, csak betegség vagy szolgálat 
miatt volt hiányzás.

13. A Somogy—Zalai Egyházmegye. Az LMK rendszerint a gyenes- 
diási otthonban tartja összejöveteleit, ami rendszerint 10—12 órán át 
tart; többnyire kétnapos LMK-ról van szó. Ennyiben tehát az összejö
vetelek számát duplán lehet venni. Olykor Kaposvárott és Nagykanizsán 
is tartottak LMK-t.

14. A Tolna—Baranyai Egyházmegye. Az LMK munkájának érde
kessége és érdeme az, hogy egy-egy témát hárman is kidolgoznak. így 
több aspektusból tudják a témát megvilágítani. Valamennyi kötelező té
mát kidolgozták, a munka megszervezése példásnak mondható. A lelké
szek mindnyájan részt vesznek a munkában és ezt szívesen teszik. Kü
lönösen a fiatalok munkakészségét dicséri az esperes.

15. A Vasi Egyházmegye. 10 összejövetellel a szorgalmas egyházme
gyék sorába tartozik. Valamennyi előírt témát kidolgozták, volt energiá
juk közérdekű iszahad témák előadására is. Értékes a lapszemle és az 
egész látóhatár című beszámoló sorozat, amely segíti a lelkészek tájéko
zódását a mai irodalomban és kulturális életben. Veszprémmel tartot
tak együttes ülést. A dolgozatok színvonalra törekednek, de több szorga
lommal és tárgyi tudással jobb eredményt is elérhettek volna. Az espe
res vezetésével több lelkész helytelen nézetének bírálata is elhangzott. 
Néhány lelkész passzív az LMK-ban.

16. A Veszprémi Egyházmegye. 7 összejövetelt tartottak, de 9 napon 
át, mert két alkalommal Kapernaumban két kétnapos LMK volt. Igen 
jó volt az, hogy egy alkalommal együtt voltak a Somogy—Zalai Egyház
megyével, másik alkalommal pedig a vasiakkal. Ezek az LMK-k segíte
nek abban, hogy egymás teológiai eredményeit megismerjék a lelkészek. 
Az LMK tagjai mindig szívesen vettek részt a gyűléseken és az adott 
feladatokat is készségesen vállalták.
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II. Az előírt témák feldolgozása

1974-ben az LMK-kban folyó lelkészi tudatformálás, teológiai, egy. 
házpolitikai és politikai továbbképzés nyugodt mederben folyt. A haladó 
egyházi [gondolkodás egyre szélesebb körben terjed. Ennek a nagyobb 
nyugati behatás idején vannak kisebb megtorpanásai. A lelkészi kar 
igen nagy többsége őszintén vállalja a haladó egyházi gondolkodásmó
dot. A  témákat úgy válogatta össze a lelkészi munkaközösségek országos 
választmánya, hogy azok az egyházi élet egy-egy kérdésére nézve adják 
meg a mai korszerű választ.

A dolog természeténél fogva különbség van a lelkészek dolgozatá
nak értékében, ez a képességek és a témához való hozzállás dolga. Es- 
perességek szerint is mutatkozik különbség, vannak tíz-tizeinkét főből 
álló esperességek, és vannak olyanok, ahol negyven lelkész van az egy
házmegyében. A szellemi, munka szervezésénél nehézséget jelent, hogy a 
lelkészi állomány egyharmada van hatvan éven felül, vagyis az állami 
nyugdíj határon túl van, s így koránál fogva sem friss a feladatok meg
értését illetően. Több egyházmegyében van néhány passzív lelkész, akik 
előadások tartására nem vállalkoznak.

A témák, s a velük kapcsolatos értékelés a következő:
1. Az emberi jogok realizálódása Alkotmányunkban és társadal

munkban. — A cél az volt, hogy az emberi jogok évében, amit az ENSZ 
tűzött ki, s aminek nemzetközi egyházi érdeklődése is volt, a lelkészi 
kar felvértezetten tudjon a témához hozzászólni.

A Lelkipásztor májusi számában magam írtam erről a témáról, az 
Evangélikus Életben pedig az alkotmány-ünnepi vezércikket írtam, ezt 
a két dolgozatot is feihasználták az esiperesiségekben. Mivel a téma na
gyobb igényű, nemzetközi és hazai összefüggéseket is igényel, is a kapita
lizmus és szocializmus közötti alapvető különbségeket is ki kell fejteni, 
ezért szükséges volt, hogy központi előadók is segítsék a lelkészeket.

Csongrádban az esperes értékelése szerint ez a dolgozat a legsike
rültebb munka az év folyamán. A dolgozat elkészítőinek jó társadalom- 
tudományi érzékük volt és alapos anyagismerettel tárták fel a kérdés lé
nyegét. A dolgozat és a korreferátum abban látja Alkotmányunk legna
gyobb értékét, hogy az 'alapvető emberi jogokat biztosítja, s ugyanakkor 
a jog mellett mindig ott van a mód is, amely segíti az erhbert jogai eléré
sében, az emberi jogok megvalósításának realizálásában. Ehhez a témá
hoz 9 hozzászólás volt, valamennyi egyértelműen mutatott rá az Alkot
mány elmúlt két és fél évtizedében az eredményekre a rögzített jogok és 
lehetőségek együttes kincsére.

Bács—Kiskunban ezt a témát az emberi jogok deklarációjának ala
pul vétele nyomán dolgozták ki. Ugyanakkor nagy gondot fordítottak 
arra, hogy Népköztársaságunk Alkotmányában hogyan nyernek bizto
sítást az emberi jogok. A dolgozatok összehasonlításokat tettek az Alkot
mány 1949-es szövege és a módosított Alkotmány 1972-es szövege között. 
Jól szemléltették a jogfejlődést. Ugyanakkor azt is világosan érzékel
tették, hogy az emberi jogok csak szocialista területen juthatnak igazán 
érvényesülésre. A dolgozatok a szocialista alkotmány elsőbbségét bizo
nyították, mert nálunk maga az állam garantálja minden ember elemi 
jogát. Ugyanakkor a dolgozatok rámutattak etikai feladatainkra is. A 
dolgozatokat követő vita eredménye is pozitív volt, a lelkészi kar szemé
lyes meggyőződésből és tapasztalatból támasztotta alá a dolgozatok 
igazságát.

Vasban két lelkész is feldolgozta ezt a témát. Elemezték alkotmá-

580



nyunk ide vonatkozó szakaszait, az emberi jogokhoz való jutás történe
tét, s azzal is foglalkoztak, hogy egyházunk vezetői szemléletükkel és ta
pasztalataikkal miképpen vesznek részt az egyházi világszervezetek 
munkájában és ott hogyan szolgálják teológiánk kifejtését. Az előadások
ban arról szóltak, hogy a jogok formális biztosítása még nem adná meg 
a gyakorlásukhoz szükséges feltételeket, ez azonban Alkotmányunkban 
teljes egészében megvalósul. Éppen az a nagy benne, ahogyan az emberi 
jogokat realizálni, biztosítani tudja, nemcsak deklarálni. Maguk az elő
adások és a hozzászólások is kívánni valót hagytak maguk után, éppen 
ezért az LMK örömmel vette, hogy a vasi LMK a veszprémivel tartott 
együttes ülésén, amely Pápán vol-t, Ottlyk püspöktől is hallott a témáról 
előadást.

Veszprémben az emberi jogokról szóló dolgozat sok példa elmon
dásával tette szemléletessé a témát. A megbeszélés az állampolgári jog és 
kötelesség összefüggésével foglalkozott.

Előfordult az is, hogy Az emberi jogok realizálódása Alkotmányunk
ban és társadalmunkban című téma előadása brosúraszerű volt. Jogi
lag igyekezett a kérdést megközelíteni, de hiányzott belőle a teológus 
szemlélet, és a felvetett kérdéseknek egyházunk életében való konkrét 
megragadása. Pedig erre szükség van, hiszen itt sem elvi síkon, hanem 
mindig konkrét gyülekezeti, gyakorlati aspektusból nézzük a felvetett 
kérdést.

2. Feladataink társadalmunk népesedéspolitikájában. Ez volt a má
sodik számú előírt téma. A feladat az volt, hogy lelkészeink értsék és 
támogassák a kormány népesedéspolitikáját, úgy, ahogy az az év folya
mán a nyilvánosság előtt megjelent.

A feldolgozásban az idősebb lelkészek igen előnyösen mutatták be 
rendiszerünk népesedéspolitikáját a Horthy-korszakéval szemben, amely 
a sokgyermekes családokkal nem törődött. Jó összehasonlításra nyílt 
mód.

A lelkészek a könnyelmű házasság, könnyelmű válás, könnyelmű 
abortusz ellen készek lelkesen fellépni, s erkölcsi segítségnyújtást adni 
társadalmunknak. Igén sok pozitív előadás és felszólalás hangzott el. 
Ezt a témát a lelkészek szerették, kedvvel dolgozták fel, nagy visszhan
got keltett.

Csongrádban a dolgozatot a gyakorló édesapa érdekes szempontjá
ból írta meg a dolgozat elkészítője. Az élet sűrűjéből való. Érzik rajta 
a mesterkéletlenség és teljes őszinteség. Jó idézet: „Nemcsak anyagiak
ban kell segíteni a terhes nőt, hanem erkölcsileg is. Az üzletben, munka
helyen, az utcán, hivatalban megértéssel, ha kell, áldozatok vállalásá
val iá támogatni kell őt, a gyermekeit nevelő anyát valamennyi problé
májának megoldásában.” — „Aki Jézust hívja vendégül a családjába, az 
nem élhet úgy, hogy közben kárt okoz szeretteinek, akár a házastársi 
hűség megszegésével, akár alkoholizmussal — az mélyen átérzi, hogy a 
családban emberek bízattak rá, akikről gondoskodni tartozik. Jézussal 
együtt csak a tiszta erkölcsöt lehet követni, csak a tiszta szerelem útján 
lehet járni, s a boldogságot csak tiszta erkölcsökkel lehet elnyerni.” A 
hozzászólások a családtervezés és a gyermekáldás problémája körében 
mozogtak.

A vasi dolgozat világviszonylatban fejtette ki a népesedést, mint 
problémát. Ami világviszonylatban gond a túlnépesedés révén, az hazai 
viszonylatban nem jelent gondot. De annál inkább a születések nagyfokú 
csökkenése. Kormányunk népesedéspolitikáját a jövőnk szemszögéből 
értékelte. Dolgozatán látszott, hogy bőséges anyagot átnézett. A hozzá-
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szólásokban erős hangsúlyt kapott a kérdés etikai oldala. A keresztyén 
etika tudatformáló szerepére a gazdasági, családvédelmi intézkedések 
mellett is szükség van. A hozzászólások üdvözölték Kádár János mon
dását a női és anyai hivatás magas piedesztálra emelését illetően.

A Somogy—zalai előadás alapos felkészültséggel és széles körű ol
vasottsággal készült el. A dolgozat szólt a társadalom szerepéről (családi 
pótlék, anyáik, gyermekek védelme, családi életre való felkészítés), na
gyon pozitívan értékelve a párt, a kormány, a társadalmi szervezetek 
ilyen irányú erőfeszítéseit, majd kifejtette a lelkészek feladatait ezen 
a téren, hangsúlyozva a napra kész tájékozottság, olvasottság, teológiai 
önképzés szükségességét.

Diakóniai teológiánk alapvonása jól tükröződött a mondanivalókban. 
Voltak dolgozatok, amelyek világperspektívából indultak, és úgy érkez
tek meg hozzánk, haza. Nem kívülről nézték a kérdést a dolgozatok, ha
nem a saját dolgunkként foglalkoztak vele, úgy, ahogy a probléma a mai 
társadalmunkban, a mi feladatainkként jelentkezik.

Két dolgozathozó nem mutatott rá a kérdés politikai és társadalmi 
vonatkozására. Arról kellett volna beszélni, mit jelentett hazánkban pél
dául 40 évvel ezelőtt a népesedéspolitika, s mit jelent ma, amikor szocia
lista társadalmunkban népesedéspolitikánk humánus politikai koncep
ció következtében került kimunkálásra. Azokra a szociális intézkedések
re kell itt rámutatni, amelyek jellemzőek társadalmunkba.

Társadalmunk népesedéspolitikájával két fiatal lelkésznek a dolgo
zata foglalkozott igen ügyesen. Átfogó képet adtak arról, hogy mik népe
sedéspolitikánk elvi szempontjai. Érzékeltették, hogyan halad előre a 
szocializmus fejlődése során hazánk szociálpolitikája.

3. Részvételünk a magyar békemozgalomban. — A harmadik számú 
téma a magyar békemozgalom huszonöt éves évfordulójával kapcsolat
ban került kitűzésre. Népszerű téma volt, mind az egyházi sajtóban, mind 
a békeirodalombam igen sok anyag található ehhez.

A lelkészek kiemelték előadásaikban, hogy már nemcsak egyházi 
vezetők és békepapok vesznek részt a békemozgalomban, hanem az 
egész lelkészi állomány. Jól sorolták fel a békemozgalom alapvető taní
tásait és kimutatták a helyi hozzájárulásokat ahhoz.

A prédikációkban és az istentiszteleteken is szerepel a béketéma. 
Különösen a Hirosima-vasárnapon és a békemozgalom kiemelkedő ese
ményei kapcsán foglalkoznak a prédikációk az aktuális békefelada
tokkal.

összegében ennek a témának a feldolgozása jól sikerült, a lelkészek 
szívesen foglalkoztak vele, szélesebb tömegeket mozgatott meg,

Ezt a témát több helyen maguk az esperesek dolgozták ki, úgy, hogy 
előzetes felmérést végeztek 25 éves gyülekezeti, egyházmegyei békemun
kájukról. Ennek a gyűjtésnek az eredménye is bekerült több dolgozat
ba. Többen kiemelték azt a feladatot, hogy az igehirdetésben is szerepel
niük kell a béke kérdéseinek. Helytelen az, ha a textus feldolgozásá
ban megkerüljük a béke kérdését, holott a keresztyén lelkiismeret indí
tást ad arra, hogy erőteljesen szólaltassa meg az emberiség jövőjében va
ló érdekeltségünket.

A fejér—komáromi dolgozat kiemelte azok szolgálatát, akik az egy
házban tudatosan vállalták hitükkel és felelősségükkel a béke munká- 
lását. Rámutatott az igehirdetés és a lelkipásztori munka feladatára, a 
békéért való küzdelem területén. Helyes etikai érzékkel tárta fel a bé
kéi eladatdkat: az t. i. nem az égből száll alá, hanem azt meg kell szer
vezni és a megvalósításáért fáradozni kell.
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A somogy—zalai előadás jó történeti áttekintés után a jelen sok
féle feladatait sorakoztatta fel. Az eredmény elsősorban a hozzászólások
ban nyilvánult meg, ahol a józan és helyes optimizmus érvényesült a bé
ke kérdésének távlatában. Természetesnek érzik lelkészeink felelőssé
günket, elkötelezettségünket, politikai fejlődésünket. Erős hangsúlyt ka
pott az előadásban és a hozzászólásokban is a józan és helyes optimiz
mus a béke kérdésében.

Tolna—Baranyában hárman is készítettek dolgozatot, s egymást ki
egészítve, összességükben jól érzékeltették, miként vesz részt evangélikus 
egyházunk a magyar békemunkában, annak kezdeti stádiumától mind
máig.

Vasban két dolgozat is megvilágította az egyház részvételét a béke- 
mozgalomban. A béke igenlése azonos a szocialista társadalmi rend 
igenlésével1 — emelték ki helyesen a dolgozatok. Hatalmas fórumnak 
mondták ki e téren is a szószéket.

Veszprémben a dolgozat nemcsak történeti ismertetés volt, hanem 
iránymutatás is a hazai békemozgalomba való még hathatósabb bekap
csolódásra.

Néhány dolgozat aránylag gyengén sikerült. Pedig jó lehetőség lett 
volna arra, hogy alaposan át tudja tekinteni a témában rejlő anyagot.

4. összekötő és akadályozó tényezők a hazai ökumenizmus terüle
tén. — A negyedik számú előírt témának az volt a célja, hogy a meg
adott irányelvek szerint értsék a lelkészek a többi felekezethez való he
lyes viszonyunkat.

A katolikus egyház merevségéről adnak jelentést a lelkészek Vas
ban, Borsodban, Nógrádban. A régi merev felékezetközi helyzet az általá
nos. Bizalmatlanság van a katolikus papokkal szemben. Ez a többség
re érvényes. Kivételképpen a katolikus és evangélikus papok személyes 
barátkozása jelentkezik. A lelkészek megjegyzik, hogy a fiatalok nem tö
rődnek a felekezetieskedéssel, osszkeresziténynek vallják magukat.

A református egyházzal általában jó a viszony. Tiszántúlon, ahol 
többségben vannak a reformátusok, néhány túlkapásra panaszkodnak.

Sok a panasz a szabadegyházakra, a baptista, metodista terjeszke
désre. A pünkösdisták Bakonycsernyén igen elevenek. A bethánia és más 
szabadegyház Nyíregyházán és Szabolcsban aktivizálódott. A jehovisták 
mozgásáról Nógrádban és Borsodban tettek említést a lelkészek.

A lelkészek általi nyújtott összkép jól tükrözi az országban fennálló 
felekezetközi helyzetet. A dolgozatok áttekintették a felekezeti kérdés 
történelmi vonatkozásait. Az egyik mondat érdekesen hangzott: „Minden 
olyan egységtörekvés, amely az evangéliumot átugorva, idegen célokat 
szolgál, az ökumenét nem építi, hanem rombolja. Az antikommunista 
platform, a hitetlenséggel szemben szervezett közös front nem lehelhet 
életet az egyháziba, és nem is lehet éltetője az ökumenének.”

A veszprémi dolgozat jó összefoglalást nyújtott megfelelő kitekin
téssel a hazai ökumenikus mozgalomról. Józanul mutatott rá a római 
katolicizmussal elképzelhető együttmunkálkodás lehetőségeire, amelyet 
a haladás égisze alatt kell elképzelni, s egyáltalában nem az unió kon
cepciója keretében.

A vasi dolgozat középpontjában a nagygeresdi egyezmény szerepelt. 
A dolgozaithozó szembeszállt a hamis ökumenizmus kísértésével, s elvi 
alapra igyekezett helyezni a kérdést, álláspontját pontosan körvonalazta. 
A gyakorlati oldalra kisebb hangsúly esett, erre inkább a hozzászólások 
keríthettek volna szót.

Több előadásban jobb lett volna, ha a kidolgozó az ökumenikus
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munka alapelveit és irányát egyházunk törvényének Ünnepélyes Nyilat
kozatában foglalt irányítása nyomán végezte volna el.

Sajnos, több olyan dolgozat volt, amely ennél a téma feldolgozás
nál aránytalanságot mutatott, a tulajdonképpeni témának csak az utolsó 
harmadában jutott hely. A dolgozatokhoz kapcsolódó megbeszélés azt 
tükrözte, hogy kisebb-nagyobb zökkenők akadhatnak az egymás mellett 
élésben. De arra is hangsúly esett, hogy e tényezők visszaszorításában 
jelentős része van a lelkész, vagy lelkészek személyének, vagyis a szub
jektív tényezőnek. Néhány dolgozat adós maradt azzal, hogy mi legyen 
a lelkészek helyes ökumenikus magatartásának a gyakorlati szempontja. 
Volt dolgozat, amely leszűkítette a témát a reformátusokkal való vi
szonyra. Ez a dolgozat egyoldalúságát mutatja.

5. Szolgálatunk az urbanizáció folyamatában. — Az ötödik kitűzött 
téma célja az volt, hogy a gyülekezeti összevonások idején a lelkészek 
értsék a belső lakosságcsere irányát és feloldódjanak a szükségszerűen 
bekövetkező gyülekezeti összevonások irányában.

Az előadások sok statisztikai adatot gyűjtöttek össze, amelyek mu
tatják a lakosság áramlásának tendenciáit. Emellé hozzáteszik, hogy a 
faluról városiba történő költözés s az új lakótelepek légköre a szekulará- 
ció jegyében megy végbe, s ezért az egyháznak a gyülekezeti létszám 
csökkenésével kell számolnia.

Ez a téma-feldolgozás nem sikerült olyan jól, mint néhány előző. 
A dolgozatok egy része várostörténettel, városok kialakulásával foglal
kozott. Ez érdekes téma, de messzire vezet. A tulajdonképpeni témához 
itt is kis részben szóltak hozzá. Nem ártott volna jobban rendszerezni 
a gondolatokat. Olyan kérdések vetődtek itt fel, mint pl.: Hogyan ala
kítható a közösségi gondolkodásmód? Szórványsorsban hogyan lehet be
illeszkedni a közösségbe? — a közegyházba éppen úgy, mint a társa
dalom közösségiébe. Jószemű lelkészek a falusi szemszögből nézték a prob
lémát, hogyan látják onnan magának a falunak az urbanizálódását, s 
ez milyen problémákat vet fel. Keresték a közösségformáló erőiket, a kö
zösségi élet formálódását falun és városban. A faluból városba vonulók 
nehezen illeszkednek be és ugyanakkor a falun maradtak városi igényt 
is támasztanak. A feladatokat nagyjából így rendszerezték: döntő a lé
péstartás, együtt menni az úton az urbanizáció felé haladó népünkkel.

A csongrádi dolgozat szemléletesen mutatta be az urbanizálódó gyü
lekezeti tagot. Megrajzolta a vele kapcsolatos pásztori és gyülekezeti fel
adatokat. Érdekes odafigyelni erre a gondolatára: „Az elbocsátó falusi 
lelkész kísérje el volt hívét az új helyre való megérkezéséig, és az új 
lelkésze tudjon elébe menni, amennyire csak lehetséges.” Szól a dolgo
zat azokról a veszélyeikről, amelyek az urbanizálódott embert az új kör
nyezetben zárkózottá teszik. A hozzászólások során mindenkinek volt 
valamilyen tapasztalata, elképzelése arról, hogyan 'lehet az urbanizálódó 
embert segíteni.

Több dolgozat bizákodó hangot ütött meg és konkrét tennivalókat 
emlegetett. A hozzászólásokból kitűnt, hogy még városon lakó mivoltá
ban is a szülői házon keresztül a fiatal tartja az egyházzal való kapcso
latát. Gyülekezeteink közösségi életének nincs olyan ereje, hogy ez ma
gához tudná varrni az idegent. Tehát amíg otthon valaki templomba járó, 
amint idegen környezetbe kerül, ezt a készségét hamar elveszti.

Néhány dolgozat az urbanizáció kétoldalúságával foglalkozott, t. i. 
a városba özönlés — és a falu urbanizációja. Mind a két jelenség a mo
bilizált társadalmat jellemzi, ebben a helyzetben pozitívabban lehetett 
volna szólni a jelenségről, nemcsak annak mennyiségeit, hanem a táv
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lati jelentőségét is ki kell emelni. Pozitív volt a falusi lelkészek fokozott 
felelősségére való rámutatás.

A Tolna—Baranyában elhangzott előadások közül az első nem tisz
tázta az urbanizáció fogalmát és ezért túl tág öleléssel használta. Bele
keveredett a gyülekezeti összevonások problémájába, holott ez nem ur
banizációs kérdés, legfeljebb csak másodlagosam. Jók voltak a gyakorlati 
ötletei és azokat hasznosain lehet megvalósítani. A második előadás noha 
érdekesen ragadta meg a kérdést, csak részproblémákat mutatott fel ab
ból. A harmadik előadás a szabadidőre és szórakozásra koncentrált. A 
három dolgozat együtt hasznos volt, mert olyan mai kérdésieket boncol
gattak, amelyek aktuálisak, életszerűek. Az ehhez kapcsolódó korreferá
tum a dunaújvárosi szituációt dolgozta fel, ahol a falusi, kisvárosi, nagy
városi gyülekezeti életforma problémái egész konkréten jelentkeztek

Néhány dolgozatban beszélni kellett volna az urbanizáció társadal
mi jelentőségéről a szocialista társadalomban, ahol az urbanizálódási fo
lyamatban a munkás és paraszti társadalmi osztály pozitív értelmű hely- 
foglalása nyilvánul meg a korábbi helyzettel szemben, amely magának 
sajátította ki a várost. Ennyiben' az urbanizáció feltétlenül pozitív előjelű 
jelenség. A gyülekezetbe beépítés mindig együtt jár a társadalomba való 
beépítéssel. Az urbanizálódó ember nemcsak a gyülekezet közösségével 
veszti el korábbi kapcsolatát, hanem a falu népével való közösségét is. 
Úgy kell bekapcsolni a gyülekezetbe, hogy közben népéért és a társada
lomért reá háruló felelősségét se veszítse el.

(Folytatjuk)
D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

INGE ROER:

A Keresztyén Békekonferencia
• •

és az Okumené
A Keresztyén Békekonferencia, mint az ökumenikus mozgalom része

A Keresztyén Békekonferencia (továbbiakban KBK) az ökumenikus 
mozgalom része, sőt annak kiegészítése is egyúttal, mivel több, mint az 
Egyházak ökumenikus Tanácsának (Genf) valamely intézménye, sőt 
több, mint a felekezeti világszövetségek és a területi egyházi egyesülé
sek együttvéve. A KBK része is marad az ökumenikus mozgalomnak 
mindaddig, amíg ennek a mozgalomnak részintézményeitől elfogad, át
vesz és követ gondolatokat, hagyományokat, munkacélokat és munka- 
módszereket, továbbá, míg ennek munkája a keresztyéneknek a világban 
végzett tevékenységét támogatja. A KBK főfeladata a béke érdekében 
végzett együttmunkálkodás. Mivel a béke az emberiség életkérdése ma, 
így a KBK kiváltképpenvaló egyetemes kérdés szolgálatára szenteli oda 
magát. Viszont megfordítva is igaz az, hogy a KBK-n belül meg vannak 
afelől győződve, miszerint békekérdéssel megfelelően foglalkozni más
képpen nem lehet, csakis ökumenikusán. A KBK tehát különösképpen- 
való feladatát látja a békemunkára való összpontosításában, és ennek a 
célnak megfelelő módon való megvalósításához az ökumené részéről tá
mogatásban is részesül.

Az egyházaknak és a keresztyéneknek régebben volt együttműkö
dési főirányzatai, ma az Egyházak Ökumenikus Tanácsában vannak 
együtt. Ilyenek pl.:

Az Egyházak Baráti Munkájának Világszövetsége.
A Gyakorlati Keresztyénség Ökumenikus Tanácsa.
A Hit és Egyházszervezet Ökumenikus Tanácsa.
Nemzetközi Missziótanács.
Tisztavonalú a KBK kapcsolata az Egyházak Baráti Munkája Világ- 

szövetségének működésével és a Gyakorlati Keresztyénség Mozgalom
mal is.

A világszövetség célkitűzései a következők voltak:
1. A nemzetek közötti jó és baráti kapcsolatok kiépítése.
2. Az egyházak megnyerése az internacionális barátság elősegítése 

és a háború elkerülése érdekében végzett közös munka számára.
A Világszövetséget az első világháború kitörésének előestéjén ala

pították és a második világháború után szüntették meg, így érthető, 
hogy azóta a politikai viszonyok erősen megváltoztak. Megváltozott kö-
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rülmények között és részben más eszközökkel is viszi tovább a KBK 
ilyenértelmű elképzeléseit, mert mindkettő teljesen nyitott mozgalom, 
így nincs sem hitvallási, sem felekezeti megkötöttség, a keresztyének és 
az egyházak között.

Jól felismerhetők a KBK-nak a Gyakorlati Keresztyénségért való vi
lágkonferenciához kötődő kapcsolatai, (1925. Stockholm.). Ezen a konfe
rencián a békekérdés már tág teret kapott, abban a meggyőződésben, 
hogy ma a Krisztusról való bizonyságtétel és a béke melletti tanúskodás 
együvé tartoznak, — de ugyanígy jól kapcsolódik az Oxfordban 1937-ben 
megtartott konferenciához is, melynek címe: „Egyház, Nép és Állam” 
volt. Ugyanis ott már előbb elhangzott a KBK részéről történő későbbi 
megállapítás, hogy ti.:

„A  háború a bűn hatalmának különleges megtestesülése ebben a vi
lágban, és megcsúfolása Isten ama igazságának, amely a Megfeszített
ben lett nyilvánvalóvá, illetve jelentetett ki.”

A KBK nem az egyházak szervezeti, vagy dogmatikai egyesítésén, 
illetve a misszió által történő terjeszkedésükön fáradozik, hanem azon, 
hogy összefogja mind az egyházakat, mind a keresztyéneket a békéért 
való gyakorlati munkálkodásra.

A különböző felekezetű és nemzetiségű keresztyéneknek a közös 
munkára, együttműködésre való elkötelezése a KBK első munkatársai 
közül sokaknál az antifasiszta ellenállásból adódott, tekintettel az egy
házak és a keresztyének küzdelmére. Ezt Bonhoeffer az 1934. évi Fanő-i 
konferencián rendszerbe is foglalta és az oxfordi gyűlésen már így állott 
a középpontban.

Jóllehet ez a harc az egyházért való küzdelem volt messzemenőleg, 
Schweitzer W. professzor az ökumenikus együttműködés lehetőségéről és 
határairól való magyarázatában így mutat rá a KBK által is támogatott 
világméretű harc igazságos voltára: „Már a hitleri időkben sokan felis
merték azt, hogy az egyház feladata kitágul: szolgáljon az egyház a vi
lágnak, mégpedig önzetlenül — még ott is és akkor is, ahol és amikor 
ebből az egyháznak semmi előnye sem származik —. A szolgálat gondo
lata sok vonatkozásban megnyitja a nemkeresztyénekkel való együttmű
ködés lehetőségét.” — A fasizmussal szemben való ellenállásban talál
koztak először közös frontban a keresztyének a nemkeresztyénekkel, 
sőt az ateistákkal is. Ez az ökumené tágabb értelmű megértése szem
pontjából döntő tényező volt messze túlmenően az egyházak, sőt a ke- 
resztyénség határain. Ez a megértés gyakorlati együttműködésben nyil
vánult meg. Az ökumené megértésének ez a két lényeges tényezője volt 
a KBK-n. Az ti. hogy nemcsak a különböző vallású keresztyének működ
jenek gyakorlatilag együtt a békéért, hanem ugyanúgy a világi szerve
zetekkel járjanak egy úton —, ez itt a dolgok gyökere. A KBK-n a ke
resztyének és nemkeresztyének antiimperialista együttműködése, mint a 
korábbi közös antiimperialista küzdelmek továbbfolytatása volt látható.

