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Tanulmányok

Bűnbocsánatból élő ember 
a családban, társadalomban és a világban

Bűnbocsánat az egyház legdrágább kincse. Maga az evangélium. Az 
egyház ebből él és ezzel szolgál. Tartalma a kiengesztelés, amely bé
kességet szerzett Isten és ember, Isten és a világ között. A teljes meg
váltás napja még nem érkezett meg. Isten haragját megtörte Jézus 
Krisztusban a nyitott ég fénye és szépsége. Ide hív és gyűjt Jézus, hogy 
szabadságban és szeretetben, örömben és békességben éljünk. Kivált
ságos helyzet ez: még ebben a világban, de már az új világ polgárai
ként élni! Dialektikus státus ez. Feloldhatatlan a teljes váltság nap
jáig. Ha mégis egy mondatba akarjuk szűkíteni, úrrá lesz a rajongás 
vagy az elvilágiasodás. Scylla és Charybdis sziklái között hajózik az 
egyház. Félelmetes vonzások, buktatók között navigálunk. Könnyű meg
tévedni és másokat is megtéveszteni.

Ökumenikus szinten a „vertikális” és a „horizontális” reláció egy
oldalú képviseletében jelentkezik. Országos egyházunk évek óta hang
súlyozza itthon és a világkeresztyénség különböző konferenciáin, hogy 
ez a problémázgatás mesterkélt. Tipikus lutheri látásunkkal érvelünk 
a két vonatkozás egyensúlyának gondos megőrzése mellett. Számunkra 
az inkarnáció eldöntötte a vitát. Krisztológiánk sarkalatos tétele sze
rint Jézus Krisztus valóságos istensége és valóságos embersége nem
csak Bethlehem éjszakájának volt az evangéliuma. Páratlan és titok
zatos személyében együtt őrzi a kettőt mennybemenetele után, a dia- 
kónia-misszió korszakában nemcsak a paruziáig, hanem az örökkévaló
ságban is! S mi innen tájékozódunk dolgainkban és szolgálatunkban. 
Meg vagyunk arról győződve, hogy amikor családi, társadalmi vagy vi
lágszintű problémákat oldozgatunk, nem járunk tilosban, nem kerültünk 
ki Isten hatalmának köréből! De nem is „csácsogó” emberek számát 
szaporítjuk szolgálatunkkal, hanem küldetésünket végezzük és szükség 
van reánk mindenütt!

Szolgálatunk és életünk nem „zugolyában” folyik, mert Urunk nem 
statikus, hanem dinamikus. Szüntelen úton van. Nincsen helyhez kötve. 
Szabadon mozog, mint akit nem köthetnek meg azok se, akik már a 
nyitott ég alá kerültek. Sőt magával viszi övéit útjain. S ahol van, 
amerre jár, csak ott nyitott az ég. Ha elmaradunk mögötte, újra zárt 
ég alá jutunk s már nem vagyunk az Ö népe! Nem mi keressük tehát 
a mindennapi problémákat, nem mi „avatkozunk” népek és kontinen
sek dolgaiba. Jézus visz, sodor magával új úton, váratlan helyzetekbe, 
korábban nem is sejtett problémákba. Nincs ennél izgalmasabb élet. 
Megállni nem lehet. Ami tegnap manna volt, ma már nem eledel. De 
nemcsak azért kell szüntelen tevékeny Urunkat követni, hogy el ne ve
szítsük a nyitott ég örömét és békességét, hanem azért — s ez a leg
felségesebb ajándék ezen a földön számunkra! — mert szüksége van 
reánk. Az elrejtett Jézus igényli ajkunkat, szívünket, karunkat, lábun
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kat, eszünket és erőnket az utolsó cseppig. Azt, aki már Hozzá tarto
zik, azonnal munkatársává teszi. Elkéri és átveszi bűneinket, gondjain
kat, félelmeinket és terheinket, de részt kínál számunkra más bűnéből, 
gondjából, félelméből és terhéből. Mert azt akarja, hogy egy se vesszen 
e l . . .

Egyházunk helyzetének sajátos vonást ad még az a társadalmi-poli
tikai környezet, amelyben élünk. Számtalan testvéregyházunk él olyan 
miliőben, amely feladatát sokszorozza és nehezíti. Szocialista kormány
zatunk viszont növekvő mértékben vett le rólunk olyan szolgálati ter
heket, amelyek másutt csak egyházi erőfeszítéssel alig hordozhatóak. 
Ez lehetővé teszi számunkra részben sajátos küldetésünkre való cent- 
rálást, részben alkalmat ad társadalmi és világproblémák gyökérig ható 
elemzésére. Mi nem veszünk bele karitatív szolgálatokba, hiszen álla
munk minden állampolgára számára maximális létminimumot biztosít, 
sőt még annál is többet. Bár „szegények mindenkor lesznek veletek” 
jézusi megállapítás igazához nem fér kétség és az egyéni-gyülekezeti 
diakóniának bőven van tere —, valószínűen elsőkként a világkeresz- 
tyénségben ismertük fel a társadalmi struktúrák megváltoztatásának 
sürgető szükségét. Nálunk nem jelent életveszélyt ma már „munkát és 
kenyeret” kérni a kormányzó hatalomtól. Nem reménytelen ügy küz
deni a tudatlanság, maradiság ellen egyenjogúságért és polgári szabad
ságért. Nem kell tehetetlenül néznünk, hogyan emészti fel népünket a 
puszta éhség, a könnyen gyógyítható betegségek járványa, az egyre nö
vekvő utcai gyermekek kilátástalan jövője, a rengeteg magára maradt 
öreg szánalmas sorsából fakadó öngyilkossághullám stb. Nem jár ná
lunk börtön és gumibot, ha szót emelünk a fasizmus, terror, kizsák
mányolás, elnyomatás és faji megkülönböztetés ellen. Fantasztikus kon- 
szonanciában vagyunk kormányzatunkkal az emberi jogokért vívott 
harcban, a béke fenntartásának és világméretű megvalósításának ügyé
ben.

Tanulságos meghatározás: „bűnbocsánatból élő ember” . A váltakozó 
egyháztörténeti helyzetekben sokféleképpen rajzolták meg az újtípusú 
embert, aki a kiengesztelés kőszikláján áll és várja a teljes váltság 
nagy napját. Diákkoromban országos vita folyt a „keresztyén” és „ke
resztény” elnevezés tárgyában. Édesapám szívesen használta a „kegyes” 
vagy „istenfélő” kifejezéseket. Majd beszéltünk „felébredt” emberekről. 
Akadtak olyanok is, akik a rémséges „megtért” szóhoz ragaszkodtak. 
Ki ne hallott volna a „templomos” vagy „öntudatos lutheránus” meg
jelölésről? Vannak „ökumenikus” emberek is. Manapság a „tudatos egy
háztag” versenyez a „diakóniailag struktúráit” ember meghatározásával. 
Lehetne folytatni a sort. De már is újszerűén halljuk a fenti kifejezést: 
„bűnbocsánatból élő ember” ! A hangsúly magára a bűnbocsánatra esik 
s ez jó, hiszen ez a közép. Itt fordul át az ember sorsa s itt változik 
meg személyisége is. Lényegtelen, hogy dátumban rögzíthető — talán 
egy megrendítő magángyónáshoz! — vagy kikutathatatlanul támad a 
mindent megelőző kegyelem munkájából. A fordulat önmagában döntő. 
Valaminek vége van és valami egészen új kezdődik. Mielőtt ezt az egé
szen új életet szemügyre vennénk feladatunk hármas aspektusában — 
családban, társadalomban, világban —, előbb az alanyi változást kell 
számbavennünk. A bűnbocsánatvétel fordulata megtöri bennünk azt a 
kevélységet (superbia), amelyről elgondolkoztatóan írja Péter apostol, 
hogy Isten kíméletlenül harcol ellene. Az az Isten, aki nincsen a vám
szedők és a paráznák ellen, hadat üzen a kevélyeknek! Akár vallásos 
gőg, akár szekuláris titanizmus, Isten előtt a legutálatosabb. Vele az
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ó-ember „istenkedik”, állítja önmagát minden elé és fölé s „isten gya
nánt'’ mutogatja, kelleti magát. Ezért a fordulat a bűnbocsánatra szo
rultságunkban és a bűnbocsánat vételében formál bennünket először 
„normális” magatartású emberekké azaz alázatossá! Korábban vagy ta
gadtuk Istent vagy tele voltunk kétséggel, viszont tökéletesen bíztunk 
önmagunkban. Most önmagunk felől vagyunk desperáltak, de tele va
gyunk bizalommal Isten iránt! Az ember normális szituációja az alá
zat mind Isten előtt, mind az emberek között! S ez nem emberen-aluli, 
kificamodott gondolkodás, nem féreg-érzület, hanem reális viszonyulás 
a tényékhez. Ezért nem a mi munkánk, (alázatoskodás?!), hanem Isten
től kapott új magatartás. A bizalom Urunk iránt hozza létre. S addig 
igaz, ameddig hitben vagyunk. Hitünk-bizodalmunk felszabadít önma
gunk felőli minden gond alól, mint gyermekek rábízzuk magunkat Is
tenre, aki megbocsátja bűneinket s ezért hogyne adna meg ráadásul 
mindent, amire csak szükségünk van! Ez a gyermeki hit rengeteg időt, 
energiát szabadít fel bennünk. S most mindezzel a szabaddá vált idő
vel és erővel örömmel állunk Isten rendelkezésére: használjon amint 
tud, ott ahol kedves számára. Személyiségünk száznyolcvan fokos for
dulata így jelentkezik az új engedelmességben. Mint aki csatát veszített 
s leteszi fegyverét, feltétel nélkül megadja magát a Győztes Ür kezé
b e . .. ez az új engedelmesség akarati egységet jelent Istennel. Már 
nincs okoskodás, ellenvetés, makacs ellenállás se nyíltan, se burkoltan. 
Az új ember azt akarja, amit az Isten akar. S ezzel mint Isten gyer
mekei egyúttal az Ö szolgái, sőt munkatársai vagyunk. Ezen a földön 
maximális emberi lehetőség: Isten partnerévé válni! Belevon és részt 
ad terveibe, munkájába. Hiszen „fehérek a mezők . . . ! ” Isten valóban 
minden ember gyógyulását, rehabilitációját, boldogságát akarja. Embe
rekre van szüksége, hogy legyünk az Ö ajka, szíve, karja, lába. Itt kul
minál a nagy fordulat, ez a bűnbocsánat értelme és célja: Istennel 
együtt a szenvedő emberért! Felénk görög szóval diakóniának nevezik 
ezt az új életet. Ne felejtsük el, hogy a bűnbocsánat rendíthetetlen fun
damentumán így bontakozódik ki az új ember személyisége: bűnbocsá
natból él, ezért alázatos, tele van bizalommal és engedelmes!

Ezek után hármas aspektusban vegyük számba az új ember szolgála
tát családban, társadalomban és a világon. Aktuálisan és konkréten, 
mert csak így érdemes!

Családban
A negyedik parancsolat szövege — „hogy hosszú ideig élhess a föl

dön!” — bizonyítja: Isten akarata az, hogy minden ember élete és sorsa 
optimálisan alakuljon a földön. Ennek az isteni rendnek első színhelye 
a család. Bölcsőtől a koporsóig az „otthon” határozza meg az emberi 
életet. Gyermekkorban fészekmeleg és az alapvető rend megismertetése. 
Fiatalon jellemformálás, döntésképesség elősegítése. Pár- és pályavá
lasztás nagy kérdéseiben a szabadság és gyengéd szeretet biztosítása. 
Házasságban a szeretet és szolgálat mindennapi iskolája. Hivatásban és 
a mindennapi munkában az alkotás örömének köre. Határesetekben a 
gondoskodás és a bátorítás műhelye. Öregségben és a halál küszöbén 
támasz és vigasztaló jelenlét.

Lelkipásztori családlátogatásaink azonban ritkán nyújtanak élményt 
a fenti értelemben. Inkább az ellenkezőjével találkozunk lépten-riyo- 
mon.. Nyugtalan felnőttek és nyugtalan gyermekek „otthona” az átlag- 
kép. s  ha még három nemzedék él egy fedél alatt? Igaz, hogy vannak 
megbecsült nagyszülők, akik gondozzák és nevelik a gyermeket, néha
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a gyermekeket. Persze ez nem egészséges dolog, bár gyakran kény
szerű. Az a normális, ha mindenki a maga gyermekét neveli. Két nem- 
zedéknyi különbség elvétve produkál jól formált fiatalokat. A család 
sűrítve nyújtja korunk emberi problémáit. A közösség alapegységében, 
a családban jelentkezik az elidegenülés és a magány. Szomorú tény ez 
a gyermekek frontján és az öregek esetében egyformán. Nem hiába 
szól bibliánk visszatérően az „özvegyek” és „árvák” gondjairól. . .  a 
gyülekezeti közösség ha van ilyen! — pótlást nyújt Jézus akarata és 
ígérete szerint. De abnormális jelenség, ha a házastársak egyúttal egy
másnak nem a legjobb barátai — s kell a harmadik!? —, ha a fiatal 
„haveri” körben keresi kérdéseire a választ, ha a testvérhez úgyszól
ván semmi közünk sincsen, de van „lelki testvér” (?!) helyette, ha az 
öregek szeretetélményt és növekvő félelmei ellen csak a gyülekezetben 
találnak . . .  az a normális, ha a család és a gyülekezet közössége egybe
fonódik és közös csúcspont az ünnep, az istentisztelet.

Ellenkoncepció a letűnt társadalmi rendből a család maximalista 
értékelése. A fiatalnak nincs választó szabadsága. Az apa-zsarnok vagy 
az anya-sárkány tartja kezében a gyeplőt. Elsősorban gazdaságilag. Pa
rancsolt a „családi birtok” vagy az „üzem”. Jellemző erre az eltorzu
lásra az, hogy a „régi család” egyszerűen nem engedte érvényesülni az 
„új család” -ot. Szülő döntött házasság, munka, gazdálkodás minden 
tervezés dolgában. Meglepő, hogyan nyúlnak át korunkba is még ezek 
az ósdi hínárszálak. Nem is egy fiatal párt pásztorolok, akik albér
letbe menekülve élik házaséletüket, mert a szülők ellenezték kötésü
ket. Egy özvegyasszony 4 hónap óta nem is látta egyetlen fiát menye 
iránti elvakult indulata miatt s még karácsonykor sem látogatta meg 
gyönyörű unokáját. . .  A szülők nyolcadik éve nem jöttek templomba, 
mert fiuk és menyük védelmére keltem családi viszály során s még 
idézni is mertem az írást: „elhagyja a férfi az ő atyját és anyját és ra
gaszkodik feleségéhez. ..” Nyomasztóan sok a negatív példa. S ha 
mindez „vallásos” mezben jelentkező ellenkoncepció valóban nem mást 
sem a fiatal, sem a lelkipásztor, mint „ultima ratio” -ként vállalja: in
kább kell engedni Istennek, mint az embernek!

Az otthonainkra nehezedő kóros elváltozások eredője valószínűen az 
a tévedés, amely nagybetűvel írja a család jelszavát s elfelejti, hogy 
férfi-nő, szülő-gyermek, testvér-testvér kapcsolatok összegezéséről van 
szó. Az alapélményről: „én — te” relációról a nemi feszültség, nemze
dékprobléma és érdekütközések vetületében. Ha itt fiaskót szenvedünk, 
bajos lesz eljutni az istenélményre. Hiszen ezekben a szembesítésekben 
derül ki, mi is a „bűn”, mit jelent a kikerülhetetlen „halál” ténye, ho
gyan lehet feldolgozni a „szenvedés” problémáját és mekkora az „ör
dög” hatalma. Az otthon így elsősorban nem asylum és nem oázis, ha
nem iskola, edzőpálya. Isten szeretetének első célállomása. Itt akarja 
nyújtani az eros-sexus-filia többleteként az agapét. Itt akarja meg
értetni velünk, hogy a bűn elleni harcban leghatásosabb fegyverünk a 
feloldozás. Soe joggal hangoztatja, hogy a szülők ne röstelljék meg- 
vallani vétkeiket gyermekeik előtt és kérni tőlük bocsánatukat. Saját 
családomban szülő-gyermek relációban valószínűen ezért is alakult 
olyan kontaktus, amely időtálló, mert eleitől gyakoroltuk — főleg né
kem volt szükségem! — ezt a magatartást. így gyermekeink kiskoruk
tól elsajátították, hogy konkrét vétek-mulasztás egyetlen rendezése a 
bűnbocsánatban történik! S mivel ez a „közép”, a követelmények is eh
hez igazodtak. Akár tervekről esett szó asztali beszélgetéseinkben, akár 
pénzügyi gondokról, örömökről vagy megpróbáltatásokról. Résztvettek
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a nyílt beszélgetésekben, részt kaptak a felelősségből is. Egyik ajándék 
volt számunkra, amikor egymás után, ahogy szaladtak az évek, gyer
mekeink meg is fogalmazták előttünk ennek jelentőségét. Soha nem 
ment a szülői tisztelet rovására. Nagyobb volt a szabadságuk, de vele 
nőtt a szeretetük is! Sokszorosan megtapasztaltuk a „családi bűnbocsá
nat” gyakorlás során annak igazságát, hogy „aki magát felmagasztalja, 
megaláztatik, aki megalázza magát, felmagasztaltatik! Így oldódott meg 
a nemzedék-kérdés otthonunkban. Feleségem ma is leányaim legjobb 
barátnője, s nekem is sikerült fiaimmal jó baráti kapcsolatba kerülnöm. 
Ellenkoncepció az, hogy a gyermeknevelést lényegileg bízzuk az isko
lára. Kényelmes álláspont a szülők részéről, de ez eredmény fatális. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a hihetetlenül növekvő ismeretanyag oktatása 
teljesen lefoglalja az iskolai időt. Nevelésre semmi vagy végtelenül ke
vés marad. Érzik ezt a pedagógusok is, eleget nyűgölődnek ezen a szak
emberek. A szülői nevelés pótolhatatlan. Hiszen a szülő számára a gyer
mek egész élete adott. S nincs tömeg, amelyben az egyes eltűnhetne. A 
különböző adottságok, jellemek, egyéniségek variációi miatt nagy cso
portban szinte elérhetetlen minden nevelés elsőrangú célja: a döntés- 
képesség! Megtanulni fiatalon a mérlegelés, elemzés, következtetés, po
zitív és negatív példák értékelésének és végül a személyi felelősség 
mellett meghozott döntésnek a nagyszerű tudományát. Az erkölcsi sze
mélyiséggé válás útja ez. Kötelezővé tenném hetente egyszer a családi 
látogatást, a minden esti beszélgetést. Olyan családi parlamentet, ahol 
mindenki elmondhatja, ami a szívén van. Feltehet rázós kérdést a fia
tal. Sőt még vádat is emelhet. Alázattal hajoljunk meg Isten előtt, aki 
a bölcsek és értelmesek elől elrejti, de a kisdedeknek feltárja titkait! 
Nemcsak a szülőtől tanulhat gyermeke. Rengeteget tanulhatunk kicsi
nyeinktől, ha alázatosan járjuk szülői utunkat!

A család ugyanakkor munkaközösség is. Cseléd nincsen. Anyu ne 
legyen cseléd; de a nagymama sem. A család apraja-nagyja munkakö
zösségben végezze dolgát. Nekem 6 éves koromtól feladatommá vált az 
aprófa aprítása és a tüzelő felkészítése. Sokszor dohogtam miatta az 
újpesti sötét és vizes pincében téli délutánokon. De áldom édesapámat, 
aki „megkért” (!) erre a szolgálatra s ezért nem lehetett lerázni ma
gamról a munkát. Később diákkoromban órabérre vágtam mások fáját. 
A háború után könnyedén birkóztam meg óriási akácrönkökkel. Még 
ma is hasznát veszem „tudományom” -nak. Persze testvéreimnek is 
megvolt naponta külön feladatuk. Ezért mindig meghatva nézem gyü
lekezetünk férfitagjait, amikor tetten érem őket házimunkában, még 
nagymosásban is, ha az asszonyka derékfájással feküdni kényszerül. 
A munka örömét és a szolgálat jó ízét otthon tanuljuk meg, s ez nem 
csak engedelmesség a dolgozó Isten munkaparancsa iránt, hanem fel
mérhetetlen közhaszna is van.

Ellenkoncepció az a gyakorlat, amely minden fizikai munkát ala
csonyrendűnek tart s bármi áron, de maga vagy gyermekei részére csak 
az ún. „szellemi” munkát tartja méltónak. Teljesen hamis szemlélet- 
mód s gyakorlata mind az egyéniség kialakulása, mind a nagyobb kö
zösség szempontjából életveszélyes. Hajmeresztő példa: „tudta az uno
kám, hogy haragszom rá, mert már ötödik napja nem pucoltam ki ci
pőit . . . ” A nagymama esett, agyondolgozott hetvenes nő, az unoka 17 
éves nagy hajú, agyonkényeztetett lakli. Nem lesz jó vége. Évek óta külön 
öröm számomra, ha olyan párt esketek, ahol „szellemi” és „fizikai” dol
gozók kötnek házasságot. Utoljára porcelángyári korongos és gimná
ziumi tanárnő. Hiába minden érvelés — ismerve is őket persze! —
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semmi aggodalmam sincsen a sikerült párválasztás tekintetében. Csa
ládi beszélgetések során tudatosan érvényesíteni kell azt a szempon
tot, hogy a pályaválasztás elsősorban alkalmatossági kérdés. Szélnek 
kell ereszteni minden úrhatnám, s íróasztalhoz kötött munkaértékelést. 
Ki-ki önmaga adottságát és határait egészséges családi körben ismer
heti fel és vállahatja jó szívvel. Kormányzatunk hallatlan erőfeszítéssel 
(GYES etc.) elő akarja segíteni apró gyermekeink számára a fészek
meleg, az édesanyai és a szülői jelenlét pozitív áldásait. Sokan élnek is 
vele. De néha az a benyomásunk, hogy még nem eléggé hatotta át — 
főleg a fiatal nemzedék gondolkodását —, a szülői tisztség, az édes
anyai hivatás megbecsülése. S ha valahol akarnák, de nincsen gyermek- 
áldás? Hát ott van az állami gyermekotthon. Tisztes, komoly házas
párokra szívesen bízza államunk az elhagyott kicsiket. Több házaspár
nál sikerült feloldani a hamis közgondolkodás ellenállását s valameny- 
nyien boldogok gyermekükkel. Megtörtént az is, hogy miután „befogad
tak” egyet Isten nevében, tizenötévi házasság után megszületett a „sa
ját” is. Magam tapasztalatából tudom, hogy nincsen különbség köztük. 
A szeretet mindig nagyobb a vérnél.

Ellenkoncepció az örökbefogadás elleni pusmogás, rémtörténetekkel 
való traktálás. Édesanyává nem biológiai értelemben leszünk! S ha 
nem tudunk bizalommal nézni a jövendőre, ugyan mit érünk ember
ségünkkel, hitünkkel együtt? Napokban parentáltam el egy nyolcvan- 
éves gyermekorvosnőt, aki „vénleány” -ként halt meg, valójában — 
amint Jézus megígérte! — „százszoros” édesanya volt. Drága Rita néni 
városszerte gyermekeink mentő angyala volt. S édesanyai szívvel kí
sérte később is útján meggyógyított kicsinyét. Két dolog volt számára 
legszebb a világon: a gyermek és a virág. Tudom, hogy annak a Jézus
nak szeretetében pihen, aki annyira szerette a gyermekeket és gyönyör
ködött a virágokban!

Alázat kell, hogy elfogadjuk családunkat, benne a helyünket és 
feladatainkat. Bizalommal kell nézni családunk jövendőjére, hogy ne 
csak ebben a világkorszakban, hanem az eljövendőben is együtt lehes
sünk. Engedelmesen tegyük dolgunkat tudva, hogy szolgálatunk végzése 
közben Isten munkatársaivá formálódunk!

Társadalomban
Számunkra a pontos meghatározás: a fejlett szocializmust építő 

társadalmunkban hogyan alakul a bűnbocsánatból élő ember élete és 
szolgálata. Egészen új kérdések vetődnek fel, eddig nem ismert nehéz
ségek adódnak s közben jobban értjük mint valaha, mit is jelent az 
ajándékba kapott új életünk.

Az első szó a hálaadás szava azért, hogy ilyen társadalmi környe
zetben élhetünk. Ez a hálaadás tulajdonképpen már döntés. Hiszen az 
ellenkoncepció ismeretes: a szocializmusban nincsen jövője az egyház
nak. Alternatívát állít ez a még fel-felbukkanó ellenkoncepció: vagy 
asszimilálódni vagy vállalni a mártiromságot. A másik két látszat-kité
rőről kár szót vesztegetni, hiszen az ellenállás tilos az egyház számára, 
másrészt az önkéntes gettóba vonulás, mivel a szolgálat feladása — ön
pusztítás. Több mint harmincéves egyháztörténetünk tanúsítja, hogy az 
ellenkoncepció mindenestül hamis. Kétségtelenül nem volt könnyű az any- 
nyira új történelmi-társadalmi helyzetben megtalálni egyházunk útját. 
Voltak buktatók, voltak kerülő utak. De — áldott érette Isten! — min
dig visszataláltunk a főútvonalra s lényegileg ma is azon járunk. Or
szágos egyházunk minden gyülekezetében szabadon folyhat hármas fel

262



adatunk végzése: igeszolgálat, szentségszolgáltatás és szeretetszolgálat, 
S a visszacsengő szó „szolgálat” titkunk egyetlen nyitja. A bibliátlan és 
az egyháztörténelemben oly sok nyomorúságot szerző uralkodási kon
cepcióból megtérve kiformálódott egyházunk szolgáló élete és útja. Csak 
ott tűnik ez nehéznek, ahol — s elsősorban lelkészi negatív magatartás 
eZ! — hitetlenség-szeretetlenség, első hely igényének visszajáró kísérte- 
te-toleranciahiány jelentkezik. Számtalan példa bizonyítja, hogy utunk 
valóban út. Ha ajtók néha be is záródtak, új ajtók tárultak fel. Csak 
bátran át kellett lépni a küszöbön . . .

Az egyház alázata társadalmi rendünkben azt jelenti, hogy megelé
gedettek vagyunk szolgálatunk helyével — csak az utolsó előtti hely, 
mert az utolsó hely mindig Jézusé! — és alkalmaival. Ezek száma nem 
fogy, sőt! Az egyház reménysége azt a meggyőződést fejezi ki, hogy a 
történelemnek Ura ígérete szerint mindent jóvégre visz. Az egyház en
gedelmessége pedig az örömmel vállalt és végzett munkát jelenti az el
lenszolgáltatás igénye, előfeltételek hangoztatása nélkül — jó lelkiis
merettel !

Ellenkoncepció az, hogy az egyház engedelmessége az állam ideális 
voltának függvénye. Vagy annak kikötése, hogy az állam maradjon 
meg Róm. 13. keretében. Vagy annak az ábrándnak emlegetése, hogy 
az állam legyen „keresztyén” állam. Mindhárom lappangó képzet töké
letesen hamis. Hiszen az „ideálok” korhoz kötöttek és a fejlődés tör
vénye alá vannak vetve. Gondoljunk a keleti despotizmustól az „accla- 
matio populi” útján létrejött államhatalomra, mithikusan deszignált 
uralmaktól a modern demokratikus választások rítusaira. Itt is merőben 
új történelmi szituációba jutottunk. Hiszen amilyen mértékben nő a 
lakosság, úgy bővül az államhatalom jog- és feladatköre. A prognózis 
amúgy is a világállam kifejlődése. Ezért folyik a mostani fázisban az 
„emberiség” fogalmának tisztázása, ezért válik már most az állam egyre 
inkább ideológiai államhatalommá. Ennek indulása a választottság tu
data s ennek harcban bizonyítása (hellének-barbárok), de azután vál
takozó szakaszában az a tendencia jelentkezik és érvényesül, amely az 
emberek közti diszkriminációkat felszámolja s a partikularizmusból 
univerzalizmusba torkollik. Amikor már kristálytiszta a felismerés, 
hogy minden ember választott, egyenértékű és egyenjogú.

A munka végzéséhez nélkülözhetetlen annak az öröme. Előző kor
szakban ez természetes volt. Hiszen mindenki magáért-családjáért dol
gozott. Ma majdnem mindenki másokért dolgozik. S hogy ez a munka 
mégis örömmel menjen végbe, ahhoz a munka megszervezésén túl a 
munkaerkölcs és munkaöröm kifejlesztése szükséges. Itt is fordulat kö
vetkezett be. Az állam ezt korábban átengedte, illetve rábízta az egy
házra. Ma az állam gondoskodik a munkaerkölcs megvalósításáról és 
a munka örömének biztosításáról. Mégsem lett feleslegessé az egyház 
szolgálata. Hiszen nekünk inkább van módunk az egyes emberrel tö
rődni, annak az egész életével és az életük értelmét mi adjuk meg an
nak is, akinek tán munkája praktikusan nem jelentős a nagy közösség 
részére. S a végső kérdések, amelyek előbb-utóbb felvetődnek, választ 
várnak tőlünk. Viszont alázatunk megtiltja, hogy egyes tudományoknak 
előírásokat adjunk, hogy egyes osztálynak vagy az egész népnek mi 
szabjuk meg történetfilozófiai módon helyzetét és feladatát, végül hogy 
mi akarjunk minden egyes dolgozónak naponta inspirálást nyújtani 
helytállásához. Régen az egyház dolga volt a szellemi szükségletek ki
elégítése (mentalitás), az állam dolga pedig a testi szükségletek biztosí
tása (corpora) a CA XXVIII. cikkely szerint. Az egyház tehát nem a
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„keresztyén” államot tekinti normálisnak felszámolva a nagykonstanti- 
nuszi kétes örökséget, hiszen erről nincsen szó az újszövetségben. Vi
szont problémák adódnak abból, hogy az „ideológia” kinek a hatás
körébe tartozik. Ma ez már állami igény és végzett feladat. Itt lehet
séges egyedül az engedelmesség határa CA XVI. értelmében „ . . .  nisi 
cum jubent peccare. . . ” Korunkban ez már nem egyszer bekövetkezett 
határeset volt. Gondoljunk a tömegpusztító fegyverek használatára stb. 
De itt is megszívlelendő Bonhoeffer tanácsa, ami szerint az állam iránti 
engedelmesség megtagadása csak konkrét és egyes intézkedésekre vonat
kozhat, hiszen a felsöség totális eltorzulása csak végtörténeti esemény 
lesz. Éppen ezért az egyház nem vívhat harcot a „bene vivere” érde
kében. Végezze szolgálatát ott, ahol erre alkalom kínálkozik.

Kiváltság számunkra, hogy olyan társadalomban végezhetjük szol
gálatunkat, amelynek intézkedései hosszú távon konszonálnak egyházi 
szempontjainkkal és erkölcsi célkitűzéseinkkel. Ezt a kiváltságos hely
zetet Isten iránti hálával és társadalmi rendünk elismerésével fejezzük 
ki naponta. Gondoljunk csak arra, milyen miliőben élnek és szolgálnak 
testvéregyházaink Nyugaton. Nálunk senki sem kockáztatja a bebörtö- 
nöztetést, ha kiált fasizmus, kiuzsorázás, faji megkülönböztetés, há
borús fenyegetések, antiszociális törvények stb. ellen! Sőt, néha olyan 
színben tűnünk fel, mintha recitálnánk szekuláris társadalmi-politikai 
szervek jelszavát. Ezt a „gyalázatot” alázatosan vállalnunk kell elfogult 
és ellenséges külső tényezők előtt. Egyetlen „ellenméreg” ez a vádas
kodással szemben az, hogy sajátos, egyházi szolgálatunkat szenvedélyes 
odaadással végezzük. Élő reménység tölt be bennünket ezen a téren: 
munkánk nem hiábavaló az Úrban, sőt egyre inkább hódít a világke- 
resztyénség egész területén.

