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Egyházunk útján

Lelkészképzésünk

és lelkész továbbképzésünk célkitűzései
1. Alapvető kérdések

Először az alapvető problémákkal nézzünk szembe. Szolgálatunk 
alapvető kérdése: milyen célkitűzést lát maga előtt egyházunk lelkész
képzése? Mire tanít és nevel a Teológiai Akadémia? Mire készülnek a 
teológusok? Ezt folytatva: Mi a lelkész továbbképzés célja, a tanulmá
nyi erőfeszítések egyházunkban milyen koncepció jegyében mennek 
végbe? Merre haladunk, mit akarunk elérni?

Ezekre a kérdésekre abból a helyzetből kiindulva tudunk válaszol
ni, amelybe Isten helyezett minket. Itt egy kicsit érdemes megállni. 
Nem egyoldalú ez a tájékozódás, hogy tudnillik a helyzetünkből in
dulunk ki. Nem azt a rosszértelmű kiindulást említem ezzel, amely a 
történelmi szituációt hirdeti az evangélium helyett. Nem. De az egy
ház szolgálatát mindig meghatározza az a kor, a társadalmi struktúra, 
amelyben él. Mindig az az egyház feladata, hogy Isten igéjét megér
tesse a kor emberével, a kortárssal. Az Ige testté léteiével függ ösz- 
sze, hogy Jézus Krisztus a történelem bizonyos pontján jelent meg, s 
lett Ő, a valóságos Isten — valóságos emberré. A Krisztus teste, az 
egyház, azóta hirdeti Isten igéjét, a mindenkori történelmi helyzet ál
tal meghatározott gondolkodású embereknek. Azért van története az 
egyháznak, vagy van története az igehirdetésnek, mert a mindenkori 
emberi szituáció változik, az ember helyzete és tudata másként ala
kul és fejlődik. Annak előrebocsátása után, hogy a történelmi helyzet 
meghatározza szolgálatunk konkrét célkitűzéseit, utalok arra, hogy a 
lelkészt szolgálat alapvető célkitűzése: 1. az Isten igéjének hirdetése;
2. a szentségek kiszolgáltatása; 3. a Jézus szeretetével szolgáló maga
tartás megvalósítása. Ezt az alapcélkitűzést aktualizálja, konkretizálja 
az a helyzet, miliő, amelyben az ember és a gyülekezet van, amely
ben a társadalom és az egész emberiség él.

Ha az alapvető célkitűzést értjük, akkor jön a következő kérdés: 
hogyan realizáljuk, miként éljük és gyakoroljuk ezt? Erre az aktuali
zálásra egyházunk konkrét helyzetéből indulhatunk el. Isten sajátosan 
vezette a magyar evangélikus egyházat a történelem útján. Amikor a 
felszabadulás után népünk szocialista társadalmat kezdett építeni, ez 
nagy feladat elé állította egyházunkat. Ez egyházpolitikai harc is volt, 
űe teológiai küzdelem is. Meg kellett találnunk helyünket a korábbiak
hoz képest merőben új szituációban. Két végletről volt szó: az egyik 
a konformizmus, az olcsó, balos, elvtelen együttműködés, a másik (en- 
neli többféle színezése is van): ellenállás vagy visszahúzódás, pietista 
e hülönülés a társadalomtól. A megoldás a konszolidáció jegyében jött
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létre: útunk teológiáját dolgoztuk ki, aminek egész röviden, címszó sze
rűen ez a neve — diakóniai teológia. Ennek lényege a szolgáló egyház, 
Jézus maga. Ö áll a középpontban. Amikor ezt a teológiát műveljük' 
akkor nem valami periférikus dologhoz folyamodunk. Nem úgy, mint 
valami szektás magatartás, amely kiragad a Szentírás egészéből vala
mit. Nem. Ez krisztocentrikus teológia. Ennek a középpontjában Jézus 
maga áll, a valóságos Isten, a Küriosz, s a valóságos ember, a diakonosz, 
a Názáreti Jézus.

Ebből a teológiából és ebből a koncepcióból kap fényt hazaszerete
tünk, békeszolgálatunk, mert amikor ezt a Jézust követjük az ember
szeretet útján, akkor ez elvezet minket konkrét, gyakorlati területre, 
ahol az emberszeretet megvalósítható. Ennek területe akár az egyes 
ember segítése, akár a társadalomnak, a népnek, akár az emberiség 
békéjének a segítése. így jött létre teológiai rendszerünk. Ez valóban 
egyháztörténelmi esemény, mert a korábbi teológiákhoz képest, ame
lyek az akkori korszak teológia-szellemi-egyházi helyzetének megfele
lően feloszlottak pietista, ortodox, fundamentalista, liberális, ki tudja 
még, milyen irányzatokra, ezek helyett egységes teológiai rendszer ala
kult ki, amelynek a középpontjában, ismétlem: Jézus maga áll. így 
tudja a tanítvány, aki őt akarja követni, megvalósítani konkrét törté
nelmi helyzetben, vagyis napjainkban, itt és most „kövess engem!” 
parancsát.

A szocialista miliő és szocialista társadalmi helyzet komplex foga
lom. Természetesen ez elsősorban a politikai rendszer, a gazdasági 
struktúra kérdése, de ugyanakkor kihat az emberi tudatnak a fino
mabb rezdüléseiig. Kialakul ugyanis egy új gondolkodásmód. Az emberi 
együttélésnek új rendje. Kialakul a jognak, az erkölcsnek, a szokás- 
rendszernek egy új fogalma, változata, életmegvalósulása. Ez azt je
lenti, hogy maga az ember, akivel nekünk dolgunk van, a tudatában is 
formálódott. Mi ennek az iránya? A korábbi szellemi, filozófia, irodal
mi, de szokásjogi, viselkedésbeli helyzet elsősorban — és ez a kapi
talizmussal függ össze — individuális beállítottságú. A kapitalizmus 
gyökérelve az egyéni haszon, a magántulajdon „szentsége”. Tehát ez 
az embereket egyéni gondolkodásúvá teszi, egyéni érdek hajszolójává.

A szocializmusban átalakul az egész gondolkodásmód, az egész tu
dat kollektívvá formálódik. Az egyház olyan emberrel találkozik, aki 
bent áll ebben a folyamatban. Természetesen egyenetlen ez a fejlődés az 
egyes individiumokat nézve. De a kollektív egészre nézve megállapít
ható, hogy a tendencia, az alapfejlődés a kollektívum irányában halad. 
Kialakul a közösségi gondolkodású ember. Miközben az ember törté
nelmi helyzetében is, politikai, gazdasági struktúrájában is, de alap
vető beállítottságában nézve is változóban van, eközben természetes, 
hogy az egyház, mikor evangéliumot akar hirdetni, tekintetbe veszi az 
embernek ezt a tudatformálódását és így szólítja meg őt. Részt ve
szünk tehát az erkölcsi segítségnyújtásban, a kollektív ember kialakí
tásában. Mi az evangélium megszólaltatásával végezzük ezt, de konzek
venciája mégis csak az, hogy kialakul a Jézus szeretetével szolgáló 
egyháznak és lelkésznek a típusa, sőt az igehirdetésnek is ez áll a kö
zéppontjában. Ha tehát értjük azt, hogy ebben az új társadalmi hely
zetben az egyháznak meg kellett találnia a maga társadalmi helyzetét 
is és teológiai struktúráját is, akkor értjük, hogy teológiai rendszert 
kellett kialakítani, amelynek a bázisáról meg lehet oldani az egyházi 
élet, a személyes keresztyénség kérdéseit, akkor látjuk, milyen nagy a 
jelentősége útunk teológiájának.
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Lényegében arról van szó mind a lelkészképzésben, mind a lelkész 
továbbképzésben, hogy ennek a teológiai bázisnak a nyomán tanuljuk 
és tanítsuk ezt a teológiát, illetve próbáljuk érlelni, gazdagítani, köz- 
kinccsé tenni. Így tehát ebben az első részben arra próbáltam feleletet 
adni, hogy mi az alapvető célkitűzése egyházunk egész teológiai fejlő
désének, s miután az alapvető célkitűzésről volt már szó, lehet most 
továbblépni úgy, hogy egy második pontban a lelkészképzés célkitűzé
seiről lesz szó —, a harmadik pontban pedig majd a lelkész tovább
képzés célkitűzéseiről.

2. A lelkészképzés célja

A cél: egyrészt megtanítani, másrészt megtanulni a magyar evan
gélikus egyház teológiáját, azt a krisztocentrikus teológiát, amelyben 
minden szükséges teológiai ismeret benne van, ami egyházunk jelenét 
és holnapját segíti. Ennek az egyháznak olyan evangélikus lelkészre 
van szüksége, aki érti, magáévá teszi és szereti a szolgáló Jézus Krisz
tusról szóló evangéliumot és teológiát, azt hirdeti, tanítja, éli, gyakorol
ja, és az emberszeretet minden aktuális területén megvalósítja.

Ez a teológia, utunk teológiája, dinamikus teológia. Mozgásban, fej
lődésben van. Ez élő, eleven tudomány. Ezt azért kell itt hangsúlyozni, 
hogy amiről itt szó van, az nem lexikon, nem elavult, nem holt isme
rethalmaz, nem használhatatlan, vagy élettől elvonatkoztatott teológia. 
Ez a teológia súlypontosítja, kihangsúlyozza a teológia rendkívül szé
les ismeretterületéről azt, ami a Jézus lelkületével szolgáló egyházat 
előbbre viszi.

Most ezt az átfogó célkitűzést bontsuk fel a teológiai tudománysza
kok részleteire nézve is. Inkább csak példákat említek, hogy ennek a 
diakóniai teológiának a feladatkörében milyen új kérdések, feladatok 
jelentkeznek az egyes teológiai tudományszakokon belül. Ebből kitű
nik, mennyire eleven, fejlődő, dinamikus ez a teológia.

Az Ószövetséghez sem álló statikus módon közelítünk! Az Ószövet
ség nagyjain van a hangsúly, hogy Ábrahámon, Mózesen, a prófétákon, 
Isten választott emberein keresztül miként vezeti népét, az adott világ- 
történelmi helyzetben. Az benne az érdekes, hogy a próféták miként 
szolgáltak, miként hirdették Isten igéjét az adott ókori történelmi szi
tuációban, az ókor világtörténelmi vagy társadalmi helyzetében. Isten 
hogyan irányította a népét, milyen útra vezette, mit mutatott nékik? 
Ez azért döntő, mert itt lehet meglátni az összefüggést a próféták szol
gálata és az egyház prófétái szolgálata között. Tehát nem öncélúan vé
gezzük a kutatást, hanem azzal a célkitűzéssel, hogy ebből a ma élő 
és szolgáló egyház mit tud profitálni, éppen a prófétai szolgálat kap
csán.