A KBK csatlakozik az ökumenikus Tanács 1948-ban Amszterdamban 
tartott első plenáris ülésén elhangzott nyilatkozataihoz a háború és béke 
vonatkozásában. Jóllehet Isten ellen való bűnnek ítélték a háborút Amsz
terdamban is, az ökumenikus Tanácsban mégis három különböző nézetet 
vallottak a háború és az atomveszély tekintetében. E kérdésben a KBK 
a keresztyénséget teológiai megalapozottsággal, egységes és közös maga
tartáshoz akarta elvezetni.

Említésre méltó az a vita is, amely J. F. Dulles és J. L. Hromádka kö
zött az egyháznak a világ felzavartságában végzendő munkája felől le
zajlott. Amszterdamban, amikor is Hromádka határozottan fellépett azzal 
a nézettel szemben, amely a keresztyénnek minősített antikommunizmus-
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ban mutatkozott meg. Az első ízben összeülő Ökumenikus Tanácsban an
nak az újnak a megértéséért küzdött, ami a szocialista országokban épül, 
— továbbá rámutatott a nyugati egyházaknak a polgári gondolkodásmód
hoz való kötöttségére és óvta őket az alaptalan önigazságtól.

A KBK mint az ökumenikus mozgalomhoz való csatlakozás

Sok keresztyén szemében, kiváltképpen a harmadik világból és a szo
cialista országokból valók előtt az Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
Evanstomban tartott második teljes ülése az ökumenikus mozgalom pan
gásának tűnt. Ez a Nagygyűlés az eddigi ökumenikus mozgalom sokféle 
hiányosságát és korlátoltságát nyilvánvalóvá tette, így sokféle kiegészí
tés kiindulási pontjává lett. Nem véletlen, hogy a KBK-t, 1958-ban, az 
Európai Egyházak Konferenciáját 1959-ben és még ugyanabban az év
ben a Kelet-ázsiai Egyházi Konferenciát is létrehozták, továbbá a Puidoux 
konferenciát is, mint a történelmi egyházak kezdeményezését, és New 
Delhiben az Ökumenikus Tanács tagjainak számát egyharmadával meg
növelték. Ez idő tájt jött létre asz. összafrikai Egyházi Konferencia is.

Igen világosan és összefoglalóan nyilatkozott Hromádka a KBK meg
alakításának előkészítő ülésén, 1957 decemberében „Válság az ökumeni
kus mozgalomban” című előadásában.

Hromádka, mint az Egyházak Ökumenikus Tanács Végrehajtó Bizott
ságának 1948—1968-ig tagja, a maga részéről nagyon fontosnak tartotta 
azt, hogy rámutasson egyrészt az Ökumenikus Tanács politikai egyoldalú
ságára, másrészt a nyugati polgári gondolkodás irányában történő orien
tációjára, és arra is, hogy ennek egészen egyoldalú teológiai iránykeresés 
felel meg.

Másodszor erősen bírálták az „önközpontúságot”, azaz az egyházi 
centralizmust és az ökumenikus Tanács elintézményesített voltát. Ez mind 
nagyon is hátráltatta a Tanácsot abban, hogy felismerje a világ kérdé
seit lényegük szerint az azokkal megfelelő nyíltsággal és szükséges moz
gékonysággal szembenézhessen.

Harmadszor a hit gyengeségét látta Hromádka abban, hogy az öku
menikus mozgalomban a békekérdés azt a teret, amely megillette volna, 
nem kapta meg.

Ezzel három olyan tényező került szóba, amellyel a KBK az ökume
nikus egymásra-találáshoz kiegészítő segítséget nyújt, így aztán legalább 
a szocialista társadalmi rend talaján élő keresztyének szava is hallható 
lesz ennek keretén belül.

Ez olyan nyitott mozgalom, melyet nemcsak az egyházak, hanem 
keresztyén csoportosulások, sőt egyes személyiségek is képviselnek, te
hát olyan körökhöz is eljut, melyeket eddig az ökumenikus mozgalom 
nem ért el.

A békeszolgálatra való összpontosításban a KBK új és különleges 
missziót végez.

a) Egyoldalúság
Pospisil a KBK-ról szóló könyvecskéjében megállapította (1959) azt, 

hogy „most az ökumenikus mozgalomban olyan politikai irányzatok nyo
mulnak előtérbe, melyek a nyugati hatalmak céljait közelítik meg —, és 
ezt erősen bizonyítja a torontói nyilatkozat a koreai válság idejében, 
továbbá az 1956-os magyarországi eseményekkel kapcsolatban a nyugati
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egyházak és a Világtanács állásfoglalása. Itt van az alapja annak, hogy 
ez idő óta a Világtanács és egyrészt a kínai keresztyénség, másrészt a 
Világtanács és a magyar egyházak között nem egészen világos a kap
csolat, de ennek egyáltalán nem dogmatikai, hanem nagyon is politikai 
háttere van.”

A politikai egyoldalúság vádja a nyugati nagy egyházaknak a pol
gári kapitalista társadalmi rendszerhez való kötöttségének kritikáján túl
menően arra a tényre utalt, hogy 1958-ban az egyházak nagy része azaz 
a keresztyének tekintélyes hányada az ökumenikus Tanácsban egyálta
lán nem volt képviselve. Nem volt tagja sok szocialista országbeli egy
ház, többek között a nagy ortodox egyházak sem, nem beszélve a har
madik világ számos egyházáról. A kínai keresztyének a koreai vita miatt 
elhagyták az ökumenikus Tanácsot. Ezért törekedett Hromádka arra, 
hogy az ökumené ne korlátozódjék az ökumenikus Tanácsra, hanem te
kintsék azt tágabb értelemben. Ezt úgy írta körül, mint a KBK felada
tát: „ápolni kell a kapcsolatot a szovjet keresztyénekkel és a kínai test
vérekkel, hogy ez, egyszer majd számukra az Egyházak Világtanácsához 
vezető híddá lehessen. Ehhez szükségünk van nyíltságra és barátságra a 
Világtanács iránt, de egyben olyan kérdésekkel kapcsolatban is szüksé
ges a nyíltság, amelyekre a Világtanács egyáltalán nem talál feleletet.” —

„Az »ökumené« szó szerintünk messze túlhaladja az ökumenikus 
szervezetek határait. Szívünk őszinte kívánsága az, hogy minden olyan 
testvérünket, akik még nem szervezett tagjai az ökumenikus munká
nak, úgy tekintsünk, mint a láthatatlan ökumené részeseit, és egyúttal 
ők is így nézzenek reánk. E tekintetben konferenciánk az összes egyház 
együttműködésének bővítését jelenti, messze túl a szervezetek, testüle
tek és választmányok határain.”

Nyugati egyházi körök éppen így szemére vetik a KBK-nak azt, hogy 
politikailag egyoldalú. Válaszában megállapította Hromádka azt, hogy 
mindenkit meghatároz a környezete és a veszély nem a mi egyoldalú
ságunkban van, hanem abban, hogy egyoldalúságunkat nem hagyjuk, és 
azt sem tűrjük el, hogy nézeteinket más emberek megítélésének mércé
jéül használják.” — „Emlékeztetek ezért arra, hogy minket mivel mi 
Kelet-Európa térségében élünk, gyakran hibáztatnak atekintetben, hogy 
elfogult és egyoldalú nézetet vallunk sok nyilvánvaló esemény, vagy a 
jövendő világrend dolgában. Hiba lenne ezt tagadnunk. Viszont minden 
testvérünket, — jöjjenek bár nyugatról, vagy más kontinensekről, tel
jes szeretettel arra szeretnénk emlékeztetni, hogy ők is, egyoldalúsá
gukkal, előítéleteikkel, helyi, vagy területi elképzeléseikkel együtt lép
nek velünk együttműködésre, és továbbá arra is, hogy kötelesek bennün
ket meggyőzni nézeteik igazsága felől, de meg kell továbbá azt is halla- 
niok, ami a másik oldalról szól hozzájuk. Bennünket, akik ebben a kör
nyezetben élünk óva intenek a más kontinensek és a másik világ meg 
nem értésének veszélyétől.” — Abban a pillanatban nagy lépést halad
tunk előre, amikor tudatossá lett mindegyikünk előtt az egyoldalúság, 
és ez döntő.

Más ökumenikus testületekkel szemben a KBK-ban azon a vélemé
nyen vannak, hogy az egyoldalúságot, de a pártoskodást sem kell alap
vetően negatíve megítélni. A KBK az automatikus és nem tudatos egyol
dalúság ellen gyógyszerül a következőket ajánlja: világméretű ökumeni
kus közösség, a különböző szervezetű tagok összejövetele, és a lehető 
legtágabb értelmű ökumenikus kapcsolat. A másik oldalon azonban nem
csak a perspektívák zártságába való betekintésről van szó, hanem az 
evangéliumi törvényes egyoldalúsághoz való ragaszkodásról is, ami vé
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gül is a keresztyéneket pártoskodásra késztetheti. A KBK-ban együtt
működő egyházak és keresztyének meg vannak afelől győződve, hogy 
a világban végzett szolgálat, a párbeszéd, a kommunikáció, valamint a 
kritikai véleménycsere csak gyümölcsöző lehet, a haladó szolidaritás 
alapján. A KBK ebben az atomveszélyes korszakban minden ökumeni
kus testületet, egyházat és minden keresztyén embert igen nyomatéko
san figyelmeztetni akar a világban viszonylagos béke megtartására és 
erősítésére vonatkozó mérhetetlen felelősségére. Ebben az értelemben a 
KBK tudatosan egyoldalú.

b) „Az elintézményesítettség.”
A  KBK megalapítását célzó előkészítő konferencián elmondott be

szédében bírálta Hromádka az ökumenikus Tanács túlintézményesített 
voltát, azt is, hogy munka bezáródik a hivatásos konferenciázgatással 
és nem jut el a gyülekezetekig. Sokszor úgy tűnik, mintha az ökumenikus 
munka a szervezésben ki is merülne. Ebben az összefüggésben erősen 
bírálta azt is, hogy az ökumenikus munka túlságosan az egyházak kö
rül forog, és elsődlegesen az egyházak egységéről, valamint a világnak 
az egyházzal szemben való elkötelezéseiről beszél.

Ezért tudatosan különböztetik meg a KBK munkájának és az Egy
házak ökumenikus Tanácsának, valamint a felekezeti szövetségek mű
ködési struktúráját. A KBK-nak ezekkel való összehasonlításban olyan 
félhivatalos jellege van. Hálásaknak kell lennünk azért, hogy különböző 
történelmi struktúrájú egyházak együttmunkálkodnak, egyetlen egyház
tól sem húzódnak el, amelynek komoly óhaja van az együttműködésre, 
és elfogadnak olyan embereket együttmunkálkodásra, akiket egyházuk 
erre nem hatalmazott fel. A KBK nem egyházi békeszövetség, hanem 
mozgalom és az is marad, azaz nyitva lesz minden olyan hivő testület 
és mindenegyes hivő ember számára, akik minket megértenek, vagy 
megérteni akarnak, és akik kezet nyújtanak nekünk az együttműkö
désre.”

Ez természetesen nem irányul a hivatalos egyházak ellen és nem is 
elutasítás az egyháziassággal szemben.

Így az a remény él a KBK-n belül, hogy megszerzik az új felada
tok új legyőzéséhez szükséges nyíltságot. Tóth Károly ezt a viszonyt kriti
kai egyháziasságnak jellemezte, vagyis erősen megmaradni elsősorban 
amellett, hogy ígéretek az egyházra nézve érvényesek, másrészt világo
san kell látnunk azt is, hogy az egyház intézménye és területi szerkeze
te, a békemunka megértésével szemben állhat.

Bizonyos módon azáltal szűkül be egy szervezet, ha azt csak egy
házak képviselik. Ebben a tekintetben a KBK lényegesen rugalmasabb.

A KBK jól tudja, hogy miért és milyen békemunkát végez.

A  KBK egybefog minden nagy protestáns és ortodox egyházat a 
szocialista országokban, tagjai gyanánt. Összevetve az ökumenikus moz
galom más szervezeteivel, ebben van az igazi lényege és súlypontja, de 
azért ezt mégsem lehet egyszerű szervezetnek tekinteni és így jellemezni. 
— Ebből a helyzetéből következik az, hogy a KBK a kérdések felveté
sénél, a problematika kiválasztásánál, annak megközelítése és megvála
szolása dolgában komoly befolyást gyakorol. A KBK taglalt kérdéssoroza
ta gyakorta összhangban van az Ökumenikus Tanács és az Európai Egyhá
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zak konferenciája bizonyos aspektusával. Annak ellensúlyozására, amit 
a „nyugat-európai — amerikai” rendeltetésű ökumenikus mozgalom je
lenthetne, igénybe lehet venni elfogadható, építő, segítő erő gyanánt az 
ökumenizmus újraformálása céljából és a világnak valóban végzendő 
szolgálat és szolidaritás érdekében olyan keresztyének felismeréseit és 
tapasztalatait is, akik ateista illetőleg szocialista környezetben élnek.

Az ökumenikus Tanács és a KBK közötti különbség nagysága ez 
utóbbinak bizonyára megengedi a csupán kiegészítő megjegyzések alkal
mazását olyan kérdésekkel kapcsolatban, melyekkel mindkét szervezet 
gyakorta szembenéz. A körvonalazások után a KBK részéről néhány 
szerény, speciális kiegészítésről van szó az Egyházak Ökumenikus Taná
csa felé.

A KBK ökumené értelmezése

a) Az egyházak elválasztottsága — a nyugati keresztyénség „egyed
uralmi” igénye, mint a keresztyénség bizonyságtevésének veszélyezte
tése.

A KBK különleges szolgálata, és az ezt irányító ökumené-értelme- 
zése a jelenlegi keresztyénség két negatív jelenségéből ered, ezeket a 
KBK-ban együtt dolgozó keresztyének véleménye szerint le kellene győz
ni az evangéliumról való hiteltérdemlőbb bizonyságtétel érdekében.

A KBK komolyan fontolóra vesz minden olyan meggondolást, amely 
az intézményes egyházak békemunka végzésére való alkalmas voltát 
kétségbe vonja, tekintettel a struktúrájukra és arra a társadalomra, 
amelyben élnek. Általában elfogadott felismerés az, hogy az emberiség 
fejlődésének jelenlegi stádiumában békéről csak egyetemes mérték alap
ján lehet beszélni, de az is hasonlóképpen helytálló, hogy a viszonylagos 
béke biztosításához minden békeerő széleskörű együttműködésére van 
szükség. Az egyetemes békeigénynek alapvető ellentmondásos volta azon 
a tényen áll, hogy a keresztyének egyrészt felekezeti megosztottságban, 
másrészt területi elhatároltságban élnek, ez pedig az egyház nagymérvű 
tagoltságát jelenti.

A másik jellemző tényező pedig az, hogy itt egyeduralmi igényről van 
szó, más vallásokkal szemben, a világhoz „teokratikus” viszonyulás, a 
keresztyénségen belül pedig olyan amerikai—nyugat-európai küldetés
öntudat jelentkezik, hogy az szinte kizárttá tesz minden együttműkö
dést és a béke célja érdekében való világméretű kooperációt minden más 
erővel. Itt olyan nézeteket is nagyon komolyan kell vizsgálgatni, melyek 
a KBK megalapítóihoz az ateista, illetőleg szocialista világban élő ke
resztyének új helyzetéből adódóan jutottak el.

A KBK első főtitkára P. Pospisil, úgy tekintette a különleges és 
ökumenikus helyzetet, mint az egyházhoz szóló felhívást exisztenciája 
értelmének mindig mélyülő felismerésére. „Nézzen szembe komolyan az 
egyház azzal a kérdéssel, hogy vajon ez az értelem más vallások és 
ideológiák ellen való harcban rejlik, mikor azok több világrészben a ke
resztyénség elterjedésének fő akadályai, avagy abban-é, hogy fáradozzék 
olyan intézmények megtartásáért, amelyek az egyházat gyakran vezették 
hatalmi pozíciókért, garantált előjogok és tradicionális kiváltságok el
éréséért való harcokhoz, — avagy pedig nem az-é az egyház kötelessé
ge, hogy tekintet nélkül áldozatokra, esetleges bosszúságokra, felülbí
rálja létének nemcsak külső formáit, hanem hitvallásának dogmáit is, ab
ból a célból, hogy így emberekkel az egyház mai helyzetében is a meg
értés közös nevezőjére juthasson az evangélium üzenete által.”
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Ebből a két jellemző vonásból kiindulva a KBK az ökumenikus szol
gálatban azt a kiváltképpen való feladatot szabta maga elé, hogy keresz
tyéneket és egyházakat mozgósítson a békéért való munkálkodásra, és 
ez történjék meg a nemzetiségi, hitvallási, sőt még a politikai határokon 
is túlmenően, sőt azok ellenére is. Az egység és a megújulás utáni vágy, 
meg az egyház béke-feladatai itt találkoznak, támogatják egymást és á 
KBK képviselte vélemény szerint együttesen megoldhatók.

b) ökumenikus munka, mint a keresztyéneknek az emberiség egy
ségéért vállalt világméretű együttműködése.

A negyedik összkeresztyén békegyűlés előkészítését ismertető kis 
könyvében C. Ordnung az ökumenikus békemunka összefüggését így 
tárta fel és egyúttal így adta meg a KBK-ban az ökumené értelmezésé
nek sajátságos hangsúlyát:

— „Ha az „ökumené” az egész lakott földkerekség, és ökumenikus az, 
ami ma, minden embert megkülönböztetés nélkül és közvetlenül érint, 
akkor a békekérdés ma kiváltképpen való egyetemes, azaz ökumenikus 
kérdés. Nincsen még egy olyan kérdés, amely annyira és olyan közvet
lenül érintené gyökérig hatóan minden ember existenciáját, Keleten és 
Nyugaton, Északon és Délen —, mint éppen ez. Mivel a béke munkálá- 
sa, ma az emberiség alapvető és legátfogóbb feladata, így az megköveteli 
minden jóakaratú és békeszerető ember együttműködését. Nem keresz
tyén monopólium a békemunka. Ök csak egy kis segítséget adhatnak. De 
erre a segítségnyújtásra, viszont elkötelezte az Isten.”

A különleges hangsúlyozottságot abban kell látnunk, hogy az „öku
mené” nem korlátozódik a kereszténységre, — meg abban is, hogy ép
pen nem csak a keresztyének azok, akik egyedül az evangélium ismere
tében tökéletes és igazi békerendet hozhatnának létre.

A KBK megalapítói megegyeztek abban:
hogy a keresztyénség jelenlegi helyzete, a béke sürgető szükségsze

rű volta miatt feltétlenül megköveteli a keresztyén békemunka meg
alapozását és létezését, és ez olyan kell, hogy legyen, amely jó teológiai 
gyökerezettségű, azonkívül nincs kötve sem hitvallás, sem területi, sem 
hovatartozandósági kérdések tekintetében —, amint ezt sajnos, — a 
nemzetiségi államokban élő egyházaknál láthattuk, —

továbbá ez a békemozgalom legyen olyan helyzetben is, hogy más 
erőkkel az egyház határán túl is együttmunkálkodhasson.

A KBK felfogása szerint a keresztyéneknek nincsenek olyasféle kü
lönleges lehetőségeik, amelyek őket az általános békeszolgálat keretéből 
kiemelhetnék, hanem nékik kellene elsősorban a saját területükön az 
evangélium útmutatásait — megvalósítaniok. Ezeknek az utóbbiaknak a 
megsértését látták a KBK-n a hidegháború által felállított korlátok kö
vetkeztében. — Iwand az ökumenikus munka és a békemunka között, 
továbbá a béke egysége, meg az emberiség egysége kapcsolatában a kö
vetkezőkben a KBK békemunkáját jellemző összefüggést állítja fel: — 
„Ki merem mondani, hogy téved mindenki, aki abból indul ki, hogy meg 
kell kapnunk a békét, mert még nincsen, és először is valami új béke
rendet kell megteremtenünk.”

Ezzel Iwand visszautasítja, mint alapjában káros-téves nézetét az 
úgy vélekedőknek, akik azt vélik, hogy valamLgtomvédelem és a NATO 
által biztosíthatják talán tulajdon békéjüket. ^

„Hát mint keresztyének megnyugodhatnának abban, hogy itt van az 
emberiség egyik része és ott a másik fele? Hogy itt a szabad világ és
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amott a szocializmus? Én azt hiszem, hogy ez mind nagyon hamis, és 
erről nálunk sem hallani, sem róla beszélni nem lenne szabad. Ha való
ban keresztyének vagyunk, akkor az emberiség egysége mellett kell ki
tartanunk. Nem szabad visszahúzódnunk az emberiség egy része mellé 
és azt a részt igaz emberiségnek kijelentenünk! Ez lenne az igazi fari- 
zeizmus.

„Ezért semmiképpen nem nyugodhatunk bele az emberiség ketté- 
osztottságába. Nekünk keresztyéneknek szembe kell szállnunk minden 
olyan politikával, amely azt hiszi, hogy ezzel a kettéválasztással békét te
remthet.

Az ökumenikus munka éppen ezért különleges békemunka. Ha nem 
az, akkor nem is ökumenikus munka. Egyik köti a másikat. Ha az öku- 
menicitás nem jelent többet, mint annyit, hogy csak itt, (nyugaton), — 
lehet hinni, élni és megvallani a keresztyén emberiség egységét, — ak
kor az nem ökumenizmus. És én ebben látom a keresztyéneknek a béke
munkában való együttfáradozásának igazolt voltát.” — A KBK-n belül 
öncélúnak és az egyház részéről történő megvalósítása esetében, hátrá
nyosnak ítélték meg mind a világ, mind az igazi ökumenizmus irányá
ban azt a törekvést, amely az egyházak egységén való munkálkodást az 
emberiség egységéért való fáradozás elé sorolta.

Így hangsúlyozta Pospisil:
„ökumenikus munka manapság mindjárt — és talán elsősorban —, 

a népek közötti egyetértés elősegítése, azután az emberek közötti kap
csolatok jó értelemben vett szorgalmazása, továbbá a hideg háború által 
létrehozott különbségek céltudatos megszüntetése, valamint az igazi test
véri együttműködés feltételeinek biztosítása. —”

Az ökumené megvalósítása — az ökumenikus mozgalom célja a 
KBK-n belül azt jelenti, hogy törekedni kell az „egy” emberiség és ben
ne a keresztyénség közötti egyetértés megteremtésére.

Fordította: Jakab Miklós

Evangélikus egyház a magyar államban
A Magyarországi Evangélikus Egyház és a magyar állam kapcsolatá

nak egy egészen újszerű fejezete kezdődik a II. Világháború végén. 
Nemcsak egy nagy történelmi háborús dráma zárul, hanem ez a mi né
pünk számára a régi világ teljes összeomlását és egy új világ születését 
is jelenti, összeomlott a régi feudális Magyarország és ezzel kiszabadult 
hazánk a Habsburg család uralma alól, kiszakadt a német nagyhatalmi 
vonzás köréből. Belsőleg pedig egy szocialista elveken felépülő, demok
ratikus, új munkás-paraszt állam született, noha ez kezdetben még nem 
volt mindenki előtt világos. Az új állami és társadalmi háttér egyhá
zunkra is hatással volt és kiváltotta útkeresését. Ez azonban nem ment 
simán, hanem a haladó és visszahúzó erők küzdelmének jegyében mind 
az állam, mind az egyház életében. E küzdelem első négy évének (1945— 
1948) egyháztörténelme és ebben az egyház és állam kapcsolatának vál
tozása, az Egyezmény előzménye és megkötése a jelen fejezetnek a tár
gya.
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1. Hogyan tovább? . . .

Egyházunk egyetemes közgyűlései 1944-ig ismételten kimondották, 
hogy egyházunk a magyar állammal való kapcsolatában az 1848. évi 2ű! 
te. alapján áll és annak teljes és maradéktalan érvényesítését kívánja. 
Ez lényegileg az államsegély növelését, és az egyház iskolafenntartó 
jogának teljes érvényesítését jelentette.

A vesztett háború után az ország népe s benne egyházunk is az előtt 
a kérdés előtt állt: hogyan tovább? Egyházunkban mindenki érezte, hogy 
valami újat kell kezdeni. Félelem és ideges nyugtalanság volt az esetle
ges üldözéstől, vagy legalább az államsegély elvesztésétől, ami az anyagi 
alaipok megrendülését hozta volna. Ezért nem véletlen, hogy 1945. ápri
lis 5-én D. br. Radvánszky Albert egyházunk akkori egyetemes felügye
lője körlevélben hívta fel a gyülekezeteket, hogy a megindult földre
formmal kapcsolatban 30—30 kát. holdakat igényeljenek a gyülekezetek 
anyagi önfenntartásának biztosítása céljából. Ez arra mutat, hogy egyhá
zunk vezetőségében olyan nézet dominált, amely a jövő útját, egy az ál
lamtól elválasztott és anyagilag önellátó egyház képében látta.

A lelkészek körében is folyt útkeresés. Még Budapest ostroma ide
jén egy magánjellegű lelkészi megbeszélés volt Dezséry László akkori 
egyetemi lelkész lakásán, melynek tárgya egyházunk jövője volt.

A megalakult Ideiglenes Magyar Kormány összetételében (3 kommu
nista, 2 kisgazda, 2 szoc. demokrata, 1 parasztpárti, és 3 volt horthysta 
miniszter) szimbolizált állami tekintetben bizonyos jogfolytonosságot. 
Egyházi vonatkozásban ez abban is kifejezésre jutott, hogy a kormány 
ismét folyósította az államsegélyt. Ezek egyházvezetőségünkben azt a né
zetet erősítették, hogy nem szabad elsietni a változtatásokat. A felső egy
házi vezetésben ezért nem történt őrségváltás, noha a világi vezetők kö
zül többen a letűnt rendszerben erősen exponáltak voltak. Uralkodó lett 
az a jogászi szemlélet, hogy egyházunk jövőjét, történelmi analógiák 
alapján, a bécsi békétől kezdve becikkelyezett törvények biztosíthatják. 
Ilyen egyházpolitikai háttéren illuzórikussá vált egyházunkban a ko
molynak induló igazolási eljárás. Ennek bizonyítására álljon itt két idé
zet abból a Memorandumból, amit a református és evangélikus egyhá
zak vezetősége 1945. május 27-én nyújtott be a Dálnoki Miklós Béla vezet
te Ideiglenes Magyar Kormányhoz: „Tudjuk, hogy magyar földön egyet
len intézmény sem folytathatja ott, ahol az összeomláskor abbahagy
ta. A keresztyén egyházak átérzik annak a feladatnak a nagyságát, hogy 
munkájuk módszereit, eszközeit, társadalmi tevékenységük szükségle
teit és lehetőségeit, gazdasági forrásaik teljesítőképességét és háztartá
suk rendjét revideálják és életükből mindazt ami idői, emberi és változó 
az új világhelyzethez alkalmazzák, de kérik azt, hogy erre időt enged
jenek. Elhamarkodott lépésekre ne kényszerítsék, kész tények elé ne ál
lítsák és adjanak módot arra, hogy ezeket a rendkívül fontos kérdése
ket a közhatalom gyakorlóival megbeszéljék s kölcsönös jóindulatból 
származó közös megállapodásra jussanak. Az elsietés épp úgy megbosz- 
szulná magát, mint végzetes lenne egy könnyelműen felidézett kultúr
harc.” Rámutat a Memorandum az egyház és állam kapcsolatát szabá
lyozó eddigi dekrétumokra, a nemzetközileg elfogadott és becikkelye
zett békeszerződésekre és alaptörvényekre. Azután így folytatja: „ .. .ün
nepélyesen ígérjük, hogy az Egyház Urának tartozó engedelmességgel 
és hű magyar szívünk teljes odaadásával végezzük továbbra is felülről 
vett szolgálatunkat. Ügy érezzük, hogy a mai időben kétszeresen szükség 
van Krisztus egyházaira, hogy prédikáljanak, tanítsanak, irgalmasságot 
gyakoroljanak, vigasztaljanak és végezzék a kiengesztelés művét: Isten
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és ember között, nemzet és nemzet között.” A körlevél, mely ezt a Memo
randumot a lelkészekkel közölte, a következő mondattal zárult: „A  kor
mányról el kell ismernünk és ezt mindnyájunk megnyugtatására hang
súlyozottan emelem ki, hogy jóindulatának számos megnyilatkozását 
érezzük és tapasztaljuk, a teljesen szabad és korlátozás mentes vallás
gyakorlatot.”

Egyházi vezetőségünkben a változások sorát mégis megnyitja az 
egyik püspök. 1945. június 12-én kelt D. Raffay Sándor bányakerületi 
püspök levele, melyben többek között így ír kerületéhez: „Egy nyolcva
nadik évében hajló élet nem alkalmas ma a vezérkedésre. A benne fel
támadó készség és akarat sem olyan acélos már, hogy a viharos idő ten
gerén biztos kézzel és a siker reményében tarthassa kezében a kormány- 
rudat. . .  Érzem, hogy a mai idő számára már elégtelen vagyok.” A püs
pökválasztás során Ordass (Wolf) Lajos kelenföldi lelkész kapott szava
zat többséget Kemény Lajos fasori esperessel szemben. Ugyanezen a nyá
ron Turóczy Zoltán tiszakerületi püspököt a nyíregyházi népbíróság po
litikai vádakkal elítélte, de a következő év tavaszán amnesztiával kisza
badult a börtönből.

Ugyancsak ezen a nyáron folyt le a győztes nagyhatalmak potsdami 
értekezlete, ahol megmutatkoztak az első ellentétek a nyugati hatalmak 
és a Szovjetunió között. Ezután hangzott el Bevin angol külügyminiszter 
fultoni beszéde, amelyben többek között azt a kijelentést tette: „ . . .  nem 
képviselik a nép többségét a bolgár, román, magyar kormányok.” Ez a 
kijelentés erősítette a belső ellenzéket, amelyik nem óhajtotta a népi de
mokratikus fejlődést. Ekkor lettek egyszerre a nyugati polgári demokrá
cia hiveivé a korábban még németbarát tőkés és birtokos osztályok tag
jai. Az 1945. év nyara a kormánykoalícióban részt vevő pártok konferen
ciáinak és kongresszusainak is az ideje. Itt mutatkozott meg a megválto
zott európai külpolitikának a magyarországi belső helyzetre gyakorolt 
hatása. A Magyar Kommunista Párt a népi demokratikus fejlődés töret
len vonaláért küzdött együtt a Nemzeti Parasztpárttal. Ebben támogatást 
kapott a megszálló szovjet csapatoktól, illetve a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság szovjet elnökétől. A Szociáldemokrata Párt középutas megol
dást keresett és kapcsolatokat igyekezett kiépíteni a nyugati szociálde
mokráciákkal. A Kisgazdapárt rejtett ellenzéki zászlóbontással meghir
dette a parasztság sztrájk-jogát és polgári demokráciát ígért. Nagy vá
lasztmányában érvényre jutott a katholikus klerikális és nagybirtokos ha
tás. Ettől kezdve a kisgazdapárti politika állandóan bizonyos hatással volt 
az egyházpolitikára. Példa erre a menekült lelkészek visszatérésének 
ügye. Az Egyetemes Presbitérium 1945. augusztus 7-én határozatot ho
zott, hogy azok a szolgálati helyükről a harcok idején elmekült lelké
szek, akik ez év szeptember 30-ig korábbi gyülekezetükbe vissza nem 
érnek, állásukról lemondottaknak tekintetnek. Mégis pl. a dunáninneni 
kerületben (felügyelője Purgly Lajos, ügyésze lándori Kéler Bertalan) 
három gyülekezetben is komoly problémát okoznak azzal, hogy a ké
sőbbi visszatért lelkészeket is rá akarják erőltetni volt gyülekezetükre. 
Ez már annak az egyházpolitikának kivetülése, amely politikai válto
zásra számít.