Summázva: alázatosan fogadjuk el naponta helyünket társadalmunk
ban és bizalommal végezzük szolgálatunkat tudva, hogy engedelmes
ségünk annak az Istennek munkatársává tesz, aki az egész emberiséget 
szereti és minden ember javát munkálja időben és örökkévalóságban!

A világban
Régen üres szó volt legtöbbünk számára. Valami nagyon távoli és 

ismeretlennek tűnt: v ilág ... gondolkodásunkból hiányzott a világhori
zont. Beszűkültén és perspektíva nélkül éltünk. Még hitvallást is for
máltunk: extra Hungáriám non este vita, séd est vita, non est ita. Ma 
már közhelyként hat, hogy „kicsi lett a világ” . A hírközlő szervezetek, 
televízió, rádió, hallatlanul kifejlődött turizmus a kontinenseket élet
közelségbe hozta. Ezrével nálunk tanult és tanuló külföldi diákok, a 
világnak szinte minden országában megforduló tudósok és szakmunká
sok egy nemzedéknyi időn belül lebontották a nagy távolságokat sze
mélyes ismeretség élményanyagába. Politikailag, közgazdaságilag, köz
egészségügyileg, közbiztonságilag stb. mindenki számára természetes az 
egymásra utaltság és az összetartozás ténye. Egyházi hasonlat szerint, 
ahogyan összefügg országos szinten a jó és a rossz akár egy eldugott 
alföldi faluban történik, akár a fővárosban, úgy érezzük azonnal annak 
negatív vagy pozitív hatását és következményét, ami történik Chilében 
vagy Angolában, valahol Dél-Ázsiában vagy Latin-Amerikában. Azon
ban sajátosan gátolt még ennek az emberiség-tudatnak jelentkezése esz
mei és erkölcsi téren. Tudjuk, hogy az egész világ gazdasági helyzetét 
meghatározza a nyersanyagkészlettel való manipulálás, mégis hihetet
len nehéz felszámolni a háborús tűzfészkeket, újfasiszta mozgolódáso
kat, imperialista törekvéseket, éhségzónákat, analfabétizmust, járványo
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kat, elnyomatásokat, osztályok-fajok üldözését, vallási vagy nacionalista 
pusztító erőket. Amint aránytalan az „ötödik rend”, a tudósok tízmilliós 
csoportjának ismeretanyaga az egyre növekvő (demográfiai szélsőséges 
hullámok!) tudatlanság és kultúrátlansághoz képest, ugyanígy arányta
lan korunk legnagyobb vezetőinek „emberiség nagy családja” koncep
ciójához képest a lokális sovinizmus, törzsek és népcsoportok helyi vé
rengzése stb. Az egyház, ha egyház, a szolgálata helyén jobbára a ki
csik, a kisemmizettek, üldözöttek oldalán áll, ezért felvilágosító és ta
nító szolgálatának felbecsülhetetlen értéke van. Ennek a munkának nap
jainkban fényes bizonyítékai vannak. De szolgálatunk betöltéséhez — 
világszinten — az egész világkeresztyénségnek el kell jutnia a diakó- 
niai alapálláshoz, különben az uralkodó osztályhoz kötődve miatta gya- 
láztatik Isten neve az emberek között. Számtalan elgondolkoztató ese
mény ösztökéli a mintegy egymilliárdnyi keresztyénséget arra, hogy 
véglegesen felszámoljon minden maradékot a nagykonstantinuszi ha
gyatékból és alázatosan bizalommal, engedelmesen vállalja mint „anya- 
szentegyház” Urát követve és egyedül Hozzá igazodva a diakónia, a 
szolgálat egyértelmű státusát s az ebből fakadó szolgálatot.

Raszkolnyikov felejthetetlen mozdulatával mi is boruljunk le az 
„emberiség mérhetetlen szenvedése” előtt, de aztán talpra és munkára, 
tenni a reánkbízottat, amíg tehetjük, mert a napok gonoszak s az el
szalasztott alkalom nem tér vissza! Ismét hálaadással és örömmel re
gisztráljuk, hogy egyházi vezetőségünk, delegátusaink és az ökumenikus 
tárgyalásokon résztvevő képviselőink határozottan és félreérthetetlenül 
küzdenek évtizedek óta ezért. Amint a kis-családban, úgy a társadalom 
nagyobb családjában, végül az emberiség imponáló nagy-családjában 
alázatosan, bizalommal és engedelmesen végezzük szolgálatunkat mint 
Isten munkatársai az életért, az igazság és szeretet győzelméért! Bár
milyen nehéz ez a küzdelmünk, erőt ad újra és újra az a modern fel
ismerésünk, hogy régi mulasztásaink is belefonódnak korunk nagy szen
vedésproblémáiba, sőt az is, ha napjainkban lagymatagon végezzük a 
legsürgetőbb feladatunkat. Bizalmunk is szárnyra lendít csalódások és 
kudarcok fölé azzal a meggyőződéssel, hogy Istennel együtt visszük a 
világért vállalt szolgálatunk minden terhét. S engedelmességünk meg 
is hozza annak gyümölcsét. Nem, nem magunkért, mi tel'jes szívvel hi
szünk a győzelemben — Istenért. Itt is érvényes, hogy az ügy, amelyért 
harcra kelünk, nem a mi ügyünk. A bűnbocsánatból élő ember meg van 
győződve arról, hogy az Isten ügyéről van szó. Amint az apostoltól ta
nuljuk: „atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik 
csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak 
jóhírűek . .. ezekről gondolkodjatok (Fii 4,8).

Nem arányérzék hiánya, nem költői túlzás, ha új életünk minden 
dolgát abban a felismerésben végezzük, hogy ez nemcsak családi szol
gálat, nemcsak társadalmi haszon, hanem világhorizonton elősegíti a 
kibontakozódást, oszlatja a téveszméket, kontaktust teremt közeliek és 
távoliak között, formálja az emberiségnek mint Nagy-Családnak tudatát 
— s vele a békét, az életet!

Balikó Zoltán
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Az egyházi szokások — Az evangélium Istennek ereje
I. Az egyházi szokások

A zsidók közül kikerült első keresztyének készen kaptak egy ke
retet, amin belül hitüket gyakorolhatták. Így a szombatot, a templo
mot, az istentiszteleti életet stb., de ezek közül csak azt vették igénybe, 
ami hitükkel megegyezett. Az áldozatokban nem vettek részt, mert azt 
vallották: „a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott” 
(1 Kor 5,7).

A reformáció korában hasonló volt a helyzet. A reformáció hitére 
tért gyülekezetek a középkori római katolikus egyháztól örökölték a 
templomokat, az ünneprendszert, az istentiszteleti luturgiát, kegyességi 
gyakorlatokat stb. Az „ingyen, kegyelemből, hit által való megigazulás” 
tanításának a mérlegén azonban sok minden megméretett és könnyűnek 
találtatott. Ami azonban bűn nélkül megtartható volt, megtartották.

Ma egészen más a helyzet. A reformáció korában a mérlegelést és 
a válogatást elvégezték. A ma evangélikus egyháza azokat az egyházi 
szokásokat örökölte, amelyek megfelelnek egyházunk Szentírásból, az 
egyetlen forrásból merített tanításának.
Szertartások, hagyományok, egyházi gyakorlat

Nem szerencsés az ÁH XV. cikke címének a magyar fordítása: „Az 
egyházi szokások” . A német szöveg a „Kirchenordnung” , a latin szö
veg a „rítus” szót használja (De ritibus ecclesiasticis). A szokásnak 
nincs kötelező ereje. A szertartás, a rend azonban már kötelez. Mind 
ezt az egyházi gyakorlat kifejezésben benne érzem, ezért a szokás he
lyett a gyakorlat szó használata talán helyesebb lenne. Maga Melan- 
chton Fülöp sincs megelégedve az általa használt kifejezéssel, ezért az 
Apológiában a XV. cikknek „Az emberi hagyományok az egyházban” 
(De Traditionibus Humanis in Ecclesia) címet adja.

Sem Isten, sem Jézus Krisztus nem szabták meg a Bibliában a 
keresztyén élet kereteit, a vallási élet rendjét. Nem sorolják fel az 
ünnepeket, nem adnak istentiszteleti liturgiát és nem írnak receptet 
a keresztyén élet és kegyesség gyakorlására. A keresztyén vallásgya
korlás rendszere emberi rendelkezések alapján jött létre. Ami emberi, 
az nem tévedhetetlen, éppen ezért megváltozhat. Ezt tükrözi az Egy
házak Világtanácsa uppsalai nagygyűlésének határozata: „Meg kell kér
deznünk az egyházakat, hogy nyelvezetben és muzsikában, egyházi öl
tözék tekintetében és a szertartások terén nem szükségesek-e változta
tások, ha azt akarjuk, hogy az istentisztelet a mai ember számára ért
hetőbb legyen.” (Közli Ormos E.: A holnap istentisztelete felé c. tanul
mányban Lp. 1974. 4. sz. 217. o.) Az elmondottakból látjuk, hogy jogos 
egyházi szokásainknak, szertartásainknak és egyéb gyakorlatunknak az 
időről időre való felülvizsgálása.
„Bűn nélkül megtarthatók”

Ma is érvényes az ÁH XV. cikkének a megállapítása: „Meg kell 
őrizni mindazokat a szokásokat, amelyek bűn nélkül megtarthatók.” 
Ha ennek alapján tesszük vizsgálat tárgyává a reánk hagyományozott 
egyházi szokásokat, rendet és a kialakult gyakorlatot, akkor általános
ságban megállapíthatjuk, hogy egyházunk mindenkor igyekezett az ÁH 
fenti megállapítását betartani.
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Ünnepeink jelentős részükben ősi egyházi ünnepek, amelyek az 
üdvtörténet eseményeihez igazodnak. Így puszta létükben is Isten üd- 
vösséges cselekedeteit hirdetik. A reformáció istentiszteleteink közép
pontjába az igét (a hirdetett és a látható igét) tette a Krisztus áldoza
tának a megismétlése helyett. Ez ma is így van. Az istentiszteleten 
Isten szól hozzánk a Jézus Krisztusról szóló igehirdetésben. Az ember, 
a gyülekezet ha meg is szólal, az vagy a bűnbánat hangja (Kyrie), vagy 
az Isten dicsőítése (Glória), vagy pedig a hitvallás (Credo), esetleg 
egyéb imádságok. Istentiszteleteink tehát senkit sem indítanak arra — 
sem formájukban, sem tartamukban —, hogy a rajtuk való részvétel
ben bárki is érdemszerző jócselekedetet lásson.

Egyéb egyházi szokásaink és gyakorlatunk (ünnepélyek, kazuálék 
stb.) ugyancsak megfelelnek az ÁH szellemének és senkit sem biztat
nak azzal, hogy a bennük való puszta részvétel valakit is üdvözítene.

„Az egyház jó rendjét szolgálják”
Az egyházi szokások és hagyományok csak a meder, amelyben az 

evangélium és az általa formált keresztyén élet „tiszta vize” folyik. 
A Tisza, amikor a szabályozás alkalmával sok helyütt új medret vájtak 
számára, attól még Tisza maradt. Ha azonban valaki a medret fonto
sabbnak tartja a folyónál és a benne levő élővilágnál, az vagy a ki
száradt meder élettelen formájába merevedik bele, vagy a holtág bűz- 
’nödő pocsolyájában vész el. Életet egyik sem hordoz. Az egyházi szo
kások és hagyományok kerete is vagy „kiszáradt meder” , vagy „pos- 
vány” az evangélium életet formáló ereje nélkül.

Az egyházi szokások tehát a meder, amely az evangéliumot és az 
általa teremtett életet hordozza. Arra való, hogy az evangélium hirde
tése és a keresztyén életfolytatás megfelelő keretben, rendben történjék. 
„Az emberi eredetű istentiszteleti cselekményeket. . .  azok külső hasz
nossága miatt tartották meg” (Apológia XV. 301. 20.).

Néhány mai torzulás
Evangélikus Egyházunk az eleinktől átvett egyházi szokásokat és 

hagyományokat az ÁH értelmében annak tartja, amire valók: a jó rend 
keretének. De nem így van ez mindenkor a hívek tudatában. Különö
sen is ott, ahol a nagy többségű római katolikusság között él a kis 
létszámú evangélikus gyülekezet.

Katolikus hatásra az istentiszteleten való puszta részvételt érdem
ként igyekeznek feltüntetni. Az istentiszteleten nem kapni akarnak, ha
nem úgy gondolják, most ők tettek jót, ők alkották a keretet, nélkülük 
nem lehetett volna istentiszteletet tartani. Ezért úgy gondolják, a végső 
igazságszolgáltatásnál ezáltal ők méltók lesznek az üdvösségre.

Hasonló megfontolások találhatók az adakozás szokásánál. Még 40 
év távlatából is megemlegetik, hogy templomuk építésénél hány téglá
val és hány szál fával járultak hozzá az építéshez. Ahol „ne tudja a 
te bal kezed, mit cselekszik a jobb” jézusi elve nem érvényesül, ott 
nem a felkínált bűnbocsánat a fontos, hanem az egyházi szokások ke
rete, amelyet az ember formált ki magának.

Tapasztalhattunk olyan torzulást is, amikor egy ünnepélyen (temp
lomszentelési, stb.) nem a templomban történtekre, az evangélium hir
detésére tették a hangsúlyt, hanem arra, ami a fehér asztaloknál tör- 
íént.

Gyülekezetenként lehetnek más és más szokások. Ezeket nem állt
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módomban tanulmányozni. Az elmondottak is elég bizonyítékai azon
ban annak, hogy a bevált régi kereteket is lehet az ige tanításával 
ellentétesen értelmezni és alkalmazni.

Nem a meder hordozza a hajót
Az előbbiekben elmondott és az azokhoz hasonló téves nézetekkel 

szemben hangsúlyoznunk kell: az egyházi szokások, az azokban való 
részvétel minden hasznosságuk ellenére sem tesznek igazzá Isten előtt 
és nem is üdvözítenek. „Azt kell tanítanunk, hogy a hagyományok 
nem szereznek megigazulást, nem szükségesek a megigazuláshoz” 
(Apol. XV. 304. 34.). Ezek a szokások, hagyományok jelentős részükben 
időhöz kötöttek, amelyek megszűnhetnek, vagy változhatnak. Itt is ér
vényes: Isten kapukat nyithat és zárhat be előttünk. Az egyházi szo
kások kanyargós medre helyett Isten új medret, új gyakorlatot adhat 
az evangélium folyójának. Az egyháztörténelem számos példát ad erre. 
Egy azonban minden változás ellenére megmarad: az EVANGÉLIUM! 
Éppen ezért az evangélium tanítása a legfőbb istentisztelet (Ápol. XV. 
304. 42.). Az evangélium az a drága kincs, amely által a Szentlélek az 
egyházat teremti és az embert Isten gyermekévé teszi. Semmiféle egy
házi szokás, hagyomány sem képes az embert megváltoztatni, bűntől 
megszabadítani, és ezáltal az anyaszentegyház tagjává tenni. Csak egye
dül az evangélium, mert „Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvö
zít” (Rm 1,16). Az evangéliummal teremti és hordozza Isten az egyház 
hajóját.

II. Az evangélium Istennek ereje

Az apostolok „szuperlatívuszban” beszélnek az evangéliumról. János 
azt mondja róla, hogy „örök evangélium” (Jel 14,6). Pál a „boldog 
Isten dicsőségéről szóló evangélium”-nak nevezi (1 Tim 1,11). Ugyan
csak ő állapítja meg róla, hogy az evangélium „Isten ereje” (Rm 1,16).

Luther Márton is nagyra értékeli az evangéliumot. Külön tételt 
szentel neki a Schmalkaldeni Cikkekben. Azt írja: „Most újból vissza
térünk az evangéliumra, amelyben »Isten kegyelme gazdagon árad-. 
Benne a bűnök bocsánata hirdettetik az egész világnak. Ez az evan
gélium igazi szolgálata.”

Evangélium: Krisztus
Apostolok és reformátorok, valamint a Szentírás ismerői miért tu

lajdonítanak az evangéliumnak ilyen nagy jelentőséget, szemben azok
kal, akik a reformáció korában és ma is a különböző egyházi szertar
tásoknak, illetve az azokban való cselekvő részvételnek, hagyományok
nak és szokásoknak, érdemszerző cselekedeteknek nagy jelentőségét 
hangsúlyozzák? Miért kapott ekkora megbecsülést az evangélium az 
apostoloknál, Luthernél és nyomukban járva evangélikus egyházunk
ban? Mi tulajdonképpen az evangélium? Maga „az evangélium szó 
örömhírt jelent és pedig a Jézus Krisztusban lett váltság örömhírét. A 
leírt evangélium is megtartotta az evangélium elnevezést, vagyis az 
egyes könyveket is evangéliumoknak nevezték” (Káldy: Bevezetés az 
Újszövetségbe. 23. o.). Dogmatikailag az ige két, tartalmilag különböző 
összetevőjét nevezzük törvénynek és evangéliumnak. Tehát az igei ki
nyilatkoztatás egyik része az evangélium. „A törvény arról szól, amit
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isten követel, az evangélium arról, amit Isten ad nekünk (Pröhle K.: 
Az evangélium igazsága. 66. o.). E. Schlink a hitvallások alapján meg
állapítja, hogy „Isten igéje voltaképpen az evangélium. Isten igéje és 
az evangélium kicserélhető fogalmak” (E. Schlink: Theologie dér luthe- 
rischen Bekkenntnisschriften. 122. o.). Ebből kiindulva elmondhatjuk, 
hogy az evangélium azonos a testté lett Igével, Jézus Krisztussal. Így 
érthető, hogy a hirdetett evangéliumban a viva vox evangelii-ben min
dig Krisztus szól hozzánk, Ö cselekszik egyházában az evangéliumon 
keresztül. „Az élő Űr Jézus Krisztus lép velünk közösségbe az evan
gélium által. Az evangélium tehát Jézus Krisztustól kapja erejét” 
(Prőhle: i. m. 65. o.).

Az evangélium iránya
Amikor Jézus megparancsolta tanítványainak, hogy hirdessék az 

evangéliumot, akkor hozzátette, hogy „minden teremtménynek” (Mk 
16,15). A párhuzamos igehelyek világossá teszik, hogy itt elsősorban az 
emberről van szó. Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk az 
írás másik jelentését, amely azt mondja: a teremtett világ sóvárogva 
várja Isten fiainak megjelenését (Rm 8,19). „Isten dicsőségének a ki
nyilatkoztatását várja a ^teremtett világ" feszült figyelemmel” (Karner: 
Isten igazsága. 59. o.). Az evangélium tehát az egész teremtettségnek 
szól. Ahogyan az örök Evangélium, az Ige ereje a teremtésnél is jelen 
volt és munkálkodott, úgy jelen van és jelen lesz az új teremtésnél is 
az emberénél elsősorban, de az egész világénál is.

Az evangélium világot teremtő szó
Isten szavával, igéjével teremtette a világot. Ez az örök Ige pedig 

az a Jézus Krisztus volt, aki „kezdetben az Istennél volt. Minden általa 
lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (Jn 1,2—3). „Az egész 
világmindenség teremtésénél. . .  ott volt, mint a teremtés közvetítője, 
az Ige” (Karner: Testté lett Ige. 22. o.). Az örök Ige, más szóval az 
Evangélium részt vett a teremtésben. De azt is mondhatjuk, hogy Isten 
első, teremtő szava is evangélium volt. Nemcsak azért, mert a teremtés 
csodája Isten evangéliumi cselekedete, hanem azért is, mert Isten maga 
állapította meg, hogy „minden, amit alkotott, igen jó” (1 Móz 1,31). 
A bűn tehát azt a világot még nem rontotta meg. Ahol pedig nincs 
bűn, ott törvény sincs. A törvény később keletkezett, közbejött (Rm 
5,20. Gál 3,17). Az evangélium, Isten első szava tehát kozmoszt teremtő 
hatalom.

Az evangélium életet teremtő erő
Az ember távoli naprendszerek és galaktikák föld típusú bolygóit 

kutatja, üzeneteket küld a világűrbe, hátha egyszer válasz érkezik, 
hozzánk hasonló, értelmes élőlényektől. Nemcsak szenzáció lenne egy 
ilyen válasz, de csodálatos örömhír is. Nem vagyunk egyedül a vég
telen kozmoszban! Az életről, az élet születéséről szóló hír mindig 
örömhír. Az élet az örök Evangéliumnak a teremtésben való részvétele 
által jött létre. „Benne teremtetett minden a mennyen és a földön .. .  
minden általa és érte teremtetett” (Kol 1,16). A teremtés hatodik nap
ján Isten csodálatos evangéliuma hangzott el: „Alkossunk embert a 
képmásunkra hozzánk hasonlóvá” (1 Móz 1,26). A porból vett ember 
tehát beletartozik Isten családjába. Nem játékszere az Istennek, hanem
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gyermeke, aki a maga lehetőségei között tovább folytatja az Atya alkotó 
munkáját.

Az evangélium, bűnt megbocsátó hatalom
Jézusról gyakran állapítják meg ellenségei és tanítványai, hogy úgy 

tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók (Mt 
7,29). Másik esetben azt mondják róla, hogy beszéde hatalommal és 
erővel telt beszéd (Lk 4,32. 36). Jézusnak azonban nemcsak arra volt 
hatalma, hogy szavával megfékezze a természet erőit, parancsoljon a 
tisztátalan lelkeknek, de arra is, hogy megbocsássa az ember bűnét 
és megszüntesse a bűn rontását (Mk 2,9—10). Amikor Jézushoz beteget 
vittek, számos esetben azzal kezdte szolgálatát, hogy megbocsátotta a 
beteg bűnét. Tudta jól, hogy az embernek erre van leginkább szüksége. 
Jézus azért jött e világra, lett valóságos emberré, vette magára bű
neinket, mint Isten Báránya, hogy a kereszten elszenvedett halálával 
eleget tegyen Isten igazságának, amely a bűnt megítéli, de a bűnöst 
szereti és megmenti. Krisztus ezzel a helyettes szenvedéssel és halállal 
vette magának a jogot és hatalmat arra, hogy szavával, az evangélium 
örömüzenetével úgy szóljon hozzánk, hogy az, amit egykor cselekedett 
értünk, az itt és most éreztesse kiengesztelő és megigazító erejét velünk. 
Az evangélium meggyőz arról, hogy szeret bennünket az Isten. Így 
bizalmat, hitet ébreszt bennünk Isten, a mi mennyei édes Atyánk iránt. 
Hisszük, hogy nekünk is elég az ő kegyelme, mert „nekünk ajándé
kozta az evangéliumot, benne csupa bűnbocsánatot” (NK 683 88). Ezért 
nem kell nekünk Krisztus cselekedetét, megváltói munkáját a saját 
igyekezetünkkel, jócselekedeteinkkel kiegészítenünk, különböző egyházi 
szokások és hagyományok megtartásával kiérdemelnünk bocsánatát. In
gyen, kegyelemből, hit által nyerünk igazságot Istentől, mert „Isten az 
ő megváltó kegyelmének teljességét nyilatkoztatta ki számunkra az 
érettünk meghalt és megigazulásunkra feltámadott Jézus Krisztusban. 
Mindenek elkészíttettek. A mi számunkra nem marad más, mint el
fogadni a megváltó, megbocsátó kegyelmet” (Prőhle K.: A Hit Világa. 
315. o.).

Az evangélium új életet teremtő erő
Jézus azt mondja tanítványainak: „Ti már tiszták vagytok az ige 

által, amelyet szóltam nektek” (Jn 15,3). Az evangélium által bűnbo
csánatot nyertetek. Isten igaznak fogadott el benneteket. Ezzel a bírói 
aktussal számotokra vége van a bűn uralmának. De egyben valami el 
is kezdődött: az új élet. Ez egyrészt arra kötelez, hogy életközösségben 
maradjunk az örök Evangéliummal, Jézus Krisztussal, másrészt arra, 
hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Az evangélium tehát bezárttá tesz a 
bűn számára, de nyitottá tesz az szeretet cselekedetei számára. Az 
evangélium megtanít arra, hogy a megigazulás nem magánügy, de még 
csak nem is Jézus Krisztus és az én ügyem, hanem közügy! Az evan
gélium által megigazított életem többé nem az enyém, hanem azé, 
Akitől az igazságot nyertem. A Krisztustól kapott szeretet sem csak az 
enyém, hanem azoké, akikhez Isten rajtam keresztül el akarja juttatni.

Az evangélium által megtisztított és az új életben elindított apos
toloknak mondja Jézus: „ . . .  hirdessétek az evangéliumot. . . Azokat 
pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket 
űznek ki, új nyelveken szólnak..., betegekre teszik rá kezüket, és azok 
meggyógyulnak” (Mk 16,15 kk). Az evangéliumon keresztül Isten elő-
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ször hitet ébreszt. Ügy is mondhatjuk, megigazít. Azután ugyanezzel a 
mozdulattal szolgálatra indít. Sőt azt halljuk ebből az igéből, a meg- 
igazulás jele az, hogy elindulunk a másik ember felé és lelki, szellemi 
és testi nyomorúságában segítségére leszünk. „A gyülekezet tagjai 
egyenként és összességükben önmaguk megtagadásával odafordulnak a 
másikhoz és szolgálnak annak” (D. Káldy: Diakóniai teológiánk tovább
fejlesztése. Lp. 1972. 10. sz. 592. o.). Az evangélium tehát diakóniai lel- 
kületet ad. Így is mondhatjuk: az új életben járó ember diakóniai lel
kületű. Az ilyen ember diakóniai szolgálata nagyon sokrétű és sok 
irányú. Az egy pohár víz nyújtásától, a faji megkülönböztetés elleni 
harcon keresztül egészen a világbékéért vívott küzdelemig mindent 
magába foglal. A megigazult és új életben járó embernek van is erre 
ereje, mert az evangéliumból kapott erre bátorítást, és nincs lekötve 
a törvény hatáskörébe tartozó, érdemszerző jócselekedeteknek, a külön
böző egyházi szokások és hagyományok megtartásából adódó és mindig 
csak a cselekvő egyéni érdekeit figyelembe vevő megcselekvésével. Mivel 
helyette Krisztus cselekedett, tett eleget a bűnökért ártatlan szenvedé
sével és halálával, ezért neki van ideje arra, hogy hazájáért, népéért 
és az egész emberiségért éljen és fáradozzon, együtt mindazokkal, akik 
ugyanebben a szolgálatban égnek, ha más alapról indultak is el.

Az evangélium közösséget, egyházat teremtő erő
Luther a Kis Kátéban, a harmadik hitágazat magyarázatában ezt 

írja: „a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ö világosított 
meg ajándékaival, ö  szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, aho
gyan a földön élő egész egyházat is elhívja, megvilágosítja, megszen
teli.” A testté lett Ige a Szentlélek által végzi munkáját közöttünk a 
hirdetett evangéliumon keresztül. A megigazított és új életben járó 
embert az anyaszentegyház közösségébe helyezi és ebben a közösségben 
,.tartja meg az igaz hitben” és ad erőt a diakóniai életvitelre. Az egyház 
tagjai tehát nem „színészek közönsége” , akik egymástól függetlenül, 
bárhol és bármikor felléphetnek és egyéni produkciójukkal sikert arat
hatnak. Az egyház tagjai csak Urukkal és egymással való közösségben 
képesek szolgálatukat ellátni. Az egy test tagjai a közös Főtől, Krisztus
tól kapják az irányítást és az erőt (1 Kor 12,12 kk). Csak ebben a kö
zösségben bontakozik ki a „különb út, a szeretet útján való járás igazi 
értelme és áldása” (1 Kor 12.31. 13,1—13.)

Az evangélium örökéletet ajándékozó hatalom
Jézus Krisztus azt mondja magáról: „Én vagyok a feltámadás és 

az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él” (Jn 11,25). János evan
gélista az evangélium lényegét ebben az igében foglalja össze: „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben
ne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen” (Jn 3,16). Az örökéletet Jé
zus Krisztus beszéde, amely Lélek és élet (Jn 6,63), a hirdetett evan
gélium közvetíti számunkra. Csak „Jézusnak van birtokában az olyan 
ige, amelyből élet fakad” (Kamer: Testté lett Ige. 110. o.). Ezt az igét 
adja Jézus a tanítvány szívébe és ajkára, hogy általa örökéletet nyer
jen a világban mindenki, aki hisz őbenne.

Pintér János
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B erzsen yi D án iel
*

Méltó, hogy megemlékezzünk az evangélikus Berzsenyi Dánielről 
születése 200. évfordulója alkalmából.

Egyházashetyén 1776. május 7-én született. A dömölki artikuláris 
gyülekezetben keresztelték, mivel a kissomlyói gyülekezet, ahova Egy- 
házashetye tartozik, csak a Türelmi Rendelet után éled fel.

Gyermekkora a kissomlyói gyülekezethez kapcsolódik. Apját — 
Berzsenyi Lajost — 1793. november 23-án választják meg Kissomlyóra, 
Dukai Takács György helyére inspektornak. Ide jár a gyermek Dániel 
iskolába. Azt a korábbi feltevést, hogy minden előképzés nélkül került 
volna Sopronba, a későbbi kutatások megcáfolták. Polgár István kis
somlyói evangélikus tanító bizonyítja 1788. október 13-án kelt igazolásá
ban, hogy Berzsenyi Dániel nemes ifjút „saját vezetése” mellett is
mertette meg a szükséges tudományokkal, és kiváló képességei alapján 
ajánlja, hogy felsőbb iskolába felvegyék. Berzsenyi Lajos, az inspektor 
személyisége — amint azt Hrabovszky György feljegyzéseiből és szó 
szerint lemásolt leveleiből megismerjük — egyébként is kizárja, hogy 
a gyermek ne járt volna alsóbb iskolákba. Berzsenyi Lajos művelt, 
tehetséges ember, aki leveleiben sziporkázó szellemességéről és kitűnő 
fogalmazókészségéről tesz tanúbizonyságot. Fia híressé vált levelezése 
mellett e téren semmivel se marad le.

Nem állja meg a helyét az a vélemény, hogy az apa rövidlátó, 
kapzsi, gyermekével, annak szellemi nevelésével mit sem törődő falusi 
nemesember volt, akinek a fiával való későbbi nézeteltérése onnan 
eredt, hogy nem értette meg fia költői ambícióit. Ennek a beállításnak a 
fő oka a Berzsenyi Dániel életművét először feldolgozók romantizáló 
hajlamában rejlett. Úgy vélték, hogy a „szűklátókörű apa” hátterével 
jobbap kiemelkedik Berzsenyi Dániel egyénisége.

Azt a feszültséget, ami az apa és a fiú között Berzsenyi Dániel 
házassága körül keletkezett, „abszolutizálták” .

Az igazság az, hogy a Berzsenyi és a Dukai Takács család — akik 
felváltva voltak a kissomlyói gyülekezet felügyelői — Kemenesalja 
szellemi és politikai vezetőihez tartoztak. Korukban határozott kultu
rális, politikai és vallási irányvonalat képviseltek. Nekik köszönhető 
— többek között —, hogy Kemenesalján viszonylag nagy számban 
fennmaradhattak a pap és templom nélküli időszakban is gyüleke
zeteink.