Az Újszövetségből is csak példákat ragadok ki. Az Újszövetség a 
szolgáló Jézust emeli ki és állítja a középpontba, aki teljes szereteté- 
vel az ember felé fordul. Kérdés: hogyan jelenik meg az a szolgáló 
Jézus a ma gyülekezete előtt, amikor a mai tanítványnak konkrétan 
kell szavával, de életfolytatásával, magatartásával is válaszolni a „Kö
vess engem!” felszólításra. Ezt a Jézust, a Kürioszt és Diakonoszt, a 
mai tanítvány miként tudja követni? Különösképpen is kiemelkedik az 
Újszövetségből mindaz, ami arra utal, hogy mi ez a szolgáló életforma, 
és ez miként jelentkezik konkréten. Itt Jézus etikájára, Pál apostol
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etikájára vagy egyáltalában: az Üjszövetség etikájára kell gondolni, 
amelynek eligazító, vonzó és sodró ereje van a ma embere számára.

Rendszeres teológiából — megint példákat hozva — mik a kiemel
kedő kérdések, amelyek utunk teológiáját segítik? Az Istenről szóló 
tanításról azt lehet gondolni, hogy az örök, változatlan. Pedig nem. A 
teológiatörténet mutatja, hogy az Istenről szóló tanításban az egyes 
korszakok, korok teológiája más és más területre teszi a hangsúlyt. Mi 
most mire tesszük a hangsúlyt? Először is megtanít minket az Istenről 
szóló tan világméretben gondolkodni: Ő a világ teremtője, gondvise
lője és fenntartója. Éppen azt kell kidolgozni itt, hogy ebben a világ
méretben gondolkodó teológiának mi a mai mondanivalója, az embe
riség békéjét, egységét, jövendőjét illetően.

A dogmatikának másik nagy fejezetéből, a krisztológiából, ma mi 
emelkedik ki? Nyilvánvalóan Jézusnak magának a szolgáló alakja, 
amint az ember fölé hajlik, amint elindul a szenvedés útján, amint ke
resztre megy, és amint feltámad és ezzel kitárja az ember felé irá
nyuló szeretetét.

A dogmatikának a harmadik nagy fejezete a Szentlélekről szóló 
tan. Hogy válik ma dinamikussá? Ügy, hogy ebben nem az ecclessioló- 
giának, tehát az egyházról szóló tannak valami statikus változatát le
het ábrázolni, hanem azt a dinamikusai, hogy a Szentlélek Üristen ve
zeti korról korra egyházát úgy, hogy aktuális igékre veti a Szentlélek 
reflektorfénye az egyház figyelmét, s így lesz ő Vezérlő Szentlélek. így 
lehet látni az élő Istent, aki nem a dogmatikának a tárgya csupán, 
vagy tankönyv anyaga, hanem aki cselekszik, egyházat gyűjt, irányít, 
kormányoz, eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nékünk.

A rendszeres teológia másik nagy területe az etika. Korábban meg
gyökeresedett a keresztyén etikában is, az individuális beállítottság. A 
régebbi etikák rendszerint individuál-etikák voltak, az egyes emberre 
irányult a figyelem. Valóban egyháztörténelmi jelentőségű feladat az 
etikát átépíteni, továbbvinni, hogy kialakuljon olyan közösségi etikává, 
szociáletikává, amely mélyen benne gyökerezik a Szentírásban, minde
nek előtt a szolgáló Jézusnak az alakjában. Itt a nagy feladat, hogy 
ilyen szellemi és történelmi korforduló idején is, mint amilyen a miénk, 
az egyház tudományos öntudata, a teológia, miként tudja a régi in- 
dividuáletikát átvinni ilyen kiszélesített etikává, amely sokkal inkább 
megfelel a Szentírás világának, mert hiszen annak középpontjában 
Isten szeretete áll, amely felénk irányul. Ez váltja ki a Felé irányuló 
szeretetet, amelyet ő  az ember felé fordít. „Annakokáért az a paran
csolatunk is van Őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga 
atyjafiát is.” A nagy parancsolatban Jézus szintén Isten- és ember- 
szeretetre tanít. Neki nincs szüksége hálára, odairányítja az embert 
a másik ember felé. Itt a feladat, hogy a keresztyén szociáletika erre ad
jon részletes kidolgozást.

Az ökumenika másik fontos tudományterülete a teológiának. Meg 
kell vizsgálni, hogy a világkeresztyénség nagy kérdéseihez hogyan szól
tak hozzá egyházunk progresszív képviselői? Mi volt a mi hangunk a 
nagy ökumenében, egy egyházak világegyüttesében? És: kik azok, akik 
velünk gondolkoznak az egyházi világszervezetek különböző fóriumain? 
Hogyan jelentkezik az előbbrevivő teológia a mai egyházi nemzetközi 
életben? Például egy aktualitás: a sokféle teológia közül ilyenről is le
het hallani: a forradalom teológiája, a fekete teológia, Afrika teológiája. 
Mit jelentenek ezek a most frissen kialakult teológiák és miként függ
nek össze a felszabadítási törekvésekkel?
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Következő tudományterület az egyháztörténet. Egyetemes és hazai 
vonatkozásban egyaránt feladat: az egyes történelmi korszakokban mi 
volt az előbbrevivő magatartás? Mi volt a hátráltató tényező? Ho
gyan lehet lemérni az egyes korszakokban az egyházi vagy keresztyén 
magatartást? Mi ennek az alapja? A szolgáló Jézus teológiája azért 
nem a mi jelenünkhöz kötött szempont csupán, mert magát Jézust 
hirdeti, a jézusi magatartás alapján lehet lemérni, hogy egyes konkrét 
történelmi helyzetben lényegében kinek volt igaza, ki állt közelebb a 
„kövess engem!” híváshoz, és ki volt az, aki azt akadályozta, vagy aki 
az egész egyházat magatartásán keresztül hátrányos helyzetbe hozta? 
A társadalomtudományi szempont is sok segítséget ad az értékelés
hez, hogy tudniillik legyen érzékünk annak a mérlegeléséhez, mi volt 
előrevivő, mi volt visszahúzó tényező az egyes korszakokban. Ezzel új 
kulcsot kapunk a kezünkbe az egyes egyháztörténelmi helyzetek érté
kelésénél.

A gyakorlati teológia széles mező. Igehirdetés, katechetika, pásztori 
szolgálat, az istentisztelet teológiája, a diakonika tartozik ide. Új fel
adat: az evangélikus lelkész hogyan szolgálhat mindezeken a területe
ken aktuálisan, a Jézus szeretetével. Van történelme az igehirdetésnek 
is. Meg lehet figyelni, hogyan érik az evangélikus szószéknek a szol
gálata. Mi volt a jellemzője mondjuk ötven évvel ezelőtt az evangé
likus igehirdetésnek, és mennyire alakul, nagyjából egységessé, az evan
gélikus igehirdetés szolgálata ezekben az évtizedekben. Mi ennek a ten
denciája, az irányvonala, hogy tudjuk ezt lemérni ismét mérlegünkön, 
a szolgálat teológiáján? Hogyan lehet Isten igéjét jelenidejűvé tenni? 
Hogyan tud a kortárs prédikálni a többi kortársnak, a gyülekezete 
tagjainak? Hogyan tudja Isten igéjét lefordítani a mai embernek a nyel
vére? Ez rengeteg feladatot tartalmaz és hív erre a szolgálatra.

A társadalomtudomány a teológiai oktatásban lényegében új tu
dományszak. De fontos. Miért? Megérteti a szocialista társadalom alap
jait, célkitűzéseit. Azt kell nyújtania, amit a mai magyar evangélikus 
lelkésznek tudnia kell az alapvető társadalmi, államtani, gazdasági kér
désekről. Érteni kell a szocializmus struktúráját. Ha értem a szocialis
ta államot, annak a gondolkodásmódját, ahogy önmagáról vall, tudom 
megérteni, mit jelent a Hazafias Népfront programja, és azon belül mi 
az, amit az egyháztól, az evangélikus lelkésztől joggal várnak, s ami
ket ők teljesítenek is. Érteni kell a békemozgalom célkitűzéseit és ezen 
belül azt az egyházi magatartást, amellyel a világkeresztyénség prog
resszív erői segítik a békemozgalom célkitűzéseit, vagy ahogyan a mi 
egyházunk nyilatkozott és megszólalt már eddig is a béke alapvető kér
déseiben. Közkinccsé kell tenni, hogy mi egyházunknak az eddig elért 
eredménye éppen ebben a vonatkozásban, mégpedig a népünk, társa
dalmunk, hazánk felé, és a békemozgalom irányában.

Mindezt kell, hogy kiegészítse a lelkésznevelés célkitűzése. Szolgáló 
lelkületű lelkészek kellenek. Magának a lelkületnek kell átalakulnia, 
a teológus tudatának is és az evangélikus lelkész tudatának is. Az a 
lelkűiét, indulat, érzésvilág, gondolkodásmód, legyen bennetek, amely 
volt a Krisztus Jézusban is. Ez hogyan aktualizálódik? Ügy, hogy er
re éppen a mi teológiánk ad iránymutatást. Itt a döntő az, hogy az 
evangélikus lelkész, aki „emberszakos”, mélyen szeresse az embert. Te
hát ne egy hideg-rideg tudásnak, lexikonnak, tananyagnak fogja fel a 
maga dolgát, hanem a szívügye legyen a szolgálata, az életét tegye rá 
mind teológiailag, mind egyházpolitikailag erre az irányra és útra, 
Hadd lehessen látni, hogy általa a Jézus tanítványa beszél. Nem fi
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zetésért, hanem hitből. De Jézusnak ez a tanítványa nem világtól el
zárkózó valaki, nem is ellenséges a világgal szemben, hanem érti azt, 
hogy mi a rendeltetése ebben a világban, hogyan tud a talpán állni, 
hite teljességével s hogyan alakítja ki a szolgáló magatartást és élet
formát önmagában és a környezetében? Tehát döntő az, hogy az az 
evangélikus fiatal, aki itt formálódik, egykor majd odaáll az oltár elé, 
hogy elnyerje a lelkésszé avatást, az addig lelkészi alkatúvá legyen. A 
képességek különbözők, de ugyanazzal a szolgáló lelkülettel kell meg
jelenni a gyülekezetekben. Ne legyen bizonytalan akkor sem, amikor el
hangzanak a ma emberének a kérdései: mit tegyek ilyen vagy olyan 
életrelációban? Legyen néki világossága, szakértelme ezeknek a meg
mutatásában. Tehát összegezésként: legyen az evangélikus lelkész szol
gáló lelkületű.