1945 ádventjén a püspökök közös körlevélben szólnak a nemzeti 
problémákról. Erre és az ehhez hasonló megnyilatkozásokra bizonyára 
azért került sor, mert egyházi vezetőségünk el akarta kerülni a vádat, 
hogy az aktuális nemzeti kérdésekben nem hallatta időben a szavát. 
Ez volt ugyanis korábban a vád a németországi evang. egyházzal szem
ben. Sajnos e megnyilatkozásaikat erőtlenné tette az a tény, hogy az
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egyetemes felügyelő, ekkor már anakronizmusnak tűnő bárói címét még 
mindig használta.

Decemberben megtartották az országos választásokat, amelyeken a 
Kisgazdapárt 57%-os többséget kapott. Ez belpolitikailag tovább támo
gatta az ellenzék reménységét a rendszerváltozást illetően.

2. Köztársaságban.
1946. február 1-vel megtörtént a Köztársaság — nemzeti történel

münkben harmadszori, most már végleges — kikiáltása, ezzel az állam
forma rendezése. Ezt követte márciusban az állami közigazgatás meg
tisztítása a reakciós tisztviselőktől B. listázás útján. Majd augusztus 
1-vel megteremtette kormányunk a jó pénzt, amely végét vetette a már 
csillagászati számokig jutott inflációnak. A belpolitikai harc is döntő 
szakaszába érkezett. A Baloldali Blokk (tagjai a Magyar Kommunista 
Párt, Szociáldem. Párt, Nemzeti Parasztpárt és Szakszervezeti Szövetség) 
követelésére a Kisgazdapárt jobbszárnyát kizárták a Nemzetgyűlésből.

Államjogi vonatkozásban az 1947-es esztendő is hozott újat. A győz
tes hatalmak békeszerződést kötöttek néhány legyőzött állammal, közöt
tük Magyarországgal is. Ez volt az utolsó megegyezés a Szovjetunió és 
a nyugati hatalmak között, amely békeszerződéssel zárult. Nyugati egy
ségfront alakult a Szovjetunió ellen, meggyorsult a fegyverkezés és új 
fogalom került a nemzetközi szótárba: atomdiplomácia. Mindez meg
gyorsította a Magyar Kommunista Párt küzdelmét, hogy döntésre vigye 
a burzsoázia elleni harcot politikai és gazdasági síkon egyaránt. Ennek ve
lejárója volt az egyházi reakció elleni küzdelem élesedése is. Egyházun
kon belül is sokan érezték, hogy el kell határolnunk magunkat a kleri
kális reakciótól, különösen is attól, amit ebben az időben Mindszenty 
kardinális képviselt. Az újra megjelenő Lelkipásztor, egyházunk szak- 
folyóirata (szerkesztője ekkor: Veöreös Imre) márciusi számában éppen 
a szerkesztő cikkében felveti a reformtanácskozások szükségességét: az 
egyháztagság, a szabadegyházi forma, szervezeti, kormányzati, területi 
kérdések, lelkészválasztás és adózás reformja, a függőben levő fegyelmi 
ügyek és lelkészcserék lezárása szerepel a problémák között. Megtörtént 
tehát az égető kérdések felvetése, de radikálisan nem léptünk tovább.

Áprilisban a napi sajtó felvetette a fakultatív hitoktatás kérdését. 
Bár ez a kérdésfelvetés akkor még csak kísérleti jellegű volt, arra még
is figyelmeztetett, hogy az állammal való kapcsolatunk rendezése el
odázhatatlan. Ezt a korabeli egyházi sajtó eléggé tükrözi.

Erre az időre esik a világháború folytán a külföldi, főleg északeuró
pai és amerikai egyházakkal megszakadt kapcsolatok személyes felvéte
le. Bár egyházunk már a pénz stabilizációja óta jelentős állami segítsé
get is kapott a háborúban megrongálódott egyházi épületek kijavítására, 
illetve újjáépítésére, most ezzel az úttal kapcsolatosan a felkeresett egy
házak anyagi segítséget helyeztek kilátásba az egyházi újjáépítés ütemé
nek meggyorsítására. Az adott külpolitikai körülmények között, a hideg
háború légkörében ez a nyugati út bizonyos következményekkel járt. 
Az egyházon belül a remélt anyagi segítség mértékét illetően olyan túl
zott várakozást keltett, hogy az pótolni tudná az államsegélyt és így egy
házunknak lehetőséget adna az állammal való erőteljesebb szembehe- 
lyezkedésre. Kísértett másfelől a római katholikus egyház oppozíciós ma
gatartása. Egy antikommunista keresztyén egységfront kialakításának ter
ve. Sajnos egyházunk vezetősége akkor nem látta eléggé élesen ezt a ró
mai katholikus kísértést és hajlott a világi vezetőink visszahúzó hatá
sára, akik mint deklasszált emberek szívesen vitték volna egyházunkat
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az ellenállás vonalára. így magyar államunk és egyházunk kapcsolata 
egyre romlott.

Ekkor következett be egy fontos belpolitikai lépés. A Baloldali 
Blokk, hogy a jobboldali ellenzéket kiszorítsa a Parlamentből és ezzel ele
jét vegye minden jobboldali restaurációs törekvésnek, megpeticionálta a 
Pfeiffer-párt mandátumait és belügyminiszteri rendelettel feloszlatta a 
jobboldali erők e gyülekező helyét.

Az összeült új Parlament fontos egyházi vonatkozású törvényt ho
zott, az 1947:33. tv.-t amely megszüntette az eddigi ún. „bevett” és „el
ismert” vallásfelekezetek közötti különbséget. Ennek következtében ez 
év október 31-vel, a már 1905-ben elismert baptista egyház mellett a 
methodista egyház is teljes egyenjogúságot nyert.

A Lelkipásztor novemberi számában megjelent közös püspöki körle
vél is érezteti a belpolitikai eseményekkel való összefüggést. Egy sor fon
tos eseményről számol be és hírül adja, hogy Kuthy Dezső Dunáninneni 
püspök, igen rövid szogálat után betegségére hivatkozva megvált veze
tő posztjától. Közli azokat a beadványokat, amelyekben egyházunk ve
zetősége Dinnyés Lajos kormányához fordult. Tiltakozást jelentenek be 
a képviselőválasztások során történt visszaélésekkel kapcsolatban. Tilta
koznak a sajtótermékek bejelentett ellenőrzése (cenzúra) majd a né
metek kitelepítése ellen. Végül a körlevél tudtul adja a hittankönyvek 
kiadása és engedélyezése körüli nehézségeket.

1947 vége még egy fontos eseményt hoz a belpolitikában: felvetődik 
a két munkáspárt egyesülésének ügye.

3. A fordulat éve és az Egyezmény

Az 1948-as év a két munkáspárt egységének jegyében indul. A párt
vezetőségek újraválasztásakor a baloldali irányzat győzött.

Magyarország ezen a tavaszon sorra köti a barátsági és kölcsönös 
segélynyújtási egyezményeket a szomszédos demokratikus államokkal: 
Szovjetunióval, Csehszlovákiával, Lengyelországgal, Romániával, Bul
gáriával, Jugoszláviával. így kapcsolódtunk bele sok szállal abba a keleti 
szövetségbe, amely később a Varsói Szerződéssé vált. Gazdasági téren 
döntő lépés volt ekkor a 100 munkásnál többet foglalkoztató üzemek álla
mosítása. Belpolitikában pedig a jobboldali szociáldemokrata vezetők le
váltása után a Szociáldemokrata Párt kimondotta egyesülését a Kommu
nista Párttal. A megvalósult egységes munkáspárt, a Magyar Dolgozók 
Pártja, a munkáshatalom biztos tömegbázisa lett.

Egyházunkban is érezhetővé vált az idő változása. A Lelkipásztor 
januári számában cikk jelent meg: Egyházunk 1948-ban. Tulajdonkép
pen sorozatnak indult, de csak ez az első része jelent meg. Érzékel
teti az új gondolkodást egyházunkban, hogy az államrend, amelyben 
élünk, nem ideiglenes és ebben kell berendezkednünk.

1948 tavasza egy ünnepi eseményt hozott, az 1848-as magyar szabad
ságharc centenáriumát. Egyházunk is tartott centenáris ünnepséget s ez 
adott keretet egyházunk ünnepi nyilatkozatának, mely utat nyitott az ál
lammal való tárgyalásokhoz. Ebben a nyilatkozatban a többek között 
ezek hangzottak el: „Készséggel állapítjuk meg, hogy a demokratikus ma
gyar köztársaság, melynek közösségében egyházunk a maga életét éli, 
történelmi hivatásának vallja az 1848 eszményeinek teljes megvalósítá
sát és reménykedünk abban, hogy az emberi szabadságjogok mindenkire 
nézve egyenlő és igazságos kiterjesztését meg fogja valósítani. Ehhez az 
országépítéshez imádkozó lélekkel felajánljuk erőnket és munkánkat.
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Evangélikus egyházunk örömmel állapítja meg, hogy mind a mai napig 
háborítatlanul végezheti egyházi szolgálatát. . . .  Mindezek Étlapján kívá
natosnak látjuk az állam, és az egyházak között sajnálatosan feszültté 
vált viszony rendezését. Az Evangélium és a nemzet szolgálatának köte
lezését átérezve, felelősségünk tudatában készségünket nyilvánítjuk, 
hogy az állam és egyházak közötti összhangzó együttmunkálkodás érde
kében meginduló tárgyalásokban résztvegyünk s ezt a kormánynak be
jelentjük . . . ”

Mihályfi Ernő miniszter béri beszédében — mintegy válaszként — 
világossá váltak azok az előfeltételek, melyek az egyházban a tárgyalá
sok létrejöttéhez szükségesek.

Közben a lemondott Kuthy Dezső püspök helyébe új püspökét Sza
bó Józsefet iktatta be a Dunáninneni kerület. Székfoglaló beszédében töb
bek között ezeket mondotta: „A magyar állam mai rendszere nem gátolja 
az egyházat lényegszerű szolgálata teljesítésében. Szabadon végezhetjük 
az igehirdetést és hiveink pásztori gondozását. Hite megváltásáért és 
gyakorlásáért senkinek sem lett még az új rendszerben bántódása. Aki 
Magyarországon ma egyházüldözésről beszélne az vagy tévedne, vagy 
téveszteni akarna.”

Néhány nappal később egy újabb területen bizonyította egyházunk, 
hogy kész együttmunkálkodásra. A református egyházzal együtt bejelen
tette, hogy felelősséget érez az emberiség békéjéért és ezért csatlakozik a 
párizsi békemozgalomhoz. Négy ponton mutatkozott meg tehát az egy
házi gondolkodás változása: 1. Nem tekintette többé ideiglenesnek az 
új magyar államot, 2. Lehetőséget látott az ideológiai különbségek elle
nére is az együttműködésre, 3. Vállalta a világ békéjéért való szolgála
tot, 4. Felismerte, hogy az egyház feladata nem uralkodás, hanem szol
gálat.

Az egyetemes presbitérium április 22-i ülésén fontos határozatok szü
lettek. Ezek sorában az állammal való tárgyalásokra kiküldötték: Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelőt, Ordass Lajos, Turóczy Zoltán, Sza
bó József püspököket, a betegszabadságra távozott Kapi Béla püspök he
lyett, Németh Károly püspökhelyettest, és Dr. Rásó Lajos egyetemes 
ügyészt. A kormány részéről a tárgyalásra kiküldött bizottság tagjai: Dr. 
Ortutay Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter, Darvas József építés
ügyi miniszter, Kiss Roland, Alexits György, Bóka László államtitkárok, 
Bognár József budapesti polgármester. Részt vett még, sőt fontos szerepe 
volt a tárgyalásokon Mihályfi Ernőnek, aki akkor a köztársasági elnöki 
iroda vezetője volt.

A tárgyalások alapja a református egyházzal már korábban folyta
tott megbeszélésen kialakult szöveg volt. Egyházunk bizottsága előre kö
zölte, hogy csak félhivatalosan tárgyalhat, mert döntési joga csak a zsi
natnak van. Kérte tehát a zsinattartás engedélyezését. A tárgyalások 
három főkérdés körül csoportosultak. 1. Az egyházi iskolák ügye. 2. Az 
államsegély. 3. A VEillástanítás kérdése. Az egyházi bizottság az iskolák 
megtartása érdekében érvelt és azt vallotta, hogy a vallásszabadság régi 
és újabb törvényeiben, valamint a II. világháborút lezáró párizsi béke- 
szerződésben benne van az egyház iskolatartási joga is. Az államsegély 
kérdésében az egyházi bizottság az 1848:20. tc-re hivatkozott. Az állami 
bizottság viszont azt a tervét közölte, hogy a lelkészi és dologi államse
gélyt 20 éven át azaz 1968. december 31-ig, ötévenként csökkenő mérték
ben folyósítanák. A vallástanítás kérdésében az állam elismerné a köte
lező vallásoktatás rendjét.

Az elvi megállapodás megtörténte után június 14-re egyházunk ve
zetősége egyetemes közgyűlést hívott egybe az Egyezmény megkötése cél
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jára összehívandó zsinattartás tárgyában. A gyűlés előtt a Lelkészegye
sület tartott ülést. Ez végül is a megegyezést kívánók többségi határoza
tával végződött. Az állam azonban már június 12-én rendeletileg álla
mosította az egyházi iskolákat, sőt, június 13-án a Magyar Dolgozók Párt
ja első kongresszusa programjába vette az államosított iskolákban a 
marxista ideológia szellemében való tanítást.

Rendben minden zavaró körülmény nélkül folyt le az iskolák át
adása. A visszahúzó világi vezetők jelenlétét azonban az állam most már 
végleg megelégelte. Anakronisztikusán hatott az egyházunk élén álló „bá
ró”, aki maga körül egy kis konzervált régi világot őrzött. Augusztus 
24-én a „külföldi segélyek kezelése és felhasználása körüli szabályta
lanságok” vádjával a Gazdasági Rendőrség őrizetbe vette Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelőt és Vargha Sándor egyetemes főtitkárt. Au
gusztus 28-án mindketten benyújtották lemondásukat. Ezt követően több 
világi vezető is lemondott tisztségéről.

A régi utat nem lehetett tovább járni. Az események most már gyor
san peregtek. Szeptember 7-re Mihályfi Ernő miniszter értekezletre hív
ta össze az evangélikus minisztereket és az evangélikus képviselők egy 
részét, valamint a budapesti és környező gyülekezetek lelkészeit, mint
egy 7Ó személyt. Az értekezleten nyilvánvalóvá lett, hogy csak a megegye
zés nyit utat egyházunk számára az új társadalmi rendben. Másnap 
Ordass Lajos bányakerületi püspököt is letartóztatta a Gazdasági Rend
őrség valutabűncselekmény vádjával. Az egyházban egyre nőtt a feszült
ség. Az egyik oldal úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az egyházi hivatal 
(„Amt”) sérelme — a német egyházi helyzetre emlékeztető fogalmazás
sal — az egész egyház sérelme, ezért ellenállást kíván. Ez a csoport első
sorban a jogi kérdéseket tartotta szem előtt. A másik oldal viszont úgy 
látta, hogy a végső alkalom érkezett el ahhoz, hogy új útra lépjen az 
egyház. Ekkor tette le a posta minden evangélikus lelkészi hivatal asz
talára azt az iratot, amely utat mutatott: Dezséry László egyetemi lelkész 
Nyílt levelét.

A Nyílt levél új megvilágításba helyezte és távlatokban mutatta meg 
egyházunk akkori helyzetét. Feltárta a Horthy-korszak történelmi hátte
rét, megmutatta a társadalmi összefüggéseket majd felvázolta a felszaba
dulás utáni helyzetet, amelyben elmulasztottuk, majd lehetetlenné tet
tük a személycserék alkotmányos elvégzését. Kifejezte ezzel az őszinte 
bűntudatot a múlt tévedései miatt. Ezután a politikai katholicizmus 
(mindszentizmus) térhódításáról szólt egyházunkban. A második részben 
a mai magyar állam természetéről írt. „Az a meggyőződésem, hogy a 
mai magyar forradalmat polgári álláspontról, polgári hangulattal és pol
gári felfogásban nem lehet megérteni. De ez nem jelenti azt, mintha meg 
nem tehetné Isten, hogy minket valami olyanhoz vezessen, amihez hama
rabb kell hozzászoknunk, mielőtt megértenénk.. .  Politikai szempontból 
pedig az a tapasztalatom, hogy polgári mentalitással, attitűddel és kon
cepcióval nem is lehet harcolni sem a kommunista forradalommal. Csak 
egy bizonyos szolidaritásban van meg a lehetőség a beszélgetésre ke
resztyének és kommunisták között.” Utalt arra, hogy a magyar állam 
nagy összegekkel segítette az egyházi újjáépítést és ma is jelentős állam
segélyt ad. Végül rámutatott arra, mit kíván az állam: új embereket a 
vezetésben, elfordulást a restaurációs politikától. A kibontakozás útját a 
következőkben látta: új választások, reformzsinat, anyagilag önellátó 
egyház és helyes kapcsolatok más egyházakkal.

A Nyílt levél hatása rendkívül nagy volt. Sok lelkész érezte meg a 
feltárt problémák belső igazát és még akik nem is értettek mindenben 
egyet Dezséry Lászlóval, kénytelenek voltak elismerni, hogy megállapí
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tásaiban sok igazság van. A kibontakozás eseményei ezután gyorsan pe
regtek. A kerületi felügyelői tisztségeket egymás után betöltötték. Az ál
lammal a további tárgyalásokat most már Turóczy Zoltán és Szabó Jó
zsef püspökök folytatták, mivel közben a budapesti uzsorabíróság Ordass 
Lajos püspököt kétévi börtönre ítélte.

A zsinattartásra az engedély december elején megérkezett és az 
Egyezmény tervezetét egyházunk zsinata 1948. évi december 8-án ünne
pélyesen elfogadta, és annak jogérvényes aláírásával felhatalmazta az 
egyetemes egyházi elnökséget. Ez december 14-én megtörtént, amikor is 
a Magyar Köztársaság kormánya nevében Dr. Ortutay Gyula vallás és 
közoktatásügyi miniszter, egyházunk zsinata nevében Turóczy Zoltán püs
pök és Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő írták alá az okmányt.

Egyházunknak a magyar állammal kötött Egyezménye tulajdonkép
pen kereszteződés, amely megállapítja, hogy a vallásszabadságnak a ma
gyar Alkotmányban biztosított joga az evangélikus egyház életében ho
gyan realizálódik. Ezért először tételesen sorolja fel mindazokat az egy
házi életmegnyilvánulásokat, amelyeket a vallásszabadság körébe tarto
zónak jelöl. Azután az államsegély kérdését tárgyalja az állam és az 
egyház szétválasztásának elvi alapján és kimondja 5 évenként csökkenő 
tendenciával az államsegély megszűnését 1968. december 31-vel. Tartal
mazza az egyházi iskolák államosításának tudomásul vételét és rendezi 
az ezzel kapcsolatos kérdéseket, továbbra is fenntartva az iskolai hitok
tatás eddigi kötelező voltát. Az egyház ígéretet tett, hogy gondoskodik az 
államfőért, kormányért, a népért és annak békességéért mondandó imád
ságról. A még függő ügyeket közös bizottság hatáskörébe utalták.

Az Egyezmény aláírása megnyitotta az utat az egyház számára a 
szocialista életformát választó Magyarországon. Ennek az útnak kimun
kálása azonban még sok küzdelmet kívánt. Világosan meg kellett látnia 
az egyháznak, hogy az államtól való szétválasztás helyes, fontos és 
szükséges, mert csak így végezheti az egyház a maga sajátos feladatát, 
az evangélium hirdetését, a szentségek kiszolgáltatását és a szeretet mun
kát, teljes odaadással és egész szívvel. Amikor azonban a nép egészének 
érdekeiről van szó, szellemi, erkölcsi, anyagi javainak gyarapításáról, 
ennek alapfeltételéről a népünk és az egész emberiség békéjéről, akkor 
ebben az egyház együtt munkálkodik az állammal, mert a felebaráti sze
retet jegyében, jó szívvel szolgálni akar minden embernek. Ebben a szol
gálatában nem elegyíti az állam ideológiáját és a reá bízott evangéliu
mot, mert ez hiba és helytelen lenne. Ezért az egyház nem idegen test
ként él a magyar államban, hanem azon fáradozik, hogy tagjai hűséges 
hazaszeretetben, híven és örömmel teljesítsék állampolgári kötelessé
geiket.

Még az Egyezmény megkötésének hónapjában Turóczy Zoltán püs
pököt választotta élére a Dunántúli, — és Dr. Vető Lajos diósgyőr-vas- 
gyári lelkészt, a Borsod—Hevesi Egyházmegye esperesét a Tiszai Egyház- 
kerület. Ekkor kezdte meg újra működését az Evangélikus Élet című he
tilapunk is, Dr. Gaudy László és Dezséry László szerkesztésében. Mind
ezzel új irányt vett egyházunk élete.

Az 1945—1948. közötti időszak a magyar evangélikus egyháztörténet
nek rövid, de alapvető változást jelentő szakasza. Ez indította el egyhá
zunkat a létét jogi biztosítékokban vélő egyházfelfogástól a szolgáló egy
ház gondolatáig. Ebben a létformában találta azután meg egyházunk jól 
a helyét a szocialista társadalomban.

Tóth-Szöllős Mihály
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A  keresztse — 
m egkeresztelt em ber vagyok

A keresztség a keresztyén gyülekezet életéhez tartozó cselekmény. 
Alapja Jézus Krisztus parancsa, Mt 28, 19—20. A gyülekezet Krisztus aka
ratának engedelmeskedik, amikor gyakorolja a keresztséget. Látható kül
ső jegye a víz. Az egyházi szokások a keresztelésnek többféle formáját 
és néhol nagyon színes liturgiáját őrizték meg. Lényegét nem érinti, 
hogy bemerítéssel, meghintéssel vagy leöntéssel történik-e. Egyházunk 
liturgiái hagyományai alapján a higiéné szempontjainak is leginkább 
megfelelő leöntést gyakorolja.

A keresztség az evangélium hirdetéséhez hasonlóan a Szentháromság 
Isten nevében történik, a Krisztustól kapott parancs alapján. Ő rendelte 
s az ő ígérete fűződik hozzá. Mk 16,16 szerint üdvösségre vivő kegyel
mének az ígérete. Csel. 2,38 szerint a keresztségben kapott bűnbocsánat
hoz a Szentlélek ajándékának ígérete is társul. A keresztségben a kereszt
víz és az ígéretnek ez az igéje szorosan, elválaszthatatlanul összetartozik. 
Luther mondja a Kis Kátéban: „A víz Isten igéje nélkül csak víz és nem 
keresztség. Isten igéjével együtt azonban keresztség, vagyis az életnek 
kegyelemben gazdag vize és a „Szentléliékben való újjászületés fürdője.” 
(Tit. 3.) Ugyanígy Isten igéje önmagában, bármilyen értékes ajándék, még 
nem keresztség. A keresztségben az „Isten igéjével együtt használt víz” 
Isten életújító kegyelmének látható külső jegye. Szándékosan használom 
ezt a régiesnek ható kifejezést a napjainkban általánosabban használt 
jelszó helyett, mert jobban érzékelteti a keresztségben létrejövő szemé
lyes elkötelezettséget, mint a személytelenebb vonatkozású jelszó. Gon
doljunk csak a legszemélyesebb felelősséget feltételező és a legszorosabb 
emberi kapcsolat kialakulására mutató „eljegyez” vagy „jegyben jár” 
kifejezésekre. A jel a hétköznapi beszédben nagyon gyakran szerepel a 
jelképpel azonos jelentésben is, s ezt zavaróbbnak érzem, mint a jegy 
szó régiességét. A keresztségben a vízzel együtt levő ige, Isten jelenlevő 
szava arra figyelmeztet, hogy ezt az „eljegyzést” maga Isten végzi a neki 
engedelmeskedő emberi szolgálaton keresztül, mint ahogy az igehirde
tésben jelenlevő igén keresztül is maga Isten szól a gyülekezethez. A ke
resztelő valóban csak szolga, aki az ő nevében cselekszik.

Az elmondottakkal nincs ellentétben az az exegetikai felismerés, hogy 
az Újszövetség következetesen a Szentháromság nevébe, vagy Krisztus 
nevébe történő keresztségről beszél. Ez a fogalmazás is a keresztségben 
kapott kegyelemről tanúskodik. Isten nevébe oltatunk bele, nevét kapjuk 
és viseljük, hogy ne kételkedjünk abban, hozzá tartozunk, nem vagyunk 
gazdátlanok. Ö maga hoz létre a keresztségben olyan új viszonyt velünk, 
amelynek megtartó, életadó erejében bízhatunk. Luther azt mondja a 
Nagy Kátéban a keresztségről: „Ahol Isten neve van, ott életnek és üd
vösségnek is kell lennie, úgy hogy joggal nevezzük azt isteni, üdvösséges, 
gyümölcsöző és kegyelmet árasztó víznek.” A keresztségben létrejövő új 
viszonyról, azt a szülő és gyermek kapcsolatával kifejezve beszélünk ar
ról, hogy Isten gyermekévé fogad. Pál apostol az újjászületés fürdőjének 
nevezi. Pál apostol Róm. 11-ben található hasonlata is jól szemlélteti, 
amikor Isten kegyelmére a pogányokból lett keresztyéneket úgy figyel
mezteti, hogy őket az olajfába beoltott ághoz hasonlítja.

Volt idő, amikor annak jelképes .kifejezésére, hogy a megkeresztelt új 
viszonyba került Istennel, újjászületett, Isten gyermeke lett, a megke
reszteltnek a kereszteléskor új nevet i,s adtak. Emlékezetünk könnyen
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felidézi pl. ezt a mondatot: Géza fia Vajk a keresztségben az István nevet 
kapta. így kapcsolódott a keresztséghez a névadás. Amikor csecsemőket 
kereszteltek, akikor is a keresztséget tekintették annak az ünnepi alka
lomnak, amikor a gyermek megkapta nevét. Az állami anyakönyvezés 
bevezetése előtt, vagy ott, ahol az egyházi anyakönyvezésnek ma is hi
vatalos állami közokirat jellege van, valóban a keresztel és jelenti azt az 
aktust, amikor egy gyermek hivatalosan nevet kap. így alakulhatott ki 
az a közfelfogás, mely a keresztséget csak a névadás alkalmának tekin
tette s emellett a keresztség tulajdonképpeni tartalma egészen háttérbe 
szorult. A névadás azonban nem tartozik hozzá a keresztséghez. A ke
resztelési liturgiában levő megszólítás nem névadás, hanem valóban meg
szólítás. Benne Isten kegyelmének személyhez szóló és személyes elkö
telezettségre figyelmeztető jellege jut kifejezésre.

Azzal, hogy a kereszjtség Isten nevébe s Vele való új viszonyba von, 
Isten népéhez kapcsol. A „tanítványok” közé sorol. Beleállít a gyülekezet 
közösségébe, ezért a keresztség nemcsak magánügy. A keresztséggel a 
gyülekezet tagjává válunk. A gyülekezet tagjaira pedig a testvéri szere
tet felelőssége hárul. A gyülekezetnék felelősséget kell éreznie a meg
kereszteltért. Elsősorban szülőknek, keresztszülőknek a felelősségét szok
tuk hangsúlyozni, de ebben a felelősségben a gyülekezetnek minden tagja 
osztozik. Ez jut kifejezésre keresztelések alkalmával a gyülekezet imád
ságában is. Ebbe a testvéri szeretetből fakadó felelősséghordozásba kell a 
megkereszteltnék is bele nőnie. Mindez indokolttá teszi, hogy a keresz
telés, mint a gyülekezetei érintő, örömteli, de ugyanakkor felelősséget 
követelő cselekmény, a gyülekezeti istentisztelet keretében történjék.

A keresztség egyszeri cselekmény. A megeredt ágat újra otani nem 
kell, a levágottat ék elszáradtat pedig nem lehet. Istennek a keresztség
ben felettünk felhangzó elhívó szava egész életünkre érvényes. Érvényét 
a megkeresztelt ember hitetlensége sem teszi tönkre, és megismétlését a 
legmegrázóbb megtérési élmény sem teszi szükségessé. Ugyanígy, a ke
resztség érvénye független a keresztelő hitétől vagy hitetlenségtől is, ha 
azt Krisztus rendelése szerint végzik. A keresztségben nem a személyi 
feltételek, hanem Krisztus parancsa a döntő. Az elmúlt évszázadok ke
resztelési gyakorlatában egészen természetes volt a szükségkeresztség. 
Ezt rendszerint a szülésznők végezték azokon az újszülötteken, akiket 
gyengéknek, életképteleneknek találtak. Ma már a gondos kórházi ellá
tással, a csecsemőhalandóság százalékának leszorításával szükségkereszt
ség alig fordul elő. De az ilyen keresztség egész életre kiható érvényes
ségéhez sem fér kétség.

A keresztségben kapott kegyelmet az ember hittel ragadhatja meg. 
Nemcsak a keresztségben kapott ajándék nagyságára, de súlyos felelős
ségünkre is figyelmeztet Krisztusnak a keresztséghez fűződő ígérete: 
„Aki hisz és imegkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozi'k.” (Mk 
16,16) De bármily nagy is az ember felelőssége, azt világosan kell látnunk, 
hogy a „hitem nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget”. „A kereszt
ség nem lesz attól érvénytelen, ha nem fogadjuk be, vagy nem hasz
náljuk helyesen, mert . . .  nem a hitünktől, hanem az igétől függ.” (Nagy 
Káté) Nem hitem erejében, hűségében kell bíznom, hanem Isten szere- 
tetében, kegyelmében és igéjében. Ha bízom Isten szeretetében, bízom a 
keresztségben kapott ígéretében és cselekvésében is. Ugyanakkor, „hit 
nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni 
kincs.” (Nagy Káté) Hitem felismeri a keresztségben kapott ajándékot és 
bízik az ajándékozó istenben.