így gondol vissza Berzsenyi Dániel a szülői házra:

Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását 
S ácsorgó ajakam első mosolygását 

Szülém forró kebelén;
Ti láttátok a víg gyermek játékait,
A serdülő ifjú örömit, gondjait,

Éltem vidám reggelén.
(Búcsúzás Kemenes Aljától)

Jellemző Berzsenyi Lajos öntudatos evangélikusságára, hogy fiát 
Sopronba küldi tanulni. Igaz: Dániel soproni diákéveire tesz egy-két le
kicsinylő megjegyzést; Kazinczynak írt leveléből arra következtethet
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nénk, mintha ő Sopronban a verekedésen és kocsmázáson kívül mást 
se csinált volna, tanulás helyett pedig Horátiust olvasgatta volna. Ezek 
a megjegyzései inkább költői, mint történeti igazságok. Kétségtelen, 
hogy általános műveltségét itt alapozta meg. Kis János dömölki lelkész 
— a későbbi püspök — nem választotta volna barátjának a durva és 
tanulatlan, Sömjénre költöző Berzsenyit. Kissel hetetne összejártak. Ö 
kapja rajta a versíráson, fedezi fel írói tehetségét és segíti kiadáshoz 
verseit. Különben is: Kis Emlékiratai szerint a költő nem Sopronban 
ismerkedik meg Horatiussal, hanem ő ajándékoz neki egy Horatius- 
kötetet. (Kis János: Emlékezései, Bp. 1890, 416. Ip.)

Hol érett Berzsenyi költővé?
Kis János feljegyzi, hogy az első versek között, melyet néki Ber

zsenyi megmutatott, a „Romlásnak indult hajdan erős magyar” is köz
te volt. Név szerint csak ezt az egyet jegyzi fel. Ez a költeménye le
hetett talán kiskorában is az egyik legtöbbet emlegetett. 1794. szeptem
ber 9-én temetik el Hetyén tek. Berzsenyi Lajosné asszonyságot. Ekkor 
jön haza Dániel Sopronból, ekkor tájt írhatta első verseit.

Ezt az időszakot Berzsenyi életében sokan úgy értékelik, hogy rá 
az apjával való küzdés és meg nem értés a jellemző. Természetesen 
nem a „lángelmét” marasztalják el, hanem a „meg nem értő apát” . 
Én úgy érzem, hogy ebben az időben a feszültség oka nem a két ter
mészet összeférhetetlenségében van, hanem inkább egy bizonyos konf
liktusban. Berzsenyi apjához írt levelei meleg hangúak. Ha mélyreható 
nézeteltérés lett volna közöttük, később nem tudott volna őszinte 
örömmel osztozni apjával a sikerben.

Hogy mi lehetett ez a konfliktus, arra vonatkozólag figyelmet ér
demlő Vargha Balázs „Heves ifjú” című cikke, ahol összefüggésbe 
hozza Hrabovszky képmutatást ostorozó prédikációját, Berzsenyi Lajos 
inspektorságról történt lemondását és Berzsenyi Dániel gyors házasságát, 
amit Thulman János sógorral munkálnak ki. Vargha szerint a bot
rány áthidalására csak egy 14 éves vérrokont tudtak keríteni: Dukai 
Takács Zsuzsannát. Lehet, hogy ekkor érett Berzsenyi költővé. A sze
relmes verseket követték az élet más területére vonatkozó témák, míg 
végül visszatér egy kesernyés, fájó nosztalgia a költészetében. Ügy ér
zem, hogy a pátosszal tele ódák mellett ezek az elégikus versek adják 
az igazi Berzsenyit, a magába roskadtat, az igazi embert.

Vargha Balázs cikke rendkívül fontos. Nem azért, mert megtalál
ni vélte a költő Vas megyei vagy kissomlyói szerelmét, sokkal inkább 
azért, mert hiteles és történelmileg szilárd talajt talál a Berzsenyi 
kutatáshoz, a korábbi, romantikus szemlélet helyett.

Mint láttuk: Berzsenyi Lajos nem szűk látókörű, hanem a köz
életért fáradozó, politikai és vallási koncepcióval rendelkező evangélikus 
vezéregyéniség. K ora, liberalizmusát és racionalizmusát képviseli. Hra
bovszky György hallei pietista, akiről Protokolluma végén Nagy Károly 
ezt írja: „Szegény, fáradhatatlan, buzgó,

Hrabovszky egy századdal előbb élt koránál 
Őrajta is beteljesedett:
Aki a régi sövényt megbontja, 
megmarják a kígyók.”

Berzsenyi Dániel házassága körül kipattant botrány alkalmával ráönti 
minden keserűségét abban a nevezetes prédikációjában, amely miatt 
Berzsenyi Lajos le is mond az ispektorságról. „Lehetnek most is a
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keresztyének között özvegyek és árvák nyomorgatói, akik utálattal néz
nek a szegényre, az nem azon ágyból szakadtra, s ha pártolja valaki 
az olyan elhagyatottat, nehezteléssel veszik. . Mindez már több a 
személyes ellentétnél, ez már elvi, teológiai, és a mai szemmel már 
így is lehetne mondani: politikai ellentét. Hrabovszky megbukik, meg
szökik. Palotára költözése után árvaházát is lerombolják; a nyoma 
se maradt meg alkotásának. Berzsenyi, az inspektor, a racionalizmus 
szellemében kormányoz. Hrabovszky egyházkormányzatát szélsőségesnek, 
irreálisnak tartja. A „bajbajutott gyermeke” ügyét is a hideg értelem 
jegyében rendezi el. Fontos mozzanat, hogy az apa és a prédikátor el
vi harcában a fiú az apa mellé áll, vele azonosítja magát. Ha az apa 
és a fia között ki is éleződik a helyzet a botrány miatt, de Dániel esz
meileg az apja örököse. Ezért nem tud közéjük éket verni a pillanatnyi 
ellentét, sőt a kellemetlenség megoldásában is esze szerint, az apjának ad 
igazat. Ezért hajlandó feleségül venni Dukai Takács Zsuzsannát, aki
ről ezt írja: „Ami feleségemet illeti, középszerű mindenben. 14 esz
tendős korában vettem el, együgyüségben találtam, és abból fel sem 
szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam, 
vagy igazában szólván, ezen kis barbaries família nyavalám; testvérei 
kastélyokban és festett szobákban laknak, de ő énvelem két kis szo
bában megelégedik. Ha módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zú
golódik, hanem a gyertyavesztegetésért és firkálásért néha nagy pana
sza van ellenem, de én azt Sokratesként csak úgy hallom, mint a 
kocsizörgést ablakom alatt.”

Filozófiai alapállását talán „Epistola Kazinczy Ferenchez” című 
verse fejezi ki legjobban, melyet 1809-ben írt:

„Az ész minden ebből foly minden jó.
Nincs enélkül virtus, sem semmi boldogság.”

Ez Berzsenyi hitvallása.
Napóleon seregei közeledtével ódát ír „A felkelt nemességhez” , 

akik készek most megmenteni a Habsburg-dinasztiát, akikkel évszáza
dokig harcoltak. Nem érez Napóleonban fegyvertársat a Habsburg-di- 
nasztia járma alóli felszabadulásra. „A felséges királyunk Keszthelyre 
váratásakor” című versében ezt írja:

„Mutasd: hogy a szent honszeretet heve 
S a jobbágyi szelíd tisztelet egybefér;

Mutasd: hogy e két virtus együtt 
Tesz fejedelmeket és nagy embert.”

Ezek az idézetek Berzsenyi alapállását fejezik ki. Természetesen ezen 
az alapmagatartáson belül szemléletében nagy utat tett meg, anélkül, 
hogy igazában ezeket a korlátokat át tudta volna lépni. Igen sokra 
értékelem Novák József tanulmányát (Vasi Szemle, 71, 4, 605), ahol vi
lágosan látja azokat a korlátokat, melyek között Berzsenyi mozog, de 
látja az utat is, amit megtesz. Egész pályafutása mozgásban van. Ki
bontakozik, felnő korához. Amit az ő korában a liberalizmus és racio
nalizmus hozott, lebecsülni nem szabad. A racionalizmus uralkodott 
ekkor mind az egyházban, mind az egyházon kívül. A műveltség ter
jesztése, vele együtt a nép felemelése, kora kulcskérdése volt. Berzsenyi 
tudott korában a művész színvonalán és eszközeivel hatni.

Prózai műveit akkor írja, amikor Kölcsey bírálata nyomán egy
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időre felhagy a versírással. Berzsenyi tragikusan fogja fel ezt a bírá
latot. Kazinczyhoz 1820-ban írt levelében panaszkodik epebántalmaira, 
balesetére, de élete fő tragédiájának ezt a bírálatot tekinti. „Ide járul 
még a goromba recensio is. . . .  Ne ismerd azt a nyomorúságot, amelyet 
én kiállottam.”

Hosszadalmas pere energiáját lefoglalja, kedvét szegi, remeté
vé teszi.

Ódáiban is remekeket alkot, de a „Közelítő tél” verseiben levetkőzi 
merevségét, eldobja pózait, kibújik Horáciusz antik bőréből, az ész 
után megszólal a szív. Ezek a versei mind egy-egy gyöngyszem.

Prózai művei is figyelemre méltók. Tanulságosak esztétikai elvei, 
élvezettel olvashatjuk irodalmi levelezését, még ma is érdekesek szá
munkra közgazdasági elgondolásai.

„A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól” írott mű
vében a haladás mellett foglal állást. Foglalkozik a jobbágykérdéssel 
Az igazság kedvéért meg kell állapítani, hogy ő másképp látja ezt a 
kérdést, mint Tessedik Sámuel. A nézőpont nála más. Meghatározó a 
számára az ő társadalmi helyzete. így ír; „Igen érti a nép, hogy nem 
lehet mindenki úr: de érzi azt is, hogy a szegényt megvetni és goromba
sággal illetni senkinek oka, joga nincs.” Felveti a népegyesület gondo
latát: „Legszorosabb és legjobb egyesület lenne pedig az: midőn a 
nép nemcsak az egész gazdaságot köz erővel űzné, de még konyhát és 
asztalt is közöset tartana, s azáltal magából egy nagy háznépet for
málna . . .  így majd minden asszonyt munkára fordíthatna, s azáltal 
az egész néperőt megkettőztetné”. .. „Az emberek különvállva s ma
gukra hagyatva majd leggyámoltalanabb állatjai a természetnek; egye
sülve pedig urai a földnek.”

Van-e vallásos költészete az egyházi emberek között mozgó, pa
pokkal komaságban levő Berzsenyinek? Az erkölccsel sokat foglalkozik, 
de a „Fohászkodás” -on kívül kifejezetten vallásos verse nincs. Kis 
Jánoshoz írt versében utal arra az életre, amely „odaátról” kap ösz
tönzést. A halál, elmúlás kérdésével kapcsolatban érinti a hittel és 
Istennel kapcsolatos gondolatokat. A halál című versében irja:

A bölcs nyugodt elmével búcsúzik 
E játékszín álorcájától,

Szabad lelke feljebb óhajtozik 
E bujdosó csillag hantjától.

Meglepő, hogy ez a vers egész korai keltezésű, 1795—1802 között írta.
Költészetében külön' fejezetet jelent a „Fohászkodás” . Ennek külön 

tanulmányt kellene szentelni. Mély gondolatokat rejt magában ez a
vers:

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
Majdan, ha lelkem záraiból kikéi,

S hozzád közelb járulhat, akkor 
Ami után eped, ott eléri.

A teremtés, gondviselés-hit mellett a halálon túli élet reménysége is 
benne van, de egy hiányzik belőle, ami Hrabovszyra és Kis Jánosra 
annyira jellemző, a megváltás hit. Ez is a kofái versei közé tartozik.

Az Életfilozófiában is érinti, a halálon túli élét gondolatát. 
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Légyen álom, légyen bíró, 
Bátran megyek elébe . . .

S a jövendő kétes képét 
Előre nem borzadom.

A vallásokról alkotott képébe s belső lelki világába enged bete
kinteni „A religiók eredete és harmóniája” című vallásfilozófiai töre
dék munkája. A mű alapállása egy természetes, primitív, de tiszta 
Isten-hit feltételezése. Ettől a józan religiótól azután fokozatosan el
távozott az ember.

Az, hogy a mű félbemaradt, nem azért van, mert kifogyott a 
gondolatból, hanem mert kényesnek tartja a gondolatait leírni.

Egy drámába is belekezd, de nem boldogul vele. Azt írja, ha úgy 
írja meg, ahogy elképzelte, nem adják ki, az íróasztalának pedig nem 
akar írni.

Verset és levelet ír Dukai Takács Judithoz, akinek lelkes pártfogója. 
Elismerését fejezi ki azért, hogy egy nő, rokona, kihág nemének szűk 
korlátiból és bíztatja, hogy magasztos témákat válasszon verseihez.

Egyházashetyétől nem szakad el végleg. Niklán és Hetyén egy
aránt gazdálkodik.

Sírja Niklán van, 1836. február 24-én temették el. Fennkölt gon
dolatai azóta is élnek, versei hatnak. Kora nagyja volt. A szabadság- 
harcot már nem érte meg. Élete utolsó idejéről azt írja, hogy kedélye 
elborult. Ekkor már új dalok születtek. Sok minden átértékelődött, ami 
Berzsenyit hevítette. A maga korában nagy művész, nagy költő, nagy 
ember volt.

Benkő Béla

FALU A GÁTAK KÖZÖTT
— Részletek egy szociográfiai tanulmányból —

Több, mint egy évtizede melengettem magamban a gondolatot, hogy 
egy magyar falu rajzát elkészítem. Izgatott a kérdés, hogy létrejöttétől 
napjainkig milyen társadalmi, gazdasági, vallási, történelmi hatások mo
tiválták arculatát. Sokáig Nógrádra figyeltem. A Mátra aljai községek 
változatos sorsa érdekelt. De aztán rábukkantam egy „szín evangélikus” 
községre a Dunántúlon. Kicsi község zárt település, kis határú volt. 
Történetét az annálesek az Árpád-korra tették. Ügy festett a dolog, 
hogy megszakítás nélkül folyt itt élete, a 16. században megragadta a 
reformáció, és ettől kezdve töretlenül és kizárólagosan az evangélikus 
egyház hitében éltek lakói. Úgy gondoltam, érdeklődésem tárgya éppen 
ez lehet. Ősi település és mint cseppben a tenger, megrajzolhatom raj
ta az egész magyarországi egyház történeti fejlődését. Ez a község Kis
babot volt. A hatvanas évek végén azután részletesebben kezdtem fog
lalkozni a község történetével és fejlődésével. Lassan kötetnyi anya
gom gyűlt össze belőle. Levéltárak, megmaradt egyházi jegyzőkönyvek, 
szájhagyományok, téves felfogások között kellett rendet teremteni. A 
munka legnehezebb szakasza volt megállapítani a község keletkezésé
nek idejét. A rendelkezésre álló irodalom, amely egyetlen közös for-
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rásból táplálkozott, az Aranybulla megjelenésének évére 1222-re datál
ja a község keletkezését, mégpedig egy bizonyos Baboth család birto
kának állítva.

Ezt a homályos állítást azért tudtam nehezen elfogadni, mivel konk
rétabb adatok csak a 17. században bukkantak elő Kisbabot tál kap
csolatban. A 17. századtól egyre sűrűbbek az információk a község éle
téről, így jogos volt a gyanúm, hátha csak a 17. században jött létre a 
település. És ha csak akkor, mi lehet a magyarázata annak, hogy szá
zadokkal korábbanra teszik születését, és mimódon mehetett végbe 17. 
századi települése? Elég nehéz feladattal kellett megbirkóznom. Végső 
soron a megfejtés kulcsát az adta kezembe, hogy mintegy 30 kilomé
terre Kisbabottól, Sopron megyében van egy azonos nevű község: Babot. 
Ez a község ma szinte kizárólag római katolikus lakosságú. Megpróbál
tam tehát ezen a nyomon elindulni. Itt olyan érdekes tapasztalatokat 
szereztem, hogy felállíthattam magamban egy hipotézist, amelyet már 
csak igazolni kellett. Feltűnt, hogy a rendelkezésre álló okmányok, le
véltári anyagok inkább hipotézisemet, mint Fehér Ipoly állítását tá
masztották alá. Így azután vizsgálódásomat ebbe az irányba folytat
tam. Azokkal pedig, akik a közös forrásra, a Fehér Ipoly közlésére tá
maszkodtak, szüntelenül vitában voltam. És most álljon itt néhány sze
melvény annak bemutatására, mikor és hogyan keletkezhetett a község.

Egy falu keletkezése
Az egyházközség birtokában van egy okmány. Az okmány másolat 

ugyan, de talán nem kell kételkednünk hitelességében. 1655-ben készült 
és tartalmát illetően arról szól, hogy 1620 körül a Nyitra megyében 
élő Babothy nevű szolgabíró leszármazottai igényt tartanak Kisbabotra. 
Igénypörük szerint örökségüket akarják kiváltani Kisbaboton és fel
bontani bizonyos záloglevelet. A Babothy-család egyik tagja, Tamás eb
ben az időben valóban Nyitra megye szolgabírója volt. Ezt a nagy Iván 
is bizonyítja. Mégpedig 1617—18-ban. A perelt kisbabotiak, akiknek 
neveik is szerepelnek az okmányon, nemesek és agilisek. Ezek a nevek 
viszont ősi kisbabod családnevek: Sokoray, Eöry, Németh, Kovács, 
Pap, stb. Bár a nevek közül egy sincs olyan, amelynél Babothy ro
konságra lehetne következtetni (ez pedig azért fontos, mert a község 
lakói Babothy leszármazottaknak vélték magukat), viszont mint neme
sek és agilisek álltak szemben 1655-ben a Babothy családdal és húz
zuk alá, a község maga is „agilis” volt. Feltűnő az, hogy az okmány 
a helységet „Kis Baboth”-nak tünteti fel. Ha ez a kópia nem hami
sítvány, akkor a következőket szögezhetjük le: a községet 1619—20 után 
idetelepült családok hívták létre. Látszat szerint illegális területhódí
tás történt, ennek következtében a Nyitra-megyei Babothy-család 
1655-ben visszaigényelte a területet. Az igényper nem hozott különösebb 
eredményt, mert a falu lakosságát továbbra is megtűrték ebben a kör
nyezetben. De az sincs kizárva, hogy a család „rossz helyen” kereste 
örökségét, s így elejtették a pert. Mindenesetre ez az okmány megdön
ti Malatides (a gyülekezet első papja) állítását, és el kell fogadnunk a 
megyei levéltár adatát, hogy 1636-ban a patonai (Rábapatona) német 
muskétások feldúlták a községet.

Ihász 1907-ben még úgy vélte, hogy a Babothy-család birtoka leány
ágon öröklődött tovább és az utódok hívták volna létre Kisbabot falu
ját. Ez teljesen hamis és alaptalan feltevés. A kisbabotiak egyetlen 
családja sem állt rokonságban a Babothy családdal. A Babothy-család-
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dal való rokonság inkább a birtokban való háborítatlan megtűrés miatt 
izgatta állandóan a képzeletet, és megrögzötten keresték az ősökben a 
nagy „Babothyt”, aki rájuk hagyta volna egykor a néhány hektárnyi 
haszontalan földjét.

De hát mi mehetett végbe itt 1620 tájékán, közvetlenül a Rába 
partján, ahol valaha mocsaras, nádas, ingoványos terület volt, ahol há
zakat kezdtek építeni, és ezt az igazán mostoha területet művelés alá 
fogták? Egyáltalában honnan kerülhettek ide ezek a családok és mi 
késztethette őket arra, hogy éppen itt húzzák meg magukat? Milyen 
sorsnak az üldözöttéi lehettek, hogy bújdosásra szánják magukat, és 
amikor felfedezték őket, akorra már „egyenlő partnerekként” száll
tak szembe az állítólagos tulajdonossal?

A szálak a Sopron-megyei Babotra vezetnek vissza. A kisbabod 
valamint a baboti szájhagyomány őriz ebből valamit. Mégpedig any- 
nyit, hogy a kisbabotiak Babotról menekült családok voltak. Van-e en
nek a szájhagyománynak valami alapja? Elképzelhető-e, hogy a kis
babod. ősök a 30 km-re fekvő Babotról származnak?

Ha a község alapításának idejét 1620 körüli évekre helyezzük, akkor 
igen. Mert ismételjük meg: Kisbabot határa a 17. század elején a Rába 
és a Marcal folyók árterülete volt. A korabeli leírások, térképek ná
das, zsombékos, ingoványos területet tételeznek fel. Egyszóval haszon
talan föld volt és látszólag gazdátlan, amely lehet, hogy egykor birtok- 
jogilag a Babothy, majd Cseszneky és később a Pók-család tulajdona 
volt, de mint haszontalan földet soha nem művelték, jobbágyokat reá 
telepíteni nem tudtak, s csak akkor okozhatott bonyodalmat a tulajdon
jog, amikor település bontakozott ki rajta, és némiképpen kultúrálttá 
tették határát.

A vidéknek — egybehangzó tudósítások alapján — vallása evan
gélikus volt. A Rába bal partja Nádasdy-birtok lévén, Kapuváron ke
resztül Sárvárig evangélikus települések százait foglalta magába. A re
formáció még a 16 .század második felében gyökerezett meg és több 
nemzedéken keresztül volt a Kisalföld népének hite. A földesúr maga 
is támogatta és segítette az evangélium ügyét. Ezt tükrözik az 1610 kö
rüli aláírások, köztük Szerdahelyi-é is, aki Babot lelkésze volt ezidőtájt.

A Nádasdy-család áldása és átka volt a protestantizmusnak. A 16. 
században történt csatlakozásuk a reformációhoz, óriási lendületet adott 
a hitújításnak. A Duntátúl legnagyobb birtokos családja lévén, birto
kán futótűzként terjedt a reformáció. Az alattvalók, a jobbágyok, kü
lönösebb rendszabályozás nélkül is a földesúr vallását követték. Addig 
nem is volt nehézsége a protestánsoknak, amíg a Nádasdyak evangé
likusok voltak. De amikor katolizáltak a 17. században, egyszerre az 
erőszakos visszatérítések és visszaélések egész sorával kellett számolniuk 
a dunántúli evangélikusoknak.

Az elvakult hit szörnyű tragédiákat idézett elő egyik-másik hely
ségben. És itt utaljunk a csepregi tragédiára, amely időben nagyon 
összeesik Kisbabot vélt alapításával. Csepreg Kapuvártól, a Nádasdiak 
második központjától délnyugatra, mintegy 30 km-nyi távolságra van.

Nádasdy Pálnak Bethlenhez való csatlakozása elképesztő tragédiát 
idézett elő. 1621-ben, január 6—8-ig Colláito és Esterházy zsoldosai 
Csepreg városában három nap és éjjel kegyetlen mészárlást hajtottak 
végre. 1223 holttestet szedtek össze, majd a szentkirályi major előtt 
közös sírba temették. Nem kíméltek sem asszonyt, sem gyermeket, sem 
férfit, sem aggot. A magyar „szent Bertalan éj” rémületet és pánikot 
váltott ki. Ráadásul felgyújtották a városkát és nem lehet tudni, meny
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nyien égtek a falak között. A tűz olyan hatalmas volt, hogy három 
harang olvadt bele, írja Payr Sándor.

A vérfürdőt éppen az egyik lutheránus szellemi központban hajtot
ták végre. Nyilvánvaló, hogy nemcsak katonai bosszúról volt szó, hanem 
az ellenreformáció szellemében végrehajtott vallásüldözésről, mert hi
szen a híres rektori hivatalt, iskolát, valamint a két templomot is el
pusztították, és lemészárolták az iskola vezetőit. Ez a vandál kegyet
lenséggel végrehajtott cselekedet jó időre megszakította a szellemi után
pótlást, amelyet Csepregről kapott a dunántúli evangélikusság. És 
ugyanakkor előrevetítette az ellenreformáció üldöztetésének szörnyű ár
nyékát.

A magyar főurak közül már csak négy tartozott ebben az időben 
a protestantizmushoz, közöttük Nádasdy Pál. Az országban viszont már 
dühöngött az ellenreformáció. Ha érdemes is lenne kiemelni Nádasdy 
Pál katonai érdemeit, vagy Habsburg ellenességét, a jobbágysággal ta
núsított magatartása mégis a kor feudális színvonalára húzta őt visz- 
sza.. „A  helyzet rosszabbodása világosan látható a Nádasdy-birtokon: 
míg Nádasdy Tamás még óvakodott a robot egységes megállapításától, 
mindenütt tekintetbe vette a helyi viszonyokat, s a szolgálatot inkább 
úgy követelte, hogy az bizonyos holdak megmunkálását tegye ki, ad
dig fia, Nádasdy Ferenc idejében, még a 16. században állandósult, 
előbb heti két, azután a három robotnap általános kötelezettsége, s 
1608-ban, Nádasdy Pál ideje alatt a robot már korlátlan volt és az úr, 
illetőleg a gazdatisztek önkényétől függött. Az ezévi urbáriumban fel
jegyezték, hogy most „immár amikor szükséges és parancsolják, min
denkor szolgálniuk kell” . . . ” (Szekfű Gyula: Magyarország története,
III. 508.) A jobbágyot azonban itt a Nádasdy-birtokon sem a földadó, 
vagy a robot, hanem a kezdettől fogva körülírhatatlan egyéb szolgálta
tások tették tönkre, amelyek aszerint, növekedtek, hogy mekkora hatal
ma volt a földesúrnak a szolgálatokat elrendelni.

Az eddigiekből világosan kiderül a jobbágy társadalom egyre elvi
selhetetlenebb helyzete és az, hogy a viharfelhők vészesen közelednek 
a dunántúli evangélikusság ege fölé. Eközben egy belső mozgás is fel
fedezhető, bizonyos apróbb helységek, majorok elnéptelenedése, ahon
nan a lakosság lehetőleg városok felé áramlott.

Kapuváron ugyan csak 1643-ban kezdődött a protestánsok üldözé
se. 1646-ban Musay a várost, minit Babot filiáját említi. Ez a Babot, 
amelyre ismételten fel kell figyelnünk, Kapuvártól 2 km-re van. A ka
puvári evangélikusok darabig Babotról hozathattak papot maguknak, 
de 1649-ben megfenyegették őket, ha mégegyszer behozzák a prédiká
tort, azt is megöletik és közülük is néhányat. Az 1610-ben még önálló 
gyülekezetben ilyen drámai fordulatot vettek az események néhány év
tized alatt.

Az ellenreformáció vihara nem hagyta ki Babotot sem, ezt a tipi
kusan jobbágyközségeit, amely Kapuvártól karnyújtásnyira volt. Igaz, 
Kapuvárt is elérte valamivel későbben, mint Csepreget. De Collalto és 
Esterházi zsoldosai néhány órai lovaglás után elérhették volna Kapu- 
puvárt is és hasonlóan feldúlhatták volna, mint Csepreget. A földesúr 
ebben az időben éppen hadban volt. Bethlenhez csatlakozott, aki szo
rongatta a királyt. A pánik nyilvánvaló volt. Védelemre aligha szá
míthattak volna. Ehhez hozzá kell vennünk az intézők, gazdatisztek 
zsarnokságát, amely gazdaságilag tette elviselhetetlenné helyzetüket. 
Egyszóval a jobbágy babotiakra, akik ráadásul evangélikusok voltak, 
nem sok jó várt.
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Ekkor néhány jobbágycsalád, megelégelve a sanyarú sorsot, ret
tegve attól, hogy hitükért halál vár reájuk, kereket oldott. Vándorbotot 
ragadott és elindult a hontalanság útján. Kiszakadt a régi közösségből 
és vállalta, annak kockázatát, ha megfogják őket, a legkegyetlenebb 
kínzásnak vetik alá mindannyiukat. Ma már nem lehet tudni, hogy 
nincstelenek voltak-e, vagy telkes jobbágyok. A valószínűség az, hogy 
semmijük sem volt. Elhatározásuk hősies vállalkozás, forradalmi csele
kedet volt.

A társadalmi lázadásnak ez a formája nem volt egyedülálló jelen
ség. A korszak viszonyai is olyanok voltak, hogy kínálkozott reá lehe
tőség. Most már csak az volt a kérdés, el tudnak-e rejtőzni a felelős
ségre vonás elől, vagy pedig a földesúri jog alapján vasraverve hur
colják őket vissza. A földesuraktól való dezertálásnak lehetett volna 
még olyan formája is, hogy hódoltsági területre menekülnek. Ezt azon
ban ritkán választották, mivel elsősorban családjukat féltették. Ugyan
csak vállalhattak volna katonáskodást, mondjuk a király által toborzott 
hadseregbe. Ez a lehetőség bizonyos szabadságot jelentett a férfi la
kosság számára. De eltekintve annak kockázatos voltától, a földesúr ön
kénye alatt maradt család sorsa változatlanul elviselhetetlen maradt. 
A szökés viszont vakmerő dolog, de ha sikerül, végleg szabadok lehetnek.

Az új haza
Köztudott dolog, hogy a Verbőczi-féle törvények értelmében a job

bágyoknak nem volt szabad költözködési joguk. Akik tehát el akarták 
hagyni „rabszolga tartójukat”, azok rendszerint szöktek. Ehhez pedig 
megfelelő alkalom kellett. Az 1620 körüli évek politikai szituációja ép
pen olyan volt, hogy a szökést különösebb feltűnés nélkül végre lehe
tett hajtani. Az ország politikai egét egyebekben is beárnyékolta a tö
rökkel folytatott szüntelen küzdelem, az európai méreteket öltött har
mincéves háború csak tetézte a bajokat, és növelte a belső zűrzavart, a 
„törvényes rend” a rendeletek végrehajthatatlansága miatt teljesen fel
bomlott.

Mégsem volt tanácsos átköltözni más földesurak birtokára. Annak 
ellenére, hogy igen nagy volt a munkaerő-, a jobbágyhiány. Ennek 
jogi konzekvenciáját egyetlen földesúr sem vállalta volna. Hódoltsági 
területre sem mentek szívesen a szökött jobbágyok. A török kormány
zási, adózási rendszer teljes létbizonytalanságot jelentett. Ezért a baboti 
„szökevényeknek” is inkább az látszott kézenfekvőnek, hogy a hódoltsági 
terület és a királyi Magyarország között, a „senki földjén” telepedjenek 
le. Nyilván már korábban felfedezték ezt a területet s megállapították 
róla, hogy rejtőzésre kitűnően alkalmas. Itt viszonylag háborítatlanul 
élhetik majd életüket. A környezet is hasonlított a régihez, hiszen Ka
puvár mellett is folyt a Rába. Az „új haza” legyen hasonló a régihez, de 
mégis más, mert szabadok akarták lenni. A protestantizmus tudatfor
máló hatása határozta meg és motiválta forradalmi elhatározásukat, 
ill. nyilvánvalóan „kiszűrte” azokat az elemeket, amelyek e hősi vál
lalkozásra elszánták magukat. Mert ez az eltávozás lázadás volt a fenn
álló rend ellen és egyúttal visszautasítása a lelkiismereti és vallássza
badságba való durva beavatkozásnak ..