3. A lelkész továbbképzés célkitűzése

Ez természetesen alapvonásaiban azonos azzal, amit az első részben 
mondottam, amelyben megalapozás hangzott el.

Mi az egyház útja, mi a szolgáló egyház teológiája, mi ebben a 
lelkész feladata? Ezt részleteztem a lelkészképzés irányába, és most ez 
hangzik a lelkész továbbképzés irányába is. A lelkész továbbképzés 
kettős szolgálatot végez. Egyrészt: a diakóniai teológiát segíti tovább
fejleszteni. Másrészt: ki-ki meghívást kap, hogy abban vegyen részt, 
tegye azt közkinccsé, hadd alakuljon át a közgondolkodás ilyenné, hadd 
legyen ez a teológia elfogadottá, hadd váljék meggyőződéssé, hadd le
gyen közvéleménnyé. Tehát végzi a lelkészi tudatformálást is, azt, hogy 
ez a teológia elterjedjen és egységessé váljék a lelkészi karban.

Most itt is konkrétan utalok az egyes területekre, amelyeken a lel
kész továbbképzés megvalósul.

1. A lelkésztovábbképzésnek évről évre egyik állandó területe a nem
zetközi problémák áttekintése, fgy például 1976-ban lelkészeink ilyen 
idevágó témán dolgoznak mind a tizenhat egyházmegyében: „Diakóniai 
felelősségünk Helsinki után” . Nyilvánvaló, hogy itt az európai államok 
helsinki dokumentumáról van szó, hogy az enyhülés politikájának a lég
körében az elfogadott nyilatkozatok után mi Európának, s benne az 
európai egyházaknak, köztük a mi egyházunknak is a feladata az eny
hülés politikájának segítéséért, a jó együttműködésért. — A béketéma 
az előző évben így hangzott: „Békés együttműködéssel a béke világa felé” . 
Ekkor még a helsinki konferencia előtt voltak az európai társadalmak. 
Itt arról volt szó, miként lehet segíteni az európai együttműködés kiala
kítását. Ismerni kellett Helsinki előkészítő anyagát, azokat a bizonyos 
„kosarakat”, amelyek egy-egy nagy témacsoportot jelentenek. — 1974-ben 
„Részvételünk a magyar békemozgalomban” címmel dolgoztak lelkészeink 
ezen a területen, amikor a magyar békemozgalom 25 éves jubileumát 
ünnepelte. Ebből is lehet látni — csak három évre megyek vissza —, 
hogyan igyekszünk minden esztendőnek az aktuális, a legfontosabb béke
kérdését megragadni és azt feldolgozni a tizenhat egyházmegye dolgo
zataiban és hozzászólásaiban.

2. Másik ilyen állandó tématerület az egyházi nemzetközi élet átte
kintése, tehát az ökumenikus problémákkal való foglalkozás. Az aktuá
lis feladatot megint az események adják: 1976-ban lelkészeink az Egy
házak Világtanácsa nagygyűlésének a tematikájával foglalkoznak „Nai
robi tanulságai” címmel. Majd előretekintünk a Lutheránus Világszö-
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vetség Daar-es-Salam-ban tartandó 1977-es témafeldolgozásaira: „Jézus 
Krisztus új közösség” címmel. Itt megszólalnak lelkészeink arra nézve, 
hogy mit mondanának el a Lutheránus Világszövetség elkövetkezendő 
nagygyűlésén. Azt kell a lelkészeinknek végiggondolniuk, hogyha ők oda
kerülnének, akkor a Lutheránus Világszövetség nagy fórumán mit tud
nának elmondani egyházunk tanításából úgy, hogy abból a világ luthe- 
ránusságának nagy családja profitáljon. 1974-ben a magyar ökumené kér
déseivel is foglalkoztunk. Tehát az ökumenét nemcsak világméretben 
tekintettük át lelkészeinkkel, hanem ugyanakkor itt, magyar földön is. 
A cím ez volt: „Összekötő és akadályozó tényezők a hazai ökumenizmus 
területén.” Azt tanulmányoztuk, hogy a magyarországi katolikus, refor
mátus, evangélikus, szabadegyházi, ortodox egyház stb. miként él együtt, 
és miként találja meg, vagy nem találja meg az ökumenikus hangvételt 
az egyházközi relációban.

3. Harmadik, állandóan ismétlődő nagy területe a lelkész tovább
képzésnek: „Részvételünk népünk, társadalmunk feladataiban.” Ezt is 
az évenkénti aktualitás aspektusából dolgozzuk fel. így, amikor 1975-ben 
a felszabadulás 30. évét ünnepeltük, akkor a téma ez volt: „Mit jelent 
a felszabadulás népünk és egyházunk életében?” Vagy másik téma: „Tár
sadalmunk továbbfejlődésében való részvételünk a diakóniai teológia 
alapján.” Ezzel lelkészi karunk azt a feladatot végezte el, hogy miköz
ben a társadalom fejlődik, fejlettebb szocialista társadalommá válik, ho
gyan tudjuk ennek a viszonyai között erkölcsi segítségnyújtással támo
gatni rendszerünket.

1974-ben kiemelkedő téma volt „Az emberi jogok realizálódása al
kotmányunkban és társadalmunkban” . Az emberi jogok ENSZ-ben való 
elfogadásának volt ekkor jubileuma, és nemzetközi relációban is igen 
nagy problémát jelentett az emberi jogok feldolgozása; éppen ezért a 
lelkészi kart végiggondolkoztattuk ezen a témán. Segítettük társadal
munkat részletkérdések kidolgozásában is. Például: „Feladataink társa
dalmunk népesedéspolitikájában” . Vagy: „Szolgálatunk az urbanizáció 
folyamatában”.

4. Negyedik témakör, amely évről évre ismétlődik, tehát ebben is le
het látni a lelkészképzés tudatformálásának a stratégiájából valamit — 
egyházunk belső egységének a kérdése. Ennek sorában az 1976-os téma, 
amin most dolgoznak lelkészeink, így hangzik: „Mire nem felelt még 
diakóniai teológiánk?” Itt is lehet látni, mennyire hívunk mindenkit arra, 
hogy vegyen részt teológiánk építésének szolgálatában, hogy ez közös 
kincsünkké legyen. A másik téma: „Szektás gondolatok jelentkezése gyü
lekezeteinkben” . Fel akarjuk venni a harcot a sorainkban levő helytelen 
nézetekkel úgy, hogy meggyőzzük egymást, a jobbat akarjuk megmu
tatni, és hívogatni akarunk a követésére. 1975-ben ez az idevágó téma 
így hangzott: „Egyházunk belső egysége és közösségtudatának tovább
építése”. Míg a korábbi korszakokban éppen az individuális beállítottság 
miatt elterjedt volt a partikularizmus, a provincializmus, addig most meg 
lehet figyelni az egyház belső egységének a kialakulását teológiában is, 
de az együttlépésben is, a közös magatartásban is.

5. Egyik igen döntő feladata a lelkésztovábbképzésnek az igehirde
tés területe. Ez olyan nagy téma, hogy erről külön is lehetne és kellene 
beszélni, most azonban ez nem fér ebbe a gondolatmenetbe, tehát csak 
felsorolom a témákat. — 1. A lelkészi munkaközösségi összejöveteleken 
szerepel igehirdetés a lelkészek számára. Az úrvacsoraosztás során el
mondott igehirdetésben vagy bevezető áhítatban ez a lelkészevangelizá- 
ció igényével jelenik meg. — 2. A Lelkészi Munkaközösségekben mindig
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van homiletikai feldolgozás, amikor kollektív munkával akarjuk elvé
gezni egy-egy előttünk álló vasárnap textusának a feldolgozását. — 3. A 
Lelkészi Munkaközösségek előírt témáiban mindig van homiletikai tár
gyú téma, s általában gyakorlati teológiai téma. Például 1975-ben: „Kor- 
társ prédikál a kortársnak”. Vagy 1974-ben: „Hogyan teljesítsük igehir
detésünk politikai feladatát?” Van ilyen? Igen, van! Éppen erre adtak 
választ lelkészeink. De elővettük a részletkérdéseket is, például: „Mit 
tudunk mondani a koporsó mellett?” Ez a temetési igehirdetés szolgá
lata. Vagy: „Az esketéssel kapcsolatos feladataink”. A korábbi évben 
áttekintettük a keresztelési igehirdetésnek a feladatát, vagy a lelkipász
tori látogatásnak a problémáit.

6. Másik összefoglaló terület az aktuális egyházi kérdések feldolgo
zása. 1976-ban ilyen téma is van: „Mit jelent ma a két fillér egyházunk
ban?” Ez tehát az anyagi kérdést, hogy úgy mondjam, Isten pénzügyeit 
veti fel. Egyrészt, hogy milyen a gyülekezet áldozatkészsége, másrészt, 
hogyan történik az egyház munkásairól a gondviselés. Résztémák: „Fo
kozott felelősség öregjeinkért” . Ez az öreggondozás, a gyülekezeti dia- 
kónia kereteiben végzett szolgálat. Vagy a kübernetikához tartozik, tehát 
az egyházkormányzáshoz ez: „Lelkészi munkaerő-gazdálkodás egyházunk
ban” . Igen aktuális feladat. Vagy 1975-ben ilyen téma volt: „Üjabb fel
adataink szórványainkban” . A munkaerő-gazdálkodás is és a szórvány
gondozás is lényegében összefügg: a tervezést jelenti, esetleg gyülekeze
tek összevonását, vagy a szolgálat racionalizálását, célszerűbb beosztását.

Ezzel csak példákat hozok fel és szemléltetem azt, hogy a lelkész
továbbképzés milyen koncepció jegyében valósul meg. Még mélyebbre 
vezetne, ha további évekre visszafelé is be tudnám mutatni ugyanezt a 
logikát, hogy lényegében milyen témákkal foglalkoztunk és foglalkoz
tattuk a magyar evangélikus lelkészi kart, hogy tovább fejlesszük teoló
giánkat és magatartásunkat.