A reformáció korától jelentkezik az ún. újrakeresztelő irányzat, mely
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a keresztségnél a hit elsődlegességét hangsúlyozza, ezért elveti a gyer- 
mekkeresztséget s csak a hitvallást tevő felnőtteket kereszteli meg, ili. 
kész őket újrakeresztelni. Korunkban a baptista egyház s általában a 
szabadegyházi közösségek képviselik ezt a felfogást. A pünkösdisták pl. 
a „víz keresztségével” szemben a „Lélek keresztségének” az elsődleges
ségét hangsúlyozzák. Általában minden rajongó mozgalom szívesen ma
gáévá tesz hasonló felfogást. Napjainkban a Nyugaton elterjedt és sokáig 
nehezen felmérhető Jesus people mozgalom tolódik pl. egyre határozot
tabban a pünkösdizmus irányába.

A legutóbbi évtizedekben német nyelvterületen elevenedett fel pro
testáns lelkészek között a gyermekkereszjtséget helytelenítő és annak gya
korlását megtagadó irányzat. E mozgalom teológiai hatását Barth Ká- 
rolytól kapta, ki jellegzetesen református teológiai alapállásból a kereszt- 
ségben jelképes cselekedetet lát: „A  keresztyén keresztség lényegében 
a képmása az ember megújulásának Jézus Krisztus halálában és feltá
madásában a Szentlélek erejével megvalósuló részvétele által.” (Lelki- 
pásztor 1971. 9. 520. 1.) A kereszség képmásként való felfogása, tehát 
szimbolikus értelmezése révén a megújulás, a hit kap hangsúlyt. Ez a fel
fogás logikusan vezet a hit megvallását feltételező felnőttkeresztség he
lyesléséhez és a gyermekkeresztség elvetéséhez.

A vízbemerítés önmagában lehet jelképes cselekedet, a keresztség 
azonban nem marad jelkép. Isten valóságos cselekvése az, melynek „ható
ereje, cselekedete, haszna, célja az, hogy üdvözítsen” . (Nagy Káté) A 
jegygyűrű is önmagában szimbolizálhatja a szeretet végtelenségét, attól 
kezdve azonban, hogy valakinek az ujjára húzzák, azt tanúsítja, hogy a 
szeretet erejével valakihez hozzákapcsolódott az élete, foglalt, azé aki el
jegyezte. A keresztség is arról a szeretetről tanúskodik, amellyel Isten 
az életünket magához kapcsolta. Ahogy ez a szeretet valóság, úgy el- 
jegyző cselekedete is az. Luther mondja Rm 6-ról: Pál apostol „össze
kapcsolja Krisztus halálát, feltámadását és a mi keresztségünket, hogy 
keresztségünket ne csupán üres jelképnek tartsuk, hanem olyasminek, 
amiben benne van Krisztus halálának és feltámadásának ereje. S ez 
azért van, hogy bennünk is végbemenjen mindkettő: a halál és az élet.” 
Jer, örvendjünk Keresztyének, Győr, 1944, 280. 1.) Rm. 6,12 : „Meghal
tatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 
A keresztségben kapott kegyelem mindenképpen megelőzi a mi hitünket, 
mint ahogy az evangélium is Isten életünket megelőző szeretetét hir
deti. Isten szeretete, a Krisztusban kapott kegyelem azonban életünk 
megtartó és formáló erejévé válhat. így lesz valósággá a bűnbocsánat 
naponkénti elfogadása, bűneink naponkénti halálba adása és a Krisztus
ban való élet.

A Schmalkaldeni Cikkekben Luther a keresztséget az evangélium 
egyik formájaként említi. Benne Isten kegyelme gazdagon árad. Valóban, 
a keresztség az evangéliumnak legszemélyesebben megszólító formája. A 
keresztvíz az a külső jegy, amibe a hit fogódzhat, hogy a keresztelésnél 
elhangzó ígéret személy szerint a megkereszteltnek szól, s a látható em
beri cselekedeten keresztül maga Isten jegyez el, von új viszonyba, fogad 
gyermekévé.

Ismételten felvetődik, azért nem térhetünk ki a kérdés elől, hogy mi
lyen feltételek mellett lehet a keresztséget kiszolgáltatni?

Abból a lutheri értelmezésből, hogy a keresztség az evangélium egyik 
formája, magától következik, hogy ahogyan az evangélium hirdetésének 
nincsenek hithez kötött feltételei, mert maga az evangélium munkálja a 
hitet a Szentlélek által, úgy a keresztség kiszolgáltatása sem köthető fel
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tételekhez. Ahol kérik a keresztséget, ott Krisztus parancsának engedel
meskedve ki kell szolgáltatni abban a reménységben, hogy a keresztség 
és Isten kegyelmének benne hangzó ígérete nem hiába történik. „Ahol 
az ige szól és hallgatják és a keresztséget kívánják, ott parancsod van 
arra, hogy kiszolgáltasd a keresztséget fiatalnak és öregnek egyaránt” — 
mondja Luther. (Lelkipásztor 1971. 521. 1.)

Ahogy az evangélium hirdetéséhez nem lehet, úgy a keresztség kiszol
gáltatásához is helytelen hozzákapcsolni az egyházfegyelmezés kérdését. 
A keresztség evangéliumi jellegétől idegen az ilyen felfogás. Az nyilván
való, hogy a hirdetett evangéliumhoz hasonlóan a keresztséget is sokan 
semmibe veszik, megvetik, de ha előfeltételévé tesszük a hitet, ki tudja 
megállapítani, hol van az a hit, amelyik „megérdemli”, vagy fel tudja 
fogni Isten kegyelmének a keresztségben kapott ajándékát. Külső fel
tételek megtartása még nem jelenti, a fegyelmező eljárás pedig nem tudja 
megszerezni és biztosítani az Isten kegyelmét hálásan fogadó hitet. — 
Feltételeznünk kell, hogy azok, akik kérik a keresztséget vágyódnak Isten 
bűnbocsátó szeretete után, s gyermekeik életét is ennek a szeretetnek a 
megtartó erejére szeretnék bízni. Nem. a keresztség visszatartása, hanem 
a keresztség tartalmának megismertetése és a Krisztusban kapott kegye
lem hirdetése a feladatunk.

Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Krisztus parancsa szerint a 
tanítvánnyá tételhez nemcsak a keresztség, hanem a tanítás is hozzátar
tozik. Az Újszövetségben többször olvashatunk olyan tudósítást, ahol a 
keresztséget nem előzte meg sem hitvallás, sem előkészítő oktatás. Az 
evangélium egyszeri meghallása és elfogadása után részesültek emberek 
a keresztségben. Ez azonban abban a reménységben történt, hogy folya
matosan figyelnek Isten igéjére, foglalkoznak vele, tanulják azt, hisznek 
benne és követik, hogy ragaszkodnak Krisztushoz és tanítványai marad
nak. Az igehirdetés és a tanítás ma is hozzátartozik a gyülekezet éle
téhez. A keresztségre jelentkezőket, vagy a gyermekkeresztséget kérőket 
figyelmeztetni kell Jézus szavára és felelősségükre, arra is, hogy a ke- 
resztséghez az egész életre kihatóan szorosan hozzátartozik az Isten igé
jére figyelés és annak tanulása. Ez az a terület, ahol a szülők, kereszt- 
szülők és a gyülekezethez tartozók felelősségére igen nagy hangsúly esik. 
Nem kérkedő ajándékok bizonyítják a gyermek iránti szeretetet és fe
lelősséget, hanem az érte elhangzó imádságok, Isten szeretetének és a 
keresztségben kapott kegyelemnek a megismertetése, Isten iránti biza
lomra és Isten előtti felelősségre nevelése.

A hit Isten Lelkének ajándéka, ö  azonban embereket használ fel ar
ra, hogy embertársaik szívébe hitet ébresszen, hiszen az evangéliumot is 
emberi ajkakkal hirdettéti és szeretetének az ereje és öröme „szívből 
szívbe” árad. Lelkének ajándéka mind az evangélium hirdetéséhez, mind 
annak befogadásához szükséges. Ezért a kereszteltetőket nemcsak arra 
kell figyelmeztetni, hogy a megkereszteltet Isten szeretetének ismeretére 
kell nevelniük, hanem arra is, hogy nekik maguknak is az evangéliumot 
kell a szívükben hordozniok, mert különben képtelenek lesznek vállalt 
kötelezettségüknek eleget tenni. Ha valaki nem fogadja hittel Isten sze
retőiét, a keresztségben kapott kegyelmet is eltékozolja. Erre figyelmez
tet Jézus szava: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet 
be az Isten országába.” (Jn 3,5.)

Megkeresztelt ember vagyok.
Jóllehet csecsemő voltam, amikor megkereszteltek s nem tudatos hittel 

kértem a keresztséget, mégis abban a bizonyosságban élhetek, hogy Is
ten gyermeke vagyok. A keresztség által ennek jegyét kaptam és hordom
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magamon. Keresztségem annak bizonysága, hogy Isten személy szerint 
felém is atyai szeretőiével fordul s azt akarja, hogy erős hittel merjek 
bízni ebben a szeretetben. Ha kétségek gyötörnek Hozzá meneküljek, 
imádságom őt keresse. Szavára figyeljek és keressem az engedelmesség
útját.

Arra, hogy a keresztségben kapott szeretethez mindig visszatérjek, 
nekem van szükségem, mert a keresztség által Isten kiválasztottja va
gyok ugyan, de nem kivételezettje. A keresztség nem veszi le rólam napi 
munkám terhét, az élet gondjait, döntéseim és tetteim felelősségét, de 
ösztönöz, hogy hitben járjak, tetteimet és magatartásomat mennyei Atyám 
szeretetét ismerő lelkiismeretem határozza meg. „A keresztséget tehát 
mindennapi ruhánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk állandóan, 
hogy mindenkor a hitben és annak gyümölcseiben éljünk.” (Nagy Káté)

Közismert a Lutherról szóló hír, hogy kétségei idején, mint Isten 
szeretetének bizonyságát felírta maga elé e mondatot: Meg vagyok ke
resztelve! Amikor az élet gondjai és kísértései közt elbizonytalanodom, 
nekem is jobban bele kellene fogódznom keresztségem tényébe s a benne 
kapott kegyelembe, hogy számomra is ismételten hitem megújító erő
forrása lehessen ez a mondat: Meg vagyok keresztelve, Isten gyermeke 
vagyok!

Keresztségem megtérésre kötelez. Isten felettem kinyilvánított szere- 
tete és akarata arra késztet, hogy szembeszáll jak bűneimmel, tudatosan 
is küzdjek ellenük. Mind ez a felismerés, mind ez a készség csak akkor 
születhet meg bennem, ha őszinte bizalommal tudok Istenre tekinteni. 
Ha hittel tudom fogadni azt, amit Ö bűneim bocsánatáért véghezvitt, 
ha hiszek Krisztusban és a benne kapott evangéliumban. Az, hogy ke
resztségem belekapcsol Krisztus halálába, a benne kapott bűnbocsánatot 
jelenti számomra. Feltámadása, bűn és halál feletti győzelme pedig ne
kem is az „új életben járás” reménységét adja. „A vízbe merülés és újra 
kiemelkedés jelzi a keresztség erejét és hatását. Ez pedig nem más, mint 
az ó-ember megölése s az új ember feltámadása: e kettőnek kell tör
ténnie bennünk egész életünkön át.” (Nagy Káté) Keresztségem mennyei 
Atyámnak azt az akaratát is jelenti számomra, hogy Tőle el ne szakad
jak. Mivel bűneim mindig a Tőle elfordulást jelentik életemben, akarata 
csak úgy juthat érvényre, ha egész életem megtérés lesz. Keresztségem 
erre az egész életen át tartó kapcsolatra indít el, amelyet végigkísér az 
őszinte bűnbánat és a bűnbocsánat cselekvésre ösztönző hálás öröme. 
Bűneimmel nemcsak Isten és önmagam ellen vétek, hanem embertársaim 
ellen is. Ezért Isten bűnbocsátó kegyelme és az én megtérésem sem csak 
önmagamért van, a megtérés embertársaim felé fordít. Meg kell tanul
nom, Isten nemcsak az én Atyám, hanem a mi Atyánk, Krisztus nem
csak az én Megváltóm, hanem a mi Megváltónk. Isten iránti szeretetem- 
től elválaszthatatlan embertársaim szeretete. Keresztségem sem csak az 
én kiváltságom, mert Isten szeretete minden nép, az egész világ felé for
dul. Ezért megtérésem nemcsak Isten iránti mindig nagyobb engedelmes
ségre, hanem ebből következően embertársaim iránti hűségesebb szolgá
latra is ösztönöz.

Keresztségem által a gyülekezet tagja vagyok. Beletartozom az egyház 
közösségébe, melynek összetartó ereje Isten igéje és Szentlelke. Abban 
a küldetésben is részes vagyok, amelyet Krisztus tanítványainak, egy
házának adott. A Benne kapott bűnbocsánat és kegyelem által szolgá
latra kötelezett ember vagyok. Isten iránti hálámról, Belé vetett hitem
ről embertársaim iránti magatartásom vall. Keresztségem személyes jel
lege kötelez arra, hogy Isten igéjét teljes figyelemmel hallgassam, szere-
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tétét helyesen értsem és szolgálatomat felelősséggel vállaljam. A gyüle
kezet az a hely, amely számomra a szolgálat iskolája lehet, itt válhat 
tudatossá szolgálatra kötelezettségem. Az is, hogy Isten szeretetének a 
keresztségben kapott bizonyossága nemcsak a gyülekezet tagjai felé kö
telez szolgálatra, hanem minden embertársam felé is.

Ebben a tanítványi küldetésben elsősorban az evangéliummal való 
szolgálatra vagyak elkötelezett. Isten szeretetének örömhírét, ahogy azt 
Krisztus halálában és feltámadásában kaptam tovább kell adnom. Isten 
ezért is adja nekem a Lélek ajándékát. De az evangéliumnak csak ott van 
ereje, ahol az embertársaim életkérdéseibe, problémáiba vág bele. Ezért 
ennek a szolgálatnak konkrétnak és segítőkésznek, élesszeműnek és bá
tornak, tisztának és előremutatónak kell lennie. Ehhez szorosan hozzá
tartozik az is, hogy mind az irgalmasság cselekedeteinek, mind a mások 
javát munkáló magatartásomnak a hirdetett igével összhangban levő, 
a tanítványi küldetésből fakadó szolgálatnak kell lennie.

Megkeresztelt ember vagyok. Isten elhívásának jegyét és Megváltóm 
nevét viselem. Hitem és magatartásom vall arról, hogy felistmertem-e a 
keresztségben kapott ajándék értékét és megértettem-e elkötelezését, Pál 
apostol szava figyelmeztető intésként áll keresztségben eljegyzett életem 
felett: „Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg. Krisztust öltözzétek fel.” 
(Gál 3, 27.)

Magyar László

Szolgálatunk
az urbanizáció folyamatában

Az urbanizáció szükségszerűen történelmet formáló társadalmi folya
mat. Minden az újkori társadalom egészére jelentős változás az iparilag 
— az adott kor lehetőségeinek megfelelően — fejlett városokból indult 
el. Az ipar fejlődése maga is társadalmi és történelmi fejlődés szük
ségszerűségéből ered. Egyrészt a társadalmi fejlődés hozza létre az ipart, 
ugyanakkor az ipari munkásság a társadalmi fejlődés meghatározója.

Azt az össztársadalmi programot, amelyet szocializmusnak hívunk, 
maga a munkásság hozta létre mint programot és valósítja is meg.

Egyszerre volt a város a szellemi és kulturális élet központja, és az 
ipari munkásság, mint a legjelentősebb társadalmi osztály központja. A 
szocializmus eszméje is az urbanizálódó munkásság körében született meg 
és talált termő talajra.

Az urbanizáció társadalmi folyamat eredménye
Ügy tartjuk, hogy az urbanizáció társadalmi folyamat eredménye, 

ugyanakkor a társadalom fejlődésének meghatározója is. Ahogyan fej
lődött a társadalom, úgy fejlődött az ipar, és vált egyre erőteljesebbé az 
urbanizáció. Ugyanakkor pedig az urbanizáció határozza meg a társa
dalom további fejlődését.

Ahhoz, hogy megértsük az urbanizáció fogalmát, a történelem folya
matába kell belehelyezni, mint adott történelmi fázist. Az urbanizáció 
minőségi társadalmi előrelépés, A nomádságból a feudalizmusba minősé
gi előrelépés történt. A feudalizmusból a kapitalizmusba szintén ez tör
tént. Valamint a kapitalizmusból a szocializmusba lépés minőségi előre
lépés!!
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Amikor ma Magyarországon, az urbanizációról beszélünk, két dön
tő tényezőt kell figyelembevenni: (1) az indusztrializáció — szerte a vi
lágon megvan. (2) sajátos tényező emellett, hogy ez a szocializmus kere
tein belül történik! Ezért értünk mást az urbanizáció alatt a kapitalista 
társadalomban és mást a szocialista társadalomban. Noha külsőségekben 
esetleg meg is egyezik a kettő!

Tévedés azonban az urbanizációt, mint társadalmi megrázkódtatást 
nézni és annak csak a negatív megnyilatkozásait vizsgálni. Bár minden 
alapvető történelmi változás megrázkódtatás is.
A magyar állam kialakulása

a nomád társadalomból a feudális társadalomba történt előrelépés 
volt. Az akkor hozott királyi törvények tanúskodnak arról, hogy ez a 
tény milyen megrázkódtatással járt. (István, László törvényei barbár
nak tűnő törvények voltak). A nomád társadalomban kialakult erkölcsi 
normákat a társadalom jórésze nem tudta átültetni az új történelmi hely
zetébe. Tudatilag fázis-lemaradásba kerültek. A bűnözési hullám és a lá
zadások elharapózása nem azért következett be, mert „megszállta őket 
az ördög” , hanem egyszerűen nem tudtak beleszokni abba az új helyzet
be, hogy nekik állandó lakóhelyük van és nem kerekedhetnek fel — aho
gyan addig tették, és nem mehettek oda, ahová vitte őket a lovuk! — 
Több generációra volt szükség ahhoz, hogy ez az állapot a tudatukban 
is normálissá váljék és az új társadalmi helyzetben kialakuljanak a tár
sadalmi együttélés új normái!

A kapitalizmus jelentkezése nem jelentette a feudális társadalom 
gyökeres eltűnését az új fázisban. A kialakult feudál-kapitalizmus nem 
jelentett gyökeres megrázkódtatást, hiszen párhuzamosan élt a feudaliz
mus és a kapitalizmus.

Amikor azonban a szocializmus váltotta a feudál-kapitalizmust, ez a 
megrázkódtatás nem volt olyan látványos, mint amikor a nomád rendet 
váltotta a feudalizmus. Nem következhetett be ez a megrázkódtatás el
sősorban azért, mert a szocializmus létrejötte a társadalom legjelentő
sebb rétegének, a munkásságnak a célkitűzése volt és ez a célkitűzés 
szem előtt tartotta az össztársa dalom felemelkedésének szándékát. A cél
kitűzés irányítása és megvalósítása az iparilag fejlett centrumból, a vá
rosból történik.

A szocializmus megvalósítása folyamat. A szocializmus építése folyik 
ma. Az alap, mint az építés tárgyi feltétele adott — a termelőeszközök 
össztársadalmi tulajdonba vételével. A szocializmus építésének dön/tő 
tényezője, a tudatformálás azonban most van kialakulóban (közösségi 
gondolkodás).

Az urbanizáció és a tudat
A technikai urbanizálódás máris sokkal előbbrehaladöttabb, mint az 

urbanizációs környezetben élő emberek jórészének tudata. Tehát fázisle
maradásban van a tudata és erkölcse ahhoz képest, amit ez a helyzet 
megkívánna.

Az a helyzet állt elő, hogy adottak a kommunális körülmények: la
kás, villany, gáz, víz, stb. — tehát a lakóhely fel van szerelve minden
nel —, de a közösségi életformát és tudatot nem lehet oda technikailag 
beépíteni. Adott a lakás, de ezt otthonná kell tenni! De az otthonon nem 
izolált egységet értünk, hanem tágabb közösségi életet, ahol emberekkel 
vagyunk együtt — lakótársak! Akik végeredményben együtt élvezik az 
urbanizáció adta lehetőségeket, többletet.
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Az urbanizáció történelmi, társadalmi szükségszerűség
Az urbanizációval együtt jár az a folyamat, Ihogy a centrum vonzza 

az embereket. A mezőgazdaság iparszerű fejlődésével jelentős munkaerő 
szabadul fel a mezőgazdaságban. A nagyteljesítményű mezőgazdasági gé
pek és racionális nagyüzemi szervezés feleslegessé teszi a fizikai munka 
nagy részét. Mi lett volna, ha falun marad a mezőgazdaság gépesítésével 
és nagyüzemi átszervezésével feleslegessé váló munkaerő? — Ugyanakkor 
mi lett volna, ha a rohamosan fejlődő ipar nem kapja meg a feltétlenül 
szükséges munkaerő-utánpótlást? — Lényegében tehát a munkaerő tár
sadalmi méretű átcsoportosítása történt.

Hogy mégis a miagyar viszonyok között az urbanizáció mennyire elké
sett a fejlettebb külföldhöz képest, mutatja a századfordulón és a század 
elején a mezőgazdaságban feleslegessé vált 1,5 milliónyi ember kivándor
lása. — (Egykori könyveim: A paraszti életforma csődje). — Az elma
radott ipar azt a munkaerőt nem tudta felvenni és alkalmazni!

A centrumnak tehát ez a vonzása történelmi-társadalmi szükségsze
rűség! Ha az urbanizációt a társadalmi fejlődés egyik folyamatának te
kintjük, akkor a velejáró tényezőket is annak kell tekintenünk. Tehát 
azt, hogy az ipar és a lakosság a nagy városközpontokban összpontosul. 
A problémát az jelenti, amikor valaki felelőtlenül hagyja ott a faluját és 
ugyanilyen felelőtlenül érkezik a városba!

Mit értünk ez alatt a felelőtlenség alatt?
„Meguntam az életemet, felmegyek Budapestre” — énekelte a régi 

sláger. Tehát az az életfilozófia az a felelőtlenség, amikor valaki élvezni 
kívánja a város-adta anyagi lehetőségeket, az urbanizáció eredményeit, de 
ehhez erkölcsileg még nem vált éretté az illető. Nem is beszélve arról, 
hogy nem is járult hozzá!

Az erkölcsi éretlenség, vagy fázislemaradás több oldalról észlelhető. 
Egy közös vonása van: izolálódni a társadalomtól. — A társadalom van 
értem!

Ez a gondolkodásmód érvényesül akkor, amikor az urbanizáció ered
ményeit arra igyekszik felhasználni az illető, hogy a társadalom fölé 
emelkedjék. Úgy érzi, a társadalomnak az a feladata, hogy őt az urbani
záció eredményeivel ellássa, jól tartsa, sőt bőséggel ellássa és mintegy a 
társadalom fölöttivé emelje. — Abban az esetben helyes ez a gondolko
dás, ha maga is tudatos progresszív alkotórészévé akar válni ennek a 
társadalomnak. Különben erkölcstelen^ sőt embertelen és társadalomel
lenes. — Felelőtlen az illető, mert azt gondolja, hogy az élet egy nagy 
kaland és a társadalom szabad vadászterület.

Ez a felelőtlenség más oldalról abban jelentkezhet, hogy a társada
lom alá süllyed az illető. Bűnözésből akarja fenntartani magát. — Éppen 
a város-adta lehetőség ingathat meg erkölcsileg labilis személyeket.

A fázislemaradás egyik leggyakoribb megnyilatkozása azonban az 
elszemélytelenedés. Ez abból ered, hogy az illető amikor a falujából, 
előbbi lakóhelyéről eljött, maga mögött hagyott egy más kialakult sze
mélyi közösséget. Az új lakóhelyén azonban nem várja egy ilyen kiala
kult, személyes kapcsolatokkal meghatározott emberi közösség. Arra pe
dig képtelen, hogy az eredeti közösségét új helyén kialakítsa maga kö
rül. Ezért inkább bezárkózik. Ennek eredménye pedig csak egy lehet: a 
magány! Például a TSZ-ben, a falusi munkakollektívában ismertek a csa
ládi körülmények is. A családban viszont állandó napirendi téma a 
munkakollektíva. — Tehát itt általános személyes kapcsolat van. Ami
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kor kikerül az illető ebből a környezetéből és azt mondtuk, hogy bezár
kózik, ez nem jelenti az egyedüllétet. Ugyanis a család, mint a legele
mibb emberi közösség elengedhetetlenül körülötte van, de kevés ahhoz, 
hogy mint szmélyiség tudjon élni az ember a környezetében! A kör
nyezethez ugyanis a családon kívüli emberekkel való személyes kapcsolat 
is tartozik.

Amikor valaki a város felé vonzódik, ez nem jelent szükségszerű 
menekülést a faluról, vagy kisvárosból! Amennyire megvan a negatívu
ma annak, hogy a személyes ismeretség köre tág a faluban vagy kisvá
rosban, ehhez képest mérhetetlen az előnye ennek a személyes, embertől 
emberig hatoló ismeret-kapcsolatnak! Ha pletykálnak is róla, de mint 
személyiséget tartják számon és ami még fontos, hogy személyek tartják 
számon!

A városban szembetalálja magát azzal a ténnyel, hogy ott intézmé
nyek tartják számon: lakónyilvántartó, villany-, víz-, gázszámla, HKI, 
stb. Még az egyházát is ilyennek tartja, ha egyáltalán nyilvántartják ott, 
illetve tudnak róla! — Itt nem az intézmények ellen szólunk, hiszen az 
urbanizáció velejárója az intézményes gondoskodás, de ott nem talál köz
vetlen emberi kapcsolatot az illető és ez a lényeg!

A másik pedig az, hogy amikor az illető keresi ezeket az intézmé
nyeket, maga is személytelenül érintkezik az intézményekkel.

A megoldás ott kezdődik, hogy nem újabb intézményektől várja ma
gányossága feloldását. Olyan erkölcsi szintre kell emelkednie, hogy ben
ne, mint személyiségben kialakul az összetartozás tudata, a szolidaritás a 
másik emberrel. Kezdeményez. Emberi kapcsolatot kezdeményez kialakí
tani, kiépíteni. Magatartása ne mindig csak válasz legyen mások köze
ledésére, hanem kezdeményező, emberi közeledést mutató legyen.

A kérdés egyházi lebontása
Miután egyházunk a magyar társadalom szerves része, ezért azok a 

problémák, amelyek társadalmunk egészét érintik, egyházunkat is érintő 
és foglalkoztató kérdések. Az urbanizáció pedig ilyen kérdése társadal
munknak, tehát egyházunknak is. Az urbanizáció össztársadalmi kérdés, 
ezért ez a kérdés nemcsak a városi gyülekezetek és lelkészek kérdése, 
hanem egész magyarországi evangélikus egyházunk kérdései

A lelkész személyes kérdése
Fontosnak ítéljük, hogy itt nemcsak a gyülekezetek problémájáról 

van szó, hanem a lelkész személyes kérdéséről is. Ugyanis nem közöm
bös az, hogy mit vall a lelkész az urbanizációról. Hogyan vélekedik erről 
a társadalmi kérdésről. Már azért sem, hiszen őt is érintő folyamatról van 
szó!

De gondoljunk arra is, vajon képes-e elemezni azt a kérdést, amit az 
urbanizáció jelent? Ha ugyanis csak a külső jelenségeket nézi, akkor az 
kétféleképpen értékelhető. Az új emeletes ház, a modem lakótelep te
kinthető szolgálatának akadályaként, ami pedig tulajdonképpen előbbre 
vitte azoknak az embereknek az életét, életkörülményeit, akik ott élnek. 
A villany, rádió, tv, autó, vízvezeték nem csupán a 'háziáhítatot szün
tette meg és a pasztarális munka egyik akadályává lett, hanem egy új 
vallásosság lehetőségét is hordja magával. Ahogyan a faluhelyen a val
lásos életnek megvan a kialakult ritmusa, úgy az új körülmények kö
zött, a városon is megvan az új vallásos élet, de ez más, mint a falun
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volt. Ezért ha ott valaki mást talál, nem mondhatja, hogy ott nincs sem
mi, mert van, csak más, mint a falun kialakult forma!

Ezt az újat kell megtalálni és továbbfejleszteni! Az életkörülmények 
közé került embernek új volt maga az a létforma, amibe került. Ezért a 
vallásos életben is új formát talál, ami nem jelenti a régi elvetését, de a 
régi átalakítására feltétlenül szüksége van a beilleszkedés szempontjá
ból!

A lelkész gondolkodjék azokról, akiknek szól!
Tehát a lelkész nocsak a bibliai textusokon gondolkodjék, hanem 

gondolkodjék azokról is, akiknek szól. Necsak a bibliai tanításon gondol
kodjék, hanem azokon is, akiket meg akar közelíteni a tanításával.

A verbális inspiráció alapállásából, direkt igehelyek kiragadásával az 
urbanizáció problémáját megoldani nem lehet, A naiv biblicizmus a prob
léma megkerülése. Az írásban is felvetődik az urbanizáció problémája, 
de az az adott kor urbanizációs problémáját veti fel, és a vele szemben 
alkalmazott prófétai elítélést nem vállalhatjuk i— sem az akkori kor, 
sem a magunk korával szemben. (Ámos próféta).

Az urbanizációról a lelkész pozitív és negatív előítéletek nélkül töp
rengjen. Ne rajongjon a városért, de ne is ítélje el a várost — elrugasz
kodva a valóságtól, vagy visszasírva a falut — végeredményben idealizál
va a várost, illetve a falut.

Vállalja a pasztorális szolgálatot. A faluhelyen az urbanizáció által 
„megbontott” zárt közösségben: nem ragaszkodva a falu régi formáihoz, 
formalitásaihoz (páter familias), de vállalja ugyanezt a városon is az ott 
még ki nem alakult gyülekezeti közösségben, Ugyanis a városon a gyü
lekezet nem mindig közösség!