Új hazát kellett tehát keresni és találni, ahol meghúzhatják ma
gukat a földesúri önkény és a katolikus egyház háborgatásai elől. Így 
akadhattak erre a „senki földjére” a Rába és a Marcal között, nem is 
olyan messze régi hazájuktól, de már nem Nádasdy birtokon. Itt úgy
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érezték, minden zaklatástól mentesek lehetnek, a vad növények elrejtik 
őket avatatlan szemek elől, a folyók, amelyek szinte évről évre változ
tatták medrüket, a talaj ingoványos, tehát a török nem meri lábát be
tenni, volt földesurak megbízottai nem lelnek rájuk, ez a haszontalan 
terület pedig nem tartozhatott egyetlen földesúr tulajdonába sem. De 
mégis olyan helyhez van közel, ahol volt már evangélikus gyülekezet, 
esetleg templom, ill. kápolna. Mert a szemközti parton állt Bodonhely, 
aztán óráknyira semmi település. Itt legfeljebb a középkorban rév le
hetett, és egykor egy vízimalom. Lakott településnek azonban nyoma 
sem volt. És mivel evangélikus családok települtek le, a község a ké
sőbbiek során is megőrizte evangélikus jellegét.

Van-e annak valamilyen nyoma, hogy ez így mehetett végbe? Mi 
alapja lehet feltevésünknek a szájhagyományon kívül?

A már említett 1655-ös okmányon a következő családok szere
pelnek, akik „részeket” bírnak: Illés, Sokoray, Szabó, Eőry, Fodor, Egy
házi, Bosnyai, Pap, Németh, Rogács, Csizmazia, Zsedők, Kovács, Rácz 
Móger, Imre és Szalay. Ezek egyúttal ősrégi kisbaboti családnevek. Az 
1792 óta vezetett matrikulában is egynéhánytól eltekintve, megtalál
hatók. De vajon találhatók-e ilyen nevek a Sopron megyei Babot köz
ség anyakönyveiben? A baboti anyakönyveket a római katolikus egy
ház csak 1787-től vezette. A korábbiak tűzvész martalékai lettek. De 
százötven évvel később valamilyen nyomot mégis találunk. Ugyanis 
ezekben az anyakönyvekben a következő gyakori családnevek szerepel
nek: Varga, Fodor, Horváth, Németh, Kovács, Török, Pap, Eőry, Csiz
mazia. Ezek közül Kisbaboiton is szerepel jónéhány. Gondolhatunk ter
mészetesen arra is, hogy időközben néhány család kihalt, vagy néhány 
férfi más helységekből házasodott az emigráltak családjaiba.

A Sopron-megyei Babot plébániájával kapcsolatban még csak any- 
nyit, hogy 1787 előtt a község katolikussága Kapuvár filiája volt. A 
kapuvári anyaegyház matrikulája ebből a szempontból szintén meg
vizsgálandó feladat volt. Sajnos a legrégibb „Baptisatorum et Mortuo- 
í'um” csak 172Q-ból való. Tehát kereken száz évvel későbbi eredetű, 
mint amikor lletelepedhettek a kisbabotiak. Az itt szereplő baboti csa
ládnevek lényegében azonosak azokkal a nevekkel, amelyeket fentebb 
idéztem, és más szóval a kisbaboti családnevekkel. 1720-ban tehát a 
rokonsági kapcsolatokat őrzik még az anyakönyvi adatok. Ezzel a név
azonosítással próbáltam elsősorban alátámasztani azt a feltevésemet, 
hogy a kisbabotiak ősei a Sopron-megyei Babotról származnak.

A község keletkezésének tisztázását pedig azért tartottam szüksé
gesnek, mivel ez határozta meg társadalmi, szociális, vallási helyzetét, 
és sereg homályos kérdésre adott választ. Így például arra is, hogy az 
említett 1655-ös periratban miért szerepelhet már mint nemesi köz
ség. Érdemes felfigyelni a perirat eme mondatára: „Most pedig nemes 
helység” . Ez a mondat feltételezi, hogy a nemességet későbben, vagyis 
ideíelepedésük után szerezték meg.

Nemes község
Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a község lakói szökött 

jobbágyok voltak. Ez a társadalmi helyzetük egyébként is rendkívül 
problematikus volt. A jövőt nem lehetett egyszerűen a véletlenre bíz
ni. Vagyis kizárt dolog, hogy előbb-utóbb letelepedésük körül nem lesz
nek bonyodalmak. íme, ilyen bonyodalmat jelentett a Babothy-család 
Pere, mely szerint igényt tartanak a kisbaboti határra, tehát költöz
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zenek tovább. Igen ám, de közben társadalmi helyzetükben is történt 
egy-két változás. Nevezetesen nemesek lettek.

Ha pedig nemesek, akkor a kor privilégiumait is élvezhették. Pe
reskedés esetén egyenrangú felekké váltak, joguk volt a költözködéshez, 
adómentesek lettek és az emberi szabadságnak számtalan előnyeit élvez
hették. De hogyan juthattak ilyen lehetőséghez?

Ismét a kor gyakorlatához kell folyamodnunk. A jobbágyok bizo
nyos esetekben a földesurak közbenjárására 100—200 forint lefizetése 
mellett nemesi oklevelet nyerhettek és ez esetben nem kellett adózniuk 
a töröknek sem. De a jobbágyoknak más utak is nyíltak helyzetük ja
vítására. Az egyik nemesítés az armális, címerlevél megszerzése volt, 
amely sokkal nagyobb számban fordult elő, mint azt gondolnánk. Kü
lönösen a 17. században. Ekkor nagy tömegek jutottak nemeslevélhez, 
minden birtokadományozás nélkül. Egyformán sok nemest avattak a 
Habsburg és az erdélyi fejedelmek. De nemcsak saját területükön, ha
nem a hódoltság parasztjai között is. Különösen sok jobbágy lett ne
messé a végvárakban. Fiatal, nőtlen jobbágyok a terhek és kötelezett
ségek elől a végvárakba menekültek és ott szereztek nemességet.

Birtokadományozásra már nem került sor, nem is volt miből, így 
a 17. század nagytömegű nemesítése szinte kizárólag puszta armális ne
messég, címerlevéllel, birtok nélkül. Ezek a nemesek azonban katonás
kodni tartoztak, részt kellett venniük a védelemben, mert a század eleje 
szinte megszakítás nélkül a török elleni háborúskodásból állt.

A kisbaboti jobbágyságnak tehát valamiféleképpen be kellett törnie 
a hatalom sáncaiba. Nekik nem föld kellett, hanem valamiféle papír, 
címerlevél, amellyel, ha rendelkeznek, békén hagyják őket. És itt meg 
kellett fejteni a következő rejtvényt is.

Sikerült felfedezni az egyházközség levéltárában egyetlen egy cí
merlevelet, amelyen egy Eöri András nevű parasztot ox honorál II. 
Ferdinánd nemességgel: „Nos Ferdinandus secundus dei gratia. . . ” And- 
reas Eöri-nek a nobilis címet adományozza. II. Ferdinánd 1619—1637-ig 
uralkodott. A nemesi oklevél rendkívül rossz állapotban van, szövege 
alig olvasható, a dátum sem, csak az uralkodó, valamint a nemesített 
Eöri neve vehető ki tökéletesen.

Egy bizonyíték mégis napvilágra került. Feltételezhető, hogy azok a 
családok, amelyek az 1655-ös okiraton szerepelnek, nagyjából ezidőben 
szerezhették nemességüket. A kérdés azonban még mindig fennáll: ho
gyan?

Üj hazájukat „senki földjének” neveztük. Valóban a Rába jobb part
ja ez időben sem hódoltsági terület, sem királyi rész nem volt. Viszont 
mégis csak beleesett a védelmi zónába. Annál is inkább, mivel a Rába 
bal partján, éppen szemközt az új településsel állt egy „castellum” , 
ahol volt katonai őrség és szolgálat. Ez pedig Bodonhely volt.

Minden további nélkül elképzelhető tehát, hogy a kisbaboti férfi- 
lakosság katonai szolgálatot vállalt itt Bodonhelyen, csak azért, hogy 
a címerlevelet megkapja. Hogy ide Bodonhelyre átjártak, arra nézve 
ismét vannak adataink. De egyelőre pusztán azért, hogy valami jogot 
szerezzen. Talán nem is jelentett ez éjjel-nappali katonáskodást. Mert, 
mint említettem, a telepesek környezete nem volt csábító a török szá
mára, a folyó, vagyis a Rába egyébként hosszú időn keresztül volt ter
mészetes határ a két hatalom között. A folyó mentén sorba létesítették 
a védelmi célul szolgáló várakat, várszerű templomokat, kastélyokat. 
Ilyen volt Bodonhely is. És ha a török támadást indított, behúzódtak a 
várba. Egyebekben pedig művelték földjeiket, a paraszti életformán
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semmi változás nem esett. Mint ahogyan a címerlevél sem változtatott 
helyzetükön. Maradtak földhözragadt parasztok, ími-olvasni nem tud
tak, de legalább szabadok voltak. Így ez a nemesítés tk. lázadás volt 
ugyancsak a fennálló társadalmi rend ellen. Lázadásukat most így fe
jezték ki.

Hitélet és a templomépítés illúziója
Igen izgalmas volt számomra, hogyan osztották föl maguk között 

a határt, hogyan változott és fejlődött gazdasági életük, majd még iz
galmasabbá vált a demográfiai helyzetük és a községen belüli társa
dalmi differenciálódásuk. De minderre most ne térjünk ki. Viszont né
hány szó erejéig vissza kell térnünk a katonáskodás kérdésére.

. . . Némi nyomunk van arra nézve, hogy a férfiak a nemesítésért 
katonáskodtak is. Van egy szuperintendesi látogatási jegyzőkönyv 1654- 
ből, amely a bodonhelyi gyülekezettel kapcsolatos, de számunkra is ér
dekes megállapításokat tartalmaz. Egyfelől azt, hogy a „Predikálásnak 
hallgatásában hol többen hol kevesebben, hol tizen, hol húszán vágy
nak, de az Űr vacsorájával nem élnek és ami oltától itt vagyok (pana
szolja Szucsányi György lelkész, a szerző), három katonánál több nem 
gyónt. ..” Már történt említés arról, hogy Bodonhely castellummal és 
őrséggel rendelkező helység volt a Rába bal partján, Kisbabottal átél-' 
lenben. Tehát a katonák gyónásával kapcsolatos megjegyzés így érthető. 
A jegyzőkönyv azután kisbabod családneveket is említ. Nevezetesen a 
Sokoray és Illés neveket. Ilyen nevű őslakosok viszont Bodonhelyen 
soha nem voltak. Tehát, ha a jegyzőkönyv ezeket a neveket említi, 
akkor a valószínűség szerint a Sokorayak, meg az Illések itt katonás
kodtak a castellumban, feltehetőleg a nemesítés, ellenszolgáltatása fejé
ben. Így kerültek be azután Szucsányi jelentésébe.

Ez a jegyzőkönyv rávilágít arra is, hogy nem buzgott túlságosan a 
hitélet sem a bodonhelyiek, sem a szomszédos kisbabotiak körében a 17. 
század derekán. Pedig Bodonhely a Nádasdyak közreműködésével luthe- 
ránus lett, s az 1620 körül idetelepült evangélikus családokkal azt 
mondhatnánk: felerősödött. A telepesek természetszerűleg képtelenek 
voltak arra, hogy azonnal papot szerezzenek és tartsanak, még csak 
arra sem futotta erejükből, hogy templomot építsenek. Megelégedtek 
azzal, ha prédikációra, vagy úrvacsorára éheztek, átmenjenek Bodon- 
helyre.

De a jegyzőkönyv tanúsága szerint csekély az érdeklődés az igére 
és a sakramentumra. Valószínű, hogy a korábbi években mások voltak 
a templomlátogatási viszonyok. Hiszen olyan hely közelébe jöttek, ahol 
volt lutheránus istentiszteleti alkalom, s feltevésem szerint hitüldözöt
tek voltak egyszemélyben, tehát így nyilvánvalóan szorosabb kapcsolat 
létesült a bodonhelyi evangélikus egyházzal. De 30—35 év alatt lelo
hadt a vallásos szenvedély. A megélhetésért folytatott szívós küzdelem 
i'ideggé tette őket, s a szokványos egyházi élettől elszakadtak. Elmara
doztak a rendszeres istentisztelettől még az úrvacsorától is. Legalábbis 
erről panaszkodott Szucsányi György prédikátor.

Lényegesnek tartom, hogy felfigyeljünk ezekre a megjegyzésekre. 
Ugyanis Fehér Ipoly először, majd Payr Sándor és Ihász László, vala
mint Egyedy Barnabás — természetesen egymástól híven átvéve — azt 
állítják, hogy a patonai (Rábapatona) német muskétások lerombolták 
a falut és a templomot. (1636) Payr ezzel az óvatos mondattal kételke
dik benne: „Evang. templomuk csak 1637-ben pusztult el. Jegyzőköny
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veink és Musay nem szólnak róla.” Már az évszám körül is adódik 
probléma, mivel a falu lerohanása 1636-ban volt és Payr a templom
pusztulást egy évvel későbbre teszi.

Sajnos azt kell állítanunk, hogy a községnek nem volt semmiféle 
temploma, de még csak oratóriuma sem. És itt nem pusztán a hitélet 
elgyengülését kell érvvül megemlítenünk.

Hogy Kisbabot népe letelepedésekor azonnal templomot épített 
volna, az ugyanolyan illúzió, mint az, hogy Árpád-korabeli a település. 
(Egyebekben a demográfiai vizsgálódásom eredményeképpen kizárt do
log, hogy a néhány csalód képes lett volna az erőfeszítésre. Eddig még 
semmiféle okmány nem került elő arra nézve, hogy itt Kisbaboton 1836 
körül templom lett volna.)

Ez annál is kézenfekvőbb, mert hiszen nemrég honosodtak meg, — 
1620 után kellett létrejönnie a településnek, — kevesen is voltak, a 
családok száma alig haladhatta meg a harmincat, gazdasági helyzetük 
pedig nem engedte meg, hogy felépítsenek egy nagyobb közös épületet, 
mondjuk egy templomot. Az első időben létük is teljes bizonytalan
ságban lehetett. Sürgősebbnek látszott társadalmi helyzetük rendezése, 
jogaik biztosítása, mint a templomépítés. A hódítás utáni első nemzedék 
semmi esetre sem kezdett ilyen vállalkozásba. Először gyökeret kellett 
ereszteniük, bizonyosnak kellett lenniük, hogy a föld az övék, nem fog
ják innén száműzni őket. Vagyis a templomépítés gondolata csak akkor 
foglalkoztathatta őket, amikor már megküzdöttek a földesúrral, a tulaj
donossal, a vármegyével, a királyi Magyarország adminisztrációjával. 
Azután pedig gondoljuk meg, alig melegedett fel lábuk alatt a talaj, 
máris rájuk tört a patonai helyőrség. Ihász és Ecsedy szerint a német 
muskétások vallásuk miatt törtek a kisbabotiakra. Egyáltalában nem 
kell arra gondolni, hogy egy „titkos kéz” irányítása mellett ment mind
ez végbe, és így akarták megfutamodásra kényszeríteni a betolakodókat. 
Inkább arra kell gondolnunk, hogy a zsoldosak elmaradt zsoldjaik miatt 
indultak prédaszerzésre. Kisbabot védtelen volt és evangélikus. Mi sem 
természetesebb, mint ilyen helyen zsákmányt szerezni.

De az első nemzedék nem futamodott meg, sőt újra felépítette haj
lékait. Csak a templomépítéssel várt csökönyösen. Hitbeli, vallásos életét 
„olcsóbban”, a paptartás és a templom rezsijének megtakarításával is 
élhette. A castellum kápolnájában Szucsányi György szószéke és szolgá
lata kielégítette igényeiket. Bodonhelyre akkor mentek át, amikor 
akartak, amikor nekik tetszett, hivatkozhattak dologra, időjárásra, ára
dásra, zajlásra és egyebekre, egyszóval felelőtlenül és önkényesen. Nem 
tudni ma már, hogy milyen meggondolásból, de akkor, amikor semmi
féle jogi akadálya nem volt, nem fogtak a templom építésébe. Éppen 
száz esztendő múlva, amikor aztán rászánták magukat, egy végellátha- 
tatlan bonyodalomba sodródtak. Titok marad, hogy a „nemes és agilis” 
Kisbabot miért várt száz évig erre az alkalomra. Anyagi tehetetlenség, 
vagy a protestáns hit gyengülése volt-e az ok, már nem tudható. Hol 
volt ebben az időben a „büszke, nemesi öntudat” ? Hiszen élhettek volna 
a szabadság jogaival, talán leginkább vallásosságuk terén. Nemde pa
rasztok maradtak, földhöz ragadt, óvatosan lépő parasztok, akiknek min
den garasra szükségük volt, akik nem akartak feltűnni, akik fontolóra 
vették, mibe kerülne templom, tanító, vagy prédikátor. így azután meg
elégedtek a másodrangú szereppel, filiális helyzetükkel. Templomépítési 
akciójuk még 1737-ben is sikertelen volt, s miközben Bodonhely is, 
mint önálló anyagyülekezet megszűnt, egyszerűen átcsatlakoztak a ne
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hezen megközelíthető Tét-hez. Ide még ritkábban mentek igehallgatás- 
ra, csupán keresztelni vitték gyermekeiket át. Erről a téli anyakönyv 
(matricula) tanúskodik. Hogy ez az eset, vagyis az útcsatlakozás ponto
san mikor ment végbe, nem tudjuk. Minden esetre a bodonhelyi gyü
lekezettel együtt csatolták ide őket. Sajnos a téti anyakönyvek sem se
gítenek eligazítani bennünket, mert csak az 1775. esztendővel indulnak, 
a régebbiek tűzvész martalékai lettek. A század végére azonban, 1792-től 
Malatides József tanító, akit később ordináltak, és aki a gyülekezet első 
papja (1796) lett, Kisbaboton is kezd anyakönyvet és jegyzőkönyvet ve
zetni.

Templomrombolás
Nézzük most a 18. század első harmadának nagy megrázkódtatását, 

vagyis, hogy mi történt 1737-ben.
Egy-egy szellemi áramlat, egy-egy végrehajtási utasítás ilyen kis 

helyre, amely félreesik forgalmas utaktól, nehezen megközelíthető, stb., 
sokkal később jutott el, mint egyebüvé. Az ellenreformáció hullámcsapá
sai is — kivéve az 1636-os esetet — jóval később érték el a falut. De 
közrejátszhatott az is, hogy a nemesi levelek nyúlgátjai bizonyos 
fokig védték a feltűnő zaklatásoktól. Bodonhely ebből a szempontból 
talán inkább szem előtt volt. Castellumát minden valószínűség szerint 
a Bécs ellen felvonuló hadak (1682—83) lerombolták, többet azt fel sem 
építették. Megszűnt ezzel a helység privilégiuma, lakói lassan jobbágy
helyzetbe süllyedtek vissza és a szabad vallásgyakorlatot is fokozatosan 
megszüntették. Ezidőben már régen katolikus földesurak birtokára esett 
a község, védelmet a földesúrtól nem kaptak s a kisebbségben levő 
lutheránusok kiszolgáltatottal lettek a helyi plébános személyeinek. Nem 
kell különösebb fantázia ahhoz, hogy a viták hogyan fokozódtak gyű
löletté, s a szenvedélyek az egyszerű babonás népet hogyan sodorták 
a legdurvább tettlegességre. A bödonhelyiek látszólag beletörődtek sor
sukba.

Nem így azonban a kisbabotiak. A nemesi öntudat fokára kissé ké
sőn jutva, — esetleg, mivel Bodonhelyen megszűnt az istentiszteleti le
hetőség — „provokatív lépésre” szánták el magukat. Hogy nekik keve
sebbet kell tenniük bizonyos esetekben, és többet szabad, mint a bo- 
donhelyieknek, azt mindenkor tudták. Elhatározássá azonban a gondolat 
elég későn érett. Akkor, amikor a környező községek már túlnyomó 
többségükben római katolikusok voltak, s ellenséges szemek figyelték 
minden lépésüket. Nem bukkantam nyomára annak, hogy az iniciativa, 
ti. hogy itt lenne az ideje templomot építem, kitől származott. Iskola- 
mestertől, szeniortól, szuperintendenstől, vagy a falu népe spontán gon
dolt erre a vállalkozásra?

A körülményeknek megfelelően azután, alapjaiban egy szerény 
kis imaházat, oratóriumot, vagy „templomot” — ahogyan ők nevez
ték, — kezdtek építeni. Tömésből, nádból, nem nagy igényűt, és ponto
san úgy, ahogy hajlékaikat is. A katolikus állam „ereje” azonban most 
mutatkozott meg. Minden összefogott a paraszt-nemesek újabb „lázadá
sával” szemben. A múlt bűneit mintha most kívánták volna megtorolni 
rajtuk. A templomról megállapították, hogy az nagyobb, mint amilyent 
engedélyeztek és szolgabírói rendelettel lebontatták. A megalázó az volt, 
hogy „saját kezükkel kellett széthányni” . Ez az adminisztratív rendel
kezés megmutatta, hogy hol a helyük a kisbabod „nemes uraknak” , s 
el lehet gondolkodnunk azon, hány ilyen pofont kellett elszenvednie a
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nemesi községnek. A krónikák mindet nem jegyezték fel. De tény vi
szont az, hogy a hatalom sáncaiba nem törhettek egykönnyen be hiába 
rendelkeztek a privilégium okmányaival. Nemeslevelüket a Habsburg- 
adminisztráció, vagy a vármegye nem „kutyabőrnek”, hanem egysze
rűen papírosnak tartotta.

Talán, ha korábban, mondjuk a Rákóczi-szabadságharc idején léptek 
volna erre az útra, megtakaríthatták volna maguknak ezt a tortúrát. 
De hogy most, 1737-ben, — talán éppen azért, hogy próbára tegyék' ere
jüket, nemesi súlyukat, tekintélyüket, — elkéstek. A kudarc azután 
hosszú időre elvette kedvüket és jóval a tolerancia rendelet megjelenése 
után épülhetett fel csak a mai templom, nevezetesen 1813-ban. És 
noha az 1750-es összeírási adatok szerint, mint anyaegyházközség van 
nyilvántartva, se papja, se temploma nem volt, esetleg csak iskolames
ter működött Kisbaboton, legalábbis 1749-ben egy Illés nevezetű mester 
működéséről tudunk.

Amikor kiderült a község politikai, társadalmi gyengesége, azon
nal más oldalról is támadás érte. Beszüntették a tanító- és iskolatar
tást. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ez az „Isten hátamegetti” 
kis falu miért került egyszerre a közjogi érdeklődés középpontjába. Mi
vel hívták ki maguk ellen a sorsot? Vagy egyszerűen be kell állítanunk 
az eseményeket abba a láncolatba, amely az egész országot érintette 
Károly és Mária Terézia korában? Vagy keresnünk kell a németesítés! 
szándékot, a magyar ellenállási ösztön felőrlésének kísérletét, s mindeh
hez közrejátszott a római egyház? Az sincs kizárva, hogy régi „bűnüket”, 
jött-mentségüket akarták késve megtorolni. Mindenesetre szégyene ma
rad a szentmihályi plébánosnak, aki átvette a gyülekezeti fundust, a 
rektor-lakot, földbirtokot, s azokat úgy kezeltette, mint „földesúr” áren- 
dát fizettek róla neki, három aranyat” . Ez az intézkedés sértette nem
csak a jogrendet, de mélyen beavatkozott a lelkiismereti és vallássza
badság dolgába. Ami az utóbbit illeti, annak pozitív hatása volt a köz
ség életére. Felébresztette a falu népét, és evangélikus öntudata éppen 
ezáltal izmosodott, öntudatuknak és hiúságuknak megfelelően azután 
minden oldalról megtámadták e sérelmes intézkedést. Mai felfogásunk 
szerint „fülemüle pör” volt az egész, de a jegyzőkönyvek tanúsága sze
rint megrögzött szívóssággal folytattak egy végnéiküli processust.

Az iskolabirtok alapítvány volt. Valaha az Eöry-család birtokából 
került az iskolához. Ezért magánútra terelték a pert. Erre a plébános 
leromboltatta a házat. A következő plébános felépíttette. Hol a várme
gyénél, hol már felségfolyamodás következtében Bécsben volt az ügy. 
A kisbabotiak nem hagyták magukat, de rá kellett jönniük, a Habsburg- 
bürokrácia lassú, titkos és önkényes. Az évtizedekig húzódó pereske
désre, amelyben bőven váltották egymást a plébánosok, végeredmény
ben a türelmi rendelet tett pontot. 1782-ben nyerte meg Eöry Márton 
tulajdonos a pert. Ekkor indíthatták el újra az iskolafundus szervezését. 
Kb. 1749—1782-ig nem volt se iskola, se rektor a faluban.

Nos, a szerzett, vagy vásárolt, vagy kiérdemelt „nemesség” belekós
tolhatott a feudális Habsburg-Magyarország bürokráciájába, és bele- 
Veszhetett jogi labirintusába. Ki törődött azzal, hogy közben analfa
béták maradtak a gyermekek, s a község energiája ilyen meddő, szél
malomharcban őrlődött fel? Vagy talán éppen ez volt a célja a feudális 
osztálynak és államvezetésnek, hogy a lappangó elégedetlenség indula
tait, a társadalmi feszültség magasfeszültségét belefojtsák a bürokrá
ciába?
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De ilyen körülmények között természetesen növekedett bennük az 
ellenzéki szellem. Gyűlölték az osztrák—német elnyomást, ellenszenvet 
éreztek a katolikus egyház iránt, amely szemükben az uralkodó osztály 
és az állam reprezentánsa volt. A hatalom tényleges urai tőlük messze 
voltak, odáig ők soha nem jutottak, viszont a helyi plébánosban meg
testesült a hatalom, s a háborgatások közepette érett meg bennük iga
zában a protestáns szellem, az ellenállás szelleme. Lényegében a kis- 
babotiak a 18 század során váltak protestánsokká, az örökös kellemet
lenkedések, háborgatások, sérelmes intézkedések következtében. ,

Papíron eddig is annak vallották magukat. Ekkor azonban bizo
nyították is. Hiszen kitartóan küzdöttek opponáltak a protestáns isko
láért. Ösztönösen érezték, hogy az iskolán múlott vallásuk, hitük, kul
túrájuk fejlettségük, s ha ezt feladták volna, visszasüllyednek a leg
elmaradottabb paraszti, jobbágyi sorba. Nagy erőpróba volt számukra, 
de mint ahogyan eddig is, megoldották a kritikus kérdést.

Dr. Rédey Pál
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Nairobitól Dar Es Salámig

Ki az a Jézus Krisztus, aki felszabadít és egyesít
Róbert McAfee Brown előadása a plénum előtt

Bevezető
A kezdés alkalmával hallgassuk meg mégegyszer Máté evangéliumá

ból a mindnyájunk részére oly meghitt részeket, amikor Jézus tanít
ványait kétszer is szembesíti a kérdéssel, hogy Ö kicsoda. (Máté 16, 
13—20). Ezen rész felolvasásakor ki fogjuk hagyni azokat a verseket, 
amelyekben a „menny országának kulcsairól” van szó: ezt nem azért 
tesszük, mert ezek a versek kevésbé fontosak, hanem azért, mert fon
tosabbak, minthogy azokat az itt rendelkezésre álló rövid idő alatt fej
tegetni tudnánk.

(Máté evangéliumából a fejezet felolvasása)
Először is azt taglaljuk, mikor történt mindez. Abban az időben 

amikor Jézus munkálkodása a nyilvánosság előtt a végéhez közeledik. 
Az utóbbi időben rosszul mentek a dolgok. Jézus és tanítványai ezért 
elhagyják Galileát és észak felé mennek, Czézárea Filippi környékére, 
hogy tudomást szerezzenek a felőlük elterjedt benyomásról, és hogy el
gondolkodjanak afelől, vajon mi vár rájuk. Mindnyájunk számára a vál
ság időszaka. Hallgassuk csak meg:

„Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méné, megkérdő 
tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az 
emberek? Ök pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások 
Illyésnek, némelyek pedig Jerémiásmak, vagy egynek a próféták közül.” 
(Mt 16, 13—14.)

Egy hang felcsendül: Igen, Jézus, mi elhisszük, hogy Te egy vagy a 
próféták közül, Te egy előhírnök vagy. Te mutatod nekünk az utat — 
ahogyan azt Illyés tette, mint Jeremiás tette és mint Keresztelő János 
tette. Törvényt ülsz az önelégültek felett és reménységet hozol a szük
ségben szenvedőknek. Egészen bizonyosan Isten szól ajkadon keresztül.

Egy második hang: (majdnem megszakítva az első hangot): De nem 
Te vagy, akire várunk. Nekünk egy olyan Istenre van szükségünk, aki
nek hatalma van — Te gyenge vagy. Vezérre van szükségünk, aki nagy 
vonzerőt gyakorol az emberekre — és Te egy kis városi ifjú vagy. Szük
ségünk van valakire, aki provokálja Heródest — Te halászokkal adod 
össze magad. Szükségünk van valakire, aki minden nemzetet zászlaja 
alá gyűjt — Te csak az Izrael házának elveszett juhaival törődsz. Nem, 
nem Te vagy, akire mi várunk, de mégis vágyat ébresztesz bennünk 
annak érkezésére, akire várunk.

Egy töprengő hang: Álmod, egy szép álom, Jézus. Szeretet, megbo
csátás, a másiknak odatartani a másik arcot. De ez csak egy álom Jézus, 
semmi, ami valóság lenne. Ez nem fog menni. Eddig sem volt működő
képes és a jövőben sem lesz az. Mi egy nehéz, rossz világban élünk. 
Az emberek nem fogják tűrni álmodat. A szeretetet gyűlölettel fogják
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viszonozni. Meg fognak ölni, ha kitartasz álmod mellett, és álmod 
Veled együtt fog meghalni. Egy hang: . . .  És ha álmod maga tovább is 
fog élni, követőid lidércálommá fogják változtatni. Szavaidat felhasznál
ják hogy ellenségeiket megszégyenítsék. Fel fogják használni a menny 
ígéretét, hogy a föld jelentőségét eltitkolják. Keresztedet fegyverré vál
toztatják. Pusztítani és ölni fognak — mindent a Te nevedben.

Egy nő hangja: Jézus, hogyan tudjalak Téged Messiásként elismerni, 
ha az egyház, aki Téged Messiásnak nevez, női méltóságomat nem veszi 
tekintetbe? Kizárva érzem magamat, ha gyermekeid „az emberek testvé
riségét” hirdetik. Nőtestvéreimnek és nekem egyházad követői csak alá
rendelt szerepet jelölnek ki. A bizonyosság, hogy én is Isten hasonmá
sára lettem teremtve, elvétetik tőlem, ha Istenről csak mint a férfiak Is
tenéről beszélnek. Szemeimben kegyeletsértés, ha híveid feléről, a nőkről, 
a teljes emberi mivoltukat egyszerűen semmibe veszik.

Egy hang: Én egy zsidó vagyok, az eredeti messiási reménység hor
dozója. Évszázadokon át azt kérdezte népem: „Mi kell, hogy történjék, 
hogy a Messiás eljöjjön?” Évszázadokra tekintek vissza és azt látom, 
hogy népemet megölték. Évszázadokra tekintek előre és látom, hogy 
még mindig gyilkolják — s gyakran a Te híveid azok, akik ezt teszik. 
Ezért van problémám Istennel és vagyok viszályban vele, mert kérde
zem magamat: ha a világ még mindig ily gonosz, miért nem jön el ak
kor a Messiás? Ámde híveidnek Jézus úgyszintén lesz egy problémájuk, 
mert kérdezni fogják tőlük: amikor már eljött a Messiás, miért ily go
nosz még mindig a világ? Csak egyet mondjál nekem: hogy lehetett egy 
Auschwitz egy világban, melyet megváltottál?