összefoglalás: Lelkészképzésünk és lelkésztovábbképzésünk célkitű
zései, mint láttuk, egységes mederben futnak. Utunk teológiáját tanítjuk, 
tanuljuk, műveljük, szolgáljuk, fejlesztjük. Erre a célra összpontosítja 
egyházunk szellemi erejét minden más tanulmányi munkában. Végzünk 
ökumenikus tanulmányi munkát különböző ökumenikus fórumokon való 
megszólalás céljára, van a Keresztyén Békekonferenciában tanulmányi 
szolgálatunk, az Egyházak Világtanácsában, a Lutheránus Világszövetség
ben, vannak teológiai szakcsoportok, ahol a teológia egyes ágai iránt 
érdeklődő lelkészek folytatnak továbbképzést. De a tanulmányi munka 
egésze, tehát az egyház szellemi erőfeszítéseinek a teljessége egy meder
ben halad, vagyis utunk teológiáját fejleszti, építi, gyümölcsözteti, nép
szerűsíti tovább. Ennek a célkitűzésnek a jegyében fognak lezajlani az 
1976. évi országos lelkészkonferenciák.

Ennek a teológiának a kialakítása és továbbfejlesztése most már 
látható előttünk. Egyháztörténelmi jelentőségű esemény! A szocialista 
társadalom körülményei között élő ember számára dolgoztuk ki átfogó 
teológiai koncepciónkat, rendszerünket. Ez a teológiai rendszer a válasz 
Isten aktuális kérdésére, hogy ̂ hogyan realizáljuk a Krisztus-követést 
most, az új feltételek között. Ennek a teológiának a tanulására, meg- 
szeretésére, a szívüggyé válására hívunk minden teológust, jövendő lel
készt, és minden szolgálatban álló lelkésztestvért.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Együtt járva a szolgálat útján
Esperesi székfoglaló. Elhangzott a Győr-Soproni Egyházme
gye 1976. március 11-én Mosonmagyaróváron tartott rendkí
vüli közgyűlésén.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bizalmat, mellyel újból meg
ajándékoztak. Mert bizalom kérdése a jelölés és ajánlás, bizalom kér
dése a jelölt elfogadása, és kiváltképpen bizalmi kérdés a jelöltre adott 
szavazat. Ez a bizalom esperesválasztás esetében hármas gyökerű. Mivel 
az esperes a püspök első számú munkatársa, a jelölésben és ajánlásban 
eleve benne van a püspök előlegezett bizalma. Mivel ezt a jelentős egy
házi tisztséget nem kinevezés, hanem választás útján töltjük be, a le
adott szavazatok mögött joggal érezzük az egyes gyülekezetek bizalmá
nak felénk fordulását. Erről azért merek ily nyíltan és őszintén beszélni, 
mivel értesülésem szerint néhány helyen a szavazólap szabályszerű kitöl
tése előtt előbb hangot kapott a bizalom — mégpedig a hívek ajkán. De 
a szóban levő bizalomnak van egy harmadik ága is. Az esperes nemcsak 
a püspök első számú munkatársa, hanem egyben megyei szinten az egy
házmegye képviselője és szószólója az illetékes állami szervek viszony
latában. Az a meleghangú levél, melyben Kovács István egyházügyi titkár 
úr a választás eredményének hivatalos közlése után csakhamar köszön
tött, és az a körülmény, hogy rendkívüli közgyűlésünket személyes meg
jelenésével megtisztelte, a bizalom és megbecsülés nyilvánvaló jele és 
biztosítéka.

Elnöktársammal együtt hálásan köszönjük a gyülekezetek egyhangú 
bizalmát, és az abban rejlő elkötelezést Isten kegyelmében bízva mind
ketten vállaljuk. Ugyancsak köszönjük egyházi és állami felsőbbségünk 
előlegezett bizalmát, és válaszként felajánljuk munkatársi hűségünket 
egyházunk és népünk javára gyülekezetben és társadalomban végzendő 
jó szolgálatra.

Mivel nem új emberként jövök, mai előterjesztésem célkitűzése és 
szándéka nem a programadás az előttünk álló évekre vonatkozóan. Még 
csak nem is székfoglaló. Akit megválasztanak magasabb egyházi tiszt
ségre, nem kap nagyobb és rangosabb széket, hanem nagyobb munka
kört és nagyobb felelősséget. Ebben a vonatkozásban is áll Urunk szava: 
„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sóikat bíztak, attól 
többet kérnek számon.” Lk 12,48.

Nem kell új program, mivel az egyház örök programja és feladata 
adva van. Idei konfirmandusaink közül elmondja majd valamelyik: Az 
egyház feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, kiszolgáltassa a szent
ségeket, és szolgáljon szeretettel minden embernek. Ilyen egyszerű, és 
egyben ilyen nehéz is az egyház örök programja gyülekezetben és egy
házmegyében: prédikálni, keresztelni, úrvacsorát osztani, és szeretettel 
szolgálni minden embernek.

Nem kell új utat keresni, mivel azt hosszú és szívós keresés után 
megtaláltuk: a Jézus Krisztus szeretetével és alázatosságával szolgáló 
egyház útját. A 16 egyházmegye Egyházi Vezetőségünk bölcs és felelős 
irányításával végzi szolgálatát. Együtt menetelve és gondolkodva, a hit 
és szeretet teljes egységében és egyetértésében, a közös munkából ránk 
eső rész becsületes vállalásával, és egyben egész népünkkel teljes sors
közösségben. Minden egyházmegye a Magyarországi Evang. Egyház egé
szének egyik tagja — a Győr-Soproni egyházmegye is —, és egyetlen tag
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sem mondhatja a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Mert ez az indi
vidualista gyülekezet- és egyházszemlélet az első lépés a szektásodás felé.

Nem kell új program, csupán új szív kellene. Papi keblekbe ugyan
úgy, mint híveinknek. Az a bizonyos hússzív, mely a Szentlélek tüzében 
megtisztulva és felhevülve, hitben, reménységben és szeretetben meg
újulva, örömest vállalja az örök programot új szívvel. Elsősorban hús
szív kell az egyháznak a hagyományos kegyesség gyakorlásában meg
fáradt, normális üteméből ki-kizökkenő szíve helyébe. Jó, hogy az egy
háznak is van szívspecialistája. Róla mondja Jézus tanítványainak: 
„mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentleiket azoknak, akik kérik 
tőle.” Lk 11, 13. Álljunk rá erre a jézusi ígéretre, hogy a jövőben sok 
mindent jobban végezzünk — új szívvel.

1. Jobban kellene prédikálni! Az az igehirdetés, mely a hallgatót 
valóban el is éri, célba talál — mindig időhöz és térhez kötött. Nem 
létezik egy-egy textusról készült, minden időkre érvényes eszményi pré
dikáció. Nem lehet a 20-as vagy 30-as években elhangzott jó prédikáció
kat felmelegíteni! Az igehirdetőnek meg kell birkóznia a Szentírás és 
az adott helyzet alapján a textus olyan értelmezéséért, mely itt és ma 
valóban eljut a címzetthez. Ehhez valóban új szív kell, mely nem sajnál 
időt, fáradságot és energiát, hogy jó lélekkel elmondhassuk: Ezt mondja 
a Lélek itt és most a gyülekezetnek!

A nemrég 92 éves korában elhunyt Stáhlin püspök az egyház meg
újulását a liturgikus megújulásban kereste. Ma egyesek máshol keresik 
a kiutat és megoldást. Beat-misékkel és az istentisztelet egészen kötet
len formájával kísérleteznek. Alkalmi sikerek talán elérhetők elsősor
ban a fiatalság körében, gitárral, citerával és dobpergéssel, de ez alig
hanem kétes siker. Nem oldja meg a kérdés gyökerét. Komoly egyházi 
körökben arra intenek, hogy ne szakítsunk meggondolatlanul és köny- 
nyelműen az atyák istentiszteletével, mivel a „klasszikus” istentisztelet 
elég rugalmas és változatos, ha helyesen értjük és értelmezzük a hagyo
mányos liturgiát. Ha új szívvel végezzük és megújult lélekkel kapcsoló
dunk abba bele. Az istentisztelet mindenfajta megújításának alapja és 
értelme az a tény, hogy maga Jézus ott van közöttünk.

Jobban kellene prédikálni! Ezt azért említem legelső helyen, mivel 
az ige és prédikáció egyháza vagyunk. Ez a tény számokban is kifejező
dik. Csupán istentiszteleteken és felnőttek bibliaóráján közel 5000 prédi
kációt kap egyetlen évben megyénk evangélikus lakossága. Ez az 5000 
igehirdetés nemcsak hitet erősít és vigasztal, nemcsak int, fedd, buzdít 
és eligazít jól viagy rosszul, hanem egyben formálja is az evangélikus 
ember tudatát és közgondolkodását.

2. A nemrég indult új esztendő egyik legszebb és legjelentősebb egy
házi ajándéka a teljes Biblia, a mai ember szájába és gondolatvilágába 
illő új fordításban. Örvendetes, hogy híveink oly lelkesen vásárolják, 
mint a reformáció korában bibliás őseink, és mint mai képviselői annak 
a nézetnek: Hol Bibilia a házban nincs, hiányzik ott a legfőbb kincs! 
De ezt a legfőbb kincset az igehirdetés szolgálatával a Szentíráshoz kö
tötten, ugyanakkor az új világban élő és új úton járó egyház tagjai 
számára kell gyümölcsözően megszólaltatni. Mert jóllehet az evangé
lium nem más ma, mint régen, de az a világ, melyben a magyar evan
gélikus ember új fordítású bibliáját olvassa és forgatja, egészen más 
mint Jézus és Pál apostol korában, sőt lényegesen más, mint még az 
egyházi atyák és Luther korában. Az sem túlzás, hogy egészen más, 
mint még a század elején. És ebben az egészen más világban, mely 
formálta és egyre jobban formálja az emberek tudatát és életstílusát,
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hangzik el egyházmegyénk területén közel 5000 prédikáció évente. Akik 
a szószék alatt ülnek, nemcsak azt tudják és látják, hogy mi történik 
falujukban, hanem azt is, hogy mi történik a nagyvilágban. Ez a körül
mény döntően meghatározza gondolkodásukat, érdeklődésüket, élet- és 
világszemléletüket, sőt még a köznapi és vasárnapi életrendjüket is. 
Ezeknek tudatában kell nekünk megszólaltatni Isten mai üzenetét. Mert 
jobban prédikálni csak az tud; aki ennek az egészen új világnak 
az emberével együtt gondolkodik és együtt érez, és éppen ezért Isten
nek az emberiséggel való történetének mai szakaszán az írás üzenetét 
nemcsak nyelvezetében, hanem értelmezésében, tartalmi vonatkozásai
ban is képes lesz korszerűen, segítséget és eligazítást jelentő módon 
megszólaltatni. Ez oly nagy és kemény feladat, hogy a „Jobban kell 
prédikálni” elé elengedhetetlenül odakívánkozik az is, hogy jobban és 
többet kell imádkozni!