Az igehirdetését sem tudja a lelkész ugyanis konkréttá tenni enélkül 
a személyes pásztori megismerés nélkül. Tehát szükséges az, hogy megért
se, mi a város, mit jelent városban élni, mi az urbanizmus, milyen lel
ki behatásai vannak ennek, azaz ismernie kell azt a lelki szituációt, amit 
a város jelent. De pozitív és negatív előítéleték nélkül értse meg, hogy 
mi van körülötte! Sőt azt, hogy miben van, miben él! — Elképzelhető, 
hogy jól érzi magát a városban, élvezi azt a környezetet, tehát azt, hogy 
városi ember, de mint lelkész a városban nem találja fel magát, s a gyü- 
lekezetépítésben nem tud eredményesen tevékenykedni.

.Kiindulásként a lelkésznek úgy kell elfogadnia a gyülekezetét, aho
gyan van! Nem nullpontról, a semmiből indul a szolgálata. A gyülekezet
nek múltja van. Nem ugart tör. Nem szűzföldet tör, amikor odakerül. 
A gyülekezetei úgy elfogadni, ahogyan van, az annyi, hogy annak tag
jai a társadalom különböző helyein tevékenykedő, különböző behatások
nak kitett egyének végeredményben, tehát a gyülekezet tagjai a társada
lom tagjai is! A gyülekezet tagjai nem tudják magukat függetleníteni a 
társadalomtól akkor, amikor az egyház tagjai. Sőt nem is akarják! Ez 
lehetetlenség is lennie. A gyülekezetben velük együtt ott van a társada
lom — örömeivel, gondjaival, célkitűzéseivel, stb. Amikor gondolkodik a 
gyülekezetről, akkor a gyülekezetben maradva hordozza a társadalom 
gondjait, élvezi örömeit. Amikor a megoldást keresi, akkor együtt ke
resi azt a társadalommal, de bennmaradva a gyülekezetben, nem kilép
ve onnan! — Jól értelmezve tehát társadalmi feladata a lelkésznek a 
gyülekezeten belül adódik. Ez nem jelenti azt, hogy más társadalmi fel
adatot nem vállalhat, pl. HNF. De jelenti azt, hogy elsősorban a gyüle
kezetben kell a feladatot vállalni és végezni! Ez adódik abból a tényből, 
hogy az egyház benne él a társadalomban. Ezért az urbanizáció adta kér
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dések. gondok nem kimondottan evangélikus egyházi kérdések, hanem 
társadalmunk egészének kérdései!

Ennek következetes végiggondolása, végigtusakodása a gondolkodás 
diakóniája!

Amit a lelkész végiggondolt, az igehirdetésben kell azt kifejezésre 
juttatnia

Mindazt, amit így következetesen végiggondolt, végigtusakodott, vé
gigelemzett, amit az urbanizáció jelent, amiben a városi ember van, ami 
a városi ember lelki szituációja, mint szolgálatának legfontosabb meg
nyilatkozásában: az igehirdetésben kell kifejezésre juttatnia.

Az új tartalmú igehirdetésnek meg kell találni a nyelvi kifejezésfor
máját is. Lévén a liturgia egész magyarországi evangélikus egyházunk
ban egységes, az igehirdetés az a funkció, amelyben tükröződik a diakó- 
nia az urbanizációban.

Nemcsak azt jelenti, hogy szakítanunk kell az „apanyelvvel” — csak 
az Atyaisten értse azt, amit mondunk —, hanem át kell térnünk az 
„anyanyelvre”, ahogyan azt Luther a bibliafordító elvéről mondta. Köz
érthető legyen. Ez is diakónia!

Aki megkísérelte kihagyni a ma már nem használatos szavakat és 
fordulatokat, csodálkozva tapasztalta, hogy közelebb tudott férkőzni az 
igehallgatókhoz. Ez is diakónia!

Az igehirdetés tartalma legyen modern, mai problémákról a mai 
embernek szóló. A modernség nem az erőltetett zsargont jelenti. Ha a 
„Halotti beszédet” lefordítjuk mai jasszra, attól az még nem lesz mo
dern! 2. Minden elhangzó igehirdetést azonos felelősséggel kezeljünk. 
Nem „fusd munka” a kazuális igehirdetés. Ez az az alkalom, amikor sok
kal tágabb gyülekezethez jut el az evangélium és ezt nagyon meg kell 
becsülnünk. Ilyenkor a jelen egyház mellett a múlt és jövő egyházának is 
szolgálunk.

Az igehállgató az igehirdetésből érezze a lelkész diakóniáját. Azt te
hát, hogy személyes felelősséget érez az ige minden hallgatója iránt. Az 
együttérző szerepét tükrözze az, amit mond. Ez a szeretet akkor éri el 
a célját, ha a hallgatót bekapcsolja az élő gyülekezetbe. Ehhez nem elég 
a hibákat feltárni. Ugyanis a társadalmi felelősség nem merülhet ki a 
negatív kritizálásban, hanem az igehirdetésben megnyilvánuló szolgáló 
szeretet segíteni akarását mutassa meg. Legyen mindig pozitív. Ne tá
vozzon a hallgató azzal a rossz közérzettel, hogy itt jól beolvastak ne
kem, vagy a társadalomnak, hanem azzal mehessen haza, hogy amit hal
lott, az a szeretet diagnózisa volt és reális pozitív útmutatást is kapott! 
— Itt sem kerülhető meg a gondolkodás diakóniája!

Az ilyen pozitív igehirdetés szólaltatja meg az élő Jézus Krisztus mai 
üzenetét, és kapcsolja be a hitre és feladataira ébredt embert az élő Jé
zus Krisztus élő gyülekezetébe, ahol testvérekre talál, akikkel együtt ki
lép az izoláltságból —, közösségi tudata alakul ki — és válik a közös
ségért felelős személyiséggé.

Egyházunk célkitűzése a diakóniailag strukturált gyülekezet kiépí
tése, ez akkor válik lehetségessé és valóságossá, amikor az urbanizált 
gyülekezet tudata utoléri az urbanizáltsága állapotát. Ezzel a tudatfelzár
kózással tudja a gyülekezet megtalálni helyét a társadalomban és tudja 
feladatát is betölteni a társadalomban.

Baranyai Tamás — Detre János — +Keve Lajos

611



Temetési szolgálatunk a gyakorlatban
A Gyakorlati Teológiai Szakcsoport felmérése

Lelkészt szolgálatunk egyik fontos területe a gyászolókkal való ta
lálkozás és a koporsók mellett elhangzó igehirdetés. Ennek alapján a 
Gyak. Teol. Szakcsoport tagjai elhatározták, hogy egy általános felmé
rést végeznek el abból a célból, hogy lelkészeink diakóniai teológiai 
alapállásból következően még jobban végezzék a gyászolók között a vi
gasztalás szolgálatát.

Dr. Hafenscher Károly egy a városi gyülekezetek részére, Missura 
Tibor pedig a falusi gyülekezetek részére összeállított kérdőívet készített 
el. Az ország különböző vidékén élő falusi és városi gyülekezetek lel
készei adtak választ a több oldalas kérdőív alapján a temetési szolgá
latunkkal kapcsolatos kérdésekre. Ennek a tesztszerű felmérésnek az 
összefoglalását ismertetem — Ferenczy Zoltán lelkész munkája felhasz
nálásával — az alábbiakban.

I. Elvi kérdések
Az Agendánkban található temetési istentiszteleti rendek közül az 

általánosan elfogadottabb az énekversek nélküli rövidített rend. Pedig a 
lelkész és a kántor szép éneke gazdagíthatja a szolgálatot. Néhány lel
kész utal arra, hogy kisebb bővítéseket alkalmaz az agendai renden. 
Lehet-e ezt önkényesen tennünk?!

A temetés elvégzését általában nem szabják semmiféle feltételhez. 
A temetés így igazán diakóniai szolgálat, Néhány helyen presbitériumi 
határozat szerint rendezik az anyagi jellegű kérdéseket. Legtöbb helyen 
szabad adomány formájában kerül erre sor. Az egyházi törvénykönyv 
107. oldalán a 3. §-t a megkérdezett gyülekezetek egyike sem alkalmazza. 
„Kikényszerített járulékokon nincs Isten áldása.” (Magyarboly)). Néhány 
gyülekezetben a kántori szolgálat díja megszabott. A felmérés azt mutat
ja, hogy egyházunkban a temetési szolgálattal kapcsolatos anyagi térítés 
elég eltérő, de a diakóniai szempontok szerint az önkéntesség elve a he
lyénvaló.

II. A temetés bejelentése
Mindig lelkipásztori alkalom. Találkozás az élet határhelyzetébe ke

rült — a gyülekezethez a legkülönbözőbb módon viszonyuló — testvé
rekkel. Számunkra egy temetés a sok közül. Nekik életreszóló felejthe
tetlen esemény. Alapvetően fontos, hogyan fogadjuk a gyászolókat. Mi
lyen a beszélgetés hangneme. Néhány lelkész örömmel fogadna egy a 
már gyakorlatban jól bevált adatfelvételi űrlapot, amely a kázust segít 
jól felmérni. Ide tartozik annak lehetőség szerinti felmérése is, hogy kik 
lesznek jelen a temetésen, milyen foglalkozási körből valók, hiszen a 
lelkésznek a gyászoló családon kívül nekik is keli- prédikálnia. Ez kü
lönösen városi gyülekezetek esetén fontos.

Életrajzi adatok ismertetése több gyülekezetben az igehirdetés előtt 
hangzik el. Rákoshegyen ismertetésre kerül, hogy melyik gyülekezetben 
keresztelték, konfirmálták, hivatkozással Isten kegyelmi munkájának 
hangsúlyozására. (Luther: Isten kegyelmi eszközei az ige és a szentségek.) 
Általánosain elterjedt, hogy a temetési igehirdetésbe a lelkész „beledol
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gozza” a fontosnak tartott életrajzi adatokat. Ez meghatározza sok eset
ben az egész prédikációt.

A koszorúmegváltás gyakorlata igen kevés helyen bevezetett. Bp. 
Rákoshegyen presbiterek temetése esetén a gyülekezet adományt küld 
egyik szeretetintézményünknek koszorú-megváltás címén. Vannak csalá
dok is, akik ezt a gyakorlatot fogadták el.

Gyülekezeteinkben fontos lenne ennek a „részlet-kérdésnek” a meg
beszélése, hiszen sokszor ezreket költenek pár nap múlva elhervadó ko
szorú-erdőkre. Nem virág nélküli temetésre kell gondolnunk. Legyen né
hány koszorú (kettő-három), amely a szeretet kifejezése az elhunyt iránt, 
de legyen a temetés alkalom a rászorultakon való segítésre is.

III. A temetés
Lehetőleg mindig kántorral történjék. Ez azt is jelenti, hogy ének 

nélkül nem volna szabad temetnünk. Egyik gyülekezetünkben mindig 
ugyanazt a négy éneket éneklik, hogy másvallásúak is megtanulják és 
aktívan kapcsolódjanak be a temetési istentiszteletbe. (Bököd). Nem is
merteti a lelkész a négy kiválasztott éneket. Valószínű sok gyülekeze
tünkben meghonosítható lenne ez a gyakorlat jól kiválasztott énekekkel.

A harangozás egészen eltérő képet mutat. Némely városi gyülekezet
ben zavaró a sok harangoztatás az egyéb zajártalmak mellett. Mérsékelt 
mennyiségű harangozás mindenképp helyeselhető.

A temetési igehirdetés hatalmas téma. Itt most néhány választ is
mertetek: „Az alapállás ahonnan szólunk: a) mindnyájain bűnösök va
gyunk, a bűn zsoldja a halál, következménye az ítélet. Az elhunyt jövő
beli sorsát mi nem, csak Isten tudja, b) Jézus Krisztusban Isten minden 
bűnünket megbocsátotta, aki ebben hisz, üdvössége van. c) Nem a halálé, 
hanem az életé az utolsó szó: feltámadunk.”

„Temetési prédikációim konkrétak s az adott esetre szabottak. 
. . .  erős teret kap bennük az alkalom, amit azonban tényleg alkataiul 
szeretek megragadni egy bibliai üzenet (kérügma) megszólaltatására. A 
beszédek mindig tematikusak. A téma kapcsolódik az esethez, folyik az 
alapigéből, de kifejtése érdekében rostálódnák az eset mozzanatai és az 
alapige mondanivalói. Törekvésem, hogy minden koporsónál mondjak 
valami lényegeset, de ez nem szorul csak a halál — feltámadás — örök
élet területére. Bizonyos mértékig a templomi igehirdetést is kell pótol
nia.”

„A kázus és a kérügma közötti egyensúlyt az dönti el, hogy mennyire 
látom világosan a helyzetet. Családtagok bemondása alapján nem szólok 
részletesen személyi dolgokról. A bemondások mögött — sokszor aka
ratlanul is — a tények szépítése húzódik. El nem hagyható mondanivaló: 
Krisztus bűnbocsátó kegyelme, ami a feltámadás tényében pecsételtetett 
m eg.. .  A személyes jellegű közléseket is igyekszem Isten munkájával 
összekapcsolni.”

Polgári búcsúztatás beillesztése a temetés rendjébe a sírnál a leg
egyszerűbb — talán egy énekvers eléneklése után — s a búcsúztatást 
követheti a sír melletti rend Agendánk szerint.

IV. A temetés után
Sajnos, a megkérdezett gyülekezetek közül több helyen nincs meg

emlékezés az elhunytról. Igen rossz gyakorlat ez. A diakóniailag struk
turált gyülekezet életéhez hozzátartozik, hogy együttérzéssel, a vigaszta
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lás szeretetével és az imádság szolgálatával vegye körül a gyász fájdal
mát hordozó családot. (Mint ahogy együtt kell örülnie kereszteléskor és 
esküvő alkalmával).

Nagy gyülekezetekben, ahol minden reggel van istentisztelet, a teme
tést követő napon jön el a család a templomba.

Általános: a temetést követő vasárnap kihirdetik az elhunyt nevét, 
imádságba foglalják a gyászolókat. Több helyen ilyenkor is harangoz
nak.

Részletes megemlékezés történik Bp. Rákoshegyen: a halott életrajzi 
adatainak ismertetése, családi körülményei, gyászoló családtagok felsoro
lása név nélkül, az elhunyt keresztelési és konfirmációi adatai. A teme
tésen elhangzott igehirdetés rövid ismertetése. Majd a gyülekezet a 213. 
éneket énekli hite megvallásaként, a gyászolók erősítésére. Oltár előtt 
az Agendában található, imádság a halott nevének említésével hangzik el.

Haláleset évfordulóján a gyülekezetben a család kérésére megem
lékeznek. Némely gyülekezet erre meghívja a családot istentiszteletre. 
Óév este az istentiszteleten történő megemlékezés is gyakorlatban van. 
Ez az elhunytak iránti tiszteletadás jele lehet a gyülekezetben.

Néhány gyülekezetben ún. húsvéti gyertya található, amely akkor 
ég a templomban, fia halott van a gyülekezetben, vagy ha előző héten 
utolsó útjára kísértek valakit.

Sok helyen van temetői istentisztelet november elsején a temetőben 
vagy a templomban.

A felmérésből is egyértelműen megállapítható, hogy a temetési szol
gálat egyszerre családi és gyülekezeti jellegű esemény. A kettőt mindig 
egybe kell kapcsolni.

Hézagpótló lenne, ha temetési szolgálatunkkal kapcsolatban vigasz
taló könyvecske látna napvilágot, amelyet gyászoló családoknak odaad
hatnánk. Diakóniai alapállásunkból következik, hogy ott segítünk, vi
gasztalunk, ahol erre szükség van és ezt tőlünk igénylik. Elmulasztása 
hiány lenne diakóniánkban.

Van olyan városi gyülekezet, ahol a vasárnapi istentisztelet egyes 
elemeit magyarázó bevezetéssel látja el a lelkész, ha éppen haláleset 
kapcsán olyan evangélikusok vesznek részt az istentiszteleten, akiknek 
e magyarázat nélkül nehézséget jelentene az istentisztelet liturgiájának 
megértése. Ez is diakónia, segítség az elhangzó igék jobb megértéséhez 
és szolgálatunk hatásfokát növelheti.

Egységes temetési gyakorlat kialakítása ábránd. Nem is szükséges. 
Fontos a szolgálat tartalmi egybecsengése és a vigasztaló alapállás. A fel
mérés az élet változó „jelzéseire” figyelemmel akar segítség lenni teme
tési szolgálatunkban.

A Gyakorlati Teológiai Szakcsoport munkáját összegezte:
Szebik Imre
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A lelkipásztor szóról 
Az 50. évfolyamát jegyző Lelkipásztor 

köszöntéséül
A lelkipásztor szót ma leginkább akkor alkalmazzuk, amikor egy 

lelkészről azt akarjuk mondani, hogy személy szerint törődik a gyüle
kezet tagjaival, bölcsen beszélget velük lelki kérdésekről, erős az em
berismerete, hűséges az emberszeretetben. Szóhasználatunkban azonosult 
az ilyen lelkészi magatartás és a lelki pásztori tevékenység. Tanulmá
nyaink során ugyanarról a személyi magatartásról és személyes lelki- 
gondozásról tanultunk a gyakorlati teológia egyik ágaként, lett légyen 
annak a neve lelkipásztorkodástan, cura pastoralis1, poimenika, theológia 
pastoralis.

Használják még egyházunkban a lelkipásztor szót, de ritkán, össze
foglalóan azokra a lelkészekre, akik a gyülekezetekben működnek, meg
különböztetésül azoktól, akik más munkakörben dolgoznak.

Ezzel rokon nyelvi jelenség: lelkipásztorkodó papság. De alighanem 
csak a római katolikus papságra alkalmazzák. Ez is arra szolgál, hogy 
a hívekkel közvetlenül foglalkozó papok nagyobb tömegét jelölje meg.

Mindennek alapján bízvást mondható, hogy feledésbe ment, mi volt 
a lelkipásztor eredeti jelentése a magyar nyelvben, és hogy az miképpen 
maradt meg évszázadokon át, hivatalos használatként, mégis leginkább 
a protestánsok szóhasználatában. Nyilván okkal adja a Magyar Értel
mező Kisszótár a lelkipásztor „lelkész” értelmezését azzal a megjegyzés
sel, hogy protestáns szóhasználatú szó, ritkán római katolikus szóhaszná
latban.

A lelkipásztor szó eredetileg a gyülekezet lelkészének a szolgálatát 
minden vonatkozásban magában foglalta. A Magyar Nyelvtörténeti Szó
tár első előfordulásként a Vizsolyi Biblia elöljáró-beszédéből idéz: azt 
Károlyi Gáspár, mint a gönci anyaszentegyház lelkipásztora írta alá 
(1590). Akkor ugyanazt jelentette a szó, mint amit jelentett 1563-ban szin
tén Károlyi Gáspár neve után: „gönci plebanus”. A XVII. sz-ban is egye
ző a jelentése a plébános és a lelkipásztor szónak; az előbbi az ő gyü
lekezetének, az utóbbi az ő plébániájának az őrállója, vigyázója. Bizo
nyára visszafelé is mélyen a múltba lehet követni a lelkipásztor szót a 
magyar nyelv történetében — ugyanazzal a jelentéssel.

De egy szó eredeti jelentése nem törvény a mai szóhasználat számára. 
A jelentésváltozás az élet jele egy nyelvben. Szavaink egymás megér
tetésére szolgálnak; nyelvtörténeti ismereteink nem különcködésre valók. 
Ezért járt el helyesen egyházunk zsinata 1966-ban; a gyülekezetben szol
gáló lelkész egyik tevékenységeként határozta meg a lelkipásztorit. Ezért 
volt jó megoldás 1953-ban, hogy zsinatunk bevezette a gyülekezeti lelkész 
kifejezést a gyülekezet korábban rendesnek nevezett lelkészének a meg
jelölésére. És ugyanazon a jó úton lépett tovább a zsinatunk, amikor 
1966-ban a parochus szó zárójeles beiktatásával lehetővé tette ennek a 
rövidebb és patinás megjelölésnek a hivatalos használatát, fenntartván 
a bevált és időállónak bizonyult „gyülekezeti lelkészt” . Ellenben az 1967. 
évi református egyházi törvény — nyilván szintén számolva a szavak 
jelentésváltozásával — mellőzte a lelkipásztort mint az egyházközség 
lelkészének a megjelölését.

De ha megváltozott is a jelentése és tán régiesnek érezzük, mégis 
máig élő szó maradt nyelvünkben és egyházunk használatában. Az idők
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folyamán helyébe ajánlkozó és a helyette alkalmazott szavak vagy le
maradtak a versenyben, vagy éppen nyelvtörténeti emlékké váltak.

A XVI. sz. második felében a lelkipásztor szóval azonos jelentésben 
kezdik használni a már megvolt, de többféle más értelmezésű prédikátor 
szót. Könyvcímekben is. E szónak is megvan az előzménye. De az előz
mény és a használat annyira összefonódik a latin és élő nyelvbeli pár
huzamos szavakkal, hogy itt most elég ennyit meglátnunk: a lelkipász
toron a „gyülekezeti lelkészt”, a korábban vagy egyidejűén plébánosnak, 
Pfarrernak, farámák nevezett személyt értették; ellenben egy egyház- 
község „elsőpapját” nem nevezték mindenütt lelkipásztornak; a prédi
kátor pedig olykor azonos értelmű volt a lelkipásztorral, olykor meg 
az utóbbi alá rendelt, kiváltképpen prédikálásra alkalmazott személyt 
jelentette. Kit mikor és hol minek neveztek, ezt koronként és helyenként, 
főképpen pedig esetenkint kell latolgatnunk. Mindenesetre szükséges, 
hogy az idevágó adatok feljegyzésekor és idézésekor meghagyjuk az ere
deti szavakat, és aztán az értelmezésükben együtt dolgozzunk azokkal, 
akik gyűjtik, csoportosítják, elemzik az adatokat. Abba kellene már 
hagynunk az igényes írásokban az egykori kifejezések modernizálását! 
Színes múltunkat ne szegényítsük szürkévé!2

Egyházunkon belül a magyarított prédikátor szónak kétségtelenül 
érdekes, tanulságos, olykor szép, olykor szomorú a jelentéstörténete. 
Mégsem hozható vissza. Ma már furcsa lenne, és talán hátrányos meg
különböztetést éreznénk ki belőle, jóllehet az igehirdetés vagy szószéki 
beszéd helyett ma is szívesebben mondunk prédikációt.

Még inkább a múlté ez a kifejezés: lelki tanító. A XVIII. sz-i ira
tokban általánosan használták az evangélikus gyülekezet lelkészére, pár
huzamosan az iskolai tanító szókapcsolattal. Az egyházlátogatási jegy
zőkönyvekből az a benyomásunk támad, hogy a tanító szó előtt a lelki 
és az iskolai szolgált különböztetésül. A tanító sízóban mintegy közös 
nevezőre hozták az egy községben a nép közt szolgáló prédikátort és 
iskolamestert. A lelki tanító szót — úgy látszik — a XVIII. sz-ban a ró
mai katolikus egyház is még úgy-ahogy elfogadta az akatolikus papi 
személyekre, akárcsak a prédikátort, mert ahhoz is valamiféle aláren
deltségi hangulat tapadt.

A lelki tanító használatára a Magyar Nyelvtörténeti Szótár Fran- 
kovics Gergely Hasznos könyvéből, 1588-ból adja a legrégibb példát, 
ilyen összefüggésben: lölki taneito, egyházi szolgák avagy prédikátorok. 
Ennek az együttesnek felel meg a XVI. sz. végiéről az északnyugat-du
nántúli evangélikus egyházi törvénykönyvben ez az azonos jelentésű sor: 
egyházi szolga, minister, praedikátor, tanító. A XVIII. sz. elején Ifjabb 
Ács Mihály a tanú rá, hogy akkor is élnék e szavak: egyházi szolga, 
lelki tanító, lelkipásztor. Vigyázzunk! Az egyházi szolga nem az egyház 
szolgája, hanem az egyházi szolgálatot végző személy.

A lelki tanító értékes múltja és folyamatos használata azért kí
vánkozik ismereteink közé, mert ha csak a felvilágosodás emlékei közt 
találkozunk vele, megtéveszthet minket a kor; úgy vélhetjük, hogy a 
racionalizmus hangsúlyozta a tanítást az egyházi szolgálatban. De egy 
ilyen vélemény téves lenne a lelki tanítóról.

Ellenben annál inkább igaz egy másikról, amely hazai területen egy 
félévszázadig kínálkozott a lelkipásztor, főképpen a falusi lelkipásztor 
helyébe. A szó maga ismert, habár manapság ritkán használják, ma már 
választékos, és ez, akármennyire meglepő, a néptanító. Ma úgy értjük a 
szót, ahogyan egy búcsúztató írás Váci Mihályra alkalmazta. „Elhunyt 
Váci Mihály. . .  A majdnem semmiből jött, egy nyírségi tanyáról — tanító
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volt, néptanító, a szó elesettséget jelentő, mégis oly szívszorítóan szép 
értelmében. . (Bor Ambrus, Magyar iNemzet, 1970. ápr. 17.) A Magyar 
Nyelv Értelmező Szótárába kívánkozó példa! Most már egy költőhöz 
méltó, szép, de szívszorító szó. A nevezett Szótár amúgy méltán érzi ré
giesnek; így értelmezi: népiskolai, elemi iskolai, különösen vidéki, falusi 
tanító.

Nos, ez a szó mintegy félévszázadon át azonos értelmű volt a lelki- 
pásztorral. Könnyen kimutathatóan német mintára készült, a Volksleh- 
rer-nek volt a fordítása. Csakhogy a magam adatgyűjtése szerint ezt a 
német szót először községtanítónak fordították, és ez szerfelett tanul
ságos. Tessedik Sámuel az 1784-ben megjelent, Dér Landmann in Ungarn 
című művében sokat írt a Volkslehrer tennivalóiról. Amikor aztán e 
könyvet Kónyi János 1786-ban magyarra fordította „A parasztember Ma
gyarországban” címmel, a szót községtamítónak fordította. Aligha a nép
tanító-tói tudatos eltérés szándékával, hanem azért, mert Tessedik mon
danivalójához igazodott. Abban ugyanis a nép nem egy etnikumot vagy 
valamilyen lakosságréteget jelent, hanem jelenti egy helység, egy falu 
lakosságát, és jelenthet gyülekezetei is.

Tessedik nem is egy ízben nevezte magát — német nyelvű szöve
gekben — szarvasi néptanítónak, tehát ő nemcsak a gyülekezet lelké
szének egy bizonyos népnevelői feladatára utalt, hanem a maga hivata
lát jelölte meg vele. 1791-ből és 1793-ból vannak erre bizonyságok.

Minthogy azonban Tessedikkel kapcsolatban a szó éppen az ő kü
lönleges népnevelői hivatástudatának és híres szolgálatának az erős em
lékét idézi fel, a szarvasi néptanító önmegjelölés azt a látszatot keltette, 
hogy Tessedik azt a szolgálatát elébe helyezte lelkipásztori tisztének. De 
az ő számára egybevágott a kettős hivatás. Amikor 1791-ben az országos 
tanügyi bizottságnak küldött munkálatát mint szarvasi néptanító írta alá, 
akkor azzal igenis azt fejezte ki, hogy szarvasi evangélikus lelkipásztor.3

A néptanító magyar változat a Nyelvtudományi Intézetben a Nagy
szótárhoz gyűjtött adatok tanúsága szerint 1796-ban tűnik fel először, 
mégpedig (Mándi) Márton István pápai református kollégiomi professzor 
egyik műve révén, az azt meghirdető előfizetési felhívásban, majd ma
gában a könyvben. Márton István maga megírta, hogy „nyomból nyomba 
követte” J. Wilh. Schmid könyvét. Tessedik Sámuelről csak vélhetjük, 
hogy egy erlangeni professzor, Georg Friedrich Seiler hatására alkal
mazta a Volkslehrer szót. A néptanító elterjedtségéhez azonban sokkal 
több adatot kellene ismernünk, mint amennyi eddig összegyűlt. Annyi 
mégis bizonyos, hogy Erdélyben is használták. Kolmár József komáromi 
református esperes 1830—31-ben a nevendék néptanítók részére adja ki 
Keresztyén katedrái tanításait. De kétséges, hogy a néptanítót valaki is 
olyan hivatali megjelölésként használta, mint ahogyan Tessedik Sámuel 
tette a Volkslehrerrel.

Ugyancsak az adatok további gyűjtögetése után fog tisztázódni, mi
kor vált át a néptanító jelentése a lelkipásztorról a népiskolai tanítóra. 
Alighanem az 1840-es években. A XIX. ez. közepe után már csak az 
utóbbi értelemben használták, sőt akkor — egy időre — divatossá lett. 
1855-ben már a korábbi értelmezés ellen szólva igénylik az újat, mind
egy, hogy ez németül történik, így: az iskolai tanítók az evangélikus 
gyülekezetekben mint tulajdonképpeni néptanítók működnek.4

A néptanító szóval egyidőben jelentkezett befogadtatásra a lelkész 
szó, és ez nemcsak amazt győzte le a versenyben, hanem szinte minden 
más idetartozó kifejezést is kiszorított a közhasználatból. Pedig eleinte 
bizonytalan volt az értelmezése. A Magyar Nyelvújítás Szótára első he
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lyen Dugonics Andrásra utal az 1803-as évvel, majd egy 1808-as adatra, 
az utóbbinál pastor animarum =  lelkek pásztora értelmet tulajdonítván 
neki; majd ezt mondja: „E szó megvolt már különben 1795 körül i s . . .  
Volt, aki a psychologust is lelkésznek nevezte, . . .  sőt Toldy még 1841-ben 
is azt akarja, hogy a lelkész és lelkészet ily értelemben használtassanak.”

Amiképpen csudálkozunk a néptanító kezdetben jelentésén, úgy bá
mulunk, hogy a lelkész eleinte pszichológust is jelentett De döntött a 
közhasználat. A lelkész befogadásának és jelentése megállapodásának a 
története mindenesetre érdekes és az egyháztörténelem számára rendkí
vül tanulságos feladat. Ennek teljesültéig is számba kell vennünk azt a 
lehetőséget, hogy közrehatott a német Geistlicher szó mint példa. Ha ne
tán nem volt is annak a fordítása, akkor is lehetett tényező a jelentés 
megállapodásában. Mindenképpen olyan szóval bővült a magyar nyelv, 
amely alkalmasnak bizonyult sok más szó kiszorítására, és arra is, hogy 
hazánkban ma a legtöbb vallás használja, sőt annyira közhitelű szó, 
hogy az egyházak a másik egyházak „papjaira” is alkalmazzák. Ebből a 
szempontból lelkész immár másfél évszázados előlegezés volt az öku
menikus szellemből. Ez az általános használat, közérthetőség és kölcsönös 
becsülés kiváltképpen akkor válik érdekessé és értékessé, hogyha tu
dunk a Geistlicher használatának az összébb szorulásáról.