Egy nő hangja: Én egy latin-amerikai börtönben vagyok. Megkínoz
tak, mert népem felszabadítása ügyéért dolgozom. Férjemet agyonlőtték. 
Gyermekeimnek azt mondták, hogy el kell szakadniuk tőlem. Ha nem 
teszik, szintén letartóztatják és természetesen őket is megkínozzák. Amit 
Jézus tudni szeretnék, az, hogy hol vagy Te, míg én a börtönben síny
lődöm?

„Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig 
felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Mt 16, 
15—16).

Több hang (énekelve): Credo in urnán Dominum Jesum Ghristum, 
Filium Dei unigenitum. Ét ex Patre natum omnia saecula. Deum de 
Deo, lumen de lumine, Deum Verum de Deo Verő, Genitum, non factum, 
consubstantialem Parti, per qui amnia facta sunt.. . Hiszek . .. egy egye
düli Űr Jézus Krisztusban, Isten egyetlen Fiában: aki laz egész világ előtt 
az Atyától született: Istentől Isten, világosságtól, világosság, igaz Isten
től, igaz Isten: született, nem teremtetett: az Atya egyazon lényével, 
mely által minden teremtetett. . .

Egy hang: Te személyes Megváltóm vagy. Saját, drága véreddel 
bűneimtől megtisztítottál, életedet adtad értem, szegény bűnösért, hogy 
új életem legyen. Egykoron bűneim fogva tartottak: most Te tartasz 
fogva és a Te fogságod az egyedül igazi szabadság.

Egy hang: Felfogásom szerint... maga Jézus élete szolgáltatja Isten 
közelségéhez a kulcsot: hiszem, hogy senki más, mint Ö tudta megtenni, 
hogy kifejezésre juttassa Isten Lelkét és akaratát. Ilyen értelemben 
szemlélem Öt és ismerem el Isten Fiának” . (Gandhi.)

Egy nő hangja: Az egyházaknak egy közössége, az Egyházak öku
menikus Tanácsa, akik a Szentírás szerint az Úr Jézus Krisztust meg
váltják, mint Istent és Üdvözítőt és ezért együttesen igyekeznek betölteni 
küldetésüket Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek dicsőségére.”
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Egy hang: „God lets himself be pushed out of the World onto the 
oross. .. Christ helps us, nőt by virtue of his omnipozence, bút by virtue 
of his weakness and suffering .. . The Bibié directs us to God’s power- 
lessness and suffering; only the suffering God ean help . . .  Mán is sum- 
moned to share in God’s suffering at the hands of a godless world... 
Isten hagyja magát kiszorítani a világból, a keresztre . . .  Krisztus segít, 
nem mindenhatóságának erejével, hanem gyengeségének, szenvedésének 
erejével. . .  A Biblia az ember figyelmét Isten tehetetlenségére és szen
vedésére irányítja: csak a szenvedő Isten itud segíteni. Az ember felhí
vást kap, hogy Isten szenvedését együtt szenvedje az istentelen világon.” 
(Bonhoeffer, Wiederstand und Ergebung — Ellenállás és megadás —, le
velek és feljegyzések a fogásgból. 1944. július 16—18.)

Egy hang: Az afrikai emberek és én is, mint afrikai lelkész azt ta
pasztaltuk, hogy Jézus a Megváltónk. Mielőtt megismertük, sok félelem 
és veszély vett körül bennünket — a gonosz szellemektől való félelem, 
melyek erdőségeinket sújtják, a fájdalmak és betegségektől való félelem, 
az ismeretlen elől való félelem, mely a sötétségiben leselkedett reánk. 
Mind ezektől felszabadított. A Holnap többé már nem takar magában 
borzalmakat, mert Isten maga társunkká lett.

Egy hang: Megerősítesz engem egyházad szentségeiben levő folyto
nos jelenléteddel. Ha éhezem, úgy táplálsz az élet kenyerével, saját tes
teddel, mely miattam kínoztatott. Ha gyenge vagyok, úgy erősítesz éle
tet adó bároddal, saját véreddel, mely értem untatott. Életem kezdetén, 
földi háztartásodban a keresztség tisztító vizével fogadtál szeretettel, és 
életem végén, örök háztartásodban is szeretettel fogsz fogadni.

Egy nő hangja: Látom arcodat, az elnyomottak arcában. Hallom 
hangodat, a szegényék hangjában. Látom cselekvésedet mind azok cse
lekvésében, akik küzdenek a rabszolgaság béklyóinak széttöréséért. Ha 
kezet nyújtok nékik, megtalállak Téged, mert felfedezem, hogy a felsza- 
badítási küzdelmük kellős közepében állsz, hogy megszabadítsad őket, 
fogva tartó kötelékeiktől — mint a fajelmélet, imperializmus, osztály- 
ellentétek, szexizmus, intézményesített erőszak. Mindenütt, ahol embe
rek az emberi méltóság és annak teljességéért küzdenek, ott Te velük 
munkálkodsz.

Egy nő hangja: Nem tudok Rólad teológiai ínyelven beszélni. Nem 
tudom, hogy mit jelent, ha azt mondják, Te „azonos lényű vagy Isten
nel” . Mindent, amit tudok az, hogy fogva tartasz engem — bármennyire 
is megkísérlem Előled a menekülést. Megtagadlak — mégis elismerem, 
hogy Te engem nem tagadsz meg. Elfelejtelek — de Te mégis mindig 
emlékszel rám. Ott hagylak a templomban, hogy me tudj követni engem 
— és aztán felfedezlek kint, a templomon kívül. Magamnak gyakran azt 
kívánom, hogy egyszerűen hagyj engem békén, de tudom, hogy teljesen 
elvesznék, ha velem ezt megtennéd. Ha tehát ezzel azt vélik, ha Téged 
Krisztusnak neveznek, úgy részemre valóban Krisztus vagy, az élő. Is
tennek Fia.

Egy hang: „A  társadalomban az a meghatározás, hogy a feketék go
noszak és a fehérek jók, az emberi felszabadítás lehetőségének Jézus fe
ketelevesében van a teológiai jelentősége. Jézus, a fekete Krisztus. . .  
Krisztus fekete. . .  azért és egyesegyedül azért, mert Krisztus teljes való 
része lett világunknak és ott van, ahol a szegények, megvetettek és a 
feketék vannak, és ezzel kinyilatkoztatja, hogy az ő pártjukon áll, és 
megaláztatásukat velük szenvedi el és az elnyomatás alatt levő rabszol
gákat felszabadított szolgákká változtatja. . .  Téhát ha azt mondják, hogy 
„Krisztus fekete”, akkor ez nemcsak a bőr színe feletti megállapítás:
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ennél sokkal inkább egy érzékfölötti igazolásról van szó, hogy Isten az 
elnyomottakat soha, egyetlenegyszer sem hagyta cserben küzdelmükben, 
pártjukon volt a fáraók Egyiptomában, pártjukon van Észak-Ameriká- 
ban, Afrikában és Latin-Ameri kában és jönni fog az idők végezetén, hogy 
befejezze teljesen emberi felszabadításunkat” . (Szabadon fordítva: Cone, 
A Black Theology of Liberation, P—215: God of the Oppressed, pp. 
135—137).

Péter hangja: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia! „És felelvén 
Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónásnak fia, mert nem test 
és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. . .  Ettől 
fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsá
lembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az 
írástudóktól és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfog
ván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez 
meg te véled!” (Mit 16, 17, 21—22.)

Péter hangja: Jeruzsálembe menni? Uram, ez teljesen bolondság 
volna. Ha egy város, van, amelybe most éppen nem mehetünk, akkor az 
•Jeruzsálem. A zsidó húsvét ünnepének ideje van és a római hatóságok 
az izgatok után kutatnak majd. Nem, mindenekelőtt itt kell maradnunk, 
ahol biztonságban vagyunk. Később, ha megint lecsendesedett a hangu
lat, mehetünk csak vissza Jeruzsálembe.

Egy hang: Uram, Péter éppen Messiásnak, a Krisztusnak, Isten fel
kentjének ismert el. Mi többiek egyetértünk vele. Mi is hisszük, hogy 
Te vagy az, aki Izraelt meg fogja váltani. De biztosan nem szenvedés és 
halál által! Ez nem egy Messiás szerepe. Feladatod az, hogy Isten uralmát 
megalapítsd, az ő országát teljessé tedd és ez a szenvedés és halál el
lenkezője.

Egy hang: Senki sem fog csatlakozni egy mozgalomhoz, melynek ve
zetőjét megölik, és aki követőit felszólítja, hogy ugyanazt a sorsot vál
lalják magukra. Ha az emberek egy mozgalomhoz csatlakoznak, akkor 
nem azért, hogy szenvedjenek és meghaljanak, hanem, hogy ne szen
vedjenek és ne haljanak meg . . .  Eddig a pillanatig teljes szívemből hit
tem Neked. Mégis, ha ez a cél, amelyhez el akarsz vezetni, úgy nem 
vagyok biztos, hogy továbbra is hinni tudok Benned.

Péter hangja: Teljesen igazad van Uram. A Messiások nem szenved
nek. Ök hódítanak. Isten óvjon, hogy Téged megöljenek. Ilyen csak ne 
forduljon elő veled.

„Ö pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán: hán
tásomra vagy nékem: mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az 
emberi dolgokra” . (Mt 16, 23.)

Első visszahatás erre a tételre
Ez az egész egy kissé zavaros nemde? Kérdezzük: Ki ez a Jézus? 

Majd meghökkentően igen sokféle válasszal italálkozunk: Jézus azonos 
az Atyával, Jézus egy szabadságharcos, Jézus próféta. Jézus jelen van 
a szentségekben, Jézus egy nem gyakorlati idealista, Jézus fekete, Jézus 
mások embere. Jézus a Megváltó. Nem keresztények, mint a kereszté
nyek fejtegetik a kérdést: Mit mondanak az emberék, ki vagyok én?” 
Mahatma Gandhi, Albert Camus, Ché Guevana, William Faulkner, 
Roger Garaudy. És keresztény testvéreink fejtegetik a kérdést: „Kit 
mondtok ti, ki vagyok én?” — Keresztények, akik különböző körülmé
nyek között élnek és dolgoznak, szükségszerű módon, árnyalati különb
séggel meg kell, hogy tudják válaszolni ezt a kérdést: John Mbiti, Helder
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Camara, Beyers Naudé, Kosuké Koyama, Cézár Chavez, Jürgen 
Moltmann.

Valóban oly sok zűrzavar állihat elő, hogy igazán egy kissé harago
sak leszünk Istenre. Isten igazán gondoskodhatott volna egy olyan Ki
nyilatkoztatásról, amelyben kevesebb lenne a tisztázatlan kérdés. Még 
Jézus tanítványai is, akik közvetlenül jelen voltak, félreértették, hogy 
mi történt. És az, ami már a tanítványoknak akkor nehezen érthető volt, 
hogyne lenne az számunkra, akik 2000 évvel később élünk és kezünkben’ 
nincs több, mint néhány dokumentum, olyan tájszólással írva, amelyen 
ma már senki sem beszél. Isten valóban többet segíthetett volna nekünk. 
Ahelyett, hogy a válaszok sokfélesége által kedvünket szegni hagynánk, 
általuk sokkal inkább buzdítást kellene éreznünk. Kétségkívül Jézus nem 
ragaszkodik semmilyen formulához — legyen az teológiai vagy más. 
A kis dobozokba és fiókokba, amelyekbe megkíséreljük őt bezárni, egé
szen egyszerűen kitör. Aliig, hogy meghatároztuk őt és nagyon elégedet
tek vagyunk ezzel a meghatározással, akkor jön valaki és így szól hoz
zánk: „Egy pillanatra, valamit elfelejtettél...” — és valóban felfedez
zük, hogy tényleg valamit elfelejtettünk. Éppen úgy, mint ahogy az a 
negyedik evangéliumban írva vagyon: „De van sok egyéb is, amiket Jézus 
cselekedett volna, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy 
maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának”. (Jn 21, 
25). Nincs okunk nyugtalanságra, ha válaszaink különbözőek is, ha meg
különböztető hangsúlyt is használunk. Ha válaszaink azonosak lennének, 
akkor lenne okunk a nyugtalanságra, mert azt jelentené, hogy az élő 
Krisztust egy formulába szerettük volna rejteni. Ezért hadd merítsünk 
bátorságot abból a felismerésből, hogy Jézus mindig talált módot arra, 
hogy kitörjön az őt körülvevő kötelékekből, amikor tanítványai bár
mikor megkísérelték őt szaván fogni. Ha Péterrel együtt mondjuk: „Te 
vagy Krisztus, az élő Istennek Fia”, akkor ezzel nincs vége az ügynek, 
hanem csak ezen válaszadás jelentősége utáni folytonos kutatás kezde
tét jelenti. Ezért nem kellene közösen a sok válasz felett elmélkednünk, 
melyet mi adunk, hanem a két kérdés felett is, melyet hozzánk Ó in
téz.

A két kérdés közötti összefüggés
Az első kérdés így szól: „Mit mondanak a többi emberek, hogy ki 

vagyok? Mit mesélnek rólam a városban?” Nos, az első pillantásra ez 
nem egy veszélyes kérdés. Ezzel meg tudunk birkózni. Erre megvannak 
a megfelelő módszerek: Össze tudunk hívni egy választmányt, kérhe
tünk emberektől nyilatkozatot, összeállíthatunk egy válaszlistát, kiad
hatunk egy jelentést és utána összehívhatunk egy konferenciát, amely 
megvitatja a jelentést. Ha mi azonban valóban halljuk és értjük eze
ket a válaszokat, akkor elkezdhetnek bennünket fenyegetni, mert arra 
fognak bennünket emlékeztetni, hogy válaszaink nem az egyedül lehet
ségesek, és hogy válaszainknál figyelembe kell vennünk a többi ember 
egymással ellentétes válaszait. Kötelességünk meghallgatni, mielőtt hir
detünk, hogy tudjuk, mit mond a zsidó, a hindu, a marxista, a huma
nista, és kötelességünk azt hinni, hogy tanulhatunk tőlük, ahelyett, 
hogy mindig abból kiindulni, hogy kizárólag nekik kell tanulniuk tő
lünk.

Miután az első kérdésre meghallgattuk a válaszokat, felteszi Jézus 
felénk a másik kérdést: „Igen jó, mégis mit mondtok Ti, hogy ki va
gyok én? Hogy szól a ti ítéletetek?” Hadd álljunk meg egy pillanatra 
ennél a kérdésnél. Jézus természetesen kérdezi, mit gondolunk róla, 
egyúttal mégis arra kényszerít bennünket, tartsunk önvizsgálatot, ma
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gunkat megkérdezve: „Ki vagyok én, akinek fel lesz téve e kérdés?” 
Ha „én” egy fekete afrikai vagyok, akor másként alakul a válasz, 
mintha „én” egy fehér afrikai volnék: ha „én” a börtönben vagyok, 
úgy nem egybehangzó a válasz azzal az „én”-nel, aki az egyetem terü
letén dolgozik: ha az „én” egy nő, úgy Jézusról olyan dolgot fogunk 
megtudni, melyek mind addig ismeretlenek maradnak előttünk, míg 
,,én”-ünk férfias. Ha tehát ez alatt a nagygyűlés alatt egymást meghall
gatjuk, ha halljuk a válaszokat, amelyeket egymásnak adunk, úgy az 
a lényeg, hogy tudjunk arról az „én” -ről, aki a feleletet adja annyit, 
amennyit csak lehet.

Azonkívül tisztában kell lennünk afelől is, hogy az az „én” , aki a 
kérdést megválaszolja meg fog változni, úgy a Jézussal való találkozás 
során, aki a kérdést felteszi, mint a többiekkel való találkozás során, 
akik a kérdést megválaszolják. Nairobiban, Jézus kérdésével minden 
nap szembe fogunk kerülni: „Mit mondtok ti, hogy ki vagyok én?” és 
minden nap fogjuk hallani a feleleteket, melyek nem a mi feleleteink. 
Ez az állandó eszmecsere ahhoz fog vezetni, hogy egyéni felfogásunk 
meg fog változni. Feleleteket, melyeket ma talán egyáltalán nem ve
szünk komolyan, a következő héten talán rendkívül komolyan kell 
vennünk, ha kényszerítve látjuk magunkat, hogy egymás előtt egyre 
ismertebbé kell tennünk kérdéseink, félelmeink és feleleteink minden
kori hátterét. A felismerés, hogy Jézus megértése, ugyanúgy, mint a 
magunk megértése ebben a folyamatban meg fog változni, egyúttal fe
nyegetést és felszabadítást jelent. Lehetséges módon még erősebb mér
tékben fenyeget a felismerés, hogy ez a folyamat a nagygyűlés végén 
még nem kerül lezárásra, de felszabadítást is jelent, hogy azokat a 
dolgokat, amit Nairobiban tanultunk, és amelyre kötelezettséget vál
laltunk és a dolgokat, amelyeket kérdőre vontunk, magunkkal kell 
vinnünk Tokióba, Konstantinápolyba, Djakartába, Kievbe vagy Wau- 
keshába és e folyamatot mozgásban kell tartanunk.

Mindnyájunk látószöge behatárolt
E folyamat kezdetén állunk és e helyen nem volna őszinte tőlem, 

ha átsiklanék afelett, hogy személyem, vagy legalább is az, amit szim
bolizálok — sokakat nyugtalansággal, kellemetlen érzéssel vagy sőt még 
haraggal is eltölt. Ha Jézus kérdését ténylegesen fejtegetni akarjuk, 
akkor ezen ténnyel nyíltan és őszintén szembe kell néznünk.

Önök közül legalább négy okból kifolyólag sokan megdöbbenve fog
ják érezni magukat. Egy fehér vagyok egy világban, melyben igazságta
lan módon a fehérek uralkodnak és a feketék országában beszélek, egy 
hallgatóság előtt, mely főként nem fehér. Egy férfi vagyok egy világon, 
melyet a férfiak uralnak, mely sokak részére, egy módon, ha nem is 
a legtöbb nő részére romboló hatású volt. Hasonlatos módon egy gaz
dag osztályhoz tartozom egy világban, amelyben az emberek túlnyomó 
többsége szegény és egy gazdag kisebbség vezeti azt. És végül az Ame
rikai Egyesült Államok polgára vagyok egy világban, amelyben a kicsi 
és a nagy nemzetek minden eszközzel megkísérlik kiszabadítani magu
kat az Amerikai Egyesült Államok politikai, gazdasági és katonai ural
ma alól. Amennyiben szimbolizálok (remélve, hogy nem testesítem meg) 
az elnyomás különböző formáit, melyet Önök közül sokan az evangé
lium nevében megkísérelnek legyőzni — ugyanis a fajelméletet, szexiz
must, osztálykiváltságot és imperializmust.

Különösen az utóbb említett az, amely ebben a pillanatban, amint 
önök előtt állok, a legnagyobb nehézséget okozza. Szeretem országomat
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és egyúttal a legmélységesebben szégyellem magam miatta. Szégyellem 
magam mindenekelőtt azon dolgok miatt, melyet az önök országai közül 
sokban elkövetett és még ma is megteszi azt. Ha ön Délkelet-Ázsiából 
érkezett, úgy országa és családja talán minden emberi találmány leg- 
borzasztóbbja által semmisült meg — a B—52-es amerikai légierők 
bombázója által. Ha Latin-Amerikából érkezett, akkor talán barátai 
vagy családjaik tagjai éheznek, mivel amerikai vállalkozók gazdasági
lag kiaknázzák hazáját: vagy talán vannak barátai vagy családtagjai, 
akik politikai foglyok és olyan módszerekkel kínozzák őket, melyeket 
rendőrségük, a mi rendőrségünktől tanult.

A szégyennek ezt a felsorolását itt nem kívánom folytatni: sokan 
önök közül talán szívből igazán és még több részletességgel tenné. 
Ezen a helyen mégis világosan és érthetően el kell, hogy mondjam, hogy 
az, amit ez a sirám elmond, önök közül sokak részére a legborzasztóbb 
módon romboló hatású volt: és egyúttal csak remélni tudom, hogy el
hiszik nekem, ha azt mondom, hogy az, amit elmond, mások részére, 
de részemre is mélyrehatóan és borzasztó módon romboló hatású volt. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden elnyomás Washingtonból 
indul ki, vagy hogy a harmadik világban élni, automatikusan erényes 
dolgot jelent. Tudjuk,' hogy a dolgokat nem szemlélhetjük naiv egy
szerűséggel. Amit ezzel mégis mondani szeretnék, az a következő: 
Mindnyájunknak komolyan kell vennünk Jézus figyelmeztetését, hogy 
lássuk meg először a magunk szemében a gerendát, mielőtt a mások 
szemében levő szálkával törődnénk. Hogy merjük-e Nairobiban ilyen 
vonatkozásban felszabadítani hagyni magunkat, ez a kérdések egyike, 
amivel egyáltalán ezen a nagygyűlésen foglalkoznunk kell.

A nyelv imperializmusa
Arról beszéltem, hogy az imperializmus lehet pusztító — közömbös, 

hogy egy politikai, gazdasági, katonai vagy (hadd legyen ezelőtt a hall
gatóság előtt ez is megmondva) egyházi imperializmusról van szó. E 
mellett azonban van egy másik imperializmus is, melynek ma, minden 
élességével együtt tudatában vagyunk — ugyanis a nyelv imperializ
musával. Az Egyesült Államok állampolgárai automatikusan abból in
dulnak ki, hogy az angoj nyelvük, az igazi „ökumenikus nyelvezet” . 
Tény, hogy sokat beszélünk angolul, ez részünkre előnyt jelent — Önök 
közül, a nagy többségnek, akik az angolt, nem mint anyanyelvűket be
szélik, mindenesetre hátrányt jelent. Az Ökumenikus Tanács által rend
szerint használt három nyelv — angol, francia és német — az imperia
lizmusnak egy bizonyos formáját állítja fel, mellyel a harmadik világ 
féltekéjét nyelvezetileg kizsákmányolja.

A politikai, gazdasági, katonai és egyházi imperializmuson a követ
kező félórában vajmi keveset tudok változtatni: A nyelv imperia
lizmusán azonban tudok — és akarok — legalább is szimbolikusan, 
ebben a félórában valamit változtatni. Nem lehet ugyanis belátni, 
hogy miért mindig csak ők tegyenek nyelvi engedményeket. Egy köz
vetlen, szorosabb szolidaritást keresek a harmadik világban élő test
véreimmel és különösen Latin-Amerikával, ahol a bűnszövetkezet, 
amely gyakran kormányzatom támogatásával oly sok borzalmat követ 
el: hogy a szolidaritás utáni vágyamat világosabban szimbolizáljam, 
ezért beszédem második felét e kontinens egyik nyelvén, spanyolul fo
gom elmondani. Hadd legyek ez alatt a rövid idő alatt egy ún. „alá
rendelt” , egy ún. „fejletlen” , egy ún. „szegény, hogy egészen világosan 
fejezzem ki magam — nem voltam abban a helyzetben, hogy saját
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magam készítsem el a fordítást: másokat kellett megkérnem, hogy ezt 
helyettem megtegyék. További beszédem folyamán egészen biztosan 
dadogni fogok, és rosszul fogom kiejteni a szavakat: ha egyáltalán 
meg fogják érteni, hogy miért váltok át egyik nyelvből a másikba, 
hogy egy spanyol, amely bizonytalan és hebegős, többet nyújtana, mely 
lényeges, mint egy hibátlan angol. Ha tehát azok Önök közül, akiknek 
anyanyelvűk angol, ez egyszer fogják csak azt tenni, amit azok a dele- 
gáitak, akiknek nem angol az anyanyelvűk, s majdnem mindig kény
szerülnek megtenni, ugyanis feltenni a fejhallgatót és a csatornát.. . 
beállítani, úgy folytatni fogom.

(Az előadás második része spanyol nyelven történik.)

Péter problémája, a mi problémánk is.
Ki ez a Jézus Krisztus, aki felszabadít és egyesít? Próbáljunk egy

szer Péter helyzetébe beilleszkedni. A szerep, melyet ebben az epizód
ban játszik, bámulatos. Először is ő az a hős — az, aki a kérdésre: 
,.Mit mondtok ti, ki vagyok én?” a helyes választ adja. Egy pillanattal 
később mégis ő a gazember: Isten szócsöve, az ördög szócsövévé vált. 
Péter ismerte a helyes szavakat, mégsem értette meg, hogy azok mit 
jelentenek.

Jézus ifjúkori nyilvános munkálkodásában szintén van egy történet, 
amelyben a hallgatók pontosan tudták a helyes választ, mégsem tudták 
felfogni, mit jelentenek azok (Lk 4, 16—30). Jézus elment a názereti zsi
nagógába és Esaiás könyvéből azt a részt olvasta az ígérettel, hogy a 
szegényeknek öröm lészen hirdetve, a foglyoknak szabadulás, hogy a 
vakok látókká legyenek és a megkötözöttek szabadokká legyenek. (És 
61, 1—2). Jézus mondta hallgatóinak, hogy az Írás ezen szavai betelje
sülnek és a Messiás korszaka megkezdődött.

Nos, és hogyan regáltak Jézus hallgatói arra a félelmet keltő meg
állapításra, mely a világot feje tetejére fogja állítani? Lelkesedtek. Lu
kács eképpen jelenti: „És mindnyájan bizonyságot tesznek felőle, és el- 
álmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak.” (Lk 4, 
22.) Egyáltalán nem érezték magukat megfélemlítve. Az Írás ezen sza
vai oly meghittek voltak részükre, hogy egyáltalán nem vették észre, 
hogy a jó hír a szegényeknek, csak rossz hír lehetett az oly jól táplált 
emberek számára, mint akik ők voltak, hogy a foglyok szabadulása a 
foglárok és bírák számára csak fenyegetést jelent, és hogy a szabadság 
az elnyomottak részére csak egy rossz hír az elnyomók számára: Is
merték a szavakat, mégsem fogták fel, hogy azok mit jelentenek.

Es éppenígy tette később Czézárea Filippiben, Jézusnak hallgatóit 
önelégültségükből itt is fel kellett ráznia. Emlékeztette őket arra, hogy 
egy éhínség alkalmával Isten, Illést küldte el Izraelbe — és pedig nem 
az izraelitákhoz, hanem egy szidóni özvegyhez, egy külföldihez! Egy 
lepra járvány idején Isten, Elizeust küldte Izraelbe — éspedig nem az 
izraelitákhoz, hanem a sziriabeli Naámánhoz, megint egy külföldihez! 
Isten gyógyító kegyelme nem számukra, hanem más emberek osztály
részévé vált. És ez volt az a pillanat, amely kihozta őket sodrukból. 
Nem akkor, amikor a jólismert szavakat hallották, hanem amikor Jézus 
megvilágította előttük, hogy jelentőségük van ezeknek a meghitt és 
megnyugtató szavaknak, mely szokatlan volt és világrendjüket elpusztí
tással fenyegette, hogy ezek a szavak kevésbé vígasztalóak, sokkal in
kább fenyegetőek. Amidőn ezt hallották, lelkesedésük haraggá változott 
és megkísérelték őt letaszítani a hegy pereméről. A Biblia e példáza
tából megtudjuk tehát tanulni, hogy teljességgel lehetséges, hogy mi
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ismerjük e szavakat, de jelentőségét mégsem tudjuk felfogni, és hogy 
legkevésbé akkor nem tudjuk megérteni jelentőségét, ha oly előadással 
elégszünk meg, melyek részünkre a legkedvezőbbek és a legkevesebb 
követelményt támasztják velünk szemben.

Ha tehát azt a kérdést fejtegetjük: „Ki az a Jézus Krisztus, aki 
felszabadít és egyesít?”, akkor hadd hallgassuk különös figyelemmel 
azon feleleteket, melyek bennünket az első pillantásra a legjobban fe
nyegetnek, minthogy azon feleletekkel vigasztalódjunk, amelyek úgyis 
megnyugtatnak. Ha jelenlegi saját válaszának középpontjában Jézus, a 
személyes Megváltó áll, úgy legyen készen a felszabadító Jézussal 
szemben állni, akinek társadalmi üzenete minden emberi biztonságot, 
melyet Ön természetesnek tart, megingat. Ha Jézus a forradalmár az, 
aki Önt ma reménységgel tölti be, akkor figyeljen is Jézusra, Aki arra 
emlékezteti, hogy a gonosz nemcsak az elnyomó társadalmi struktúrák
ban, hanem az emberi szívekben is lakozik — éspedig nemcsak a 
rosszindulatú elnyomó szívében, hanem az Ön saját szívében is.

Három kijelentés
A sok kijelentés közül, melyet Jézus Krisztussal kapcsolatban tet

tek, most vajon melyikre összpontosítsunk? Nagygyűlésünk főtémája 
ad erre a kérdésre egy bizonyos választ. Az evanstoni nagygyűlés Jé
zust, mint a reménységet hirdette a világnak. Üj-Delhiben, mint a világ 
világosságát, Uppsalában, mint aki mindent újjá teremt. Nairobiban 
úgy tekintik, mint felszabadítót és egyesítőt — Jézus a felszabadító, 
Jézus az egyesítő. Azt hiszem — és ezt még később fogom fejtegetni —, 
hogy ezeket a kijelentéseket valóban nem tudjuk egymás mellé állítani, 
ha egyidejűleg nem vennénk hozzá azt a kijelentést, hogy Jézus elvá
lasztó is. Abban a mértékben, mellyel Jézus felszabadít bennünket, fel 
kell vértezni magunkat a lehetséges ellentétekkel, a lehetséges egye
netlenségekkel, melyet a felszabadítás hoz magával, hogy egy egység 
felé tudjunk fordulni, mely igazságosabb, mint ezen folyamatok nélkül 
lehetséges. Hadd nézzük meg e három kijelentést egy kissé közelebbről.

A) Jézus a felszabadító

Jézus a felszabadító, azt jelenti, hogy vizsgálati területünket le
szűkítve is, még óriási nagy marad. Mitől szabadít fel minket Jézus és 
mire szabadít fel minket? Néhány feleletet, melyet erre adhatnánk, 
nem sorolom fel itt tovább. A keresztyének azt tapasztalták, hogy Jé
zus bennünket sok dologtól felszabadít: Isten haragjától, a törvénytől, 
a bűntől, a haláltól, a félelemtől, az ideológiától, a fajelmélettől, az el
nyomás alól, az éhségtől, a gazdagságtól. És ugyanígy tapasztalták a 
keresztyének, hogy sok dologra felszabadít: a szeretetre, az egymás 
megbecsülésére, a szenvedésre, örömre, bátorságra, a felebarátiságra, 
az ellenségre, egy új társadalomra, a Lélek adományaira.

Nem tudunk itt mind ezekkel foglalkozni. Így önkényes választást 
kell tenni, és én ezt fogom cselekedni. Abból indulok ki, hogy mi min
den felszabadítást, melyet Jézus tesz személyes életünkben, adottnak te
kintünk: mi már ismerünk valamit ebből a felszabadításból, mert kü
lönben nem lennénk itt. Továbbá abból fogok kiindulni, hogy pontosan 
felismertük az egyes emberek evangéliuma és a társadalom evangéliu
ma közti téves elválasztást — tudniillik, mint tévest. Ezért e helyen to
vábbi három dolgot kell elmondani a felszabadító Jézusról.
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1. Tagadólag kifejezve, felszabadít ő minket a hamis biztonságok 
alól, melyekkel életünket kívánjuk bebiztosítani. Egy nyugtalanítóan, 
kizárólagos igényt támaszt velünk szemben. Egy hűséget vár el tőlünk, 
mely mindent megelőz, és ez azt jelenti, hogy minden más személlyel 
és tárggyal szembeni kötelezettségünket e hűségnek csak alá tudjuk 
rendelni. Azok a többi lojalitások, melyek eddig vettek igénybe ben
nünket, nem bizonyulnak kielégítőknek és ezért, tévesek. Nem szabadí
tanak fel, hanem elpusztítanak, különösen akkor, ha mi azokat társa
dalmi rendszerünk alkotórészévé tesszük.