3. Közgyűlésünk tagjai hetilapunk egyik számában már kaptak egy 
kis kóstolót abból az előadásból, melyben egy neves tudós az EVT leg
utóbbi világgyűlésén részletesen elemzi az emberiség mai helyzetét, 
megoldásra váró gazdasági, társadalmi, szociológiai, politikai és etikai 
problémáit és azok összefüggéseiben az emberiség jövőjét. Az előadó 
úgy véli, hogy az emberiség hajója, fedélzetén első és harmadosztályú 
utasokkal, szemlátomást egy jéghegy felé sodródik, melynek öt kiugró 
csúcsa van. Ötféle fizikai veszedelem, mely az ember túlélését komo
lyan veszélyezteti. Egyik a népességrobbanás, melyet többek között az
zal igazol, hogy a jelenleg 400 milliós Afrikának 20 év múlva 800 millió 
lakosa lesz. Az élelmiszer- és nyersanyagkészlet (olaj, szén stb.) elég
telensége, végül a környezetszennyeződés és a háború. A kényelmes 
elsőosztályú fülkében utazók vagy nem hallják, vagy talán nem is 
akarják hallani a vészszirénát, mely arra figyelmeztet, hogyha elkezd 
süllyedni a hajó egyik vége, elmerül az egész hajó, függetlenül attól, 
hányadik osztályon utaztunk. És mikor ebben az egyházi képviselők 
előtt elhangzott igen komoly előadásban utalás történt arra is, hogy 
teológusoknak más tudományágak képviselőivel együtt újból át kell 
gondolniuk a keresztyén etikát, máris választ kaptunk arra, hogy mi 
köze mindennek igehirdetésünk korszerűségéhez és megújulásához? Elő
adása befejező részében a világtávlatokban gondolkodó tudós forradalmi 
változások szükségességét hangsúlyozza egyrészt az embernek a Földhöz, 
másfelől az emberek egymásközti viszonyában.

Az LMK-ban, ahol immár évek óta a jó igehirdetés kérdésével vias
kodunk, helyénvaló lesz szintén ilyen távlatokban gondolkodni!

4. Jobban kell tanulmányozni és sokféle összefüggésében gyökeresen 
megvizsgálni gyülekezet és egyház anyagi helyzetének biblikus és mai 
történeti hátterét. Nemcsak prédikálni kell korszerűen, adakozni is kor
szerűen kellene. Hogy ez mit jelent gyakorlatilag, számokban kifejezve, 
arról irányelveket kaptunk egyik püspöki körlevélben, és a legutóbbi 
esperesi vizitáció során nyíltan beszélgettünk, sőt előrevivő határozato
kat is hoztunk a lelkész helyi javadalmát illetően. Ügy láttuk, hogy a 
presbiterek túlnyomó többségükben értik ezt a kérdést, mi pedig pró
báljuk őket és a helyi nehézségeket megérteni. Az egyházi sajtó sokat 
foglalkozott és foglalkozik egyházunk anyagi helyzetével, mi is állan
dóan napirenden tartjuk, mivel híveink ebben a vonatkozásban alapos 
átnevelésre szorulnak. A „sok az aratnivaló, de kevés az arató” egyre 
nyilvánvalóbb valósága szintén jó tanítómesternek bizonyul. Jó néhány 
ütemmel lemaradtunk a világi dolgozók anyagi megbecsülése mögött, 
pedig a gyülekezet munkása is méltó az ő bérére. Nemcsak azért, mivel
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munkaideje nem csupán az oltárnál és szószéken töltött időből tevődik 
össze, és nem is csupán azért, mivel családja van, kinek nincs árenged
ménye a különböző üzletekben. A fentebb vázolt korszerű prédikáció 
elkészítése munka a javából, Isten üzenetének meghallása és tovább
adása az emberiséggel való történetének adott helyzetében, mindig belső 
vívódás és lelki feszültség áldott gyümölcse. Ezen túlmenően pedig min
den időkben találó és helytálló Luther mondása: Munkád legyen imád
ság, és imádságod legyen mindenkor komoly munka!

5. Jobban kell felfigyelnünk egyházunk Szeretetszolgálatának Győr- 
Sopron megyei munkaterületére. Diakóniai szolgálatunk egyházme
gyénk keretén belül igazolja-e azt a szép és igaz állítást, hogy az egyház 
nemcsak prédikál, hanem szeretettel szolgál minden embernek?

Az átlagos emberi életkor kitolódásával és a család életrendjének 
jelentős megváltozásával sokféle lehetőség és elkötelezés adódik a gyü
lekezeti diakónia áldott szolgálatához, mivel sok a magányos öreg és 
erőtlen közöttünk. A puszta meglátogatásuk és meghallgatásuk is jó 
szolgálat. A szolgáló élet néma bizonyságtétele olykor több a legjobb 
prédikációnál! Valóság-e egyházmegyénk életében, vagy csak amolyan 
szólás-mondás, hogy az egyház szeretettel szolgál minden embernek?! 
Minden embernek, adott esetben nemcsak a gyülekezet tagjának.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa egyik budapesti gyűlésén a 
„fakanálról” szóló régi tanmesére utalva egyik felszólaló az öregkor 
helyzetének felmérését sürgette. Az öregekkel való törődést mindennapi 
életünk egyik legfontosabb teendőjének mondotta. A gyülekezeti és tár
sadalmi diakónia felelős gyakorlásával teljes szinkronban vagyunk szo
cialista államunk családvédelmi politikájával, mely többek között számol 
a társadalom összefogásával és, az egyházak diakóniai segítségével is.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az intézményes 
diakóniáról is van komoly és örvendetes mondanivalónk. Nyilván öröm
mel és megnyugvással olvasták híveink az Evangélikus Életben meg
jelent tájékoztatást, hogy győri Szeretetházunkban a központi fűtés be
vezetése már a tervkészítés stádiumában van, és hogy az intézetet kor
mányzó igazgatótanács Bárány Gyula espereshelyettes bölcs és józan 
irányításával összehangoltan és jól működik. Az intézet fontosságáról 
és jövőjéről sokat mond az a 30 kérvény, melyet hely hiányában egye
lőre nem lehet kedvezően elintézni. — A szocialista államokban élő 
egyházak igen jelentős anyagi és erkölcsi támogatást kapnak állam és 
társadalom részéről, hogy diakóniai szolgálatukat jól és eredményesen 
végezhessék gondozásra szoruló gyermekek és öregek között. Ennek 
beszédes példája, hogy Győrött pl. egyik üzem dolgozói társadalmi mun
kával kijavítják az épület tetőzetét, rendbehozzák az intézet udvarát és 
kertjét, a szomszédos iskola tanulói pedig virággal és énekkel köszöntik 
a gondozottakat. Gyülekezeteink pedig a vasi egyházmegye népével 
együtt jelentős pénz- és természetbeni adományukkal hordozzák és tá
mogatják ezt a szolgálatot.

De ehhez a munkához nemcsak megfelelő épület és megfelelő számú 
lakószoba, nemcsak pénz és naponként feltöltésre váró anyagraktár kell, 
hanem az étellift és a központi fűtés ügyének örvendetes megoldásán 
túl elsősorban kell a munkaerő. A diakóniai lelkűiéitől fűtött megfelelő 
ember. Ebben a vonatkozásban országos viszonylatban is új korszakot 
nyit egyházunk intézményes diakóniájának történetében a Magyaror
szági Evangélikus Egyház diakóniai tanfolyamának ez év őszére terve
zett beindítása. Az a reménységünk, hogy ez a tanfolyam megoldja
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ezen munkaág részére a szakképzett és minden tekintetben megfelelő 
munkaerő biztosítását. Arra kérem mai közgyűlésünk tagjait, adják hí
rül az otthoni gyülekezetnek, hogy lányokat és fiúkat hívunk diakóniai 
szolgálatra!

6. Jobban, bölcsebben és reálisabban kellene gazdálkodnunk a ren
delkezésre álló lelkészt munkaerővel. E kérdéssel egyik munkaközösségi 
gyűlésünkön foglalkozunk majd részletesebben, néhány szempontra 
mégis már most hadd hívjam fel a közgyűlés szíves figyelmét.

Amilyen örvendetes, hogy egyházmegyénkből való 4 teológus is ké
szül a lelkészi pályára, ugyanolyan aggasztó, hogy velem együtt jó né
hány lelkész elmúlt, vagy rég elmúlt már 60 éves, sőt a fiatalabb kor
osztályhoz tartozók között is akad betegeskedő. Már pedig köztudott, 
hogy ezt a szolgálatot rossz szívvel, vagy az apostolok megfáradt lován 
nem lehet jól végezni. Nem véletlen, hogy Pál apostol ennek a munká
nak a terhéről beszél.

Adott helyzetünkben nem érvényesül az egynlő teherviselés elve. 
Az- elmúlt évben 417 gyermeket kereszteltünk és 465 embert temettünk. 
Mindkét fajta szolgálat fele az egyházmegye négy legnagyobb lélek
számú gyülekezetére esik. Ez nemcsak munkában, fáradságban és erőbe
vetésben, hanem anyagi juttatásban, tehát pénzben is igen nagy arány
talanság.

Adott helyeztünkben a rendelkezésünkre álló munkaerő arányos, 
reális és józan irányítása sem érvényesül. A nehéz és sűrűn elágazó 
helyekre kellene a friss és fiatal erő, a csendesebb helyekre az idősebb 
ember, de mivel a nagy és sok munkát jelentő helyek általában a „jobb” 
helyek, máris benne vagyunk a zsákutcában.

Jól tudom, hogy van ennek a kérdésnek egy mélyebb teológiai és 
hitbeli háttere és gyökere, mely nem fejezhető ki számokban, életkor
ban, emberi erőben, inkább a pásztor és nyáj képletében, maholnap 
mégis kénytelenek leszünk e kérdést komolyan elővenni és mélyebben 
elemezni. Megfelelő rugalmas intézkedésekkel elébe kellene dolgozni 
annak, hogy az egyéni és gyülekezeti érdek alárendeltje a közegyházi 
érdeknek. Az egyház mennél eredményesebb szolgálata alapvető és ész
szerű követelményeinek.