A lelkész szó története tanulság azoknak is, akik fájlalják, hogy a 
magyarban a lélek egyaránt szolgál a görög psyché és pneuma, a latin 
anima (animus) és spiritus, a német Seele és Geist (és így tovább!) je
lentéstartalmának a kifejezésére. Akiknek emiatt hiányérzetük van, sőt 
talán nagy okosan szópótlásokkal próbálkoznak, legyenek még okosab
bak és vegyék észre, hogy az említett német szavak sem biztosítják a 
teológiai igényű jó értelmezést; a magyar szellem pedig (avagy a XV. 
sz-i szellem!) semmiképpen sem alkalmas a lélek egyik jelentésének 
a jelölésére.5

Legyen figyelmeztető példa egy XVIII. sz-i hazai német evangélikus 
énekeskönyv címéből a geistreich szó. Ugyancsak pórul járna, aki a szel
lemes szóval fordítaná. Ott lelkiekben bőven megáldottról, egykorú szó
val: istenesről van szó. Szintúgy hibázna, aki a Magyar Lelki Őrá (1730— 
33) énekes- és imádságoskönyvünk címének a fordításakor a lelkek (értsd: 
hívek) épülésére utaló szót keresne. Egyébként érdekes, hogy a lelkiek
ben szó egyházunk törvénytárában is megtalálható a Szentlélekre vonat
kozó értelemben. Az 1934—37. évi II. te. 41. § a lelkész többféle tevékeny
ségét sommásan így határozza meg: az egyházközségnek lelkiekben gon
dozója. Vagyis nem a lelkek gondja-viselője, hanem a Lélek szolgála
tát végzi. Innen visszagondolva a szép múltú lelki tanító szókapcsolatra, 
az látszik valószínűnek, hogy abban a lelki nem ugyanazt jelenti, mint 
a lelkipásztor eredeti értelmében.

Ezzel már vissza is találtunk az alaptémához, egyszersmind folyóira
tunk köszöntéséhez. A folyóirat elindítói bölcsen, gondviselésszerűen vá
lasztották a Lelkipásztor nevet. Egy ilyen kedves mondat üresen kongó 
szó lenne a nyelvtörténeti elkanyarodás nélkül. Megláthattuk, hogy a szó 
változott ugyan a jelentésében, de nem az értékében és a megbecsült
ségben. Csak látszat szerint szegényedett a fogalmi tartalma, valójában 
rendre élénkebbé tette az egyházi külön szolgálat többféle viszonylatát. 
Folyóiratunk mindenkor is arra törekedett, hogy a lelkészi szolgálat min
den ágában, összes nyilvánításában tanítson, segítsen, eligazítson és ser
kentsen. Nem folytatta a csak prédikációkat meg más papi beszédeket 
kínáló folyóiratelődök sorát; nem volt mankó a homiletikai munkában. 
Nem lett a beszűkített értelmű lelkipásztorolás szakfolyóirata. A lelkészi
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szolgálat egészére, együttességére és sokféle viszonylatára elkülönítetle- 
nül irányul az érdeklődése és eszméltetése. Azért végzi munkáját, hogy 
a gyülekezetben teljes tartalmával valósuljon meg egyházunk szolgálata. 
Hiszen még a szeretetszolgálat sem válik valósággá az igéből élő és a 
lelkipásztori magatartástól éltetett gyülekezet nélkül.

Bölcs volt a Lelkipásztor név választása a lelkész szó általános hasz
nálatának a korában, mert ez éppen a sokat-használás következtében 
megfakult. Ellenben színesebbé, melegebbé vált a lelkipásztor. A lelki 
jelző azokra a bibliai helyekre utal bennünket, amelyek a Lélek szolgá
latáról szólnak, és ezek közül az idén gondoljunk elsősorban a Szenthá
romság ünnepe utáni 12. vasárnapon használt perikopára, a 2 Kor 3, 4- 
9-re. Arra hívattattunk, hogy a Lélek szolgái legyünk, a Lélek szolgá
latát végezzük. A pásztor szó különösen is többlet: bibliás gyökerével, 
történelmi tartalmával együtt. Utal Jézus szavára a jó pásztorról és az 
apostoli igére: 1 Pét 2,25-re; itt Jézus Krisztusnak ez a neve: lelkünk 
pásztora és felvigyázója; Hozzá térít az igazán hirdetett ige. Fény vetül 
a szóra egy 1631. évbeli emlékből is. Sárosi Bálint a dunántúli Verbi 
Divini ministerek sorában ilyen megállapítással írta alá az Egyességi 
Iratot: ordinatus sum in ministrum ecclesiae Dei et pastorem ovium 
Christi (rendeltettem Isten egyházának szolgájául és Krisztus juhainak 
pásztorául).6

Mindezért a Lelkpásztor neve önmagában is szolgálat.
Sólyom Jenő

JEGYZETEK
1. Á cura pastoralis átültetésénél ilyen próbálkozások is voltak: lelkipásztori, 

ill. lelkész! gondviselés; papi gond.
2. Egy-egy gyülekezeti történetet is tud színessé, életessé, érdekessé és tanul

ságossá tenni annak feltárása és előadása, hogy a „gyülekezeti lelkész” elődeit és 
munkatársait — bármilyen nyelven — miikor minek nevezték, és miért éppen úgy.

3. UőiteP l’udu Sámuel Teáedík címmel jelent meg Juraj Cecetka műve (Mar
tin, 1052), tehát a szerző a nép tanítójának mondta Tessediket. De a művében 
nincsen említés arról, hogy Tessedilk önmagára is használta a szót. — Ennek az 
ismeretnek magam is híján voltam az Agrártörténeti Szemlében (1964) megjelent 
dolgozatom írásakor; az 1793. évi adatot tévesen fordítottam (556. lap).

4. A néptanító első tagja nyelvtörténetileg és a szemléletek különbsége miatt 
nem függhet össze a plébános szóban rejtőző plebs-szel. Mégis érdekes egyezés. 
A középkorban így is mondták: presbyter de plebe. Különben is aligha használ
ták a néptanítót plébános helyett. — A sokféle nyelvújítási, kudarcos, olykor 
halva született próbálkozásra legyen elégséges példa: népész. Ballagi Mór egyik 
szótárában (1862) a Pfarrer jelentései: plébános, lelkész, népész.

5. Viszonylag friss adalék a psziché többféle értelmezhetőségéhez: „Játsszunk 
a szavakkal; ez a kései óra a psyché ideje a műsorban? [Ti. a tévében.] Léleké, 
szellemé, gondolaté?” (Magyar Nemzet 1975. aug. 28. 4. lap)

6. Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910. 73. lap. A pastorum 
nyilvánvalóan sajtóhiba.

Petrőczi K ata Szidónia  
1662 -  1708

Első magyar költőnőnk — az eperjesi vértanúk kortársa — egész 
életével, irodalmi munkásságával és sok testi-lelki szenvedésével szem
léletes példája annak, hogy az igaz keresztyénség és a mély hazaszeretet 
elválaszthatatlanok egymástól. Az elsőt Isten Szentlelke a 17. század utol
só évtizedeinek nagy szellemi-lelki mozgalmaiban ajándékozta Pekry Lő
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rinc fiatal hitvesének, az utóbbit pedig még a családi otthonból hozta 
magával Petrőczi István kuruc tábornok és Thököly Erzsébet hányatott 
sorsiú gyermeke. A ma számára is hasznos, ha reformáció hetében mind
két jellemvonásra különösen is felfigyelünk.

Igaz keresztyénség
Nehéz vitathatatlan választ adni arra a kérdésre: hol és hogyan lett 

Petrőczi Kata Szidóniából Krisztus igaz követője és bátor hitvallója. Le
het, hogy a lengyelországi bújdosás évei alatt, a gyászos évtizedben 
(1671—1681) került már kapcsolatba élő hitű lelkipásztorokkal, valószí
nűbb azonban, hogy az erdélyi, németajkú városokban került Arndt 
János „Igaz keresztyénségről” írt könyvének a hatása alá és így formá
lódott evangéliumi hitű, Krisztus-központú keresztyénné. Akárhogyan 
történt is, kétségtelen, hogy az alig 46 évet élt kiváló asszony életének 
egyik fókusza a személyes, élő hit volt. Ez serkentette arra, hogy máso
kat is megnyerjen Krisztus ügyének, s ez erősítette, hogy súlyos testi
lelki keresztjeit emelt fővel hordozhassa.

Milyen felismerésekre épült Petrőczi Kata Szidónia keresztyénsége? 
Mivel költészete régi magyar irodalmunknak is nagy értéke, keressük 
meg néhány versében a választ erre a ma is aktuális- kérdésre.

A bűn és a bűnbocsánat realitása volt kegyességének egyik fontos 
pillére. A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzött eredeti 
verseskönyvében egy 19 szakaszos vers található, amelynek versfői — a 
kor szokása szerint — nevének betűit rejtik. Ebben így vall Istennek és 
az utókornak: „Megvallom, Istenem, gonoszt cselekedtem, /  Sok bűnnel 
lelkemet én megferteztettem. / Csak az Űr egyedül az én segítségem, / 
Noha nem érdemiem, de van reménységem, / Hogy még megkegyelmez 
és élnem hagy engem. / Áldom, hogy kínokat szenvedett érettem.”

Másik erőssége az Isten atyai segítségében való gyermeki bizalom 
volt. A „Kollonics rémuralma idején” született egyik szép énekében így 
formálja imádsággá ezt a bizodalmát: „Ö, irgalmas Isten, ki vagy te né
pednek / Oltalmazó atyja igaz híveidnek, /  Látod, mindenfelől ellenünk 
mint jőnek / Szörnyű ragadozó, juhruhába-járó / Farkasok, s elnyel
nek. / Ha Te nem segétesz, mi meg nem állhatunk, /  Az lelki vakságra 
szörnyen tántorodunk, / Reán.k-agyarkodó fogaktól rettegünk. /  Jöjj, ne 
hagyj elvesznünk, és kétségbe esnünk, / Jövel, Segétségünk!”

E két döntő felismerés mellett további két tartó pillére volt Pet
rőczi Kata keresztyénségének. Az egyik: a hálaadás. Tudta, hogy a bűn 
elleni harca és Isten segítségében való bizodalma csak akkor lehet állan
dó, ha Krisztusban való új életének a hála az indítórugója Egyik szép 
Balassi-strófája pl. így hangzik: „Nagy sok jóvoltodért legyek hálaadó, / 
Hittel, szeretettel te hozzád állandó, /  Bűnömet elhagyván, csak téged 
szolgáló, / Az gonosz vétkeket mindenkor utáló.”

Krisztus követésében azonban azt is megtanulta, hogy mindez csak 
az igének való engedelmesség jegyében történhet. Ha sorsa nehézre for
dul, testi-lelki szenvedés, próbatétel, betegség vagy halál leselkedik rá, 
oltalma csak akkor lesz az érte is szenvedett Jézus Krisztusban, ha haj
landó felvenni és engedelmesen hordozni a keresztjét. A „Keresztfán 
halál meg” című versében így vall erről: „Keresztfán halál meg, szerel
mes Jézusom, /  Hogy nékem is légyen keresztre vágyásom, / Tégedet 
követvén kereszt legyen sorsom, / S békességes törésbe megmaradásom./ 
Ö szerelmes Jézus, szívemnek öröme, /  Adgyad, hogy csak hozzád lán
goljon szerelme / Szívemnek s legyen nehéz semmi terhe / Az kereszt
nek rajta, hogy el ne visellje.”
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Mély hazaszeretet
Nem érthetjük meg Petrőczi Kata Szidónia életének és költészeté

nek titkát, ha nem ismerjük meg azokat az erős szálakat, amelyek őt 
elszakíthatatlanul hozzákötötték hazája szabadságának szent ügyéhez. 
Mint Thököly Imre elsőfokú unokatestvére s a Vezérlő Fejedelem által 
is őszintén tisztelt és szeretett rokon, sorsa elválaszthatatlanul összeforrt 
nemzetével. Már a Wesselényi-féle összeesküvés leleplezése (1670) utáni 
nehéz esztendők és a bújdosás évei (1671—1681) megedzették fiatal lelkét. 
Apjának, a „bújdosók” és „elégedetlenek” egyik híres kuruc vezérének is 
szertefoszlott az a reménysége, hogy Erdélyből lengyel földre jutva „meg
láthassa szemefényét”, mert Kassa ostrománál elesett. A három Petrőczi- 
fivér közül is csak István érte meg a meglett kort, de ő is a száműzetés 
keserű kenyerét ette török földön csaknem kétévtizedig. Amikor közben 
Erdélybe, remélhető kedvezőbb viszonyok közé került Pekry Lőrinc fia
tal hitvese, sorsa a családi bajok miatt és a szabadságharc egyre vál
tozó hadszínterein sok súlyos keresztet tartogatott számára.

Magyarnak és evangélikusnak lenni kettős keresztet jelentett a Habs
burgok idején. Ö mindkét örökségéhez teljes szívvel ragaszkodott. Az 
„Irgalmas Isten” című versében szemléletesen tárja elénk a veszedelmet: 
„Föltették magokba, hogy eltöröljenék /  Ez földnek színérül, semmivé 
tegyenek, /  Lelkünk isméretén is urak legyenek.”

Éles szemmel látja meg és mutatja be, milyen sok önző anyagi ru
gója is van az erőszakos rekatolizálásnak. „Elcsalják-csábítják az gyen
gehitűket, /  Rabság alá vetik azoknak lelkeket, /  Űj találmányokra hajt
ják szeginyeket. /  Az csak kívánságok, hogy győljön jószágok, /  Töltik 
szekrinnyeket. /  Te szent igéd helyett mikint kereskednek, / Jövendő 
bűnöket pénzért elengednek . . . ”

Állhatatosságát azonban még börtön árán is kész volt bizonyítani: 
Rabutin tábornagy Nagyszebenben fogságba vetette négy leányával együtt 
és tíz nehéz hónapon át ott kellett szenvednie. Ő maga így ír erről a 
próbatételről: 7,Az 1704. esztendőben méltatlanul súlyos szomorú fogsá
got szenvedtem Szebenben tíz egész hónapig és tíz napig, midőn az én 
édes férjem Gr. Pekry Lőrincz Uram a Balás-falvi puszta kastély őrzé
sére (mint egy mészár-székre) küldetett, a melly helyet ostrommal és tűz
zel meg vévén a magok szabadságának helyreállításáért fegyvert kötött 
Magyarok meg-fogták, a fogva vitték Magyarországba, nem akarván sen
ki azok közül szabadulását, kik abban segíthettek volna az ő nagy sze
génységében is (mivel a vitézektől mindenétől megfosztatott) semmi szük- 
ségi valókkal nem engedték nyomorúságában segíteni, hanem engemet, 
mint szabadulásában munkálkodó eszközt ok nélkül való gyűlölő erős 
őrizet s rabság alá vetettek, négy ártatlan gyermekimmel együtt: melly 
noha szállásomon ment végbe, de tömlöccel vetekedett, az egy házban 
lévén rekesztve, úgy hogy ablakon sem volt szabad embert látnom. . . ”

A változó hadiszerencse még ezután is többször próbára tette a bá
tor asszony hazájához való hűségét. Férje, állhatatlan természete és nagy
ra vágyása miatt el is bukott a küzdelemben — átállt egy időre a csá
szárhoz, magas rangokat kapott, és színleg katolizál-t is — ő azonban nem 
tántorodott el soha. A toll fegyverével — több könyv és imádság fordí
tásával, intő előszókkal, többszöri kiadásokkal — küzdött az ellenfelek
kel, s óvta, intette honfitársait a hitben és hazaszeretetben való hűségre.

Egyik bújdosása idején így tört ki belőle a honvágy és a haza szere- 
tete: „Immár harmadszori keserves bújdosásom által bő mértékben ré
szes vagyok a szenvedésben, és más keresztyén Atyafiakkal együtt óhajt
va várom a Hazámba való visszatérést és békességes lakást. . . ”

621



Álljon itt végül egyik Rákóczi fejedelemhez intézett levele, amely 
szép példája a szabadságharc ügyéhez és a magyar hazához való hűsé
gének: „Méltóságos Erdélyi Fejedelem! Jó Kegyelmes Uram! Igen alá
zatos hálaadottsággal és köszönettel említem, ezen alázatos levelemmel 
udvarolván Nagyságod fejedelmi kegyelmességét, mellyel terhes s or
szágos gondjai között is róllam méltatlan, alázatos szolgálójárul, úgy ve
lem együtt keserves rabságot szenvedő szegény gyermekeimről megem
lékezvén, az én szebeni nyomorúságos, súlyos rabságombul való kisza
badításomra, annak kívánt örvendetesen tapasztalt kimenetelével mél- 
tóztatott fejedelmi kegyelmességét fordítani. Melynek is alázatos enge
delmességgel való megiszolgálására csekély hazámmal együtt alázatosan 
kötelezem magamat s életem fogytáig kívánom s Istenemet kérem, hogy 
Nagyságod fejedelmi székét tegye állandóvá, s erősítse édes Hazánk s el
fogyatkozott nemzetünk örömére, s életét hosszú időkre terjessze, sok 
hasonló nyomorúságban levő igaz híveinek oltalmokra vigasztalásokra; 
én penig míg éleik, maradok Nagyságodnak, mint jó  Kegyelmes Uramnak 
méltatlan alázatos szolgálója Petrőczi Kata Szidónia m. p. Szász-Besz- 
terce, 24,9-bris 1704.”

Így tanít a fenti sorokon keresztül is Petrőczi Kata Szidónia példája 
arra, hogy miként kell Istent félni és hazát szeretni.

Dr. Fabiny Tibor

Intézeti oligophren gyermekek 
patronálásának néhány tapasztalata 

és kérdése
A patronálás fogalma beilleszkedik — véleményem szerint — a pszy- 

chiátria „open door” elméletébe és gyakorlatába. Tekinthető az elmélet 
speciális alkalmazásaként. Az ajtókat talán mindenütt ki kell és ki is 
lehet nyitni, s az ajtókon ki és be közlekedésre alkalmat kell adni. re
ménységünk, hogy a gyakorlattal elősegíthető az integrálódás és elosz
latható az ekszcentrikusság, a furcsaság, az idegenség jó része, ami a 
gyermekeket körülveszi. A külvilág közelebb kerül a gyermekekhez a 
patronálok személyében. Emberként tekinthetnek a gyermekekre. A 
gyermekek is a megszokott személyeken kívül újabb társakat találhat
nak. A patronálás kísérlet a társadalmi averzió leküzdésére, pozitív vo
natkozásban pedig a szeretet felébresztésére a társadalomban, a patro
nálókon keresztül.

Ilyen meggondolások alapján nyitottuk meg az ajtókat és lehetősé
geket otthonainkban. Beszámolónk körülbelül 10 éves tapasztalatok ösz- 
szességén alapszik, de tulajdonképpen csak az elmúlt öt év pontosabb 
adataira támaszkodik.

I .

Gyermekeink patronálói közé csak azokat soroljuk, akik nem a gyer
mekek hozzátartozói, őket csak abban az esetben számítjuk a körbe, ha 
kiemelkedő, a szokott látogatási alkalmaikon kívül, azon felül és nemcsak
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saját gyermeküket, hanem az egész otthont érintő módon valósították 
meg a patromálást.

Kik patronálnak?
1. Csoportok. Az intézet egyházi jellege indokolja, hogy elsősorban 

egyházi szervek és csoportok tartoznak e pont alá. Nemcsak az Evan
gélikus Egyház gyülekezetednek tagjai, hanem egyéb egyházak — pl. bap
tisták is — vannak a patronálok között.

Rendszeresen vissizatérő csoportok két üzem szocialista brigádjai és 
iskolai osztályok tanuló csoportjai is. Ide tartozik egy-két többlétszámú 
család, két házaspár és a szovjet hadsereg egy kisebb csoportja is.

összesen hét csoport:
2. Az egyéni patronálok száma 17. Ebből kívül álló 11, szülő 4, gon

dozónő 1, volt gondozónő 1.
3. A patronálok harmadik fajtáját alkotják azok a csoportok vagy 

egyének, akik levél, vagy ajándékcsomag küldés útján, mintegy közvetve 
patronálnak gyermekeket. Számuk 204.

II.

A patronálás gyakorisága a következőképpen alakul:
Munkás brigádok havonta egy alkalommal.
Egyházi szervezetek évenként rendszeresen, különösen a karácsonyi 

ünnep alkalmával.
Családok évi egy alkalommal.
Házaspárok évi több alkalommal, rendszeresen.
A szovjet csapat tagjai hívásra, a szükségletnek megfelelően.
Egyesek: rendszeresen^ hetente többször, havonta többször.
A közvetett patronálok levelei és ajándékai évi átlagban 172 db, a 

címzett gyermekek száma 70.

III.

A patronálás formai szempontból három csoportra osztható:
Egy gyermekkel foglalkozó patronálók száma 10
Csoportokkal (3—8 személy) foglalkozók száma 8
Javításokat végző patronálók egy-egy gyermek segítségét 
igényve véve munka közben 6

IV.

A patronálás tartalmi vonatkozásai szerint:
a) anyagi szolgáltatásokban megnyilvánuló szeretetmunka,
b) A csoportos foglalkozások programja felolvasás, filmvetítés, úti 

beszámoló diavetítéssel, énekkari számok bemutatása, ebéd meghívások.
c) Az egyéni személyes foglalkozás a gyermekkel főleg beszélgetések 

formájában alákuL Szerepel azonban a séta, olvasás, mesemondás, él
ménybeszámoló, családi ügyek megbeszélése, ebéd meghívás vendéglőbe 
stb. Különös jelentősége van e foglalkozások között egy elektromérnök 
patronáló tevékenységének. Egyszerűbb szerkezetek ismeretére és javí
tására használta fel segítségül a gyermekeket, sőt egy-egy esetben önálló 
munkára is alkalmassá tette a gyermekeket.
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V.

A patronálás motívumai közül az alábbiakat lehetett felderíteni.
1. Gyermektelen házaspár gyermekkel való foglalkozás utáni vágva (1)
2. öreg házaspár gyermekekkel, unokákkal, akik azonban távol

élnek (1)
3. Idős egyedülálló férfi és nő, társaság nélkül élő (3)
4. Tragikus sorsfordulat miatt a szomorúbb sorsban élő felkeresése (3)
5. Segítő szándék, baráti kapcsolat (7)
6. Szánalom érzésből (3)
7. Hála a saját egészségért (1)
8. A gyermekek részéről megnyilatkozó hála és ragaszkodás (3)
9. Közös sors (2)

VI.

A patronálás hatása a gyermekekre mindenekelőtt a patronálok sze
mélyének, vagy küldeményének esemény jellegében mutatkozik meg.

Fontos mozzanat az eseményre, természetesen a személyi látogatást 
értve alatta, a felkészülés. A gyermek ilyenkor sokkal nagyobb gondot 
fordít tisztálkodására, ruhájának csinosítására, környezetének rendjére.

Jelentős eredmény a patronálok személye iránt felkeltett érdeklő
dés a gyermekekben. Kérdéseket tesznek fel, érdeklődve személyi és 
anyagi körülményekről.

Szemmel látható a megajándékozottság öröme. Általában pedig a 
patronáló személyéhez való ragaszkodás a viszont megajándékozás for
mája is.

A beszámoló tulajdonképpen azzal a kérdéssel fejeződhetik csak be, 
milyen hatást érhet el a társadalomban a patronállók személye, kapcsolata 
révén a fogyatékos gyermekek ügye. Változott-e az integráció érdekében 
a társadalom felfogása az oligophren gyermekekkel kapcsolatban. E fon
tos kérdés megválaszolása azonban szociológiai felmérést igényel.

Muncz Frigyes — Filippinyi Jánosné

Rehabilitációs kísérletek és eredmények 
intézeti oligophren gondozottakkal

Gyermekeinkkel való foglalkozás nemcsak üres, idő célszerű kitöl
tését igyekszik elérni, vagy az önmagát elfoglalni nem tudó gyermek le
kötését szolgálja. Pozitív irányban a fogyatékos személyiség magatartá
si formáit közelebb igyekszik vinni az épekéhez, fejleszteni akarja meg
levő képességeiket és örömet szerez nekik hasznos tevékenységükkel.

Otthonunk gyermeklétszáma 92. Belőlük négy csoportot képeztem, 
összesen 43 személy vesz részt a foglalkoztatásokon. A csoportonkénti 
létszám: 10, 11, 11, 11. A csoportok kiválasztásánál, illetve összeállításá
nál nem az életkor, hanem a mentális fok volt döntő. Ennek ellenére 
elkerülhetetlen volt a csoportok heterogén alkata. A csoportokkal körül
belül két esztendeje foglalkozunk rendszeresen.
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A rendszeres foglalkozások során néhány gyermekünkben olyan sze
mélyiségfejlődés mutatkozott, amelyre érdemes felfigyelnünk. Róluk sze
retnék beszámolni. Személyiségfejlődésüket öt szempontból vizsgáltuk, 
noha nem minden esetben lehetett az öt vonalon eredményeket észlelni. 
Az öt szempont a következő volt: 1. a gyermek munkához való viszonya;
2. társaihoz való viszonya; 3. a gyermek fejlődése önmaga értékelésében;
i. a gondozókhoz való viszonyában; 5. a kívül állókhoz való viszonyában.

I. S. László 19 éves, Dg: M. Little diplegia spastica. Csak térdein csú
szik, beszéde: hibás, artikulátió, tőmondatok. A kétéves foglalkozás tar
tama alatt artikulátiója javult, kifejezési készsége is javulást mutat. Ér
deklődési köre az otthon falain kívüli élet irányában tágult. Különösen 
a kirándulások vonzzák, szeretne sokat a városi forgalomban lenni. Jelen
tős módon fejlődött a munkában kötelességtudata. Továbbá a színek és 
árnyalataik felismerése és formamásoló képessége. Társaihoz való viszo
nya megfelelő, segítőkész és ez a foglalkozási idő alatt érettebbé vált. 
Gondozóihoz való viszonya mindig problémamentes volt. Kívül állókhoz 
való viszonyában nagy csalódásban volt része. Testvére egy alkalommal 
felkereste és azóta nem érdeklődik utána. Csalódása azonban nem érzé
kelhető olyan mértékben, hogy azt foglalkozásában kompenzálná.

II. J. Endre 25 éves, Dg: M. Little. Tetraplegia spastica. Mozgáste
rápiával nem javítható helyzetében az olvasni és számolni tanulást tűz
tük ki célul. Házilag készült kocka sorozaton rajzolt betűk segítségével 
folyt a tanítási munka. A foglalkozás eredményeképpen megállapítható, 
hogy az általános iskola II. osztályának tankönyvi szövegeit olvasni tudja 
és megérti. A visszakérdezéséknél tartalmilag pontosan referál. A fog
lalkozás alatt kitartást, szorgalmat, érdeklődést mutat. A foglalkozást 
megelőzően félénk, depressziós jegyekkel tarkított magatartása volt. Ma 
ritkábban jelentkeznek ezek a jegyek, amit a foglalkozással nyújtott si
kerélményeknek tulajdoníthatunk. Társaihoz, a gondozókhoz, szüleihez 
való viszonya mindig szerény, engedelmes és rendezett volt.

III. K. Anna 23 éves, Dg: M. Down. Foglalkoztatás terápiánk egyik 
fontos mozzanata a színes gyönggyel való munkai. Fűzés, forma-alkotás, 
színfelismerés stb. Ezen a vonalon, betegünk nagy fejlődést mutat. Kez
detben a színeket nem ismerte, formaérzéke nem volt. Ma a színeket ár
nyalataikban is felismeri. A formák részleteit is felismeri, összefüggő 
formákat részletekre bontva gyöngyökből összerak, de minden részletnél 
külön irányítást kér. Ma már gyöngyök fűzésénél is szívesebben végez 
varrási munkákat. A varrni nem tudó leányt a tevékenység minden moz
zanatára külön képezni kellett. Kezdetben vastag tűvel, durvább mun
kát végzett. Ma már a legvékonyabb tűvel finom munkákra képes. A var
rási feladatokat előre megkapja, s azókat folytatólagosan önállóan végzi.

IV. N. Zoltán 16 éves, Dg: Enkephalopathia. Otthonunk gondozottja 
1963 óta. A 6 éves gyermek hosszú időn át autisztikus magatartást tanú
sított. Nem volt szobatiszta, közös foglalkozásokon nem vett részt. A vele 
való egyéni foglalkozások alapvetően arra szorítkoztak, hogy a szabad
ságot nagyon szerető, de az udvaron egyedül csatangoló gyermeket az 
udvari és kerti munkákba igyekeztünk bevonni. E munkákat közösség
ben máig is csak nagyon nehezen és ritkán teljesíti. A legtöbb tevékeny
sége önálló iniciatívákból ered és a legritkább esetben lehet vele paran
csokat végrehajtatni. Ezt a magatartást igyekeztünk olyan formában ér
tékesíteni a közösség számára, hogy megfigyeltük az általa szívesen vég
zett munkafolyamatokat és őt ezeknek a végzésében dicséretekkel, ju
talmakkal serkentettük. Jelenleg a munkát végzi. Sajnos időileg nem le
het rá számítani, de a megkezdett munkafolyamatot végrehajtja. Tár-
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saihoz való viszonya kezdetben rendkívül agresszív volt. Ebben a vonat
kozásban nagyfokú enyhülés állt be. Ma már sokszor tapasztaljuk, hogy 
keresi a társaságot, a közösséget. Közös foglalkozásokon részt kíván ven
ni. Feladatokat igyekszik elvállalni. Keresi a szereplés lehetőségét közös 
játékokban. Személyekhez ma már kapcsolódik. Anélkül, hogy meghit
tebb barátság jelei mutatkoznának, több társa iránt felelősség mutatko
zik magatartásában: keresi őket stb. Első adaptációs kirándulása alkal
mával szorongó volt, hangosan sírt, el akart menekülni, általában nyug
talanul, nehezen fékezhetően viselkedett. A következő alkalommal tran- 
quillások következtében depressziós és nyugtalansági fázisok váltakoz
tak nála. A helyzet rosszabbodott. Jelenleg háromszor egy Hibernál ha
tására magatartása kiegyensúlyozottabbnak mondható. A legutóbbi több
napos üdülés alkalmával teljesen kiegyensúlyozottan viselkedett, a napi 
munkákban spontán jelentkezéssel részt vett, parancsokat készségesen 
teljesített.