Vegyük csak társadalmunk elnyomásának az éppen említett for
máit — fajelmélet, szexizmus, osztálykiváltság, imperializmus. Nem 
szabadítanak fel, hanem rabjukká tesznek. Nemcsak az elnyomottakat 
teszik rabjukká, hanem az elnyomókat is rabjukká teszik. Ha én bizo
nyosságot keresek abban a tényben, hogy én fehér bőrű vagyok, meg
állapítom, hogy Jézus bennünket nem a bőrszínünk alapján szeret, és 
hogy a bőr színe Isten szemében nem kölcsönöz különös kiváltságot. 
Az ellenkezőjét állítani válaszfalak felállítását jelentené, amelyet ép
pen lerombolni kellene. Ha én biztonságot keresek abban a tényben, 
hogy én egy férfi vagyok, azzal az érvvel, hogy „a mi világunk, a fér
fiak világa” , és hogy férfiaknak kell meghozni a döntéseket, felfedezem, 
hogy Krisztusban „nincs férfi, sem nő”, és benne nincs helye szexista 
uralomnak. Ha biztonságot keresek abban a tényben, hogy én egy ki
váltságos osztályhoz tartozom és megkísérlem fenntartani az előnyöket, 
melyek a viszonylagos jóléti helyzetemből származnak, felfedezem, hogy 
Jézus üzenete elsősorban a szegények felé irányul, és hogy kísérletem 
osztálykiváltságomat megóvni nem segít rajtam, hanem akadályoz ab
ban, hogy akaratát teljesítsem. Ha én biztonságot keresek abban a tény
ben, hogy én az Egyesült Államok polgára vagyok, felfedezem, hogy a 
népek voltak azok, akiket Krisztus egybegyűjtött az ítéletre. (Mt 25, 
32) és hogy kérdéseivel — adtunk-é eledelt az éhezőknek? felruháztuk-é 
a mezíteleneket? meglátogattuk-é a betegeket? — nemcsak az én né
pem, hanem minden népek megmérettek és könnyűnek találtattak. Hogy 
mégegyszer negatívan kifejezzem — hogy Jézushoz, a felszabadítóhoz 
való hűségem az ilyen téves téziseim biztonságérzetétől fel tud szaba
dítani.

2. Pozitiven kifejezve; felszabadít bennünket arra a lehetőségre, 
hogy mások szemével lássuk a világot. Ez a tétel e helyütt „nem egyen
értékű teológiailag” a „megtérés” teológiai szavával. Arra indít ben
nünket, hogy alapjaiban más irányt válasszunk, hogy sajátunkká vál
janak a „mások” kérelmei.

Mind e dolgok közepette, amelyek felett még nem látok tisztán, 
legalábbis egy pont növekvő világossággal lép előtérbe: Jézus, mint a 
felszabadító bibliai látása és az elnyomott népek felszabadítás utáni 
kiáltása közt ma egy azonosság áll fenn. „A világot mások szemével 
szemlélni” , a mi időnkben egész egyszerűen azt jelenti, hogy a világot 
a szegények és jogtalanok szemével kell, hogy lássuk. Ha egymás mellé 
állítjuk Jézus történetét az emberi elnyomás történetével, úgy azok 
egybehangzóak. Egyszerűen egy és ugyanazon történettel van dolgunk, 
két különböző változatban. Az éhezők kiáltása megrázó. A politikailag 
és gazdaságilag kizsákmányoltak kiáltása megrázó. A foglyok és meg- 
kínzottak kiáltása megrázó. Azon szülők kiáltása, akik tudják, hogy 
gyermekeik egy elnyomorított és eltorzított létre vannak kárhoztatva, 
megrázó. Egyszerűen nem tudunk Afrikában, sőt a világon máshol sem 
ülésezni és egyúttal füleinket elzárni ezen kiáltások elől. Jóllehet, hogy
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a keresztyéni történet más pontján, ahol Jézusról, a felszabadítóról van 
szó, más hangsúlyt kapott, mégis meg vagyok róla győződve (és remé
lem a nagygyűlés szintúgy meg van győződve róla), hogy ez időben és 
ezen a helyen Jézus megszólítása, mint felszabadító és az elnyomott 
népek szabadság utáni kiáltása egy és ugyanazon téma és azt nem lehet 
egymástól elválasztani.

Ma az emberek béklyóban fekszenek — nemcsak a személyes bűn, 
fogyatékosság és szégyen béklyóiban, hanem azokban a béklyókban, 
melyeket azok kovácsoltak, akik megvonták mindenkitől a szabadságot, 
csak maguktól nem, béklyókat, melyeket azok kovácsoltak, akik a poli
tikai és gazdasági rendszert a saját előnyükre használják ki és e folya
matban egész nemzeteket és kontinenseket pusztítanak el.

Gustavo Gutierrez felejthetetlen és különösen világos módon szem
léltette ezt. Habár beismeri, hogy a kísérlet, megközelíteni a nemhivőt, 
akinek egy Istenben vetett hit, egy „nagykorúvá vált világban” kincs, 
hacsak nem vált egyáltalán lehetetlenné, a keresztyén tanúbizonyság
nak egy fontos formáját képezi. Mégis nyomatékosan kiemeli, hogy a 
harmadik világ keresztényeinek nem az a problémájuk, hogyan köze
lítsék meg a nemhivőt, hanem sokkal inkább az, hogyan közelítsék meg 
a nem embert — azt, aki a világot figyelemre sem méltatja, vagy fel
használja és összezúzza, majd félre dobja, akit a társadalom lejtőjére 
szorítottak, akinek nemcsak az élelem utáni, hanem az élet értelme utá
ni kiáltása is meghallgatás nélkül hangzik el, akiknek emberi mivoltát, 
mi többiek egyszerűen letagadjuk. Nem tudunk Jézus Krisztus uralmá
ról beszélni, vagy Istenengesztelő szeretetéről, vagy a kereszt értelmé
ről, vagy Jézusról, a felszabadítóról, ha nem középpontja mind annak, 
amit hallunk azok kiáltása, akiket nem emberként kezelünk?, ha a vi
lág látománya, mely úgy épült fel, hogy nékik is helyük legyen benne, 
mind annak, amit látunk nem áll a középpontjában, ha nem tanuljuk 
meg az ő szemükkel nézni a világot. Mennyiben parancsolja ezt ne
künk az Evangélium? Vegyük csak egyszer egyik szemszögét ennek a 
kiáltásnak, tudniillik az élelem utáni kiáltását, és tegyük hozzá, hogy 
ezt a kiáltást meg kellene hallanunk a földművelésnél, a gazdaságnál, 
az ellenőrzött népesség szaporulatánál, az energiatartalékok bevetésénél 
és minden más dolognál. Emlékezzünk mind e komplex problémák kö
zepette egyúttal arra, hogy Jézus ugyan azt mondta, „az ember nem ke
nyérből él csupán” , de sohasem állította azt, hogy az ember kenyér nél
kül élhetne. Isten országának történelme nemcsak ünnepi, bőséges ét
kezésekről és bankettekről szóló képekkel van tele, melyet szegények és 
jogtalanok részére készítettek: sőt sokkal többször azzal — hogy Jézus 
különböző alkalmakkor egészen botrányos dolgokat követett el, hogy 
biztosítsa tanítványainak a kenyeret! Megengedte a Szabat törvényének 
megszegését, mert hagyta, hogy a gabonaföldekről kalászokat szedjenek. 
S mindőn egy nagy embertömeg előtt beszélt és közelgett a vacsoraidő, 
nem mondta azt, hogy a lelkűk részére való táplálék minden, amire 
szükségük van: ellenkezőleg, egészen rendkívüli dolgot cselekedett,
hogy biztosítsa testük részére az élelmet — kenyér és hal, amint em
lékeznek rá. Es midőn el akarta hagyni tanítványait, mit hagyott hátra 
nekünk, mint legkiemelkedőbb emlékezést az ő állandó jelenlétére? 
Hátra hagyott nekünk egy vacsorát és azt mondta, hogy ennünk és in
nunk kell, ha jelenlétét érezni kívánjuk. Pál apostol arra figyelmezte
tett, hogy aki méltatlanul járul a vacsorához „ítéletet eszik és iszik” 
(1 Kor 11;27—29), magam is arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez 
a figyelmeztetés hasonló módon ma is érvényes reánk vonatkozólag,
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ugyanis akkor, ha részt veszünk Jézus vacsorájában és egyidejűleg 
gyermekei millióitól, vagy csak akár egy gyermekétől is megvonjuk az 
élelmet.

Felszabadít bennünket ahhoz a lehetőséghez, hogy a világot mások 
szemével lássuk, és ez azt jelenti, hogy ma és ezidő szerint minden 
eszközzel azért kell fáradoznunk, hogy a világot a szegények, az éhe
zők, a jogtalanok szemével szemléljük.

3. Valamit „látni” mégis nem elegendő; cselekednünk is kell, és
pedig, az amit „látunk” , az meg kell, hogy határozza cselekvésünket is. 
És ezt jelenti a harmadik is: Jézus felszabadít bennünket nemcsak a té
vesen értelmezett hűség alól, hogy el tudjuk kezdeni a világot mások 
szemén keresztül látni, hanem felszabadít bennünket a küzdelemre is, 
értük és azon „másokért” , akik a szegények és jogtalanok.

Hadd kíséreljem meg megmagyarázni, hogy mit kellene, hogy ez 
jelentsen számomra:, csak önök maguk tudják eldönteni, hogy mit je
lentene ez Önök számára. Mivel az evangélium semmi kétséget nem 
hagy arra nézve, hogy nem elégedhetünk meg egy fehér kisebbség által 
uralt világgal, s nekem ahhoz ad segítséget, hogy a világot a nem fe
hérek szemén keresztül nézzem, arra tud felszabadítani, hogy küzdjem 
egy világért, amelyben a fehér kisebbségnek már nincs többé uralma, 
amely teljes aránytalanságban áll azzal, ami részére tulajdonképpen 
kijut. Mivel az evangélium nem hagy kétséget afelől, hogy nem elé
gedhetünk meg egy férfiak által uralt világgal, ahhoz a felismeréshez 
segít, hogy mit követett el a férfi uralom a nők ellen (és a férfiak el
len is), arra tud felszabadítani, hogy küzdjek egy világért, amelyben az 
a tény, hógy én egy férfi vagyok, nekem többé nem biztosít bizonyos 
munkahelyeket, jövedelmet és kiváltságokat, melyet a nőktől megvon
tak. Mivel az evangélium nem hagy kétséget afelől, hogy nem eléged
hetünk meg egy gazdagok által uralt világgal, és ahhoz a felismerés
hez juttat, hogy mily pusztító hatással bír egy rendszer, amelyben a 
világnépesség 6%-a a világ forrásainak 40%-át felhasználja, arra képes 
felszabadítani, hogy küzdjek egy világért, melyben saját életszínvonala
mat lényeges módon csökkentenem kell, ha politikai és gazdasági ren
dünk újraszervezésének segítségével latba kívánjuk vetni minden erőn
ket a világ segélyforrásainak egy igazságosabb elosztásáért. Mivel az 
evangélium nem hagy kétséget afelől, hogy nem elégedhetünk meg az 
Egyesült Államok (vagy valamely más állam) által uralt világgal, és 
arra a felismerésre juttat, mily brutálisak egy állam kísérletei, egy 
másik nemzet sorsát ellenőrizni, mely arra képes felszabadítani, hogy 
küzdjek egy világért, amelyben országom többé nem képviseli az egyes 
számot, egy világért, amelyben egy kizsákmányolt chilei munkás fonto
sabb, mint egy amerikai vállalkozás profitja, egy világért, amelyben 
nem használják többé diplomáciai kényszerként a napalmbombát.

Mindezeket a dolgokat biztosan nem fogom nagyon jól megtenni. 
Sokkal egyszerűbb elmondani ilyen szavakat Nairobiban, Kenyában a 
szónoki emelvényen, mint Kaliforniában, az USA-ban megvalósítani. 
Mégis a felszabadítás részeként, melyet oly fáradságos módon megkí
sérelünk körülírni, a felszabadítást, mely azt a tudatot adja részemre, 
hogy azon támogató közösségek, mely az Egyház, résztvevője lehessek és 
az örömteli felfedezést, hogy ebben a fáradozásban nem állunk egyedül. 
Támogatnunk kell egymást kérdésekben és buzdítani egymást a hűség
ben, Isten büntető és gyógyító igéjével szemben, mely Jézusban élő 
valósággá lett, aki nemcsak benső beállítottságunk alól ígér felszabadí
tást, hanem a ránk nehezedő külső struktúrák alól is ad felszabadítást.
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B) Jézus, a meghasonlást teremtő

És ez természetesen azt jelenti, hogy Jézus nemcsak felszabadít, 
Meghasonlást is teremt. Első pillantásra ez részünkre meglepő. „Bizo
nyára az ördög az, aki meghasonlást teremt és nem Jézus” biztosan ez 
az első benyomásunk. Viszályt, viszályért, valóban az ördög munkája 
kell, hogy legyen. Mégis ne térjünk ki túl korán az igazság elől, hogy 
Jézus különböző módon meghasonlást is teremtő. Gondolják csak meg 
a következőket:

A keresztyének Jézus Krisztussal való elkötelezettségükkel elvá
lasztják magukat az emberi nagycsalád túlnyomó többségétől, akik ilyen 
elkötelezettséget nem vállaltak magukra. Elválaszt bennünket azoktól 
a kollégáktól, akik nem kötődnek a valláshoz, akikkel együtt dolgo
zunk, zsidó barátainktól, akikkel többek közt oly sok közös vonásunk 
van, a hinduktól, muzulmánoktól, buddhistáktól, marxistáktól és a hu
manistáktól. Ez egyszerűen olyan tény, melyet minden ember megta
pasztal életében.

A tény, hogy Jézus embereket választ el egymástól, mégis nem 
egyszerűen egy szociológiai tény leirata. Az evangélium kezdete óta ez 
egy valószerűség volt. Gondoljunk csak azokra a versekre, melyeket ál
talában elfelejtünk, mint: „Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsás
sák . . .  Ügy gondoljátok-é, hogy azért jöttem ide, hogy békességet ad- 
jak-e a földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást” (Lk 
12, 49—51). Még sokkal élesebben mondja a párhuzamos helyen a szó
kép: „Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem fegyvert.” Jézus 
azt mondja nékünk, hogy őmiatta meghasonlik az ember atyja ellen, 
a leány az anyja ellen . . .  és hogy az embernek ellensége legyen az ő 
háznépe” (Mt 10, 35—36). Megkülönböztetést tesz az okos és a bolond 
szüzek között, a kosok és a juhok között, az elveszett és a hazatért ifjú 
között.

Hívei között folytatódnak ezek az ellentétek és megkülönböztetések. 
Amit Jézusról, a felszabaditóról mondtam, máris elválasztott azoktól, 
akik úgy vélik, elárultam az evangéliumot, és Jézust nagyon is poli
tikussá tettem. És mégis vannak más emberek, akik az út másik felén 
ülnek, és azon a véleményen vannak, hogy a burzsuj osztálytól eléggé 
függök ahhoz, hogy az irányt, amely felé a felszabadítás előre tör, való
ban megértsem. Ellentétes véleményen leszünk, ha itt Nairobiban azzal 
a kérdéssel foglalkozunk, hogyan kell értelmeznünk és alkalmaznunk 
Jézus-üzenetét a fajelmélet, a hirdetés, az ökumenizmus vagy a szexiz
mus területén. Azok, akik egy személyes üdvösségben hisznek, nem kí
vánnak az üdvösség felett politizálni: azok, akik egy társadalmi-szociá
lis üdvösségben hisznek, nem akarják az üdvösséget magánéletként 
látni.

És még egy másik módon meghasonlást teremtő Jézus, mert ahogy 
közelebbről tekintve, názáreti prédikációjában láttuk, hogy a jó hír, 
melyet egy csoportnak hoz (legalábbis az első látszatra) más csoportok 
részére rossz hírt jelent. Ha Jézus felszabadító üzenete a szegények ré
szére jó hír, akkor azt jelenti, hogy a gazdagok valamit veszíteni fog
nak. Ha rabszolgák szabadulást nyernek, úgy ez a rabszolgatartókra 
egy veszélyt jelent. Ha a foglyok szabadulást nyernek, úgy azok, akik 
fogva tartották őket, jobban fognak magukra vigyázni.

Hadd tegyem ezt még világosabbá: Latin-Am erikában a keresztyé
nek gyakran hirdetik a felszabadítás üzenetét, am ennyiben Egyiptom 
kivonulásának történetét példázzák: ha a jó  hír azt jelenti, hogy Isten
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az elnyomott izraelitákat az öreg fáraók uralma alól felszabadította, 
úgy Isten abban a helyzetben is kell, hogy legyen, hogy napjaink el- 
nyomottait felszabadítsa a modern fáraók uralma alól. És ez aligha lesz 
egy jó hír a modern fáraók részére! Kik ezek a modern fáraók? Ezek 
a helyi oligarchiák (kizsákmányolok), a kisebbségek, akik elárulták né
püket. De azok is, akik a helyi kizsákmányolókat támogatták pénzzel 
és fegyverrel, akik az igazságtalanságra egy „erkölcsi kabátocskát” tud
tak akasztani és követőiket megtanították rafinált kínzómódszerekre. 
Ezen támogatások nagy része természetesen az Egyesült Államokból 
vagy más gazdag országokból származik. Tehát, ha a dél-amerikaiak 
részére a hír azt jelenti, hogy Isten fel fogja őket szabadítani a modern 
fáraók uralma alól, úgy ez az észak-amerikaiak részére csak egy rossz 
hír lehet, ha felfedezik, hogy sokan közülük — hogy Egyiptom kivonu
lása történetének keretében maradjanak —, a fáraó udvarában szolgák 
vagyunk és hogy fáraó pusztulásra van ítélve.

Közülünk mindenkinek magának kell megkeresnie helyét ebben a 
történésben. Tudom, hogy saját helyem elkülönít dél-amerikai testvé
reinktől, akik bennem az elnyomót látják, ákit le kell győzni. Ugyanúgy 
elválaszt észak-amerikai testvéreinktől, akik az ilyen elemzést nyoma
tékosan visszautasítják és fel vannak háborodva afelett, hogy valaki 
merészeli azokat, az evangélium magyarázataként felhasználni. És el
választ Istentől és Jézustól — mert ha elemzésem egyenes —, úgy ha 
tetszik, ha nem —, téves oldalon állok egy küzdelemben, amelyben Ma
ga Isten, minden szem által láthatóan az elnyomottak, a szegények és 
megalázottak oldalára állt. Jézus, a meghasonlást teremtő.

C) Jézus az egyesítő

Végül Jézus mégis az egyesítő. Jézus nem azért jött, „hogy mind
nyájan meghasonlottak legyünk” , hanem azért jött, „hogy mindnyájan 
egyek legyünk” (Jn 17, 21). De azt egészen a végén kell elmondani 
(amint az itt is történik) és nem mindjárt a kezdetén. Ugyanis, ha túl 
gyorsan indulunk ki abból, úgy lebecsüljük az elválasztás és a meg- 
hasonlás realitását, és az egységet, amelyet hirdetünk, valamelyest fe
lületessé válik. Míg az Egyesült Államokban, a polgári jogokért való 
küzdelemben például felfedeztük, hogy a „feketék és fehérek közösen” 
helyébe egy időre a „Black Power” — „fekete uralom” kellett, hogy lép
jen, és hogy a feketéknek az együttműködésnél kizárólag a feketékhez 
kellett ragaszkodniuk. Hasonló módon sok nő is felfedezte, hogy egy 
idő óta teljesen egymás között vannak és férfiak nélkül kell összejön
niük, hogy egymástól megtanulják, hogyan tudnak saját felszabadításuk 
érdekében munkálkodni.

El tudnám képzelni, hogy soknak közülük, akik a harmadik világ
ból jöttek, az első és második világból érkezett emberekhez nincs iga
zán bizalmuk: míg az ökumenikus Tanács számos kritikusa az Egyesült 
Államokban azon a nézeten van, hogy a Tanács a marxizmustól meg
fertőződött és ilyen körülmények között felteszik maguknak az aggo
dalmaskodó kérdést, hogy nincs-e a CIA részéről beszűremlés a Ta
nácsba! Fordítva talán némelyek közülük azt gondolják, hogy a ke
resztyének Észak-Amerikából vagy Európából, vagy a harmadik világ
ból igen hevesek, ha élesen elítélik az egyház bűntársulását a kapita
lizmussal vagy a militarizmussal. Ami ezen a nagygyűlésen egészen ha
tározott módon lényeges, az az, hogy felismerjük az ilyen ellentétes vé
leményeket és fejtegessük azokat.
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A keresztyén közösségen belül ilyen beállítottságot mégis mindig 
csak, mint egy átmeneti állapot, átmeneti beállítottságaként fogadhat
juk el. Mert Jézus Krisztus jelentősége mégis csak abban van, hogy 
bennünket végülis ilyen beállítottságoktól felszabadítson. Ha egyelőre 
ő a meghasonlott, végérvényesen mégsem az. ö  az egyesítő.

A világ körülöttünk mélyebben van meghasadva, mint az emberiség 
történelmében talán valaha is előfordult. Nemzetek, nemzetek ellen 
emelik fel fegyverüket, a föld segélyforrásai és a föld népeinek kizsák
mányolása azonos módon történik, ekevasak fegyverekké változnak, 
mohón elszakítják a „vagyonosok” a „nincstelenektől” ami csak kielé
gíti nyereségvágyukat — és tovább és tovább folytatódik ez a vigasz
talan sirám. És mi keresztyének ezekhez az ellentétekhez magunk is 
hozzácsatolunk még néhányat: a katolikusok és protestánsok, az orto
doxok és pünkösdisták, az anglikánok és kvékerek, a kálvinisták és 
lutheránusok közti ellentétet. Mindezekkel az ellentétekkel más alkal
makkor kell foglalkoznunk. E helyen mindenekelőtt az ellentétek dol
gairól kívánunk beszélni, mely az egész nagy emberi családot érdekli, 
ugyanis a feketék és a fehérek, északiak és déliek, gazdagok és szegé
nyek, bal és jobb, férfi és nő, elnyomó és elnyomottak közötti ellenté
tekről. Melyek a feladataink, melyet kirónak reánk ezek a valóságok, 
nekünk, akik összejövünk egy világban, amelynek ellentétei a mi el
lentéteink is, akik mégis egyidejűleg Jézus Krisztus nevében jövünk 
össze, aki nemcsak felszabadít, hanem egyesít is? Azt hiszem, felada
tunk, amit tennünk kell, világos. Szemléltetnünk kell, hogy mi annyira 
fel vagyunk szabadítva, hogy túl tudunk jutni ellentéteinken és el tud
juk kezdeni az egységet, amelyre felszólít bennünket Jézus, az egyesítő, 
megeleveníteni.

Ezt könnyű mondani, de mégis nehéz megtenni. De, mert Jézus az, 
aki, magunkra tudjuk vállalni a kockázatot. A Máté evangéliumában, 
azzal a résszel, mellyel előadásomat megkezdtem, így szól Jézus tanít
ványaihoz, Jeruzsálembe kell menjen, hogy szenvedjen és meghaljon. 
Es pontosan ezt teszi — amennyiben kiteszi magát a legmélyebb ellen
tétnek, a legmélyebb elválásnak, mely a bűn és a halál hatalmában 
rejlenek. A támadás teljes súlya elé veti magát és az megsemmisíti őt. 
Mégis hitünk azt igazolja, hogy ezzel nincs vége a történetnek, és hogy 
ellenségei felett, amennyiben eléjük állt, győzött felettük — mert pon
tosan, ahogyan ígérte, Isten a harmadik napon a halálból feltámasz
totta. Az, ami nekünk lett ígérve, azt jelenti itt, ha mi is kiállunk az 
ellentétek és elválasztások elé, úgy odaát az elválasztás ellentétét fog
juk találni, a gyógyulását, és az egységét, mert Jézus bevisz minket és 
eggyé tesz magával és ezzel eggyé tesz egymással, éppenúgy, mint 
ahogy O eggyé lett az Atyával. Hogyan tudjuk itt és ma, ellentétek da
cára, az út első lépését megtenni erre az egységre? Csak egy út van és 
mi tudjuk, mit követel ez az út tőlünk. Azt követeli tőlünk, hogy meg
váltjuk bűneinket és megbánjuk Isten és egymás előtt. Az előttünk álló 
napokban ez azt fogja jelenteni, hogy — mindenki saját veszélyére — 
egymáshoz közeledjen, hivatalos és nemhivatalos formában, egyéni és 
társas alapon, reménységtől vezettetve, hogy meghallgatást és elisme
rést találunk, mégis egyidejűleg azzal az akarattal, hogyha a szükség 
úgy kívánja, türelmesen tudjuk elviselni a visszautasítást, abban a 
hitben, hogy a feltámadott Krisztus gyógyító hatalmával előbb vagy 
utóbb a félelemteljes ellentéteket, melyek ma még sebhelyekkel illet
nek, áthidalhatók lesznek.

El kell dönteniük, mit jelent ez az Önök részére. Részemre azt je
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lenti, hogy bevallom, mennyire szükségem van testvéreim megbocsátá
sára, akik egy rendszer áldozataivá váltak, melyből én hasznot húztam 
— chichanok, feketék, ázsiai születésű amerikaiak, és Észak-Amerika 
őslakói, Délkelet-Azsia emberei, akik amerikai bombázók céltábláivá 
lettek, az emberek Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia más országai
ban, akiket országom politikai és gazdasági okokból kifolyólag elnyomás 
alatt tart, mind azok a nők az egész világon, akiknek élete elnyomorí
tott és eltorzított, csak azért, mert mi férfiak oly meggondolatlanul és 
fenntartással éltünk.

Nem az én feladatom, hogy mondjam önöknek, milyen bűnüket 
kell megvallaniok. Ellenkezőleg, az a feladatom, hogy arra emlékeztes
sem Önöket, hogy az egész úton, amelyen a nagygyűlés halad, fontos, 
hogy kölcsönösen megvalljuk bűneinket és bűnbánatunkat, mert ezek 
teszik lehetővé, hogy válaszoljunk Jézusnak, az egyesítőnek. Mert bű
neink kölcsönös megváltásából, egy új engedelmesség első jelei mutat
kozhatnak, melyből kifolyólag kölcsönös közös küzdelemre kötelezzük 
el magunkat a belső beállítottság, a külső struktúrák ellen, melyek a 
gonoszt örökítik meg, amelyet ki kell irtani. Ha ezen a módon kezdjük 
el az egymáshoz való közeledést, akkor kezdhetjük el azt az egységet, 
amelyről oly könnyedén beszélünk, egy kissé elhihetőbben megvalósí
tani.

És ez nemcsak részünkre lenne fontos, akik itt vagyunk Nairobi
ban, hanem mindazok részére .is, akik nincsenek jelen Nairobiban. 
Amikor Jézus így imádkozott, „hogy mindnyájan egyek legyenek”, 
hozzátette, hogy „higyjen a világ” . Képzeljétek csak el mégis mit je
lentene, ha rólunk is azt mondhatnák, amit az ősgyülekezetről mondták, 
az az „Nézzétek, hogy szeretik egymást a keresztyének” (levél Diogne- 
tusnak). Es ezért álmodom egy álmot a nagygyűlésről. Azt álmodom, 
hogy Krisztus bennünket oly annyira felszabadított, hogy elismerjük 
nézeteltéréseinket és azokat megvitatjuk minden ellentétével és veszé
lyével együtt: melyet ez a folyamat magával hoz, hogy azzal egy új 
formában jussunk egységre és ezen a módon — bármennyire is töké
letlenül — egy parányává lehetünk annak, amelyre az emberi család, 
az ő összességében rendeltetve van; és ezzel talán a következő dolgo
kat tudnánk szemléltetni: én ugyan az Egyesült Államok polgára va
gyok és Ön Vietnam polgára, mégis mindketten elsősorban Isten orszá
gának vagyunk polgárai: hogy én ugyan a fehér fajhoz tartozom, Ön 
a feketéhez, mégis mindketten elsősorban az emberi fajhoz tartozunk; 
hogy én ugyan egy férfi vagyok és ön egy nő, mégis mindketten első
sorban Isten képmására teremtettünk és részei vagyunk a teremtés
nek, amelyről Isten megállapította, hogy „igen jó” vala (Móz 1, 27, 31).

Amidőn ezekre a valóságokra utalunk, úgy nem vétünk azzal sem
mit a törvény kötelezettsége ellen, ha életünket, amely az ellentétet táp
lálja és fenntartja, alapvetően megváltoztatjuk. Ellenkezőleg, ez a tör
vény ezáltal még világosabbá válik, mert ezek a valószerűségek arra 
emlékeztetnek, hogy eddigi életformáink nem kötöttek vagy véglegesek 
és hogy életünket, szükségleteinkhez mérten magunk formálhatjuk. Az 
evangélium világos kijelentését, hogy Isten minden ellentétet, bármi
lyen mélyre is hatol, gyógyító kegyelmével ót tudja hidalni, sohasem 
szabad felednünk.

Az Evangéliumból ezért nem lehet a viszály, a zavartság vagy a 
feszültség, vagy elítélés hangsúlyára következtetni. Az öröm hangsú
lyara következtet. Ez az öröm tölt be bennünket, nem azért, mintha át
néznék afelett, ami lejátszódik szemeink előtt ebben a sújtott és vérző
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világban, hanem azért, mert betölt bennünket, mert felismerjük, hogy 
mind amellett, ami lejátszódik szemünk előtt, még valami más is va'ri. 
Szemléljük meg világunkat, úgy, úgy néz ki, mintha csak még a ke
reszt összetört világa volna — a szeretet vereségében. A legtöbb em
bernek szól az, amit Ignació Silone a következő szavakkal fejezett ki: 
„A földön, az emberiség megszentelt történelmében sajnos még mindig 
nagypéntek van.” (Előszó: a „And He Did Hide Him-self” .) A legtöbb 
ember részére, mégsem mindnek . . .  A nagypéntek teljes borzalmát fel
ismerni a keresztyéneknek a kezdetet is jelenti, hogy átérezzék e nap 
teljes örömét. Mert hitünk azt mondja, hogy az, ami úgy nézett ki, 
mint egy vereség, egy győzelemmé változik át, és hogy Isten a legna
gyobb iszonyatot, legnagyobb örömmé tudja átváltoztatni, és hogy Isten 
miköztünk munkálkodik — teljes türelemmel és türelmetlenséggel, tele 
fájdalommal és teljes hatalommal, mint bíró és mint üdvhozó —, hogy 
az emberiségért az isteni üdvterv beteljesüljön. Egy meglepő tételben 
azt tudjuk meg, hogy Jézus „aki az előtte levő öröm helyett, keresztet 
szenvedett” (Zsid 12, 2). A feltámadásba vetett hitünk alapján ezt az 
örömöt meg tudjuk erősíteni és ez ad nekünk erőt, hogy továbbra is 
foglalkozzunk egy világgal, mely látszólag csak a kereszt világa, mely 
bizonyára bennünk félelmet kelt, de mégsem ejt kétségbe (2 Kor 4, 8). 
Hitünk, a húsvét hite, mely arra szabadít fel, hogy kövessük Isten fel
hívását, s vegyünk részt az isteni küzdelemben, hogy — ha Isten gyer
mekei felszabadulnak, mi is felszabaduljunk és Istennel és egymással 
egyesítve legyünk.