7. Jobban kell látni, figyelemmel kísérni, keresztyén hitünk és fele
lősségünk fényében elemezni világ és emberiség mai helyzetét. Ez az 
egyház politikai diakóniájának világtávlatú hatalmas területe, tele fe
szültségekkel, megoldást sürgető súlyos feladatokkal, melyek a nagy 
egyházi világszervezetek nemzetközi találkozóin, hazai és külföldi öku
menikus összejöveteleken újra meg újra előkerülnek.

Az egyházak legutolsó ilyen világméretű találkozójára múlt év 
decemberében került sor Nairobiban, ahol a „Krisztus megszabadít és 
egyesít” c. központi előadás megvitatása és felbontása során élesen ki
rajzolódtak világ és emberiség mai helyzetének alapvető kérdései. Egyik 
sajtótudósító ezekben foglalta össze Nairobi tanulságait. Az ökumené, 
a különböző egyházak nemzetközi tömörülése és együttműködése, ismét 
valamivel nemzetközibb, globálisabb és színesebb lett. Fehérek és színe
sek, férfiak és asszonyok a 6 főből álló elnökségben. Egy jottányit sem 
engednek hit és élet, bizonyságtétel és szociális elkötelezés oszthatat
lan egységéből. A faji megkülönböztetés elleni eddigi küzdelmét válto
zatlan határozottsággal folytatja az Ökumené. A népességrobbanás fé
lelmetes lehetőségére utalva — 15 évenként 1 milliárd fővel szaporodik 
az emberiség a mostani születési arányok alapján — az egyes földré
szek képviselői egy világméretű forradalmi változást követeltek a mai
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emberiség gondolkodásában, életstílusában, a jóléti társadalom igényei
nek méretezésében. Arra is hangsúly esett, hogy egy igazságos világ 
nem jelent csupán más nemzeti célkitűzéseket, hanem egyben az egész 
világ gazdasági rendjének alapvető átformálását.

Ma az egyházak nagy világgyűlései, akárcsak az ENSZ egy-egy köz
gyűlése, azt tükrözik, hogy Üj-Delhi óta fokozatosan nőtt és nő a har
madik világ súlya. Ez a nagy változás tárul szemünk elé az ilyen gyű
lésekről készült fényképfelvételeken. Olykor a tv képernyőjén is látni 
ebből valamit. Az ember önkéntelenül is a pünkösdi gyülekezet össze
tételére gondol: Pártusok és médek és elámiták.. .  De e nagy változást 
az is igazolja, hogy miről beszélnek a Harmadik Világ képviselői és 
hogyan beszélnek a központi témáról: Krisztus megszabadít és egyesít! 
A hozzászólók listáján háttérbe szorul Európa és Észak-Amerika, mivel 
ők kérnek szót. És amiket mondanak, az olykor igen kínos, szinte döb
benetes.

Van, aki teológiai megfontolásokból bírálja és helyteleníti a nemzet
közi élet politikai, társadalmi és gazdasági gócainak ilyen őszinte és éles 
feltárását a Krisztus által lett megszabadításban hivő emberek egyházi 
gyűlésén. Ez hangot is kapott egyik kiküldött felszólalásában. „Többen is 
úgy érezzük — mondotta —, hogy a szociális és politikai felszabadu
lásért való fáradozásban erősen háttérbe szorul az evangelizáció. Ez a 
nagygyűlés — így folytatta — igen figyelmesen hallgat az elnyomottak 
kiáltására. De halljuk-e azok kiáltását is, akik elvesznek!” Ez tipikus 
megnyilatkozása annak a teológiai gondolkodásnak, mely a világ és 
emberiség sorsának alakulását egy légmentesen elszigetelt belső körből 
szemléli. Ez a gondolkodás nem vallja és vállalja az egyház tevékeny 
felelősségét a világért, amiben pedig ma már minden keresztyén fele
kezet egyetért.

Hazai egyházunk teológiai gondolkodásával és egyházi szolgálatának 
távlataival nem szorul meg ebben a belső körben. Mi a diakóniai teoló
gia fogalmában összesűrített teológiai felismeréseinkkel itthon is, öku
menikus síkon is jó lelkiismerettel vállaljuk a politikai diakóniából ránk 
eső részt. Ebből az alapállásból nem mernénk azt állítani, hogy mind
az, amiről a harmadik világ képviselői érthető módon igen szenvedélye
sen szólnak és ami szinte naponként megoldást sürgető társadalmi és 
politikai kérdésként elénk kerül, nem az egyház asztala. Nagyon is az 
egyház asztala, ha komolyan engedelmeskedik Isten igéjének, komo
lyan veszi a felebaráti szeretet királyi törvényét és nem kegyes szólam
ként beszél arról, hogy Krisztus megszabadít és egyesít. És itt hadd 
mondjam el Grüber prépost esetét, ki annak idején a sárgacsillagosok 
mentőangyala volt nagy szenvedések árán.

Egyik nap közte és a hírhedt Eichmann között a következő pár
beszédre került sor: „Önnek nincsenek zsidó rokonai, egészen felesleges 
a kiállása ezekért az emberekért. Ügy sem hálálja meg senki. Egysze
rűen nem értem magatartását.” Grüber így válaszolt: „Nyilván ismeri 
a Jeruzsálem és Jerikó közti utat? Egyszer egy leütött és kifosztott zsidó 
feküdt porban és vérben ezen az úton. De jött egy samaritánus és kö
nyörült rajta, jóllehet fajilag és vallásilag magas és vastag választófal 
ékelődött közéjük. És ennek kapcsán mindnyájunk címére kiment a jé- 
zusi felhívás: Eredj el és Te is hasonlóképpen cselekedjél!” Nos, többek 
között ezért az egyház asztala a társadalmi és politikai diakónia, mely 
napjainkban elszántan küzd a faji megkülönböztetés ellen. Mert ha fenti 
példázat előkerülésekor csupán az a mai mondanivalónk, hogy Jézus 
Krisztusban nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad,
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mivel Ő lerontotta a közbevetett válaszfalat — énekeljük el befejezésül 
lelkesen: Nincs Krisztusban Kelet, N yugat..., akkor hasonlóképpen 
mit sem cselekedtünk. Akkor nem állunk sem az irgalmas samaritánus, 
sem a többiek mögött, akik a diakóniai szolgálat olykori kockázatát is 
vállalva, hasonlóképpen cselekedtek. Legkevésbé pedig Jézus mögött!

Egyházunk immár jó ideje világosan és határozottan körvonalazta 
álláspontját a politikai diakónia vonatkozásában. Ennek részletes kifej
tése minden presbiter kezébe került: „Tovább a diakónia útján” c. ki
adványunkban, melyet presbiteri gyűléseken közösen megbeszéltünk és 
vállaltunk. Abban többek között kijelentjük, hogy mi evangélikusok 
egyértelműen a szocializmus mellett vagyunk, annak építésén honfi
társainkkal együtt jó meggyőződéssel fáradozunk. A szocializmus és a 
béke a mi tudatunkban elválaszthatatlanul összetartozik és a kettőért, 
a kettő megvalósításáért jó reménységgel, kitartó munkával és jó lelki
ismerettel fáradozunk. Ez egyházunk mai politikai diakóniájának egyik 
alaptézise, melyben az is benne van, milyen nagyra értékeljük a helsinki 
záródokumentumott, és elkötelezettnek érezzük magunkat, hogy az abban 
foglalt elveket a magunk területén nemzetközi kapcsolataink során ér
vényesítsük. Külön öröm számunkra, hogy a hazai rk egyház élén leg
utóbb történt igen jelentős személyi változás kapcsán a sajtónak adott 
nyilatkozatában dr. Lékai László érsek-prímás többek között ezeket 
mondotta: „Helsinkit mi, hívők is mérföldkőnek tartjuk földrészünk, de 
azon túl az egész emberiség életének újkori történetében.” Helsinki szel
lemében szolgálunk és gondolkodunk egyházmegyei keretek között is. 
Az új esztendő első lelkészértekezletén pl. közel 3 óráig foglalkoztunk 
igen élénk eszmecsere keretében ezzel a témával: „Diakóniai felelőssé
günk Helsinki után”. A politikai diakónia vállalása és gyakorlása mö
gött nemcsak az a ma már világszerte elismert teológiai felismerés áll, 
hogy az egyház felelős a világért, sorsának alakulásáért, hanem az az 
általános felismerés is, hogy a világ mai helyzetében felelősen gondol
kodó ember nem élhet politikai döntés és állásfoglalás nélkül. Bármi
lyen szépen is hangzik a 2. világháború utáni közismert bűnbánati nyi
latkozat az egyház ajkán: „Vádoljuk magunkat, hogy nem voltunk bát
rabbak a bizonyságtételben, hűségesebbek az imádkozásban, örvende- 
zőbbek a hitben és forróbbak a szeretetben” , súlyos történelmi szituá
ciókban ennél jóval szebb és több a határozott szó, a nyílt színvallás és 
a bátor tett. Ne utólag vádoljuk magunkat, hanem itt és most ismerjük 
fel felelősségünket és elkötelezettségünket!

Rendkívüli közgyűlésünk tagjai a gyülekezeti, intézményes, társa
dalmi és politikai diakóniát nem Nairobiban és Helsinkiben gyakorol
ják, hanem magyar hazánkban. A politikai diakóniát nemzetközi szinten 
egyházunk püspökei: D. Káldy Zoltán püspök-elnökünk és a köztünk 
mindnyájunk örömére jelenlevő D. Dr. Ottlyk Ernő püspök úr gyako
rolja egyházunk képviseletében az LVSZ-ben, az EVT-ben, az EEK, a 
KBK és más nemzetközi egyházi, társadalmi szervezetek keretében. Er
ről egyházi sajtónkban újra meg újra részletes tájékoztatást kapunk.

Lelkészek, felügyelők, gondnokok és presbiterek nem Nairobiba és 
Helsinkibe kapnak meghívást, hanem ezekben a napokban a Hazafias 
Népfront helyi szervezetének gyűlésein jelennek meg. Szívből örülünk, 
hogy a társadalmi mozgalmakban és szervekben igénylik szolgálatunkat, 
törekszünk is arra, hogy egész népünkkel együtthaladva, segítsük népünk 
boldogulását, békéjének biztosítását és a fejlett szocialista társadalmi 
rend építését. Ez úgy lehetséges, ha azt keressük, ami összeköt és né
pünkkel teljes sorsközösséget vállalunk a jövőben.
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Előterjesztésem utolsó pontjában szeretnék visszatérni annak leg
elején említett új szívhez és lélekhez. Dr. Ottlyk Ernő püspök úr is szólt 
ezekről az Északi Kerület presbitériuma elé terjesztett őszi jelentésé
ben. Többek között ezeket mondta: „Jézus Krisztus áll előttünk, aki egy
szerre ura életünknek és halálunknak.. . Tőle tanuljuk az isten- és 

 emberszeretet nagy parancsolatát. Ö maga adjon nekünk ebben a szol
gálatban új szívet és új lelket, hogy általa megerősödjünk az új em
berben, aki akaratát követi itt és most az emberek szolgálatában és 
a társadalmi haladás szolgálatában. Ennek a feladatnak a nagyszerű
sége vegye el a passzivitást, megfáradást, s adjon friss lendületet a 
szolgálatban.”