A fentieken kívül még négy gondozottunknál mutatkoztak a reha
bilitációs foglalkozással kapcsolatos eredmények, kedvező személyi vál
tozások. Így a négy csoportban részt vevő 43 gyerek közül 8 emelkedik 
ki az átlagból. Az utóbbi négyről csak az idő rövidsége miatt nem szá
molhatunk be. A rehabilitációt célzó foglalkozás azonban ennyi adat 
alapján is hasznosnak mutatkozik.

A 43 gyermekből csupán egy csoportban vannak 6—12 éves gyerme
kek, a másik háromban aiz életkor 16 évtől fölfelé alakul. Ez a helyzet 
megfelel az otthon gondozottainak életkor szerinti megoszlásának. Esze
rint a gondozottak kb. 75%-a úgynevezett túlkoros, azaz 18 éven felüli.

Muncz Frigyes — Jilling Midiid

Kirándulások és üdülések szervezése 
oligophren gyermekekkel

Az alapvető emberi jogokat ezen belül a gyermekek jogait az ENSZ 
alapokmánya is meghatározza. Minden embernek egyformák a jogai. 
Ezek természetesen az oligophren gyermekekre is vonatkoznak, s tár
sadalmunk biztosítja is számukra. Alapvető, hogy megkapják az élethez 
szükséges dolgokat: élelem, lakás, ruházat, gyógykezelés, gondozás, ké
pességeik fejlesztése stb.

Az embernek azonban szüksége van arra is, hogy alapvető szükség
leteken kívül más is legyen az életében. PL pihenés, szórakozás, öröm. 
A szürke egyhangú életet a normális idegrendszer is megsínyli, mennyi
vel inkább kell változatossá, örömtelivé tenni a sérült gyermekek életét, 
akik saját maguk nem képesek erre.

Ebből az elgondolásból kiindulva intézetünk vezetősége határozta el, 
hogy az örömszerzés egyik lehetőségeként kirándulásokat, csoportos nya
ralásokat szervez számukra.

Az elmúlt években többször voltunk üdülni a Balaton mellett és a 
Mátrában. Ezenkívül hajókirándulásra, cirkuszba, állatkerti sétára visz- 
szük évente gyermekeinket. Az üdülési hely megválasztásánál mindig
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figyelembe kell venni az oligophren személyiség adaptációs készségeit. 
Fontos, hogy meg legyen a megszokott személyekhez kötődő zárt közös
ség, ahol sem viselkedése, sem külseje nem feltűnő, de mégis van lehe
tősége a külső környezettel való érintkezésnek is. Az első balatoni üdü
lést Gyenesdiáson egyházi üdülőnkben és szeretetotthonunkban szervez
tük meg. Elhelyezkedés és étkezés szempontjából mi külön épületben 
voltunk, de voltak közös programjaink is a szeretetotthon lakóival: pl. 
szalonnasütés, műsoros tábortűz, és kijártunk sétálni a faluba, sőt a kö
zeli Keszthelyre és Hévízre is kirándultunk. A falu lakossága meglepő 
szeretettel vette körül az első látásra bizony különös csoportunkat. Meg
engedték, hogy közelről megnézhessük a gyerekek számára újszerű gaz
dasági udvart és felszereléseit és az állatokat. Jó kapcsolat alakult ki, s 
a következő alkalommal már név szerint ismerték gyermekeinkét és be
hívták házukba is.

A mátrai üdülőnkben más lehetőségek voltak. Teljesen egyedül vol
tunk az üdülőben — természetesen előszezonban. Itt különösen a családi 
közösség élményét próbáltuk megismertetni a gyerekekkel. A nővérek 
együtt laktak és étkeztek a gyerekekkel, sőt a főzésbe is bevontuk őket. 
Nagyon élvezték az együttes munka örömét. Természetesen a nővérek 
számára ilyenkor nincs 8 órás munkaidő, a teljes napot együtt tölti a 
„család”, ami nagyon jó kapcsolatot teremt nővér és gyermek között és 
szoros, jó kapcsolat az üdülés után is fennmarad.

Az utazás lebonyolításához a valamennyire is mozgóképes gyerme
kek számára menetrendszerű autóbuszt vagy vonatot vettünk igénybe. 
A mozgásképtelen gyerekeket saját mikrobuszunk szállította. Eleinte bi
zony tartottunk a hosszú utazás nehézségeitől, a többi utas idegenkedé
sétől is, de a MÁV és a VOLÁN dolgozóinak jóindulatú segítőkészsége, 
megértése ezt a félelmet is eloszlatta és valóban jó élményeket nyújtottak 
az utazás órái is.

Felmerül a kérdés: kiket viszünk üdülni? Az a cél, hogy minél több 
gyereknek próbáljuk ezt az élményt megadni. Harmincas létszámú cso
port volt az idén is a Mátrában. Az üdülések időtartama általában 7—10 
nap. Külön csoportban visszük a járó gyerekeket, egy másikban akiknek 
mozgási nehézségeik vannak. A csoportban részt vevők egyrésze Down- 
beteg, nagyobb része súlyosan imbecillis, nem is mindegyik szobatiszta. 
Nem vallottunk azonban sehol szégyent gyermekeinkkel, mindenhol a 
körülményhez illően viselkedtek.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a fogyatékosoknak ösztönélete 
is károsult, mégis sajátosan emberi módon felépített az idegrendszerük. 
Mindig felfedezhető az emberi jellegű emóciók nyoma. Találunk közöt
tük olyanokat, akikben az érzelmek eléggé fejlettek és fejleszthetők. Ér
tékelik mind ezt az örömöt, változatosságot, amit egy kirándulás, üdülés 
nyújt és ezt ki is fejezik a maguk módján. Van aki beszélni nem tud, de 
csillog a szeme és egész lényén látszik az öröm. A másik állandóan is
mételgeti: jó — jó.

Sok munkát, utánjárást jelent a kirándulások és üdülések megszer
vezése. Jó előre kell gondoskodni mindenről, az élelmiszerek beszerzi 
sétől a ruhák csomagolásáig azonban minden fáradságot elfeledtet egy 
kedves simogatás és a gyerekeink örömtől csillogó szeme.

Otthonunkban gondozott gyerekek létszáma 152.
Az üdüléseken és kirándulásokon 128 gyermek vett részt.

Filippinyi Jánosné
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Fórum

Igehirdetési előkészítőink minőségéért
Mindig felvillanyoz, ha igehirdetési előkészítő megírására kapok fel

kérést. Már ott kezdődik az izgalom, hogy mi lesz a textus. Ha közismert, 
vagy éppen „könnyű”, (vagyis könnyű róla szaitmázni), akkor hogyan 
ragadjam meg friss, mai üzenetét, újszerűén, elevenen, nem közhelyek 
sarában cammogva. Ha nehéz, mert kifejezéseiben és problematikájában 
távolinak, érdektelennek látszik, hogyan ássak le a mélyére, ahol felfa
kad a forrás. Nem tudok és nem akarok szabadulni attól az érzéstől: 
négyszáz-egynéhány lelkész fog írásomból meríteni (amit lehet és amit 
tud) — vagy bosszankodni rajta, mert üres kupához ment vizet inni.

Igényeket támasztani, mint tudjuk, egyszerű dolog, akárcsak lesújtó 
bírálatot mondani. Kevésbé egyszerű azonban igaz igényeknek legalább 
megközelítőleg megfelelni.

Persze mindent agyonrelativizálni sem szabad. Minden cikkírónak 
megvan ugyan a maga személyes és gyülekezeti helyzete, azok számos 
összetevőjével, amelyek akarva-akaratlan „beleprédikálnak” az írásába is, 
melyet ugyancsak egyedileg meghatározott szituációban levő lelkészek 
olvasnak és igyekeznek hasznosítani, a maguk konkrét viszonyaiban al
kalmazni. Viszont kétségtelenül vannak eléggé objektív normáink is, il
letve olyan szempontok, amelyek alapján kitűnőnek, használhatónak, 
vagy gyengécskének minősül egy-egy előkészítő. Megpróbálom most átte
kinteni : mit tehetünk homiletikai írásaink minőségéért.

SZEMÉLYISÉG kérdése ez alapvetően: felelősségre ébredésünk óta 
az adott percig hogyan neveltük magunkat a legkülönbözőbb körülmé
nyek között, feladat látásra, közösségi rendeltetésre, múlt feldolgozásra, 
jövőképességre, valódi szerénységre, a hála életformájára, az isteni terv
re beállni igyekvő önmegvalósításra;, józan alázatosságra, bizakodó tett
készségre, szolgáló érzületre. Senki sem produkálhat többet (a maga ré
széről, pl. mint cikkíró), mint amennyi hitben érlelődött személyiségé
nek kosarában elfér.

ODAADÁSUNKTÓL is függ az eredmény. Mindenekelőtt persze az 
általános, diakóniai megragadottságunktól, attól, hogy Rm 12,1 értelmé
ben odaszántuk és odaszánjuk-e magunkat, egész lényünket Istenünk és 
embertársaink szolgálatára, megküzdve külső-belső akadályokkal. Ezen 
belül azonban nem túlzás talán egy eléggé speciális „homiletikai odaadás
ról” beszélni. Aiki a szívügynek kijáró lendülettel lát hozzá a felkészülés
hez, annak van, emberileg szólva, jó esélye arra, hogy segíteni tud má
soknak. Nem holmi 1 elkendőzés ez, hanem olyan célra feszülés, amely
nek megvan ugyan az érzelmi, hangulati töltése is, de épp ennek is je
gyében természetes számára a szakszerű MUNKA.

Rendkívül bosszantó, ha egy előkészítőből szinte kiabál az egzegetikai 
és homiletikai munka hiánya. A felkéréseket elég korán ki szokta kül
deni a szerkesztő ahhoz, hogy legyen időnk forrásmunkák kölcsönzésére, 
ha kell, akár postán is. (Bőséges tapasztalatok alapján beszélek.) Ha pe
dig valaki úgy ül írógéphez, hogy sebtében próbálja meg összekalapálni, 
amit épp tud, akkor az a legtöbbször kényszerítő ok nélkül, merő hanyag-
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Ságból történik így és lelkésztestvérek százainak mondja mintegy azt: 
Neszték — ebből profitáljatok valamit, ha tudtok! (Ha pedig valaki még 
ennyire sem képes és egyszerűen semmivel nem válaszol a felkérésre, 
annak írásairól indokolt legalább egy-két évre lemondani.)

HORIZONT is kell, nyilvánvaló összefüggésben mindazzal, amit a 
személyiséggel és odaadással kapcsolatban mondtunk. Állandó kilátással 
kell rendelkeznünk egyéni és családi kérdésék, lehetőségek sokaságára, 
gyülekezeti, közegyházi, nemzeti, nemzetközi feladatokra. Látásunk éles
ség! fokától függ, mennyire vesszük és vétetjük észre az igének például 
a gazdasági, társadalmi üzenetét.

Nem független ettől a teológiai látóhatár. Soroljam Sajtóosztályunk 
kiadványait az Örömhír-tői a már megjelent kommentárokig? A refor
mátus egyház Jubileumi Kommentára is rendelkezésünkre állhat. Aztán 
igen gazdag anyagot hoz az NDK-ban megjelent Predigtgedanken aus 
Vergangenheit und Gegenwart hat sorozatban (!), vagy az olyan áhítatos- 
könyvek, mint például a szintén az Ev. Verlagsanstaltnál Berlinben meg
jelent Annahme einer Nachrioht (Heinz Wagner), vagy Schlatter .. dass 
meine Freude in euch sei” című kötete, amely szerencsére nem „időtlen”, 
mint ahogyan borítólapján próbálják bemutatni, viszont tartalmas. (Cal- 
wer Verlag, Stuttgart, 1967.) Kizárólag csoda-textusokkal foglalkozik R. 
Schulz kiadásában a Predigten über Wundertexte. (E. Klotz Verlag, Stutt
gart, 1970.), mely a témához vágó tanulmányokat is közöl. 12 kötetben je
lent meg 1962—1973 között a Calwer Predigthilfen sorozat. Fele ószövet
ségi textusokat tartalmaz, melyeknek héber szövegét még nyelvtanilag 
is elemzi. A stuttgarti Calwer Verlag-ot dicsérő tucat textusfeldolgozásai 
általában egzegetikai, meditációs és homiletikai részre oszlanak; több
nyire jók, s egészen kiválók is vannák közöttük. Természetesen mind
egyikből annyit használhatunk fel, amennyi a mi helyzetünkben előre 
segít; ahol kell, lássunk bátran messzebbre, vagy éppen másként.

Az egzegézis-irodalom gazdagságát fölösleges hangsúlyozni. Vala
hányszor ilyen anyagot kértem könyvtárunktól egy adott textushoz, min
dig kaptami legalább 2—3 könyvet.

SZINOPSZIS” is szükségeltetik: az, ahogyan egyszerre és együtt lát
juk a textus és a kerek világ problematikáját, mert az összefüggések 
döbbenetesek, csak legyen, aki meglátja és megszólaltatja őket, hitelesen, 
igazul, s nem obiigát betétként beügyeskedve ide-íamoda. Ha látjuk az ige 
üzenetét, „tegyük rá a térképre” bátran, ne maradjon a magasságban, 
ha egyszer testté lett.

MŰGOND — az talán nem kell? Az arany almának kijár az ezüst 
tányér! Ha gyerekeinket nem szalajtjuk mosdatlanul-fésületlenül a temp
lomba, akkor írásunkat sem ömleszthetjük négyszáz prédikátor-társunk 
nyakába, félúton a szószék felé, ahogy épp adódik. Ö, a forma koránt
sem puszta külsőség — gyakran árulkodik a „belsőségről” ! Jaj annak 
a cikknek, amelynek születésekor addig csépelik az írómasinát, amíg — 
na végre! — be nem telt a három „flekk” . És még inkább jaj az olvasó
nak. Szegénynek ugyanis azt sugallja az ilyes iromány: Ne strapáid ma
gad, kedves kollégám — lásd, én sem erőltettem meg magam...

Tisztelet és köszönet viszont mindazoknak, akik átérzik az előkészítő
írás megtiszteltetését és „hátukra veszik a pályát” e tekintetben is. Akik 
nem tudnak blazírt képpel a szószékre lépni, s az írógépükre is odalob
ban valami az égő csipkebokor lángjából. Akik, ha nem is kivételes szel
lemek, de adják — adni akarják — amit Isten kegyelméből adhatnak.

Dr. Bodrog Miklós
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Halottunk

Kalavszky Kálmán életútja újrakezdésekkel, fordulókkal, éles ka
nyarokkal megtett és sok állomáson átvezető út volt. Katonaságtól theo- 
lógiába, harcterekről templomok csöndjébe, hazánk más és más színű 
tájára: Dunántúlra, Nógrádba, Alföldre vitt útja. Volt rajta nélkülözés, 
sebesülés, gond, megállás és újraindulás. Ami ugyanannak maradt meg 
a változások között, az a szolgálat öröme, a benne való kedve, agilitása, 
jó kedélye, fáradhatatlan tevékenysége volt.

A Magas Tátra aljáról, a szepességi Lőcséről indult el 1900-ban. Ka
tonatiszt lett, szókimondó őszinteségét innen hozta. 1923-ban családot 
alapít, a szintén lőcsei Szennovitz Olgával kötött házasságából három 
gyermek származik.

Pályája éles kanyart vesz, amikor a lelkész! szolgálat, az ige felé 
fordul. Sopronba költözik családjával együtt 1925-ben. Anyagi nehézsé
gekkel küzdve elvégzi theológiai tanulmányait.

Lelkésszé szentelése után a tatabányai gyülekezet megszervezésével 
bízzák meg. Három település — Tatabánya, Bánhida, Felsőgalla — terü
letén mintegy 1600 szórványlélek összefogását, egyházközségbe való tö
mörítését végezte el. Nem volt sem templom, sem lelkészlak, nem volt 
megoldva több mint 200 gyermek hitben való nevelése. Szolgálata az 
akkori bányaigazgatóság s más egyházak részéről ellenállásba ütközik, 
nem fogadják szívesen, munkája elé akadályokat gördítenek, lehetetlenné 
akarják tenni. Célratörő, visszia nem riadó tettrekészségével azonban si
kerül a tatabányai gyülekezet létrehozása s ez volt életének nagy csele
kedete. 1938-ban az első, majd a következő évben a második templomot 
építtette meg.

A háború és hadifogság után Nógrádba vezet útja. Hét évnyi gyü
lekezet nélküli idő ez, de mikor betegségéből felépül sokfelé kisegít, Va- 
nyarcon és másutt. Szívesen megy helyettesíteni, örömmel szolgál Nóg- 
rád több gyülekezetében.

Pályájának harmadik állomása az Alföldön, Szarvason volt, ahol 
1952-től tizenkét éven át szolgált, mint igazgató lelkész. Elsők között 
kapta meg az Országos Béketanács elismerő oklevelét.

Nyugdíjas éveit Szarvason töltötte el, majd ott 1975. április 6-án hat 
hónapi súlyos betegség után szeretteitől körülvéve elhunyt. Teme
tésén mély fájdalommal búcsúztak el tőle, akik szerették őt, felesége, a 
házasságban együtt eltöltött 51 év után, három gyermeke, öt unokája, a 
szarvasi és a vanyarci gyülekezet tagjai. A megtett út utolsó állomásán, 
koporsójánál Kovács Pál igazgató lelkész hirdette a múlandóságból az 
örökkévalóságba vezető Jézus életet és vigasztalást adó igéjét: „Mert 
nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” (Zsid 
13,11)

Révész László

Kalavszky Kálmán
1 9 0 0 -1 9 7 5
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A z igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. VASÁRNAP

Mt 22,15—22

Ennél a sokat emlegetett igehelynél a kortörténeti tisztázottság fon
tos a megértéshez (lásd Pröhle: Lukács ev. 299—301 lpk.), de az igehirde
tésben kár lenne sok időt vesztegetni erre.

Ma Magyarországon az egyház helyzetét a szocialista állammal és 
felsőbbséggel nem lehet egyenlővé tenni és azonosan értékelni a zsidó
ságnak az elnyomó római birodalommal és császársággal való helyzeté
vel. A felsőbbségek Istentől kapott megbízatása általában nem jelenti azt, 
hogy minden felsőbbség egyforma lenne. Ma hazánkban az egyház és az 
egyházhoz tartozó állampolgárok egyértelműen igenük és támogatják az 
államnak emberért, szociáüs igazságosságért, fejlődés fokozásáért, bé
kéért, békés egymás mellett élésért folytatott erőfeszítéseit. Az „adófize
tés” ellenértékeként minden magyar állampolgár a szociális gondosko
dásnak olyan bizonyságait élvezheti (orvosi ellátás, anyasági és gyer
meknevelési segélyek, gyermetkeik bölcsődei, óvodai, iskolai ellátása majd
nem teljesen ingyen, öregekről való gondoskodás stb.), amelyről nem
csak a római birodalom hódoltsági területein, de még korunkban is a leg
több országban nem lehet beszélni. Nyilvánvaló tehát, hogy egészen más 
csengése kell, hogy legyen ma közöttünk ennek a szónak: „császár” , mint 
volt Jézus korában, a farizeusi kérdés elhangzásakor. De az is nyilván
való, hogy azdk a pártok és irányzatok sem léteznek ma közöttünk, 
amelyekkel Jézusnak a válasz megadásakor számolnia kellett: amely cso
portok és irányzatok saját feladataikat és a hatalomhoz való viszonyukat 
is merőben másképpen ítélték-meg. Ma nincsen a farizeusoknak, esszénu- 
soknak, zelotáknak megfelelő irányzat, egy egységes egyházban élünk és 
szolgálunk és Istennek hála azt is elmondhatjuk, hogy olyan teológiai 
utat találtunk, amelyet egéSiZ egyházunk örömmel elfogad és magáénak 
vall.

Ennek a teológiának érvényesítése és naponkénti alkalmazása azon
ban állandó feladatot igényel és ebben igénk ás sok indítást adhat. Saj
nos, nem ritka ma sem, a mi egyházunkban sem, hogy az igénkben lá
tott éretlen és provokatív kérdéseket tesznek fel, azt gondolván, hogy ez
zel megoldhatatlan helyzet elé állíthatják az ige diakóniai szellemű ige- 
hirdetőjét. Jellemző, hogy ezt a kérdést Jézusnak nem a „császár embe
rei” tették fel, hanem „egyházi emberek” , olyanok, akik talán teljes ter
mészetességgel fizették a császári adót, Jézus helyzetét és tanítását azon
ban lehetetlenné akarták tenni.

Mindegy azonban, hogy milyen indulatból született meg a kérdés, 
számunkra a legfontosabb Jézus válasza és az igehirdetés túlnyomó ré
szének mindenképpen ezen kell alapulnia.

Jézus válaszának lényege ez a szó: adni. (apodote =  adni, teljesíteni, 
viszonozni, odaadni, megfizetni.) Nehéz lenne kicentizni és viszonossági 
alapon, valamiféle kötelező, legszükségesebb törlesztésre gondolni itt, 
akár a „császár” , akár Isten vonatkozásában, sokkal inkább kell úgy fel
fognunk ezt a szót, hogy mindent meg kell adnunk, amit adhatunk, ami 
telik tőlünk, amivel használhatunk és ami egységessé teszi a kettőt, tehát
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ami nem ellentétes egymással, hanem teljessé teszi életünket, szolgála
tunkat: Istennek és „császárnak” való elkötelezettségünket. Mert Jézus 
szavai szerint a kettő összefügg és elválaszthatatlan egymástól.

1. Megadni a felsőbbségnek és ezen keresztül az emberi közösségek
nek azt, amivel tartozunk. — Nem kényszeredet ten̂  nem valamiféle 
„szükséges rosszként” cselekedve, hanem úgy, hogy ez is Istentől kapott 
parancs. Itt az igehirdetés nagyon időszerűvé és helyi gyülekezeti és kö
zösségi (városi, falusi) kérdésekkel foglalkozóvá tehető. Mit adhat a ke
resztyén ember a kis és nagyobb közösségeknek? Mi az egyház helye, 
szolgálata társadalmunkban, a fejlődés mai szakaszán? Hol kell még job
ban segítenünk, a felelősségérzetet még jobban ébresztenünk, bizonyság
tevő életet még tisztábbá tennünk? Hol kell nekünk, egyháznak, egyes 
keresztyén embernek bűnbánatot gyakorolnunk és hol kell esetleg kri
tikát mondanunk? — Egy fiatal felnőttekből álló gyülekezeti bibliaórai 
alkalmunkon hosszú beszélgetés folyt a keresztyén embernek munkahe
lyén való feladatairól, helytállásáról. Elhangzottak helyi hibákról való 
beszámolók is, akár hatalmukkal visszaélő vezetők, akár kisszerűség, 
rossz munkahelyi légkör, etikai lazaság okozza is ezeket, de végül is ar
ra a meggyőződésre jutottunk, hogy az a keresztyén dolgozó, aki maga 
sem hibátlan, tehát saját elveit is felül kell bírálnia, becsületes munkával, 
hivatás- és emberszeretettel rengeteget tehet a többiekért, a hibák eltün
tetéséért. Még akkor is, ha nem kap érte dicséretet vagy jutalmat.

Államunk és egész társadalmunk igényli a hivő emberek aktív és po
zitív részvételét a munka s társadalmi élet legszélesebb területein anél
kül, hogy hitelveinket fel kellene adnunk. Sokkal-sokkal nagyobb öröm 
ma értelmezni és alkalmazni Jézusnak ezeket a szavait: „Adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré” — mint volt akkori hallgatóinak. De sok fi
gyelést és felelősségérzetet igényel tőlünk ma is.

2. Megadni Istennek is azt, amivel tartozunk. — Itt még inkább érez
zük, hogy mindazt, amivel Istennek tartozunk, soha nem egyenlíthetjük 
ki, de ez a tudat nem kedvetlaníthet el, mert amit Isten tőlünk vár, az 
teljesíthető, öt, Teremtő és Megváltó Istenünket (mindennél jobban sze
retni és félni csak úgy lehet, ha ezt embertestvéreinken keresztül tesz- 
szük. Nem étel-áldozatot, hanem élet-áldozatot vár tőlünk Isten. És itt 
értjük meg, hogy ez az előbbi igényétől elválaszthatatlan, itt értjük meg, 
hogy a bennünket körülvevő világot még úgy sem oszthatjuk meg, hogy 
egyház és nem-egyház, hanem csak azt tehetjük, hogy minden szelektá
lás és válogatás nélkül keressük és vállaljuk a szolgálat alkalmait, sza
vakkal és élettel bizonyságot teszünk arról, hogy mi csak továbbadunk 
valamit, amit mi is ingyen, kegyelemből kaptunk. Mit is adhatnánk mi 
Istennek mást, többet — mint azt, hogy továbbadjuk csodálatos ajándé
kait és nem a magunk dicsőségét keressük, hanem őt igyekszünk ma
gasztalni életünkkel'?!

3. Elfogadni azt, amit Isten ad nekünk. — Eddigi két tételünk így 
kezdődött; megadni . . .  Isten azonban nem hagy minket soha kiürülni, 
szolgálatképtelenekké válni, hanem sokféleképpen segít, erősít, feltölt. 
A rossz, provokatív kérdésre is választ adott, mégpedig olyat, hogy a kér
dezők szájtátva, elcsodálkozva, tétován távoztak. Ki tudja, mit kezdtek 
életükben Jézus szavaival? — Azt azonban már sokkal jobban tudhatjuk, 
hogy mit kezdünk mi magunk Isten válaszaival, amiket mai kérdéseinkre, 
becsületes tusakodásainkra feleletként kínál. Az alaphelyzet bemutatásá
nál már világossá vált, mennyire különbözik a történeti helyzet a mai
tól. Válaszra váró kérdéseink is különböznek sokszor egy-egy bibliai kér
déstől. De az a hitünk és meggyőződésünk, hogy Istennek vannak égé-
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szén mai kérdésekre is feleletei, mégpedig egészen mai és használható fe
leletei. Ezeket kell becsületesen, sók imádsággal. Szentlélek segítségül 
hívásával keresnünk és kérnünk és egyéni, egyházi és világméretű kér
désekre megtalált helyes feleletekkel úgy élni, hogy akkor már ne re
kedjünk meg újra meg újra a kérdések ismételgetésével, hanem merjünk 
bátran és reménységgel cselekedni a jót, az előrevivőt, az emberért fá
radozót.

Ez a lehetőség teszi a rosszindulatú kérdésre adott jézusi választ ma 
is időszerű, evangéliumi útmutatássá.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 24. VASÁRNAP

Kol 1,9—14

Az evangélium által a gyülekezetben a feltámadott, élő Jézus Krisz
tussal kerülünk közösségbe.

Életünk, a Mindenség Isten ítélete felé tart. Az egyházi esztendő vé
gén, amikor egy lapot végérvényesen leszakítunk életünk leszakítós nap
tárából, úgy érezzük talán, hogy munkánkkal, szeretetünkkel és önfel
áldozásunkkal sem tudjuk feltartóztatni a múlandóság és a halál laviná
ját, amely végül is szeretetünket, reménységünket, munkánkat és hi
tünket is maga alá temeti.

A halál, az elmúlás és az ítélet diadalmenetével szemben igénk a 
Feltámadott diadalát mutatja. Jézus Krisztus, az Élet feltartóztatta a 
bűn zsoldjának, a halálnak és ítéletnek lavináját! A pusztulás, a félelem 
és halál, a múlandóság és enyészet, a céltalanság és értelmetlenség ke
zéből kivette a győzelmi pálmát. A nagy Vádoló száját is betömte. A 
halál, elmúlás és ítélettől való rettegés világszemléletét egy azzal ellen
tétes szemlélettel váltotta fel: Az élő Jézus Krisztusé az utolsó szó, s ezért 
az élet győzött! Nem hiábavaló a munka az egyházban és az ember
világban! Az ítélet Ura az a Jézus Krisztus, aki már eljött és eleget tett 
értünk, mindent elvégzett a kereszten. S mert ő helyettünk eleget tett az 
Atyánál, s üdvösségünket és örökéletünket megszerezte, azért most már 
az utolsó ítélet bizonyosságában élő ember Isten előtti felelősséggel ál
lítja be életét a felebarát szolgálatába. Mert az Életé az utolsó szó, azért 
nem hiábavaló, amit a földi élet megtartása és szebbé tétele érdekében 
végzünk. A helyes eszhatológikus szemlélet arra a munkálkodásra kész
tet, amely a felebarát, az embertárs és az emberiség jelenvaló és örökké
való javát, boldogságát munkálja.

Előre! Nem megállni! Ez a gyülekezet feladata a mindennapi élet
ben. A keresztyén élet soha nem lehet egy helyben topogás, önmaga kö
rüli forgás. A gyülekezet feladata: szolgálni a világban. Pál levelében 
sehol nem találkozunk azzal, hogy ő siránkozna a korszellem, a gyüle
kezet nyomorúsága, az ember bűne és múlandósága miatt. Ellenkezőleg, 
örvendező bizonyosság tölti el, mert arra tekint, Aki elhívta, megváltotta 
és magáévá tette, ereje által munkás tevékenységre készítette el a gyü
lekezetei. A Feltámadottra nézve bizonyos abban, hogy a gyülekezet az 
Urától kapott feladatot a történelemben járó Krisztus nyomába lépve 
elvégezheti a mindennapi életben.

Pál éppen ebben a levélben állítja elénk Jézus keresztjének, meg
váltó munkájának jelentőségét. Az univerzális üdvtam Pál krisztológiá-
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jának a koronája. A Mindenség megváltásának végső oka Isten szeretete, 
amely által Fiát adta a Mindenségért. Krisztus keresztje által lett nyil
vánvaló Isten életújító ereje és Isten megváltói terve. Az evangélium, 
amelyik ma is hangzik a gyülekezeteinkben, nem elvont teória, nem va
lami filozófiai eszmefuttatás, hanem állandó történés. Ennek a történés
nek középpontjában az az erhber áll, akiért Jézus halálra ment, és fel
támadott. Akit Jézus Krisztus szeretete a halál, múlandóság és enyészet 
világából az örök életbe vitt át. Nincs olyan helye és ideje az univerzum
nak — legyen bár a miénkhez hasonló élet valamilyen más égitesten — 
amelyik és amikor ki lenne zárva Jézus Krisztus megváltói munkájából. 
Jézus kiengesztelése az Atyával átfog mindenkit és mindent. Az ítélet
ben Isten szeretet gyermekeiként állhatunk Isten elé. Az evangélium az 
az örömhír, ami „hirdettetett az ég alatt minden teremtménynek.” Pál 
tudatosan használja a „kreatúr” kifejezést. Ezzel teszi nyilvánvalóvá, 
hogy Isten szeretete és váltsága átfogja mindazt, amit teremtő cselekedete 
létrehívott;

A hirdetett ige nyomán mindig gyülekezet jön létre. A gyülekezet 
óletfolytatásán láthatóvá lesz, Jézus szolgálatba küldő akarata. Ott, ahol 
a gyülekezet tagjainak életfolytatásán, a másikért végzett felelős szolgá
latban nem lesz nyilvánvaló — a családban, a társadalomban, az ember- 
világban —, a Krisztushoz tartozás, ott soha nem jött létre eleven kap
csolat a Feltámadottal. A Krisztushoz tartozás nem szent szavak ismétel
getésében, kegyes frázisok pufogtatásában lesz életvalósággá, hanem a 
még hűségesebben végzett munkában, még nagyobb felelősségben az em
bertárs irányában, mások terhének hordozásában, az őszinte és képmu
tatás nélküli szeretetben.