Egy új kijelentés
Az elmúltakban különböző kijelentések határozták meg az Egy

házak Ökumenikus Tanácsának nagygyűléseit. Az első nagygyűlés al
kalmával Amszterdamban, 1948-ban a delegáltak megerősítették, hogy: 
„Együtt maradni szándékozunk.” Evanstonban, 1954-ben megerősítették: 
„együtt szándékozunk növekedni”. Es Nairobiban, 1975-ben, azt indít
ványozom, hogy megerősítsük: „Szándékunk, együttesen küzdeni” —
és ez azt jelenti, hogy nemcsak mindazok, akik itt Nairobiban össze
jöttek, hanem, hogy felvegyük a közös küzdelmet Isten minden gyer
meke nevében, azok nevében is, akik nem jöttek el ide, egy küzdelem, 
melyben küzdenünk kell egész különösen az embertelenek nevében, 
Urunk Jézus Krisztusnak legkisebb atyjafiáért” (Mt 25, 40).
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A z igehirdető műhelye

Pünkösd homiletikuma
A pünkösdi prédikáció mindig újra nehéz feladat elé állítja az 

igehirdetőt. Nem mintha egyébként „könnyű” volna prédikálni! Hanem 
mert ez az ünnepünk — híveink tudatában — valóságos mostohagyer
mek a főünnepek sorában. Ennek oka persze nem az ünnepben van, 
hanem abban, hogy annak gondolatköre nagymértékben idegen, még 
a templomos és bibliaolvasó gyülekezeti tagok számára is. „Pünkösd 
a legnépszerűtlenebb ünnepe az egyháznak, mivel nincsen kapcsoló
pontja az emberi élet természetes valóságában” (Kásemann). A Szentlélek 
valóságával az emberek nem tudnak mit kezdeni. Ennek a gyülekezeti 
tapasztalatnak megfelel az az aporia, amit a teológiában találunk. 
A pneumatológia, a többi területekhez képest, elhanyagolt, szinte par
lagon hagyott része a teológia összes diszciplínáinak.

Az utóbbi években azonban mintha fordulat bekövetkeztének le
hetnénk ezen a területen a tanúi. Csak egy példát említünk: Rudolf 
Bohrén, lapunkban nemrég ismertetett nagylélegzetvételű homiletikája 
teljesen pneumatológiai beágyazottságú. A világ keresztyénségében erő
sen terjednek — felekezeti határoktól függetlenül — a karizmatikus 
jellegű kegyességi irányzatok. A Szentlélek valósága és munkája iránt 
az érdeklődés növekedőben van.

Ezért óhatatlannak tűnik, hogy elöljáróban, legalább egészen rövi
den valami kevés pneumatológiai alapvetést adjunk. Azután szóljunk 
magáról a pünkösdi eseményről. S végül mai pünkösdi prédikálásunk 
legfontosabb szempontjairól.

I .

A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak Lelke, akit az Atya ad s 
Akiben Jézus Krisztus jön övéihez s marad velük a világ végezetéig 
úgy, hogy bennük van jelen. (János 14,16—18) A Szentlélek tehát Jézus 
Krisztus gyülekezetében való jelenlétének módja, aki az Urat teszi meg- 
tapasztalhatóvá számunkra. (O. Weber). A Krisztusról való igehirdetés 
ereje, amelyben Ő a világgal találkozik (E. Schweizer). Pünkösdkor 
Jézus Krisztust, a Szentlélekben jelenlevőt kell prédikálni (Bonhoeffer) 
(II. Kor. 3,17).

A Szentlélek — a Paraklétosz — Jézus Krisztus beszédeire emlékez
tet és azokat értelmezi számunkra. Feltárja tehát a Szentírás értelmét, 
megvilágosítja és magyarázza (János 14,26; 16,8—11). Ezért az igazság 
Lelke, Aki Krisztusról tanúskodik és hozzá vezet. Nélküle az írás holt 
betű marad számunkra. Másfelől az ige és a szentségek által munkálko
dik (CA V.), támaszt hitet és szentel meg. A reformáció — a rajongó 
irányzatokkal való küzdelmében — hangsúlyozta, hogy az ige és a 
szentségek s különösen is a hirdetett ige, a viva vox evangelii, a Lélek 
vehiculuma. Ma azonban ezt, az egyébként helyes reformátori elvet,
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nem szabad úgy értelmeznünk, hogy az intézményes egyház keretein 
kívül nincs működési lehetősége Isten Lelkének.

A Szentlélek imádságra indít és tanít (János 16,23—26; Róm. 8,14— 
16; 26—27). Vagyis a kommunikáció egyetlen lehetősége és útja az em
bertől az Istenhez. Általa ismerjük fel és szólítjuk Istent Atyánknak. 
Az, hogy korunk keresztyénségében zavarok és bajok vannak az imád
ság körül, nincsenek nagy imádkozok, nemcsak azzal függ össze, hogy 
megrendült a személyes Istenben való hit, hanem a Szentlélek valósága 
tudatának már említett hiányával is. Másfelől az imádkozás iránti ér
deklődés és vágy megélénkülése kétségkívül összefügg a — már szintén 
említett — Szentlélek felé való fordulásával a keresztyénség egyes cso
portjainak s általában e tendencia jelentkezésével.

A Szentlélek bűnbánatra indít, megtérésre vezet, megszentel (Csel. 
2,37—39). Ismét azt kell mondanunk, hogy korunk keresztyénségének 
„lélektelenségével” függ össze valószínűleg jó részben az is, hogy mesz- 
szemenően nem tud mit kezdeni a bűn valóságával, tehát a bűnbánat
tal és a mfegtéréssel sem. Másfelől rendkívül élesen kell figyelni arra is, 
hogy a bűn, bűnbánat és megtérés valóságát ne szűkítsük le — ko
rábbi keresztyén korok egyoldalúságaiba visszaesve — az egyéni élet 
területére, hanem helyezzük bele ezeket a legszélesebb társadalmi ösz- 
szefüggésekbe. Ugyanez vonatkozik a megszentelésre is, ahol nemcsak 
az egyéni élet Istennek átadottságáról van szó, hanem ennek messze
menő közösségi, társadalmi következményeiről is.

A Szentlélek amikor elhív össze is gyűjt, vagyis mindig egyházat 
teremt. Nincsen magános keresztyénség, hanem mindig csak az elhí- 
vottak, a „szentek” gyülekezetében. Amennyiben korunkban lehet „az 
egyház évszázadáról” beszélni, akkor semmiesetre sem a Dibelius-féle 
értelemben, hanem talán úgy, hogy a keresztyénség kezdi felfedezni 
az egyház valóságát, mint a Krisztus testének valóságát. S ezt a testet 
a Lélek teszi élővé s tagjaiban a Lélek munkálkodik úgy, hogy Istennek 
az emberiség felől elgondolt, mindeneket megmentő tervének és mun
kájának zsengéjévé teszi.

II.

A pünkösdi esemény, a Szentlélek kitöltetése, azt jelenti, hogy Jé
zus tanítványai megtapasztalják és átélik a feltámadott, élő Kyriosz 
Krisztus jelenlétének valóságát. Eddig csak a földi életéből ismert Jé
zusra tetteire és szavaira való emlékezés fűzte össze őket. Emlékeik, 
a tények és szavak valódi értelmét azonban nem fogták fel. Inkább 
érzelmek és hangulatok fűzték őket a Mesterhez s ezek elhatárolták 
őket a több embertől. Jóllehet találkoztak a feltámadott Űr megjelené
seivel, de nem hatott tudatokig, hogy ez mit jelent: Jézus valóságos 
hatalmát mennyen és földön és ezért a tanítványok küldetését a széles 
világra. A pünkösdi esemény újsága az, hogy nem az egykor ismert 
földi Jézus jelent meg újra, megint egyszer, érzékszerveik számára is 
érzékelhetően (János 20,19—28; Lukács 24,36—43), hanem valami sokkal 
több történt: bizonyosságot szereztek arról, hogy Jézus valóban a 
Kyriosz, aki nincs tér és idő korlátáihoz kötve.

Ezzel új valóságot tapasztaltak meg: a Lélek valóságát. Nem azt 
jelenti ez, mintha Jézus feltámadása és a pünkösdi esemény előtt nem 
lett és működött volna Isten Lelke! Hiszen létéről és működéséről 
tanúskodik az egész OT — hogy csak a prófécia jelenségére utaljunk—,
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de a tanítványok léte és hite is (Mt 16,16—17). Hanem „kitöltetett” a 
Lélek, vagyis léte és működése demonstráltatott: az apostolok Krisztus- 
prédikációjában és a gyülekezet születésében. S ebbe persze rögtön 
beleértendők az első gyülekezet életjelenségei is, a létrejött kojnónia a 
diakónia életformájában (Csel. 2,42—47).

Ettől kzedve a tanítványok, a gyülekezet életét ez a kettős-egy 
valóság határozta meg: az Űr — Lélek! És: a Lélek — az Űr! Mind
annak, amit Pál teológiájában az „en chrisztó” -létről kifejtett s arról, 
hogy: él bennem a Krisztus — itt van a kezdete és a gyökere. Nem 
Krisztus-misztika ez és nem is misztika általában, hanem a Christus 
regnans valósága a Krisztus-testben, az egyházban.

III.

Pünkösd homiletikumát, vagyis azt, hogy mit prédikálunk pün
kösd ünnepén ma, ezek előrebocsátása után az alábbi néhány pontban 
próbálom összefoglalni.

1. Az élő Jézus Krisztus jelenlétének valóságát kell prédikálnunk, 
vagyis azt, hogy Ö maga van velünk, sőt bennünk (Mt 28,20), Ö az, aki 
vezeti, kormányozza, igazgatja egyházát. Az egyház Ura Szentlelkével 
irányítja egyházát, ez a módja uralkodásának. Ez azt is jelenti, hogy 
az élő Jézus Krisztussal az egyházban találkozunk. Bármily gyarló, 
esendő, emberi vétkekkel terhelt is az egyház történeti valósága, Krisz
tus mégis benne akar lakást venni, ezt méltatja testvére s embereket 
mentő szeretetének eszközévé.

2. Az írott ige és az igehirdetés kincsét és ennek a kincsnek a meg
becsülését kell prédikálnunk, mert a Lélek ezen keresztül működik, 
hív és vezet hitre s tart meg és mélyít el a hitben. Egyházunk kincse 
a most megjelent új bibliafordítás, melyről reméljük, hogy még alkal
masabb szerszáma lesz a Léleknek. Isten drága ajándéka, egyházunk 
nagy alkalma és roppant felelőssége a négyszáznál több templom és 
prédikáeiós hely, minden istentisztelet s az evangélium hirdetésének 
minden egyéb sok lehetősége. Élünk-e velük és hálát adunk-e értük?

3. A szentlélek az egyház állandó nyugtalanítója. Megkérdőjelezi 
tanrendszerét, struktúráit, rítusát. Vajon mindezekben alkalmas és enge
delmes követője-e az élő Krisztusnak, nem merevedett-e meg dogmái
nak sáncai mögé húzódva és szolgálatától menekülve, felelőssége elől 
kitérve? Hajlandó-e Urát új és szokatlan utakra követni? A Szentlélek 
az óvatoskodó, kétségeskedő, önmagát mentegető, kishitű egyház meg- 
itélője.

4. A Szentlélek a hit merész tetteire buzdítja az egyházat. A nyi
tott ajtók egyházává teszi: Isten felé és a világ felé is nyitottá teszi. 
Megnyitja szívét Isten előtt, hogy mindig és mindig újra készséges 
legyen Isten váratlan és új ajándékainak befogadására és — az ezek
kel gyakran együttjáró — új feladatok észrevevésére és munkálására. 
És megnyitja szívét a világ előtt is, hogy meglássa annak szükségeit, 
azt, hogy hol és hogyan lehet segítségül. Ilyen értelemben lehet a helye
sen értett misszió — a világba diakóniára küldetés — egyházává.

5. A Szentlélek az egész gyülekezetei és annak minden egyes tagját 
külön-külön is szolgálatra hívja és képesíti ajándékaival, karizmáival. 
Mindnyájunknak, a legkisebbnek és legegyeszerűbbnek is adatik vala- 
minő képesség, amivel, bármi szerényen is, de a szolgálat indulatával
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(Fii. 2!) hasznára lehetünk a közösségnek, a gyülekezetnek s persze 
ezen túl is az embereknek. E karizmák felismerését, megbecsüléséi és 
értékesítését nagyon komolyan kell venni. Egyúttal a Lélek arra is segít, 
hogy a szolgálatokban jó rendet tartsunk. (I. Kor. 12. és 14. r.) Amikor 
pl. egyházunk diakóniai tanfolyamot szervez, szabályzatot készít, je
lét adja a Lélek iránti engedelmességének. — A Lélek gyülekezet
építő és a szolgálatra képesítő munkájához tartozik az is, hogy segít 
a „gyöngéknek” és az „erőseknek” egymást elhordozni a köz javára 
(Róm. 14; I. Kor. 8—10).

6. A Szentlélek Krisztus egyházának egységét munkálja. Ez azonban 
nem jelenti a felekezetek történeti valóságának semmibevevését. Éppen 
a Lélek taníthat az ökumené valós és józan szemléletére; arra, hogy 
itt elsőrenden az egyházak találkozásáról és beszélgetéséről van szó 
s nem szervezeti egyesüléséről. És arra is, hogy a Lélek közös feladatok
ban való fáradozásra indíthatja a világ keresztyénségét az egész em
beriség javára. A hídverők szolgálatára indíthatja és képesítheti népek, 
országok, fajok, földrészek között — mint már az első Pünkösdkor is.

7. Mert a Szentlélek munkálkodása nincsen az egyház szervezetének 
kerítéséhez kötve. Kerete, de nem korlátja az egyház ennek a munká
nak, szerszámává lehet, de akadályává nem. Nem tagadhatjuk a Lélek 
kozmikus méretű munkájának erejét és valóságát. (Jn 3,8) Az ún. 
„szekuláris ökumenizmus” gondolata talán ebbe az irányba mutat. 
Legyünk hálásak és örvendezők, ha jeleit vehetjük a Lélek hatalmának 
és munkájának, az ún. „világban” is.

Dr. Groó Gyula

PÜNKÖSD ÜNNEPE

4 Móz 11,24—29 
A prófétai szó

Ezen a pünkösdön Isten igéjének gazdagságából a prófétai szó 
jelentősége emelkedik felénk. Igénk az Ószövetség felöl indít el min
ket, de természetesen a prófétai szó a teljes Szentírás területére tar
tozik. Isten különös adománya a prófétai szó. Az Újszövetség a Szent
lélek adományának nevezi (1 Kor 14,1; 5,39). Ebben az összefüggésben 
tárul ki textusunk pünkösdi jellege.

1. Mik a prófétai szó jellegzetességei?
1. Isten szócsöve a próféta, aki igehirdetését azzal kezdi: „így szól 

az Úr” , vagy pedig azzal fejezi be: „Ezt mondta az Úr” . Ebben a. pró
féta üzenetátadása érvényesül. A próféta Isten szája, rajta keresztül 
szól Isten az emberekhez. Nem a próféta a tulajdonképpeni beszélő, 
hanem Isten, akit a próféta szolgál, amikor a gyülekezet felé fordul 
igehirdetésével. Ennyiben a próféta szava egyenlő Isten saját szavával. 
Képletesen szólva: Isten lakik benne, szól és beszél belőle, uralkodik 
általa. De hogyan lehetséges ez?

2. Isten szolgája a próféta. Isten iránti teljes engedelmességben szol
gál, mert különben nem képviselheti hűen Isten ügyét. Személyes el
hívását és felhatalmazását Isten adja. Egészen konkrét utasítást, fel
adatkijelölést is kap a próféta. Annyira Isten szolgája, hogy személyes
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sorsa vagy magánélete is Isten uralma alatt áll. Ezért vállhat Isten 
meghatalmazottjává, követévé, képviselőjévé az egyház, a gyülekezet
felé.

Ezért van a prófétának őrálló, vigyázó szerepe. Ennek nyomán le
leplezi a bűnöket, Isten nevében figyelmeztet és int. Olykor Isten bűn
bocsánatot vagy ítéletet hirdetett általa. Ezért él rettentő feszültségben 
a próféta, mert egyfelől Isten megbízatása, másfelől saját kora, népe, 
egyháza, gyülekezete között kell szolgálnia. Ez a közvetítő szerep teszi 
a próféta szolgálatát súlyossá és felelősségteljessé.

3. Isten embere a próféta abban az értelemben, hogy eleven kap
csolatban áll mind Istennel, mind az egyház népével. Így tudja a pró
féta a múlt eseményeit helyesen értelmezni. Így utaltak a próféták 
az Egyiptomból való szabadulás történetére, s vetítették azt rá a jelen 
helyzetére. Így tudtak helyzetelemzést adni saját korukban a kortársak 
számára, tudták megvilágítani Isten álláspontját, Isten szemszögét a 
kortársak előtt. Így tudták a jövőt bemutatni, azt szinte előábrázolni, 
így értették azt, hogy Isten mit fog a jövőben cselekedni. Noha a pró
féták egyenként egy-egy történelmi helyzethez voltak kötve, s abban 
szólaltak meg, mégis vannak közös vonások, amelyekben kikristályoso
dik a prófétai tiszt lényege. Miben jelentkezik ez?

4. Isten titkának megjelenítője a próféta, amikor Isten tervét, szán
dékát fejezi ki. így mondták el az Ószövetség prófétái mindazt, ami 
Krisztussal történt. Előzetes bejelentés, előre tudás, isteni tervszerűség 
lüktet ezekben a próféciákban. Jézusban beteljesedtek a prófétai ígé
retek. Különösen Máté evangéliuma mutat rá erre az összefüggésre. 
Ószövetségi próféciákra utal, amikor bethlehemi születésről, Egyiptomba 
menekülésről, heródesi gyermekgyilkosságról, názáreti szülőföldről van 
szó. Jézus példázatai, bevonulása Jeruzsálembe, szenvedése, halála, fel
támadása, mind-mind részletesen át van szőve ószövetségi utalásokkal, 
próféciákkal. De erre épít az Újszövetség akkor is, amikor az első pün
kösd alkalmával a Szentlélek kiáradásáról szól, gazdagon épít ószövet
ségi próféciákra, amikor Jézus Krisztus visszatéréséről, vagy az utolsó 
idők eseményeiről szól. Ez a prófétai előrelátás folytatódik az Újszö
vetségben, amikor akár Keresztelő János próféciáira, akár a Jelené
sekről írott könyv jövőbelátására gondolunk. Pál apostol az egyházi 
tisztségek, lelki hivatalok sorában kiemelkedő helyen emlegeti a pró
fétákat.

így tekintenek előre a próféták és jelenítik meg Isten titkát az 
embervilágnak.

5. A gyülekezet tanítója a próféta. Mert Isten nem olyan arisztok
ratikusan bánik vele, hogy magának tartsa meg azt, amit nyert, kegyes
sége kolostorába vonuljon vissza, hanem beküldi Istentől nyert tudá
sának, ismeretének a birtokában a testvérek közösségébe, hogy ott 
tárja fel az események értelmét, mondja el azok Isten szerint való ma
gyarázatát. A gyülekezethez szóló prófétai igehirdetés megvilágítja a 
mindenkori szituációt, helyzetet, és abban ad gyakorlati eligazítást. 
Ebben az értelemben a prófétai szó gyakran utal a múltra, hogy abból 
tanulságot merítsen. Az egykor történtek alapján ad irányítást a jelen 
számára. Emberközéppontú a prófétai igehirdetés, mert mindenestől 
a testvért, a felebarátot akarja szolgálni. Akkor is így van ez, mikor 
a prófétai szó a jövőről szól, s a néki adott látás szerint jelöli meg 
a gyülekezet útját.

A prófétai szó átfogja a világot, a történelmet, mert Isten a lakott 
földnek és az egész teremtettségnek Ura. A prófétai szó átfogja az egy-
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háznak és a gyülekezetnek a helyzetét, mert Isten családját, házanépét 
látja abban. A prófétai szó tanácsolja az egyes hívőt, személyes hit
életünket, mert Istennek gyermeke, megváltottja minden egyes hivő.

2. Mi a prófétai igehirdetés tartalma?
1. Értelmezi a történelmet. Isten látását képviseli az események 

sodrában. Ennek körvonalai a következők.
Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. 

Hatalma alá vetette a földet, levegőt és a vizet s annak minden álla
tát. Az istenképűség abban nyilvánul meg, hogy amint az Istennek 
hatalma van az egész világ felett s azon királyként uralkodik, úgy az 
embernek hatalma van a föld felett s az ember lett a Föld királya. 
Ez adja az ember méltóságát, ebben a hatalom-gyakorlásban és hata
lom-birtoklásban képmása és halvány árnyéka az Istennek. A Föld 
királya Isten teremtése után benépesítette az egész rábízott birodalmat, 
történelme legelején meghódította a szárazföldek nagy részét, a tenge
reket, utóbb már meghódította a szárazföld és a tenger minden részét, 
sőt, amit eddig nem tudott valóra váltani, meghódította a levegőt is. 
Eszerint tehát szinte csak napjainkban tudta az ember valóra váltani 
Isten rendelését, most már azonban ami a kérdés hatalmi oldalát illeti: 
az ember ura és királya a földnek, víznek, levegőnek és minden azok
ban élő állatnak.

Ami azonban a kérdés erkölcsi oldalát illeti, már más a helyzet. 
Az embernek, aki a föld uralkodójává lett, saját magán is kell tudnia 
uralkodni. Az atomkorszakban minden az ember hatalmában áll, a lét
nek és nemlétnek a hatalma is. Nem vesztheti el önmaga felett az 
uralmat. Isten azt az erkölcsi szerepet szánta az emberiségnek, hogy 
fejlődjék, előbbre jusson a haladás útján. Ennek az iránya az előbbre 
jutás az emberszeretet jegyében. Gondoskodás az emberről. Az ember
ügy egyre kiemelkedőbbé válik. Ebben világosan kivehető az emberiség 
fejlődésének Istentől akart iránya.

Természetes, hogy a prófétai szó a keresztyéneket ennek az isme
retnek a jegyében irányítja és biztatja az emberszeretet gyakorlására. 
Arra a keresztyén humanizmusra, amely a Jézustól tanult szeretettel 
akar szolgálni a felebarátok javára.

2. Megmutatja a keresztyén ember helyét a világban a prófétai szó. 
A keresztyén ember egyszerre tartozik két birodalomba: az egyházba 
és a világba. Mivel az egyház is a világban él, ennél fogva annak 
tagja, az egyes keresztyén ember élete is bele van ágyazva a világ 
életébe. A kettő tehát a legszorosabban összetartozik: a keresztyén em
ber élete az egyházban és a világban. Sőt csak úgy lehet a világban 
keresztyénül élni, ha azt az életutat Isten igéjének fénye világítja meg. 
Mindennek az az alapja, hogy Isten az embert közösségi életre terem
tette. Az Isten képűség már magában véve kifejezi Isten akaratát, hogy 
t. i. az ember Istennel kerüljön viszonyba, közösségbe. Azonban a te
remtés rendjének jellemző megnyilvánulása az, hogy az ember léte nem 
a másik embertől elszigetelt lét, hanem vele viszonyba és közösségbe 
helyezett életforma. Az egyház tagjai ezt különösen forrón élik át egy
más között, ment „akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok 
mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele örülnek a tagok mind.” 
A keresztyének élete egymásért való élet, sőt Isten iránti szeretetük 
éppen az egymás iránti szerétéiben tükröződik. De nemcsak a Krisztus
ban hívő szentek közösségére, az egyház tagjaira jellemző, hogy test
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véri szálak fűzik egybe őket, hanem általában a másik emberrel való 
közösség sem mellékes Isten igéje alapján.

3. Megtanít imádkozni a prófétai szó. Istennel való állandó kap
csolatban lehet csak megérteni őt, ismerni akaratát, kérni irányító és 
vezérlő szavát. Isten nem néma Isten, hanem beszélő személyiség. Csak 
a bálvány néma, amelyet emberkéz farag magának. Isten azonban a 
beszéd viszonyában áll mivelünk, megszólít minket. Megszólítása rend
szerint az igében történik, amely felénk szólhat akár egy istentiszte
leten, akár egy bibliaórán, akár a magános, csendes bibliaolvasás során. 
A mi Istennel való viszonyunk és keresztyén életünk szerves élet. En
nek is vannak megnyilvánulásai és működési területei. Istennek a hoz
zánk való beszéde önmagában véve egyoldalú kapcsolat lenne. Nem
csak az Atya szólíthatja meg a fiút, hanem a fiú is odaviheti minden 
baját, fájdalmát, panaszát, de viszont boldogságát is az Atya elé. Én 
is megszólíthatom Istent, s az ő megszólítására, amelyet igéje által 
és az életembe való belenyúlása által már tett és elvégzett, én is felé 
fordulva, hozzá küldhetem az ő megszólítására a lelkemből fakadt vissz
hangot. Az én imádságom tehát nem egyéb, mint az ő megszólítására 
adott felelet.

Ahogyan Mózes, az Isten embere, egykor az „én—te” párbeszéd 
viszonyában állhatott Istennel, ehhez hasonlóan hallhatom meg Isten 
szavát ma a Szentlélek által a Szentírásban és válaszolhatok rá az 
imádságban és életfolytatásomban.

D. Dr. Ottlyk Ernő

PÜNKÖSD 2. NAPJA

Zsoltár 51,12—15

Hiteles-e a zsoltárfelirat: Dávid zsoltára? Nem valószínű. A taga
dást támasztja alá e zsoltár nyelvezete, szókincse és kifejezésmódja. 
Közelebb áll mindez Ezsaiás könyvének végéhez, mint Dávid korához. 
Teológiai érvként hadd álljon még itt az a tény, hogy ebben a zsoltár
ban nem található meg a választott nép és Isten közötti kapcsolat köl
csönösségére utaló kegyesség.

Mégis könnyebb — az elmondottak ellenére is — a mi egzegetikai 
helyzetünk, mint a „zsoltárosé” , aki elmondta ezt a könyörgést. A súly
ponti rész nem a szöveg megértése, illetve megértetése, hanem annak 
megvillantása, hogy pünkösd ünnepének második napján a hangsúly 
nem a könyörgésen van, hanem azon, hogy miért és mihez kérjük Isten 
Szent Lelkét?

Feltűnő ennek a zsoltárnak a személyes hangvétele, de nem álta
lános alannyal „dolgozik” a szerző, hanem egyes szám első személy

en: bennem, engem, tőlem, nekem, tanítsam! Karácsony és pünkösd 
közötti  nagy különbségét úgy fogalmazhatjuk — éppen e textus szerint 
—, amíg karácsonykor Krisztus (Isten) születik az ember számára, 
addig pünkösd ünnepén ember születik az Isten számára. A színtér 
viszont ugyanaz maradt — a föld , a mi világunk.

L Felmérés
Aki ezt a könyörgést elmondta, az felmérte, hogy kicsoda az Isten 

és micsoda az ember? Túl van azon a kételyen, hogy van-e, vagy
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nincs? De maga mögött tudja azt a zsákutcát is, amely még ott tart, 
hogy hátha, vagy mégis van. Túl van a primitív népek kézzel és féle
lemmel alkotott istenein is, akikről csak feltételezéseik voltak. Egy 
nagy mozdulattal a gyülekezetünket is át kellett segíteni azon, hogy a 
pünkösdi könyörgés nem afféle „ringasd el magad” alkalom. Pünkösd 
a nyugtalan ember ünnepe. A legfejlettebb élőlény jut el ehhez a nyug
talansághoz. Ide viszont nem a fejlődése juttatja el, hanem a felismerés. 
Annak felismerése, hogy itt e földön nem minden emberi eredetű. ‘Em~ 
béri eredetű a felépítmény, a ráépítmény és az ültetvény, de a tiszta 
szív, a lélek bennem, a Szent Lélek, a szabadítás öröme, az engedel
messég lelke nem emberi „produktum”.

II. Kilépés
A könyörgő azonban nem marad meg a könyörgésnél. Kilép, sőt 

továbblép a bűnösökhöz. Ezért a keresztyénség nem a magány vállalása 
az Istenért, hanem egj£__út vállalása az emberért. Ezen az úton nem 
szektás magunkhoz láncolás történik, hanem Istenhez való eljutás, 
nem pedig eljuttatás. Ez ennek a textusnak a diakóniai vonulata. Kon
zekvenciája pedig az, hogy itt társra talál nemcsak az, akihez odalép
nek, hanem az is, aki odalép. Ehhez viszont elengedhetetlenül szük
séges tiszta szív, a megújított erős lélek, Isten Szentlelke és az enge
delmesség lelke. Ennyi minden? Igen, mert itt egyenlőségjelet tehet
nénk a kérés és a cselekvés nehézségi foka közé. Ügy is fogalmazha
tom ezt a tételt, hogy Istenben hinni nem könnyebb, mint mindezt 
megcselekedni. Gyakorlati vonalra pedig így vihetem tovább

Hinni és renoválni — ugyanolyan nehéz 
Hinni és adni — ugyanolyan nehéz 
Hinni és megbocsátani — ugyanolyan nehéz 
Hinni és tanítani — ugyanolyan nehéz 
Hinni és összetartozni — ugyanolyan nehéz 
Hinni és Istenhez vezetni — ugyanolyan nehéz

III. Mégis Isten a cselekvő
Az egyház nem a „bátor emberek sportja” , hanem annak jele, hogy 

Isten meghallgat, sőt kérésünkön túl és reménységünkön felül jelen 
van. A vele való találkozás azonban nem extázisbán történik, hanem 
nagyon is tudatánál van a zsoltáros, amikor elmondja könyörgését. 
Nem nyelveken szól, hanem logikusan, tételesen, szabatosan és min
dent átfogóan fogalmaz. Higgadtságára vall. hogy nem ismétlődik meg 
a bűneset, azaz nem ragadtatja el magát, hogy a maga hibáját másban 
keresse, gyengeségét pedig éppen az Istenre kenje. A folytatás érde
kében igényli Isten segítségét, beavatkozását, sőt újjáteremtését. Tudja, 
hogy e hivatás betöltéséhez nem elegendő valaminek a meg- és belá
tása, azaz az egyház hivatásának betöltéséhez nem elég csak addig el
jutnunk, hogy bűnösök vagyunk, hanem „tégy bennünket alkalmassá” 
erre a szolgálatra. Csak ez a szolgálat hiteles. A visszhangot nem veszi 
komolyan senki. Még akkor sem, ha az „értelmes szöveg” . A hangot 
viszaverő fal nem rezonál, csak visszaver. Az evangélium nem „vissza
vert szöveg”. A diakónia nem Krisztus utánzás, hanem Isten Szent 
Lelke által megérintett és Isten Szent Lelke által kísért emberek dia
kóniai magatartása és szava.
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IV. Eredmény
Nem Nagy Konstantinusztól örökbe hagyott maradék. Az eredményt 

kutató kérdését így fogalmazom: vajon hány ember született ezen az 
ünnepen az Isten számára? A válaszom: amennyi nemcsak templomba 
jött, hanem oda is állt Isten elé tiszta szívért, megerősített lélekért, Szent 
Lélekért, a bűntől való szabadulás öröméért és az engedelmesség leikéért.