Rendkívüli egyházmegyei közgyűlésről lévén szó, nem térek ki 
az egyes gyülekezetek konkrét személyi, anyagi, tárgyi és más problé
máira, pedig jól tudom, hogy azok egyik-másik esetben komoly gondot 
jelentenek. Őszinte, nyílt és testvéri megbeszélésükre nyilván marad 
még idő és lehetőség mai együttlétünk alkalmával.

Közismertnek, sőt iránymutatónak és elkötelezőnek tartom mind
azt, amit immár több mint 20 éve az egyházmegyei közgyűlések elé 
terjesztettem és munkaközösségi üléseken egyházmegyénk lelkészei 
előtt töretlenül képviseltem.

Beköszöntőm utolsó mondatait a „tovább” és a „jobban” fogal
mába szövögetem. Tovább a diakónia útján.. .  Tovább az eddig is 
járt úton! Luther Kiskátéját azzal a mondással fejezi be: Mindenki 
a maga dolgát jól tanulja, jól végezze. . .  Legyen szabad ezt a szép 
mondatot odamódosítani: Mindenki a maga dolgát még jobban ta
nulja és még jobban végezze. És az egész háznak dolgát fel viszi az 
Ür kegyelme.

Üjból megköszönöm egyházi és állami szerveink bizalmát, lelkészek, 
világiak és gyülekezetek mindeddig megtapasztalt támogatását, — Is
ten megsegítő kegyelmébe bízva 65 évesen is rálépek közös utunk előt
tünk álló szakaszára. „Hagyjad az Ürra a te utadat és bízzál benne, 
mert O munkálkodik.”

Weltler Rezső
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Tanulmányok

Az evangélium,
mint gyülekezetét teremtő igehirdetés

Pál apostol úgy ír a korinthusi gyülekezet tagjainak, mint akiket 
Isten hívott el és tett saját népévé, még pedig Jézus Krisztusban (lKor 
1,2). Ehhez még hozzáteszi: „mindazokkal együtt, akik a mi Urunk 
Jézus Krisztus nevét. . .  bárhol segítségül hívják.” S önmagáról is ezt 
mondja: „Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola” 
(lKor 1,1). Vagyis azok az egyháznak, a gyülekezetnek tagjai, akik 
a „Krisztus Jézusban megszenteltek” és így lettek Istenéi. Jelen tanul
mányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepe van az evangélium
nak a gyülekezet létrejöttében, és mit jelent a megfeszített és fel
támadott Jézus a mai gyülekezet számára.

1. A gyülekezetét a Szentlélek az igehirdetés által teremti. A Római 
levél 10. fejezetének alapvető megállapításához, hogy a hit a hirdetett 
ige meghallásából születik, elválaszthatatlanul tartozik hozzá a Szent
írásnak az a bizonyságtétele, hogy Jézus embereket hívott el az ige 
hirdetésére, és az evangélium meghallása és befogadása által részesü
lünk Isten kegyelmében, s leszünk „az Isten gyülekezetének” tagjaivá. 
Luther a Harmadik Hitágazat magyarázatában többek között a követ
kezőket mondja: „sem te, sem én soha semmit nem tudhatnánk Krisz
tusról, nem is hihetnénk benne. Urunkká sem lehetne, ha a Szent
lélek az evangélium hirdetésével fel nem kínálná és szívünkbe nem 
adná. .. . Mert ahol nem prédikálják a Krisztust, ott nincs Szentlélek 
sem, aki alkotja, elhívja és egybegyűjti a keresztyén egyházat, amely 
nélkül senki sem juthat az Ür Krisztushoz.” (Nagy Káté.) Egybecseng 
ezzel az Á. H. VII. cikkének az egyházról szóló meghatározása, hogy 
„az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán 
tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki” . Az ige (és ter
mészetesen a szentség is) annyira az egyház lényege, hogy Luther 
nyomán Elért ezt vallja: az egyház elsősorban nem a hívők maguk, 
hanem a hívőket teremtő és éltető evangélium (idézi Nagy: Dogma
tika, 244. lp.). Tota vita et substantia ecclesiae est in Verbo Dei (Az 
egyház egész élete és lényege Isten igéjében van (Luther W. A. 7. 720).

Ezekhez a megállapításokhoz a következőket kell megjegyeznünk. 
Először: Az Üjtestamentumnak nincs két külön szava az egyházra és 
gyülekezetre, az „ekklésia” egyszerre és együtt jelenti mindkettőt. így 
értik ezt a hitvallásaink és a reformátorok is. Amikor az egyházról 
szólunk a gyülekezetei is értjük alatta, és megfordítva is. — Másod
szor: Amikor Luther az ige jelentőségét annyira hangsúlyozza, akkor 
alatta nem a törvényre és az evangéliumra együtt gondol, hanem első
sorban az evangéliumra. Ezt húzza alá az Á. H. VII. cikke is: Ott 
van az egyház, ott születik gyülekezet, ahol Isten új embert és egy
házat egyaránt teremtő szava, a bűnbocsánat evangéliuma hirdettetik. 
Ahol a megfeszített és feltámadott, a megalázott és felmagasztalt Úr 
úgy hirdettetik meg, mint aki a mi bűneinkért halt meg és a mi meg-
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igazulásunkért támadott fel. — Harmadszor: A Szentlélek ott és akkor 
munkálkodik, ahol és amikor neki tetszik. Az Ö munkáját semmiféle 
emberi manipulációval sem létrehozni, sem befolyásolni nem tudjuk 
De világos a Szentírásból az is, hogy a Szentlélek az olyan igehirde
tésen keresztül végzi a munkáját, amely az evangéliumot hirdeti meg 
vagyis az értünk, emberekért meghalt és feltámadott Jézus Krisztust! 
A gyülekezet a „Szentlélekben él” és Jézus Krisztust a Szentlélek 
által ismeri (1 Kor 12,3). — Negyedszer: Amikor a gyülekezet létrejöt
tében az igehirdetés, azaz a kérügma alapvető fontosságát hangsúlyoz
zuk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a „kérügma és diakó- 
nia szétszakíthatatlanul összetartozik. Ahol valamelyiket elhagyják, ott 
nem »valamit« hagynak el, hanem ott lényegében nincs egyház” . (V. ö. 
Káldy, Lkp. 1972. okt. 587 kk. lpk.) Erről a továbbiakban még külön 
szólunk.

2. Az igehirdetés mint közösségteremtő esemény. Amikor az egyház 
és gyülekezet létrejöttéről beszélünk, akkor az evangéliumra, mint 
Isten meghirdetett, hangzó igéjére kell gondolnunk. Az emberi beszé
det, a kimondott, elhangzó és meghallott emberi szót használja fel 
a Szentlélek Isten hitet és gyülekezetei teremtő munkájában. Az ige
hirdetés az a világi és emberi szó, amellyel költészetet lehet terem
teni, hívni, vigasztalni, segíteni, sértegetni, megbántani és hazudni 
is lehet, de amely szintén része Krisztus inkamációjának és amelyet 
Isten úgy vesz szolgálatába, hogy a világot halálból életre hívja. Ahol 
az evangélium csak könyvbe zárt, elrejtett, néma üzenet vagy dog
mákba rögzített tanítás, ott nincs egyház és nincs gyülekezet. A hit 
és így a gyülekezet is a hirdetett igéből, a prédikációból születik és 
nem a tanításból. A prédikáció az embereket megbékélésre, kiengeszte- 
lődésre hívja, a gyülekezetei közösségbe és az egyházat egységre, de 
a tanítás (a dogma) gyakran megrémíti a világot és szakadást idéz elő 
az egyházban.

Az élő beszéd — és így az igehirdetés is — mindig több, mint 
egyszerűen egy kommunikációs eszköz egy gondolat vagy gondolati 
rendszer és az élő ember között. Az élő beszéd mindig kapcsolatot 
teremt a beszélő és hallgatója között, gondolatokat indít, cselekvésre, 
állásfoglalásra ösztönöz, egyszóval közösségteremtő tényező, esemény. 
Az igehirdetés megszólít engem, a hallgatót, de nemcsak a magam dol
gában, hanem a közösség ügyében is. Ezt látta meg már Luther is, 
amikor arról szól, hogy az egyház „az evangélium által fogantatik, jön 
létre, születik, tápláltatik, nevelődik, ezáltal legelteti, öltözteti, ékesíti, 
erősíti, fegyverzi, tartja meg” az Isten, — akkor ehhez szükségesnek 
tartja hozzátenni: „nem az írott igéről beszélek, hanem a hirdetett 
igazolásunkért támadott fel. — Harmadszor: A Szentlélek ott és akkor 
igéről” .

Az egyházban világszerte meglevő különféle modem kísérletezések, 
amelyekkel az egyház életének megújítására törekednek, legtöbbször 
azért nem érik el a remélt eredményt, mert megfeledkeznek arról, hogy 
az evangéliumhirdetést — mint embertől emberhez szóló beszédet — 
nem pótolja sem a zenei, sem a képi illusztráció vagy az előre megírt 
és betanult ún. vitaprédikáció sem. Az istentisztelet egyik döntő jelen
tősége éppen az, hogy ott személytől személyhez szóló igehirdetés hang
zik. S ezért nem hiábavaló a szórványistentiszteletek olykor nagyon 
fárasztó szolgálata (amikor látszólag nincs arányban a látható ered
mény a ráfordított idővel és energiával), mert a személytől személy-
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hez szóló igehirdetést nem pótolja a más által előre megírt és elolva
sott vagy akár felolvasott kész prédikáció.