Pál bátrain beszél a gyülekezet életében láthatóvá lett hitgyümölcsök- 
ről. Távol áll tőle a mindent letakaró hamis szerénység, vagy a szerény
ség leplével letakart üres és haszontalan keresztyén élet mentegetése. De 
ugyan olyan távol áll tőle a farizeusi önelégültség is a gyülekezettel szem
ben. Ahogyan az evangélium azonnal látható hatással volt a kolosseiek 
életére, úgy Pál és Timotheus azonnal imádságba kezdenék. Miért? Hogy 
az elkezdett munkát az ítélet napjáig Isten vigye végbe a gyülekezet éle
tében.

A Jézus Krisztussal közösségbe került gyülekezet élete a mindennapi 
élet számára terem hasznos és használható gyümölcsöket.

Pál számára az evangélium valami élő, eleven, gyümölcsöt érlelő 
és növekedést adó erő. Olyan erő, amelyik bekapcsolja a gyülekezetei 
Krisztus testének élő és eleven organizmusába, az egyházba. Pál számára 
a gyülekezet Ura Jézus nem valami teoretikus nagyság, hanem személyes 
élő Űr, „akiben” a kolosseiek élnek, s akiken keresztül Jézus cselekszik. 
Pál úgy képzeli el a gyülekezetei, hogy az nem majd csak „egykor”, nem 
is csupán a templomban, a kegyes élet területén, hanem ma és a min
dennapi életben termi és cselekszi a hit gyümölcseit, tesz jót. A „jó tett” 
mindig valakire irányul. A keresztyén ember másoknak jó. A keresz
tyén élet másoknak is hasznot jelentő élet. — S itt kell megkérdeznünk 
nagyon alázatosan mi haszna volt a világnak, a társadalomnak a csalá
doknak a keresztyének életéből? — A keresztyén élet hasznos élet. Imád
ságával, amelyik másokat is hordoz. Bizonyságtételével, amelyik Istenhez, 
az élet Urához és védelmezőjéhez vezet. Gyűlöletben ökölbe szorult ke
zeket tanít simogatásra kinyílni. A múlandóság hatalma alatt megbénul- 
tákat az örökélet reménységében örvendezőkké formálódni segít.

Megtanul kérdezni a mindenkori mában Isten akarata után, s Urá
nak engedelmeskedve cselekedni.
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Az élet értelmét és célját kereső emberinek boldogan tesz bizonysá
got arról, hogy milyen jó dolog Isten munkatársaként élni az Általa te
remtett világban. Megtanul örvendező hittel együttmunkátkodni azokkal, 
akik igent mondanak és minden erővel munkálkodnak az élet szebbé, 
jobbá, boldogabbá tételén ezen a sok vérrel és könnyel áztatott és ki
csivé törpült földgolyón. Isten akarata szerint segít lefogni minden ke
zet, amely atombombájával, vagy a népek közötti gyűlölet-láng szításá
val rombolni és gyújtogatni akarja az Isten által széppé teremtett és egy
mással szeretet-közösségre formált világot.

Az Isten akaratát figyelő gyülekezet soha nem juthat ásító unatko
zása közben ahhoz a (kérdéshez: Mit kellene tennem ebben a világban? 
Egy édesanya a családban soha nem kérdezi, mit kell tennem a gyer
mekeimért, pedig írott törvény nem írja elő a szülői feladatot. Isten aka
rata soha niem formálható megkövesedett paragrafusokká. Isten a soha 
nem ismétlődő történelemnek az Ura, aki népének a mindenkori új tör
ténelemben ad új feladatokat. Mivel Isten akaratát és a tőle kapott fel
adatot a gyülekezetnek újra fel kell ismerni és meg kell ragadni, azért 
szükség van mindig új „bölcsességre” , amelyik 'bölcsesség és „ismeret” 
képes áttekinteni és felfogni Isten új tervét a történelemben, s képessé 
tesz a cselekvés módjának a felismerésére.

A  Krisztus ereje által átjárt gyülekezet tudja Ura akaratát a törté
nelemben megcselekedni. Az erőtelen, Isten akaratát nem cselekvő gyü
lekezet nem szolgálja Ura dicsőségét. Ez az erő azonban nem a „csak 
azért is” , nem a „majd én megmutatom” erőnek a fitogtatása. Ez az erő 
a szeretetben, hosszútűrésben és szolgálatban való erő. Amelyik a szere- 
tetlenségre szeretettel válaszol. A pattanásig feszült idegek világában bé
kességet, nyugalmat és örömöt áraszt. Amikor mások örök megelégedet
ten séggel zsörtölődnek vagy elégedetlenkednek, tud mindazért a jóért há
lát adni, amivel Isten megajándékozta gazdagon népünket és hazánkat. 
Hálát ad a mindennapi kenyérért és foszlós kalácsért, amelyik tegnap 
még hiánycikk volt milliók otthonában itt a magyar földön.

Reménységben élő ember a Krisztus erejével élő ember. Talán néha 
minden tervünk mögött ott látjuk állni halál őfenségének hatalmát. Az 
egyházi esztendő múlása is erről beszél talán? Mulasztásaink tudatában 
az ítélet Urától való félelemnek kell lenyűgözni minket? Pál arra tanít, 
hogy Krisztus népe örvendező és határozott üdvbizonyosságban élhet. 
Pál beszél és tud az ítéletről, s annak komolyságát egy pillanatra sem 
hagyja figyelmen kívül. A „szentek örökségében való részesedésünket” 
mégsem teszi kérdésessé az utolsó ítéletre nézve. Sőt, erős meggyőződéssel 
állítja, hogy a hivő ember örvendező reménységben élhet, mert Jézus 
örökéletet készített neki.

Az örökélet reménységében élő ember azonban soha nem világide
gen ember. Nem lesz a jelenvalóság ellen lázadóvá és nem akar rajon- 
góan elvonulni ebből a világból. Az ítéletre és örökéletre tekintő ember 
életében sürgetővé válik a most. Mert most mondhatok a mellettem élők
nek jót vagy gonoszt. Most sebezhetek meg a nyelv gyilkos tőrével szü
lői, élettársi, gyermeki vagy embertársi szíveket. Most mutathatok rá 
Krisztus szeretetének nagyságára, munkás szeretetem végzése közben. 
Most érezhetik embertársaink hazánkban, hogy hitünk munkás szerete- 
tével azok mellett állunk és munkálkodunk, akik a hárommillió koldus 
országában egy szebb, egy emberségesebb világ alapjait rakták le. Ahol 
édesanyák nyugodtan hajolhatnak gőgicsélő kisgyermekek ágya fölé, 
mert az egész társadalom gondoskodása őrködik velük együtt gyermekük 
álma felett.
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Most kell elmondani és mindent megtenni, hogy kimeríthetetlen tu
dásunkat és technikai ismereteinket az élet szebbé, jdbbá, boldogabbá té
telének szolgálatába kell beállítani! Most kell elmondani országúton szá
guldóknak: Vigyázz a másik életére! Most kell elmondani, hogy társa
dalmunk a tanulás, az ismeretek megszerzésének lehetőségét nyitotta meg 
minden ember előtt, de a megszerzett tudás és ismeret nem lehet önző 
nyerészkedési forrás senki számára. Az élet a szolgálatnak soha vissza 
nem térő alkalma.

Az ítélet Ura a szolgálatban megfáradtnak mondja: Menj be a te 
Uradnak örömébe.

Dr. Nagy István

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 25. VASÁRNAP

1 Ts 4,13—18

Szentháromság utáni utolsó vasárnapok a végső dolgok felé irányít
ják a gyülekezeteink figyelmét. Mai igénk is a keresztyén élet végső cél
ja felöl kérdez meg minket. Miért élünk, miért szolgálunk és mi a mi 
végső reménységünk?

Tulajdonképpen diakóniai teológiánk és a keresztyén eszkatológikus 
reménység egysége izzik át transparensként ebből a textusból. A Krisz
tus útján járó gyülekezet hitbeli bizonyságtétele az eljövendő végső re
ménységünkről.

Az őskeresztyén gyülekezet szolgálatának motorikus hajtó ereje az 
eszkatológikus reménység volt. Maga Pál is és vele együtt sokan, mások 
még a saját generációjuk életében várták Krisztus ítéletre való eljövete
lét, a hitben elhunytak feltámadását és a földi testben élő hívőknek el
ragadtatását. A későbbiek folytán miaga Pál apostol is revideálja ezt az 
álláspontját, amikor arról beszél, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint 
ezer esztendő. Isten kegyelmes hosszútűrésének a ténye, az emberiség 
iránti türelme tolja el messzebbre a parúziát. Csodálatos egységben látja 
Pál és éli meg Nagypéntek, Húsvét és a Mennybemenetel egységét, el
választhatatlanul összetartozó eseménysorozatát, mint jelen való és eljö
vendő valóságot és erre az egységes látásra tanítja a gyülekezetét és tart
ja ébren a szunnyadásra hajlamos keresztyén reménységet.

Mai igénk transformálásának irányát jelöli meg alapigénk. A Krisz
tus útján járó, szolgáló szeretetbsn élő gyülekezet hogyan tekint az el
jövendő végső dolgokra: a halálra, feltámadásra és az ítéletre?

1. A hozzánk legközelebbi valóság, földi életünk lezárulása: a halál. 
Pál apostoli a halál zord és reménytelen arcát, Krisztus feltámadott, meg- 
diesőült arcán át szemléli és szemlélteti. Arra a reménységre biztatta 
kortársait és biztat minket is, hogy ne legyünk bizonytalanságban. A 
halál nem jelent vigasztalan szomorúságot, sorstragédiát, hanem keresz
tyén temetéseknél a feltámadt és élő Jézus Krisztus triumfál. Az Élet 
Fejedelme úr a halál felett. Éppen ezért leszelídül a halál zord arca. 
Pál nem is halottakról beszél, hanem azokról, akik „a Krisztusban el
aludtak”. Erről a hitbizonyosságról beszél egyik temetési énekünk is: 
„Krisztus te vagy életem, nyereség halálom, reményem beléd vetem, a 
halál csak álom.” Egybehangzó ezzel az első keresztyén hitvallással 
Luther személyes vallomása is, amikor saját haláláról beszél. Amikor a 
feltámadás napján kopogtat az angyal koporsóján és mondja: „Martinus
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Luther stehe auf!” akkor én. felserkenek — mondja —, mintha egy dél
utáni könnyű álomból ébrednék.

Ezzel a reménységgel nézünk halottainkra? Ezzel a reménységgel 
tudunk nézni a mi saját halálunkra? Nézzünk csak körül egy egy teme
tésen a gyászolók arcán. Tündököl-e a Krisztus arca a hozzátartozók 
gyásza felett? Nem inkább a riadt kétségbeesés és vigasztalan reményte
lenség a domináló? Álomnak tartják-e híveink a halál tényét, vagy azt 
hiszik, hogy vége ... mindennék vége? Az egyház hitének sarkalatos 
pontja nem de sokszor meginog testvéreinkben? Indokolt a reménytelen
ség? Miért van mégis?

2. Azon fordul meg a halálról vallott nézetünk hogyan tekintünk 
Krisztus feltámadására. A nagy sorsfordulat Húsvétkor megtörtént. Jé
zus győzött legnagyobb ellenségeink a bűn, halál és kárhozat fölött. Tör
ténelmileg kitörölhetetlen esemény az emberiség életéből. Illusztrációnak 
felhasználható a Sztálingrádi csata. Eldőlt a második világháború végső 
kimenetele. A harc ugyan nem fejeződött be azonnal, de a kimenetel 
többé már nem volt kétséges! Csak szemléltető példa. De Jézus feltáma
dása, ennek analógiájára ezt a sorsfordulót jelenti a hivő keresztyén em
ber számára. Ettől kezdve megtöretett a halál hatalma. Nem félelme
tes többé. Egy kedves, Hándel által megnezenésíte.tt énekünk, a 773. ének 
3. verse fejezi ki hűségesen és igeszerűen ezt a gondolatot:

Mért félne szívem?
Él az ón Uram,
Békesség királya,
Benne nyugta van.
Ő a diadalmam, pajzsom életem,
Azért nincs szívemben semmi félelem.
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod!

(Jézus az egyház feje. A fej feltámadása a garancia a tagok feltáma
dására! Pál apostol tud erről a kinyilatkoztatott titokról. Egy bizonyos 
„menetrendet” is ismer. Első, a zsenge a feltámadás sorrendjében: Jé
zus Krisztus. Azután, az idők végén azok támadnak fel, akik a hitben 
„aludtak el” . E nagy titokról a Jel. könyve is beszél, valamint az 1 Kor 15 
fejezete, a „feltámadás himnusza”. Ezt nevezi a Biblia az első feltáma
dásnak és azután következik az általános feltámadás és az ítélet. Azok 
pedig, akik e földi, hústestben élik meg Krisztus eljövetelének napját —, 
elragadtatnak a Krisztushoz, a vele való zavartalan közösségre. Boldog 
örömmel vallja Pál, hogy mindenkor az Úrral leszünk, ezt a közösséget 
többé nem árnyékolhatja be se fájdalom, se gyász, se könnyhullatás, se a 
bűnnek, Sátánnak hatalma.

3. A harmadik kérdés, hogy kik lesznek azok, akiket a mi Urunk 
örök életre ítél és mi a mércéje? A  fóti római katolikus templom alsó 
kápolnájában a föld színe alatt vain egy csodálatosan szép szoborkompo
zíció. Egy fehér márványból faragott angyal áll harsonáját az ajkaihoz he
lyezve szemben az ítélősizékben ülő Jézus Krisztussal. Jézus ujja felemel
ve. Az angyal feszülten várja a jelt, hogy megfújja az ítélet és a feltá
madás harsonáját. Megrendítően szép alkotás és mély elgondolkodásra 
késztét. Ki állhat meg? Kié lesz az élet feltámadása? Ez a kérdés to
lakodik önkéntelenül az ember agyába. Milyen mértéket használ Jézus? 
Ebben az összefüggésben kell meglátnunk diakóniai teológiánk és az esz-
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katológia mélységes összefüggését. Jézus mértéke nem az, hogy „mit hit
tél”, hanem cselekedeteinkre kérdez: „mit cselekedtél?” Jézus a hit gyü
mölcseit keresi életünk fáján! A hit gyümölcse pedig csak a földi élet 
áldott idején teremheti meg a szolgáló szeretet cselekedeteit. Végső sor
sunk azon dől el, hogy megértettük-e a jézusi életformát, gyakoroltuk-e? 
Felismerjük-e embertársainkban a felénk lépdelő Jézus Krisztust, aki 
irgalmasságot akar. Megtanultuk-e Jézus Krisztustól a másoknak szol
gáló áldozatos életstílust. Gyakoroljuk-e a segítő szeretet cselekedeteit a 
hétköznapjainkban családunkban, egyházunkban, népünk körében, az 
emberiség nagy közösségében. Ez Jézus Krisztus mércéje. A cselékdeteink 
alapján állapítja meg, hogy igaz-e, vagy hamis a mi hitünk.

Nincs itt valami ellentmondás? Nem azt sujkolták belénk, hoigy hit 
által, egyedül kegyelemből igazulunk meg Isten előtt? Jézus mégis azt 
kérdezi az ítélet napján „mát cselekedtél?” . A hit és a cselekedetek legtel
jesebb egységéről van szó. Hamis minden „uramuramozás”, minden szó
beli szeretet, ha nincs mögötte az életfolytatás „aranyfedezete” . Az élet 
végső célba érése elválaszthatatlan a mindennapi szeretetszolgálattól. An
nak az embernek lehet igazi, élő reménysége és bizodalma a feltámadás 
napjához, aki megérti a nagy összefüggést és szolgáló szeretetben tesz 
bizonyságot krisztushitéről.

Garami Lajos

SZENTHÁROMSÁG u t á n  u t o l s Ó v a s á r n a p

2 Pt 3,3—14

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján ezidén talán még fokozot
tabb felelősséggel kell megszólaltatnunk igénk üzenetét. Amikor e soro
kat írom, még javában folyik a Jehova tanúi szekta agitációja, a világ
vége meghirdetése. Amikor erről az igéről prédikálunk, már talán utána is 
leszünk a meghirdetett terminusnak. Éppen azért a tiszta, világos tanítás
nak kell szólnia ezen a vasárnapon Jézus visszajöveteléről, ígéretének 
teljesedéséről, de a gyülekezet helyes magatartásáról, várakozásáról is, 
A 2 Pt levél alapszituációja az volt, hogy az első század elmúltával, az 
apostolok elhalálozásával egyre inkább erősödött az a tévhit, hogy nem 
is jön vissza Jézus, nem is lesz vége a világnak. A kísértés ma is fennáll, 
mert nemcsak a Jehova tanúinak időpont meghirdetése zajlik körülöt
tünk, de lehet találkozni olyan gyülekezeti tagokkal is, akik készek erre 
a konzekvenciára: Hol van az ő eljövetelének ígérete? És inkább haj
landók belehallani textusunk 10—12-ik versébe az atom-pusztulás és 
pusztítás rémét, semmint tisztán, világosan látni az eszhatológia kérdé
seiben. Könyörögjünk, hogy Isten Szentlelke adjon világosságot mind
nyájunknak ezen a vasárnapon a tiszta igehirdetésre!

,1. Keresztyén hitünk elszakíthatatlan része Jézus visszajövetelének 
várása. Ez a hitünk Krisztus-hitünkből következik. Mert, ha hisszük, hogy 
Jézus meghalt és fel is támadt, ezzel együtt hinnünk kell azt is, hogy 
felment a mennybe és onnan eljön ítélni élőket és holtakat. A teljes 
második hitágazatot hisszük. Itt komoly ígéretek számbavételéről van 
szó. Péter levele egy adott szituációban hirdeti a Krisztust, aki „ígéretét 
beváltja és eljön, hogy új eget és új földet teremtsen, és aki eljövetelét 
azért késlelteti, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt
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akarja, hogy sokant megtérésre jussanak.” (Káldy Z.: Bevezetés az Újszö
vetségbe, 198. lp.)

Jézus visszajövetelét nem lehet „levezetni” a világ életének folyásá
ból, nem „egyenesen következik” a világunk előremeneteléből. Semmi 
nyom, semmi jel nem ad alapot „ama nap” kiszámítására. A hivő ember 
nem is a „közelségét” vagy „messziségét” kutatja, hanem mindig készen 
van arra, hogy jöhet az ő Ura! Jézus igehirdetése nyomán olvashatjuk itt 
is a tolvaj képét. Éppen a tolvaj módszere az, hogy semmit nem jelent 
be, csak betoppan. Mire az ember észleli, már késő, már meglopott. Jé
zus visszajövetelének ehhez a „nem éppen kedves” képhez hasonlítása is 
csak azt akarja fokozni bennünk, hogy jövetelére mindig készen legyünk.

2. Jézus visszajövetelének halasztása indítson még nagyobb hálára, 
bennünket és vezessen igaz megtérésre, mert azért vár még jövetelé
vel. A hangsúly itt arra esik, hogy „hosszútűrő irántatok” . És itt lehetet- 
len nem látnunk azt, hogy a Diakonosz Jézus az, aki visszajön. Az a 
Jézus, aki egesz életével szolgált nekünk és aki most úgy szolgál, hogy 
türelmesen vár, Atyjánál közbenjár, esedezik értünk, nem akarja, hogy 
elvesszünk, hanem inkább azt, hogy megtérésre jussunk. Ö az a vincel
lér, aki még egy évet könyörög, hogy hátha terem gyümölcsöt életünk 
fája. Ö az, aki elhívott minket is a szolgálatra, hogy megtaláljuk külde
tésünket, szolgáljunk egymásnak és ne csak mi magunk jussunk megté
résre, de mások is megtalálják a megtérés útját. Hála az Istennek azért, 
hogy még vár, most így van még értelme a hívásnak, egész szolgálatunk
nak, diakóniai magatartásunknak, hiszen; nincs még befejezve e világ 
élete, sorsa, emberek élete. Szolgálatunknak van értelme a világban, a 
társadalomban, mert nem „siralom völgyében” élünk, hanem olyan te
rületen, ahol Isten hosszútűrése naponként ad okot és alkalmat a remény- 
teljes munkára;, az embereken való segítésre, a teremtéskor kapott pa
rancs odaadó teljesítésére és azért, mert az idő múlik, ezekből semmi nem 
gyengülhet meg, semmi nem veszti érvényét.

3. Jézus ígérete új égről és új földről szól. De ebből az újból már 
ízelítőt kapnak, akik hisznek benne. Hiszen „ha valaki Krisztusban van, 
új teremtmény az” (2 Kor 5,17). Ez az új már valósul ott, ahol övéi szol
gálnak. És ez azt is jelenti, hogy az „igazságra” sem kell addig várnunk, 
míg Jézus visszajön^ hanem mint akik ismerjük Isten, akaratát, igazságá
nak erejét és azt, hogy minden ígéretét valóban teljesíti —, már most, 
itt a földi igazság harcosai lehetünk szolgáló magatartásunkkal. Éppen 
úgy szolgálunk legjobban, éppen ebben a vonatkozásban kell nekünk is 
és szolgálatunk során sokaknak „megtéréshez” eljutni, hogy belássuk és 
belássák; az igazságra egyformán joga van minden embernek. S amikor 
a földi igazságért, a javak igazságos elosztásáért, mondén ember egyen
lőségéért. jogáért világszerte folyik a küzdelem, hogy gyarmatosításból, 
kizsákmányolásból, mindenfajta elnyomásból szabaduljanak, akkor mi 
nem menekülhetünk arnögé, hogy majd az új ég és új föld hozza el az 
igazságot, mert hisszük, hogy az új már elkezdődött, benne vagyunk és 
ha Jézust igazán akarjuk követni, akkor éppen az igazságért kall küz- 
denünk és harcolnunk, hogy már ez életben érvényesüljön. Attól sem 
kell megijednünk, hogy ezért az igazságért nem hivő emberekkel lehet 
együtt harcolnunk. Akkor szégyelhetjük magunkat, ha nem tesszük, 
örüljünk inkább annak, hogy a földi igazságért való harcban is közös 
munkamezőt találhatunk. Azért még nem fogjuk összekeverni Isten or
szágát földi világunkkal, nem akarjuk az evangélium szerint berendezni 
a földet. Csupán szolgálatunk egyik jelentős szektorában igyekszünk lel
kiismeretesen gyümolcsöztetni kapott tálentumunkat.
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4. Jézus visszajövetelének várása éppen nem tétlenségre, hanem ak
tivitásra buzdít. A 14. versben így olvassuk: azért szeretteim, ezeket vár
va, igyekezzetek . . .  világos beszéd: Azért mert Jézus visszajön —, azért 
mert mi jövetelét várjuk —, azért nem ölhetett kézzel, tétlenül üldögé
lünk, nem lemondó kézlegyintéssel várjuk a világvégét, nem szektás buz
galommal keressük a nagy tömegből, az elkárhozottak tömegéből való 
kibújást. . .  és lehetne még sorolni, hogy mit nem teszünk! Hanem „igye
kezzetek hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találtassatok. . Ebben az 
egy mondatban benne szorong egész etikai feladatunk. Amit az evangé
liumokban így olvasunk: Jézus követése. Amiről Pál így tesz bizonysá
got R'rrv 12-ben: „szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves 
áldozatul” . Amiről Jézus olyan sokat beszélt példázatokban, amikor az 
urát hazaváró szolgáról példázott. Ez az igyekezet, aktivitás mutatkozzék 
meg dlakóniai magatartásunkban. Nyitott szemmel járunk, figyeljük a 
világ előrehaladását, észrevesszük a „diákónia-igényes pontokat” magunk 
körül. És habozás nélkül szólunk és cselekszünk mindenütt, ahol az em
berért, embertársaimként, világunkért, az igazságért, a jobb életért, Isten 
akaratának az emberek közötti teljesüléséért szólhatunk és cselekedhe
tünk. Vigasztaljuk a sírókat, elvezetjük a bűnbocsánat oltárához a bű
neik miatt megrettenteket, társként szegődünk az egyedül, magányban 
járók mellé, kenyeret adunk az éhezőknek és italt a szomjazóknak, de 
szívesen teszünk meg mindent azért is, hogy ez a kenyér mindig több le
gyen és minél többeké legyen mindenütt a világban. Lehetetlen felsorolni 
mindazt a területet, ahol ezt az ákti,vitást élhetjük, amelyen Jézus köve
tését megvalósíthatjuk itt és most, a mában.

5. Jézus visszajövetelének ilyen várása erősítést ad az egyház béke
szolgálatához. Textusunk utolsó szava nem csillogó függelék, hanem szer
ves tartozék. „Ezeket várva” csak úgy lehet szolgálatunkat betölteni, ha 
„békében” vagyunk. Az „EN EIRÉNÉ” egészen tág értelemben áll itt. 
Természetes, hogy a hivő ember Isten szolgálata csak úgy valósulhat meg, 
ha Istennel békében van. De az emberért végzett szolgálat feltétele is a 
béke és az emberek között elérendő feladat is ebben a szóban csúcso
sodik: béke. Jézus várása nem keresztezi békeakaratunkat és békeszol- 
gálatunkat. Itt is az áll, mint az előbb mondottaknál: ahogy az igaz
ságra sem kell addig vámunk, míg Jézus visszajön, úgy a békére sem, 
hanem arra küldettünk el az emberek közé a világba, hogy a béke szol
gái legyünk.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja sok gyülekezetben a halottak
ra való emlékezés napja is. Megszólalhat az egész textus üzenete ilyen 
vonatkozásban is, hiszen mindaz, amit eddig hallottunk Jézus visszajöve- 
telével kapcsolatban, oda mutat feltámadásunk felé. Nem is lehet más
ként előre nézni, Jézus vissza jöveteléből a ma szolgálatára erőt meríteni, 
csak úgy, hogy erősen tartjuk a reménységet, melyet Jézus adott és ad 
újra meg újra nekünk. A keresztyén reménység kell, hogy átcsillanjon e 
textusról való bizonyságtételünkön.

Tóth-Szöllős Mihály
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Egyháztörténeti évfordulók

A legfiatalabb gályarab-vértanú: 
Paulovitz Mihály

Egyházunknak háromszáz évvel ezelőtt nápolyi gályrabságra ítélt 
rabjai közül korkülönbség nélkül szedték áldozataikat a hosszú itáliai út 
fáradalmai és a Triremis-hajók (azaz háromszintes gályák) evezőcsapásai 
A legidősebbek: a 70 évein felüli Edvi Illés Gergely és Gócs Mihály es
peres — mint láttuk —, már útközben elpusztultak. 1675 októberében az
után a legfiatalabb, az alig 28 éves, igen tehetséges Paulovitz Mihály tu- 
rócszentmártoni iskolaigazgató is áldozatul esett a gályák gyötrelmeinek.

1647-ben született a Turóc megyei Jeszenben nemes Paulovitz Je
remiás fiaiként. Tanulmányait Besztercebányán végezte. Már ekkor írt 
teológiai értekezéseket, rektorainak ajánlva, ezek nyomtatásban is meg
jelentek. 1668. október 5-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Ki
emelkedő tanulmányainak itt is egy disszertáció és egy disputádé vol- 
ták a gyümölcsei (RMK III. 2506, 2538). Hazajövet 1672-ben a turócszent- 
mártoni evangélikus iskola tanítója, majd rektora lett.

Iskolájából már 1674 előtt elűzték a katolikusok, s noha saját nemesi 
házában lakott, mégis megidézték Pozsonyba, aihol a jegyzőkönyv tanú
sága szerint meg is jelent: „Michael Paulovicz, ex comitatu Turocziensi". 
Nevét egyébként máshol Pawlovicz-nak is írja, mások PauLovits, Pawlo- 
vits és Paulovitz formában is írták.

Elítélése után a sárvári börtön rabja lett. Itt ugyan aláírt egy állá
sáról lemondó kötelezvényt, de amikor megtudta, hogy áttérést is követel
nek tőle, ezt is visszavonta: „Tiltakozom Isten előtt és előttetek az erő
szak ellen!” — mondta, amikor az oltár elé vezették, hogy áttérésre kény
szerítsék.

Igen sok vitája volt a börtönben. Kocsi Csergő hosszan írja le eze
ket. Ezután, talán mint „veszedelmes elemet”, egy külön kunyhóban tar
tották, ahol a téli fagynak és szélnek teljesen ki volt szolgáltatva.

Itáliában történt már, hogy egy munkavezető úgy megverte, hogy 
többé nem kapott erőre. így került a nápolyi rabkórházba. A kórház 
papja még haldoklásában is kísértette, de volt ereje kimondani: „evan
gélikus akarok maradni!” . Már haldoklott, amikor Leporini Miklós rab
társa igeolvasás és imádság után megkérdezte tőle, melyik igét választja 
temetési alapigéül. „János 3,16-ot, ezért lesz nekem üdvösségem” — fe
lelte. 1675. október 5-én hajnalban aludt el csendesen az Ürban.

Kocsi Csergő aznap levelet írt Debrecenbe: „ . . .  Most is, amely nap 
ezt írám, egy becsületes augustanus. . .  Michael Pankwicz nevű atyánk
fia halva fekszik az törökök és egyéb Isten ismeretin kívül valók közé 
temetése lévén, az mint cselekszenek minden megholtakkal közzülünk” . 
Később pedig leírja, hogy miután négy napig így feküdt temetelenül, 
két török rab a tengerbe dobta. De vihar jött, a testére kötött kő lesza
kadt, hulláját a hullámok a partra sodorták, ahol madarak martaléka 
lett.

Irodalom: — Thury Etele: Adatok a magyar protestáns gályarab-lel- 
készek történetéhez. Bp., 1912. — Ján P. Drobny: Ev. slov. martiri. Bra- 
tislava, 1929. Szimonidesz Lajos: Magyar vértanúk nyomában. Pápa, 1944.
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