Káposzta Lajos

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Jn 17,1—10 
Értük . . .

Jézus főpapi imája Isten szeretetét tükrözi, aki Jézus Krisztusban 
a világ üdvösségét munkálta. A Szentlélek megnyitja szemünket Isten 
szolgáló szeretetének felismerésére.

Jézus elvégezte a munkát, amit reá bízott az Atya. A munka nem 
fulladt kudarcba, hanem célhoz ért. Számadó imádság ez a rábízottakról 
és a rábízottakért.

A teremtő Isten is egyszer így tekintett végig munkáján. Istennek az 
akkori visszatekintése mindarra, amit alkotott, megalapozta a mindenség 
létét és jövőjét. Amit alkotott, az visszatükrözte alkotója szándékát. Ha 
nem így lett volna, akkor Istennek lehetősége lett volna arra, hogy amit 
létrehívott teremtő szavával, azt egy kézmozdulattal újra a káoszba lökje. 
Ahogyan az agyaggal cselekszik a fazekas, ha egy alkotása nem sikerül.

A teremtő Isten nem valami „átok világba” helyezte az embert, akit 
szeretete alkotott. Abba a világba hívta létre, amelyről megállapította: 
„igen jó”. Otthonul adta az embernek ezt a világot az Isten. A tengerek 
nagy akváriumai, csodás szépségükkel, a rónák és havasok lenyűgöző 
tájképei arról az Úrról beszélnek, aki szépen berendezett otthonnal aján
dékozott meg minket.

Jézus Krisztusban találkozhatunk az igaz Istennel. Ez az imádság a 
Fiú utolsó beszélgetése az Atyával. Nem járja át ezt a beszélgetést az ön- 
féltő aggodalom. Nem is a bizonytalanság és reménytelenség utolsó sóha- 
ja az. Beszélgetés azzal az Atyával, aki a teremtés hajnala óta örökké 
munkálkodik a világ javán.

A teljes egység mutatkozik meg ebben az imádságban az Atya és a 
Fiú között. S ugyanakkor a valóságos ember Jézus is teljes komolyságá
ban bontakozik ki előttünk.

Isten teremtő szeretete nem jókat és gonoszokat, hívőket és nem hí
vőket teremtett, hanem embert és világot. Ugyanúgy Jézus megváltói 
munkája a Mindenséget foglalja magában és nem csak egyeseket. Nem 
lehet Jézust a hivő emberek Krisztusává szegényíteni. Isten Jézusban a 
világot szerette. Ez a tény kényszeríti az egyházat arra, hogy szolgáljon 
szeretettel minden embernek. Nem várva kérésre és igényre. Nem felté
teleket szabva. Az egyház és annak népe Isten szeretetének tanúja eb
ben a világban. S Isten szeretete arra irányul, hogy a világban meglevő 
diszharmóniát helyrehozni segítse.

Jézus halála és feltámadása helyreigazító szolgálat volt. Halála és 
feltámadása univerzális jelentőségű. Mindent az emberért tett! Az embe-
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rért elhagyta isteni dicsőségét és a szolgák szolgája lett. Engedelmes volt 
az Atyának. Isten ezért az engedelmességért magasztalta fel őt. Öt, aki 
a világ teremtése előtt, „kezdetben” (Jn. 1,1) nem kapta, hanem birto
kolta Isten mellett a dicsőséget és hatalmat. Isten azonban erre a Krisz
tusra bízta a megváltás munkáját (Jn 3,16). Ezt a munkát Jézus tökéle
tesen el is végezte.

Szolgálata közbenjáró szolgálat, az emberért. Igénk első részében úgy 
tűnik, Jézus magáért imádkozik. Ez csak felületes olvasás eredménye. 
Jézus nem magáért könyörög. Nem azt kéri, hogy Isten azért dicsőítse 
meg őt ebben a világban, hogy ezáltal gyűjtsön imádókat és hódolókat 
magának. Az emberek megmentéséért kéri felmagasztalását. Mert dicső
ségével az ember szolgálatára akar lenni. Imádsága másokért való szol
gálat. A megdicsőült Krisztus az övéinek adta az ígéretet: Mindenkit 
magamhoz veszek, hogy ti is ott legyetek- ahol én vagyok. Élete, halála 
és feltámadása, közbenjáró imádsága is értünk történt. Isten népe abban 
a bizonyosságban élhet, hogy Ura imádságában soha meg nem szűnően 
hordozza az Atya előtt.

Az egyház, a hívők közössége Jézus munkájának gyümölcse. A tanít
ványokat Isten Jézus Krisztusnak adta. Mert szerette Isten a világot és 
Jézus Krisztus megváltó szeretetében akarta azt részeltetni. Jézusban Is
ten lehetőséget adott arra, hogy az ember „Isten gyermekévé” legyen. 
Aki szeretettel kapcsolódik az Atyához. S szeretetével felfedezi és felis
meri a felebarátban a testvért, akit Isten felelősségére bízott. Megvan a 
lehetősége arra, hogy Isten gyermekeként magasztalja és imádja Alkotó
ját önzetlen szeretettel munkálkodjék Isten munkatársaként a világban, 
a világ javára. Isten kertészeként irtva a gyomot és plántálni a jót. Védve 
minden erővel azt a világot, amit Isten jónak és szépnek alkotott, de az 
emberi bűn bombákkal szántott fel és vegyi fegyverekkel tett sivataggá 
vagy lakatlanná nem egyszer.

A tanítványok megtartják és megőrzik Isten igéjét. Jézus nem olva
sókat toboroz, akik a Szentírást olvasók köréhez kívánnak tartozni. Nem 
is az evangélium propagandistáivá akar elhívni minket. A tanítványok 
Isten Szentlelke által szívükbe fogadják, megőrzik és forgatják Isten igé
jét. S benne úgy ismerik fel Uruk akaratát, hogy azt megcselekszik a 
mindennapi életben. S az életnek nem valami elkülönitett rezervátumá
ban, hanem mindenütt a világban, ahol élnek és munkálkodnak.

Isten igéjét nem elég csak elfogadni, hanem azt a mindennapi élet
ben kell felhasználni. Élni vele. Isten igéje nyomán létrejött hit nem 
valami takarékbetétkönyv, amelybe gondosan gyűjtöget az ember egy 
életen át, s aminek kamatjaként az örökkévalóságban majd örökéletet 
kap. Isten igéje szeretetre- munkára és szolgálatra szabadít fel a család
ban, társadalomban és világban. Felszabadít a saját dicsőségének és ja
vának keresése helyett az embertárs boldogságának, érdekeinek és életé
nek munkálására. Másokért örömmel odaajándékozza idejét, erejét és 
életét is. Nem kényszeredetten, hanem önként és örvendezve.

Jézus nem önmagát dicsőítette meg. Isten magasztalta fel a világban 
a világért végzett szolgálatáért.

Az egyház küldetése a világba a világért szóló küldetés. Küldetés az 
evangélium hirdetésére. Kicsi falvakban és óriás városokban. Az üdvö
zítő evangélium azonban nemcsak azt jelenti, hogy a „földi kín” és ván
dorlás után leszünk Isten gyermekei Krisztus által. Jézus arról szól: a 
tieid voltak, s már most, már itt nekem adtad őket. Isten gyermekei va
gyunk tehát! Isten gyermeke azonban a Föld bármely részén élő fele
barátunk is! Az emberszámba nem vett néger és indián is. A gyermekem,
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akit büszkén vallók a magaménak. Istené, akiről egyszer számot kell 
majd adnom Isten előtt. A játékszernek használt gyermekről és a teher
nek érzett csecsemőről. Istené a munkatársam is, akit érvényesülésem 
érdekében csak ugródeszkának akartam használni. Isten magáénak vallja 
a kihasznált nagymamát és a kizsákmányolt munkást. A mai koncent
rációs táborok fogjait Chilében és a gázkamrák kéményein keresztül el- 
tüstölögtetett felebarátainkat. Isten gyermeke az is, akit talán éppen a 
keresztyének fosztottak meg attól, hogy megtanuljon írni és olvasni, em
beri méltóságban élni.

Isten szeretett gyermekeiért adta Krisztust. Hogy a bűn rontását gyó
gyítsa. A Tőle való távollétet áthidalja. Jézus Krisztusban az ősidők óta 
szétszórt és részekre szakadozott emberiség eggyé lett. Mert Jézus Krisz
tus békességet szerzett Isten és ember között. Halála és feltámadása nél
kül nem ismerhettük volna meg az igaz Istent, s annak szeretetét, de 
nem ismerhettük volna fel a felebarátban a testvért sem, akit ránk bí
zott az Isten, s akikért felelősek vagyunk.

Milyen számadást ad az egyház és a gyülekezet a rábízottakról? Iz
galmas kérdés ez, mert Isten nemcsak azt kérdezi meg, hirdette-e az 
igét a népe. Számot kell adni, miért hagyta éhezni az éhezőket. Ember
telen társadalmi struktúrákban élni embertelenül a felebarátot. Miért 
csak a maga hasznát kereste és elfeledkezett a mások szolgálatáról?! 
Miért maradt érdeklődési körén kívül milliók nyomora és ínsége?

Jézus Krisztusban elkészítette Isten az örök életet. A 3. vers nem 
az örökéletet akarja definiálni. Arról szól, hogy az örökélet Isten aján
déka. Nem a hit jutalma és a keresztyén életfolytatás bére. Ahogyan az 
életünk Isten ajándéka és nem tettünk érte semmit, ugyanúgy az örök
élet is. Isten az üdvözítő tervét Jézus Krisztusban valósította meg. Jézus 
Krisztusban Isten lehetetlenít minden olyan törekvést, amelyik az örök- 
élet megszerzésére irányul az emberek életében.

A Szentlélek az egyedül igaz Istent ismertette meg velünk. Ez az Is
ten nem az ember alkotta istenség. Jézus Krisztusban a történelemben 
munkálkodó Istennel találkozhatunk, akinek van hatalma örökéletet adni. 
Ez az Isten soha nem lehet ismeretünk vagy tudományos kutatásunk 
tárgya. Az élő Istennel csak a szeretet, hűség és engedelmesség útján ta
lálkozhatunk. Az Istennek való engedelmesség és hűség mindig a törté
nelemben, a társadalomban az emberek között végzett szolgálatunkban 
konkretizálódik.

Nem úgy van, hogy mi előbb megismerjük Istent, s az általános is
tenismeret útján eljutunk Jézus Krisztus ismeretére. A Szentlélek mun
kája által egyedül Jézus Krisztusban találhatjuk meg és ismerhetjük fel 
egyedül az igaz Istent. Jézus Krisztusban felismert Isten Lelke kiűzi a 
keresztyének életéből az önzést. Mert az önzés mindig önimádathoz és a 
felebarát megtagadásához vezet. Isten Lelke tanít meg minket Jézus által 
Isten gyermekeivé lenni, az Atya akaratát örvendezve megcselekedni.

Dr. Nagy István
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP

316

Rm 10,12—17
Hitre jutni, valamit megtanulni

A textus megértése
Pál apostolnak egész szolgálata során sokszor kellett éles teológiai 

vitát folytatnia Krisztus evangéliumának univerzális érvényéért. A leg
nagyobb harcot e kérdésben a jeruzsólemi zsinaton vívta meg, de azt 
mi, lelkészek tudjuk jól, hogy egy-egy gyülekezeten belül is nagy küz
delmet kell vívni az esetlegesen jelentkező hamis nézetekkel, ellenté
tes álláspontokkal, az evangélium tisztaságát és a szeretet parancsát 
veszélyeztető káros nézetekkel. Pál ezt a küzdelmet is vállalta, gyüle
kezetről gyülekezetre, így a római gyülekezetben is, ahol a zsidókeresz
tyének és a pogánykeresztyének között több káros felfogásbeli különb
ség volt. Vonatkozott ez hitbeli „jogaikra” , vagyis Istenhez való köze
ledésük módjára is, a már korábban hirdetett ige (OT, próféciák) is
meretére és érvényességére is, valamint a legdöntőbbre, a hit születé
sére és mibenlétére vonatkozóan is. Textusunk egyik kulcsszava a „hal
lás” , a görög akoé, héber semua szó. „Nem kétséges, hogy Pál itt hé
berül gondolkodik és nekünk is onnan kell elindulnunk. A semua az, 
amit hallatott valaki, tehát elmondott, prédikált, prófétáit, hirdetett, 
mint Isten igéjét, másrészt azt is jelenti, amit az ember hallott. Az 
»akoé« ennek a szónak görög fordítása tehát nem hallást jelent, hanem 
prédikálást.”  (Pálfy M.) A prédikálás a zsidók számára jelenti a pró
féták igehirdetését és az apostoli igehirdetést, ez a pogányok számára 
az utóbbira korlátozódik. A lényeg az, hogy legyen, aki hirdesse, le
gyen, aki meghallja és engedelmeskedjék a Krisztusról szóló aktuális 
igehirdetésnek. Ez a döntő kérdés a Rómában élő zsidók és pogányok 
számára egyaránt.

A textus belső vonala
Igénk döntő mondanivalója a hitre való eljutás és a hitben való 

bizonyságtevő élet. Jól kísérhető belső fokozást tartalmaz az ige, el
indulva azon a ponton, hogy kiknek van lehetőségük a hit elérésére, 
milyen akadályok gátolhatják ezt és milyen eszközökkel hárítja el Isten 
az akadályokat. Mindez igaz és konkrét volt a római gyülekezet akkori 
helyzetében, de ami számunkra fontosabb, igaz és konkrét a mi egy
házi és gyülekezeti életünkben is.

A textus üzenete
1. A hit feltétele. A különböző vallásokhoz, így a keresztyénséghez 

tartozó hívők mindenkori nagy kísértése és gyakori tévedése az, hogy 
ők maguk szabják meg a mértékeket: kik tartozhatnak közéjük. (Tan- 
tételek, törvények, külső formák és keretek nyújtanak erre módot, te
remtenek szigorú „feltételeket” . A keresztyénség kezdeti szakaszán a zsi
dókból lett keresztyének a törvényt, körülmetélkedést, prófétai igehir
detést tartották ilyen feltételnek, a pogányokból lett keresztyének pedig 
ezek ellenkezőjét, vagyis a törvénytől, körülmetélkedéstől, prófétai ige
hirdetéstől való elszakadást. Ettől kezdve is nyomon kísérhetjük a ke
resztyénség történetében a „feltételeket”, melyek szerint az egyház



(egyházak) elfogadták vagy kirekesztették, esetleg egyenesen kitagadták 
egymást. Minden oldalon alapos „teológiai munkával” igyekeztek mind
ezt alátámasztani és azután hatalmi szóval érvényesíteni. Ilyen kísér
letek vannak napjainkban is, egyházak között, egyes egyházakon belül 
is, kis csoportok, magukat karizmatikus közösségeknek vagy új igaz
ságokat hirdető hívőknek vallók között is. (E kérdésben rendkívül fi
gyelemreméltó a Nairobiban tartott EVT nagygyűlésen Deschner elő
adása !)

A Krisztushoz tartozásnak valóban van feltétele! Ez azonban Pál 
apostol szavai szerint ennyi: „mindenki, aki segítségül hívja, amint 
meg van írva: Aki segítségül hívja az Űr nevét, üdvözül.” (12—13. v.) 
Nincs tehát különbség „zsidó és görög között” , — nem helyettesíthetjük 
be akármilyen gonddal kimunkált teológiai rendszerünket sem és in
tézhetjük a szelektálást a magunk elgondolásai szerint, mert ezt Isten 
nem kívánja embereknek átadni! Ügy kell tehát ma is körülnéznünk 
világunkban, ahogyan Pál üzeni a rómaiaknak: bárki, mindenki, 
aki úgy érzi, segítségre szorul és ezért Istenhez kiált őszintén és irgal
mat, erőt, segítséget várva — Őhozzá, az Ö népéhez tartozik! Ez lehet 
az ökumenikus gondolkodás alapja is, vagyis nem szervezeti vagy tan
beli egységre, hanem az Istenhez kiáltás és az Istentől kapott elköte- 
lezés és szolgálatvállalás egységére törekedni, de ez a „nincs különb
ség” és „mindenki” fogalma teheti nyitottabbá és használhatóbbá mind
azon szolgálatunkat is, melyet a nem hívők vagy másképpen hívők 
között végezhetünk, szavakkal és tettekkel. Több alázatra, megértésre 
és Istenre hagyatkozásra tanítanak ezek a szavak bennünket, gyüleke
zeten belül is, de életünk más közösségeiben, családon, munkahelyen, 
társadalmon belül is. Ha a keresztyénség hitbeli tanok széles — és 
sokszor ellentétes — arzenálja helyett azt az Istent igyekezett volna 
megmutatni a világnak, Aki igazságot, segítséget, megbocsátást, cse
lekvő szeretetet munkáló Isten, Aki a lelki javak és üdvösség mellett 
a testi javakkal és minden bűn ellenében az e világi üdv elérésével is 
törődik — akkor többen hívnák segítségül az Ő nevét és jobban ismer
nék áldásait!

Isten univerzális szeretetének és hívásának hirdetésére azonban még 
most is van idő, még most sem késő. (Helyi és esetleges gyülekezeti 
helyzethez is lehet itt kapcsolódni.)

2. A hit akadályai. Drámai erejű kérdések hangoznak el a 14—16. 
versekben. Az előbb említett különbségtételnek és emberszabta hit- 
feltételeknek egyenes folytatása ez. Süketség vagy csak „nagyothallás” 
félrehallás, hivatástudat nélkül végzett igehirdetői szolgálat, küldetés 
nélküli „küldöttek” , cinikus fölénnyel elintézett prófétai beszéd . . .  Ilye
nekkel néhány éve még káros általánosítással az ún. „mai fiatalságot” 
illetik sokan. Mindez azonban nagyon is illik a felnőttekre, magukat 
hivő keresztyéneknek mondókra is. Sokan nem jöttek még mindig rá 
arra, hogy Isten nem egyszer szólt az emberekhez, hanem szüntelenül 
szól! Hogy nem csak egyszer támasztott prófétákat és apostolokat, ha
nem hozzánk is eljuttatja a prófétai szót és apostoli igehirdetést, úgy, 
ahogyan azt nekünk szánja, a mi korunkban, a mi válaszutaink köze
pette.

Keresztúri Dezső írja „Lamentáció” című versében többek között a 
következő sorokat: „Valakit mindig világrahoznak / valamit mindig 
összecsomóznak / valamit mindig kijárnak / valakit mindig bírálnak / 
valamit mindig élveznek / valakit mindig fékeznek /  valamit mindig 
szapulnak / soha semmit nem tanulnak.” Egy másik mai költőnk, Pá-
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kolitz István pedig arról írt verset, aki a gyűléseken mindig felszólal 
és hosszan beszél, de soha nem mond semmit, csupán előre tudott köz
helyeket, ismert szódíszeket. — Bizony sokszor fenyegeti hasonló ve
szély mind az igehirdetőket, mind az igehallgatókat. „Soha semmit 
nem tanulni” , mindig a már ezerszer idézett és megüresedett szavakat 
mondani — ez az élő Isten megtagadása, ez süketség és vakság, elját
szott küldetés. Akadályok az igazi, élő és funkcionáló hit útjában.

3. A hit eszközei. „A pogány vallások elsősorban ott keresik a ki
nyilatkoztatást, ahol látni lehet valamit az istenségből, ahol az istenség 
megjelenik. A vallásos szertartások csúcspontja is igen sokszor valami
féle látványos jelenet.” (Karner K.) A bibliai kinyilatkoztatás csodála
tos igazsága az, amit Pál a 17. versben kifejez. A fentebb idézett aka
dályokat (süketség, félrehallás, cinikus közöny és fölényesség stb.) Isten 
ezzel az eszközével hárítja el: hallott és hallatott ige, megértett és to
vábbadott üzenet, prédikáció, mely megragadja a prédikálót és hallga
tóját egyaránt, mert Krisztusról szól, Krisztust hozza szívdobbanásnyira 
közel. Ezért hirdetjük tántoríthatatlan „csökönyösséggel” a reformáció 
felismerését: az igehirdetés, a Krisztusról való bizonyságtétel az egyház 
lélegzetvétele, legfontosabb életjelensége. Hozzá kell természetesen ten
nünk, hogy ez legyen valóban Krisztusról, mégpedig az élő és mun
kálkodó Krisztusról való bizonyságtétel, olyan beszéd, amelyben a ver
tikális és horizontális üzenet egyensúlyban van, amely az embereket 
élethelyzetükben eligazítja, amely a Krisztus igazságát képviseli és 
amelynek következményei, gyümölcsei fakadnak az ige által megraga
dott, elkötelezett, széles körű diakóniára elküldött egyház és egyes ke
resztyén ember életében. Érdemes ehhez újra áttanulmányozni egyházi 
sajtónkban megjelent Nairobiban tartott előadásokat: milyen is nap
jainkban a felelős és korkérdéseket vállaló Krisztusról való bizonyság- 
tétel !

A hit eszközei között a legdrágábbat, a hallott és hallatott igét 
Isten hétről hétre és napról napra arra akarja felhasználni, hogy eleve
nítsen és tisztítson, hogy új világosságot adjon és megerősítsen, hogy 
elkötelezzen az emberért, igazságos társadalomért, jobb életért való 
küzdelemre és a hitébresztés Szent Lélek által támogatott szent külde
tésére. Bizony, ha büntetésből egy sötét szobába zártan órákon és na
pokon át hallgatnunk kellene elmondott igehirdetéseinket, érzékelnünk 
mulasztásainkat és megüresedett szavakba merevült tételeink hatás
talanságát — talán ezután több felelősséget éreznénk és többször hív
nánk segítségül az Űr nevét szolgálatunk végzése közben.. .  Hiszen 
nagy dologban, a hit ébredésében és a hitben való életben szánt ne
künk is fontos szerepet a mi Urunk!

Hozzunk magunkkal annyi reménységet a pünkösdi és Szenthárom
ság vasárnapi ünnepünkből, hogy a Lélek szele nem kerül el minket 
sem.

Szirmai Zoltán

318



SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. VASÁRNAP

Zsid. 12,15—25

Textusunkban érzékelhető a Zsidó-levél egészének jellegzetessége: 
hatalmas Ot-i apparátus, amely Ut-i párhuzamaival és ellentéteivel 
mégsem valami újfajta írásmagyarázatot kíván művelni, hanem a gyü
lekezet életéhez szól. Ez az élet a Krisztus-hit és az ebből fakadó gya
korlat foglalata. Nem az az érdekes, hogyan viszonyúk a törvény az 
evangéliumhoz, hanem, hogy a gyülekezet hogyan él a Jézus Krisztus
ban nyert, valóban semmi mással össze nem hasonlítható kegyelem 
erejével, távlataival. Ézsau szerepeltetése is ilyen célzatú. „Parázna- 
sága” alatt — hóseási értelmezéssel — nem zabolátlan életmód, hanem 
az Isten hűségét, ajándékait eltékozló magatartás értendő.

A textus mondanivalója egyértelmű: a gyülekezet a Krisztus-hit 
közösségében olyan ajándékot kapott, ami példátlan még Isten sokszori, 
sokféle cselekvése sorában is. Textusunk kezdő és záró felhívása a 
példátlan ajándék megbecsülésének a módjára utal.

1. A Jézus Krisztussal való hitbeli közösség megrendítőbb és le- 
nyűgözőbb, mint Izraelnek a Sínai alatti élménye volt. Látványosság
ban elmaradhat amögött, de mélységében meghaladja azt. A Sínai alatt 
valamiképpen a félelem és halál zónáját észlelték. Krisztusban nem a 
halálzóna sötét felhője borul ránk, hanem az élet zónája (NTD) vesz 
körül bennünket. A kettő különbségéből sejtet valamit a textusbeli 
„ lángoló hegy” és a vele ellentétbe állított „város” képe. Az egyik arra 
utal, hogy ott az élet képtelenség. A másik pedig mindig az életnek, 
mégpedig a nyüzsgő, egymással kapcsolatban levő emberek életének a 
területe volt és marad.

2. Ebben az „életzónában” Jézus Krisztus együtt lát bennünket előt
tünk jártakkal és utánunk következőkkel. Hatalmas távlatot nyit nem
csak előre és hátra, hanem köröskörül is. Kiszabadít az „egyedül ma
radtam” alaptalan és siránkozásában is gőgös nyomorúságából. Sőt 
együtt lát bennünket a célba érkezettekkel. Mi nem látjuk az angya
lokat, sokszor még az embereket sem. Nem látunk ünnepi sereget, leg
feljebb maguk és mások bűnével-bajával küszködő magunkhoz hasonló 
hétköznapiakat. De ha Krisztus hajlandó együtt látni bennünket népe 
közösségében, nekünk is együtt kell látnunk magunkat a körülöttünk és 
velünk együtt élőkkel. A teljesség Ígérete nem szembe vakító reflektor, 
ami káprázat ugyan, de a mellettem állót sem engedi látni. A keresz
tyén reménység fénye nem misztikába és rajongásba kábít, hanem ide
vetődve nagyon éles körvonalakban mutatja itteni környezetünket és 
tennivalóinkat.

Így a Krisztussal meglevő és remélt teljes közösség sohasem csu
pán az egyéni üdvösség őrizgetése. Az „ügyeljetek” intése széles fele
lősségre emlékeztet. Nem a tökéletesek luxusa, akiknek már ilyesmire is 
módjuk van, hanem az együttmenetelők kölcsönös segítsége. Az igazi 
szent élet nem a büntetlenség állapota, hanem a másikra is tekintettel 
levő, ügyelő, gondoló „világi” szentség: Krisztus vonzásában, ügyelő 
felelősséggel. Ebből az is világos, hogy nem az inkvízitor „ügyeléséről” 
van szó, hanem a segítő figyelemről.

Nagyon közel kell kezdeni azok számbavételét, akiken ilyen segítő 
módon akarja látni a szemünket Isten. Közel és alázatosan a család 
körében. Először is arra kell ügyelnünk, hogy nagyobbnak ne akarjunk
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látszani a valóságosnál. Nincsen nagyobb segítség egymás számára an
nál, mintha valaki saját maga szobra helyett eleven, hibáit se tagadó 
módon mer Krisztushivő lenni. Az ügyel a családban, aki nem a mó
dot, különösen nem a maga módját szeretné kötelező törvénnyé tenni, 
hit dolgában különösen nem, hanem arra teremt alkalmat, hogy az 
evangélium szabadon hathasson. A Krisztushit tapintatos hit ízelítő, 
persze emberi mértékünkre szállított ízelítő Isten kedvességéből. Ügyel
jünk arra, hogy a „kinek mi jár” , „kit mi illet” tőlünk idegen mérté
két a tapintat sokkal érzékenyebben mérlegelő indulata váltsa fel.

Ügyelő és vigyázó tekintet szükséges a gyülekezet életéhez is. Álom 
és fantáziálás tárgya lenne enélkül egy-egy gyülekezet összetartozása. 
Egyik filiánkban alig találtunk istentiszteleti helyet. Egyik nem akarta 
átlépni a másik küszöbét, a másik a harmadikét. Mindezt pedig azért, 
mert valaki valahol nem vigyázott a nyelvére és elfeledte, hogy sok 
mindenben munkatársaivá fogadott bennünket az Isten, de az ítélet
tartásban nem!

Társadalmi szolgálata is van a Krisztus vonzásába került és ezért 
segíteni is szándékozó ügyelő tekintetnek. Népünk közösségében becsü
lete is van ennek a szándéknak. Közösségromboló hatások jelentkez
hetnek bennünk is, másokban is. Ürhatnámság, kereset szerinti érté
kelés, „éljünk magunknak” önzése. Keresztyén ügyelő szemünk tár
sadalmi szolgálata elsősorban az, hogy a magunk portáján észlelt kö
zösségellenes gondolkodásmóddal és gyakorlattal szemben mindig újra 
kezdi a küzdelmet.

Nem kalandozunk idegen területre akkor sem, ha ügyelő tekinte
tünk világitávlatokat, az emberiség, vagy annak egy-egy része ügyét- 
baját fogja be. Emberi sorsba jutott kisemmizettek örömét behozza 
imádságunkba, de felfogja az emberségükben meggyalázottak szégyenét 
és haragját is, együttérzésünket és áldozatvállalásunkat váltja ki. Ha 
Jézus Krisztus ígérete nyomán reménységünk az egész világ sorsát is 
átfogja a célnál, menet közben se ejtsük le róla tekintetünket. Hitünk 
Krisztushoz kapcsol, ügyelő szeretetünk egymáshoz.

Fehér Károly
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Egyháztörténeti évfordulók

Tíz éve halt meg Gömöry János
Egy évtizeddel ezelőtt, 1966. május 7-én halt meg Budapesten az 

eperjesi Evangélikus Kollégium egykori főgimnáziumának neves tanára 
és igazgatója, a nyíregyházi születésű (1869. máj. 12.) kiváló tanár, lel
kész és publicista. Egyetemi tanulmányait Greifswaldban és Kolozsváron 
végezte. Neve 1897-től 1926-ig egybeforrott a „Tarca-parti Athén” pati
nás levegőjű városával. Nyugdíjazása után Kassán élt — mint a Ka
zinczy Társaság főtitkára, majd elnöke s a Tátra c. irodalmi folyóirat
nak és könyvkiadónak a szerkesztője —, majd 1947-ben áttelepítették 
Sóskútra. Onnan költözött hosszú élete végén Budapestre, ahol 93 éves 
korában megírta emlékiratait.

Emléke előtt tisztelegve, szólaltassuk meg őt magát.
„Ha visszatekintek múltamra, szerencsémnek tekintem, hogy soha, 

bármilyen körülmények között sem áldoztam fel lelkem függetlenségét, 
mert ez a lelki szabadság erőt adott, csüggedni nem engedett, életem
nek tartalmat adott, oly célok szolgálatába állított, amelyek a köz ja
vát szolgálták.

Egyéniségem formálásában sokat köszönhetek az eperjesi Kollégium 
szabad szellemének. Ennek az igazi alma maternek, amely az üldözte
tések idejében is mindig a koreszmék és az igazi haladás bátor hirde
tője volt. Tanáraim, így elsősorban Csengey Gusztáv, a patrónusok: 
Caraffa vérpadján elvérzett őseink, Thököly Imre, Dessewffy Arisztid; 
a magyar kuruc szellem képviselői, Berzeviczy Gergely, Pulszky Ferenc, 
Szinyei Merse István és mások, mint a magyar kultúra reprezentánsai 
s végül maga az ifjúság (Kossuth), az egykor országos hírnevű Magyar 
Társaság olyan légkört teremtettek, hogy ennek hatása alól kollégiumi 
diák nem vonhatta ki magát.

Ennek az egészséges közszellemnek életem elemévé tétele volt tehát 
indítója, forrása közéleti tevékenységemnek, amit izmossá, teljessé tett 
felejthetetlen kolozsvári tanáromnak, Schneller Istvánnak humanizmu
sa...

Habár a múlt egy letűnt világ, amely többé vissza nem tér, az em
berek előtt egy új világ kapui nyíltak meg. Így előttem is. El kell is
mernünk, hogy ebben az új világban az európai kultúra és civilizáció 
eddig nem ismert magas fokra emelkedik. Bíznunk kell abban is, hogy 
az emberszeretet és a béke uralomra jut ezen a földön . . . ”

(Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról, Bp. 1964, a bevezetőt 
írta: Szalatnai Rezső.)

Dr. Fabiny Tibor
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