3. A gyülekezet: közösség. Az evangélium által teremtett hit kettős 
közösséget létesít: vertikális közösséget Jézus Krisztussal és horizontá
lis közösséget a keresztyén testvérekkel, a gyülekezet tagjaival. Az ige
hirdetésen keresztül maga Isten gondoskodik arról, hogy az igehall
gatóknak ne csak vallásos élményük legyen, hogy ne csak valamilyen 
meggyőződésre jussanak el, vagy valamilyen keresztyén öntudatuk 
legyen és ezeket az élő Jézus Krisztussal felcseréljék, hanem valóban 
és valóságosan a Feltámadottal találkozzanak. Az igehirdetés a feltá
madott Jézus cselekvése által összegyűjtött gyülekezetben történik. Le
het, hogy sokan nem ezzel a tudattal vesznek részt egy-egy istentiszte
leten. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a gyülekezet nem 
vallásos emberek társasága (akiket valamilyen vallásos érdeklődés vagy 
„szent hobby” gyűjtött össze), hanem a Jézus által elhívott emberek 
közössége, akikben és akik által maga Jézus cselekszik. Bennük hitet 
ébreszt, a bűnbocsánat kegyelmében részesít és általuk a maga szol
gáló szeretetét valósítja meg az emberek között.

Ezzel azonban már tulajdonképpen ki is mondtuk azt a nagyon 
fontos megállapítást, hogy ez a kettősség nem statikus, misztikus vagy 
csak elképzelt valami, hanem egy dinamikus valóság. A  gyülekezet nem 
egy személytelen intézmény, sem egy „privát” keresztyénség kiélésének 
a helye. Az egyház, a gyülekezet csak azért egyház, mert benne maga 
Krisztus van jelen evangéliumában, amelyik a gyülekezetei perma
nensen életre hívja és életben tartja.

A gyülekezet „koinónia” , azaz közösség. Ebben a közösségben a 
tagok részesednek Krisztusban és adományaiban, de ugyanakkor része
sednek egymás lelki-testi javaiban is. Ez a közösség az evangélium 
hallgatásának és meghallásának, a belőle fakadó hitnek, a szeretetnek 
és a szolgálatnak, a diakóniának a cselekvésében valósul meg.

Az igehirdetés nemcsak a gyülekezetben történik, de az igehirde
tésnek a gyülekezet, az egyház közösségébe kell „belehelyeznie”  a hall
gatókat. Az evangélium hirdetése által lesz helyes „egyházfogalmunk” , 
tudjuk meg igazán azt, hogy mi a gyülekezet és mire rendeltetett ebben 
a világban.

4. A gyülekezet és az igehirdető kölcsönös részvétele az evangélium 
szolgálatában. Az evangélium hirdetése és annak megélése nemcsak 
a lelkésznek, mint az ige hirdetőjének, hanem az egész gyülekezetnek 
a feladata.

a) Az igehirdető, akinek a szolgálatán keresztül teremti a Szent
lélek a gyülekezetét, maga is a gyülekezet tagja. Az evangélium hir
detője nem magánvállalkozást folytat, amikor prédikál, hanem maga 
is a gyülekezet tagja. Helyi gyülekezeti viszonylatban, amikor a gyüle
kezet helyi lelkésze hirdeti az igét, éppenúgy áll ez, mint amikor az 
egyházon belül, bármilyen fokon, az egyház bármelyik hivatalosan el
hívott szolgája prédikál. Hiszen ő is tagja a kettős: a vertikális és 
horizontális közösségnek. Az igehirdetőnek azzal a bizonyossággal kell 
meghirdetnie az evangéliumot, hogy neki nem a magáét kell tovább
adnia, hanem azt amit az Ura bízott reá. Tudatában kell lennie, hogy 
szolgálata olyan feladat, amelyhez az ige ígérete is fűződik (v. ö. „Én 
most a szádba adom igéimet!” Jer 1,9; „Aki titeket hallgat, az engem 
hallgat...” Lk 10,16; „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az 
Atya, én is elküldelek titeket” Jn 20,21). A vertikális közösség tesz 
bizonyossá ma is Luther gyakran emlegetett mondásának az igazsá-
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gáról: „Haec dixit Dominus — ezt maga Isten mondta..., aki nem 
dicsekedhet így prédikációjáról, az halogassa (hagyja abba) a prédi- 
kálást” . Ez a hang nem a lelkész magabiztosságának és lelki gőgjének 
hanem a hit bizodalmának a hangja. S ezt nemcsak az igehirdetőknek 
kell így látniok, hanem a gyülekezetnek is bizonyosnak kell ebben 
lennie. Erre a hitbeli döntésre kell igehirdetőknek és igehallgatóknak 
a Szentlélek segítségével eljutniuk: az igehirdetés emberi szavában az 
örök Isten hangját hallom.

b) Az evangélium hirdetésében a gyülekezet is részt vesz. Az előbb 
mondottakból világos, hogy az igehirdető maga is tagja a horizontális 
közösségnek is, s mint annak egyik tagja végzi szolgálatát. Ennél azon
ban tovább is kell lépnünk. A gyülekezet, mint Krisztus teste, maga 
is felelős az igehirdetésért. Nemcsak azért, hogy legyen, de a tartal
máért is. Az evangéliumnak a hirdetése, annak megélése nemcsak a 
lelkész dolga, hanem az egész gyülekezet feladata, s egyetemlegesen 
hordozza érte a felelősséget. A gyülekezet maga is részt vesz az evan
gélium hirdetésének a szolgálatában. „Mi” , a gyülekezet adjuk tovább 
az evangéliumot és nemcsak a lelkészünk. Az ige hirdetője is úgy állott 
be ebbe a szolgálatba, hogy előbb neki valamelyik gyülekezetben már 
hirdették az evangéliumot. Ö csak egy láncszeme az egyház folyamatos 
igehirdetői munkájának. Továbbadja azt, amit ő is úgy kapott, még 
pedig egy gyülekezeti közösségben.

A gyülekezetnek ez a felelős tevékenysége fogalmazódik meg ebben 
a megállapításban: „A gyülekezet tartozik az evangélium hirdetőjének 
mindkettővel: kritikus éberséggel és lelki segítséggel.” (H. Lilje.) Erre 
a felelősségre, magára a helyes igehallgatásra, az evangéliumnak az 
igehirdetésből való meghallására, s az evangéliumból fakadó testvéri 
kritikára nevelni kell a gyülekezetét. Egy, a prédikáció kérdéseivel 
foglalkozó tanulmánykötetben olvastam a következőket: „A gyülekezet 
általában csak ritkán reagál a prédikációra, és ha ezt megteszi, akkor 
is legtöbbnyire olyan tetszés- és értékítélettel, amely az igehirdető 
személyéhez fűződik” (Herbert Breit). Ebből is nyilvánvaló, amit saját 
tapasztalatából is leszűrhet minden igehirdető — csak ezt sajnos, a 
legtöbbször nem vesszük felelősséggel magunkra —, hogy sokan először 
csak a „cserépedényt” látják meg az igehirdetés szolgálatában, s csak 
utána találják meg a benne levő kincset.

A gyülekezet, amelyben elhangzik az igehirdetés, már a vasárnapi 
istentisztelet előtt is létezett. Emberileg szólva, az igehirdetés ered
ményessége tekintetében kölcsönhatás van a gyülekezet igét hirdető és 
hallgató tagjai között. A lelkésznek keresnie kell az alkalmakat, hogy 
a gyülekezet tagjaival hétközben (például bibliaórán, családlátogatás
kor, presbiteri ülésen stb.) beszélgessen a következő vasárnapi igéről. 
Ennek nemcsak pedagógiai jelentősége van, ti., hogy ezáltal is jobban 
tudjanak figyelni a gyülekezet tagjai a prédikációra, hanem az a mé
lyebb lelki alapja is, hogy ezáltal a gyülekezet ténylegesen is részt vesz 
az evangélium szolgálatában: az ige, amely ismételten újólag érkezik 
a gyülekezethez, ugyanaz az ige, amelyből a gyülekezet már él. A va
sárnapi gyülekezet nem egyszerűen a „hitetlenek” összegyülekezése, 
akiknek semmi közük nem volt az evangéliumhoz, akik nem hallottak 
még soha prédikációt (bár a szekularizáció térhódításával egyre in
kább kell ilyenekkel is számolnunk), hanem már előzőleg is hirdettetett 
nekik az evangélium. Ezzel a ténnyel még akkor is számolnunk kell, 
ha olykor hajlamosak vagyunk — tévesen — az egész igehallgató gyü
lekezetei egy hirtelen tömegnek vagy csoportnak gondolni csupán.
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5. Az evangélium által életre hivott gyülekezet: diakóniai közösség. 
Az evangéliumnak, a kérügmánaik gyülekezetei teremtő erejéről szól
va eddig a hangsúlyt az igére, mégpedig a hirdetett igére tettük. Ez
zel azonban sem az evangéliumról, sem a gyülekezetről nem mondtunk 
el minden lényeges dolgot. Az evangélium meghirdeti, hogy Jézus 
Krisztusban elérkezett hozzánk az Isten országa. Akinek szivét eltalál
ja az evangélium, az Jézus Krisztusé lesz, s többé már nem önmagá
ban él, hanem a Krisztus él benne. Jézusban az Ige öltött testet. Az 
evangéliummal pedig úgy leszünk Krisztuséi, hogy az Ö szeratete „in- 
karnálódik” bennünk. Az evangélium Istennek az ereje, amely min
den hívőt üdvözít (Rm 1,16). Akiket viszont Krisztus szeratete szoron
gat, azok többé nem önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük 
meghalt és feltámadott (2Kor 5,14). Krisztusnak élni pedig, az ö  utolsó 
ítéletről szóló példázata szerint, az emberek iránti segítő, szolgáló 
szeretetben lehet (Mt 25,40). A segítő szeretet diakóniája tehát hozzá
tartozik az evangélium lényegéhez.

„Az újtestamentumi bizonyságtétel szerint. . .  a "prédikációd hall
gatók önmagukban még nem gyülekezet. Az Űjtestamentom csak olyan 
gyülekezeteket ismer, amelyeknek tagjai szoros kapcsolatban vannak 
egymással és végzik a diakóma szolgálatát. Akik "csak« igét hallgatnak, 
azok lehetnek ugyan katechumenok, de még semmiképpen nem gyü
lekezet. Ott, ahol az igehirdetést ugyan hallgatják, de ezt követően 
nem maradnak együtt a Jézus Krisztusban való hitben és nem szol
gálnak együtt Krisztus testének közösségében, ott nem lehet gyüleke
zetről beszélni.” (Káldy, Lkp. 1972. akt. 588. lp.) A keresztyén ember 
áldozatos élete és jó csélekedetei az Ige erejének konkrét, hétköznapi 
megnyilvánulásai. A vasárnapi igehallgatás nem befejezése és meg
koronázása a heti fáradságnak és munkának, hanem annak a kezdete. 
Mert az igehallgatás nem egy folyamatnak a vége, hanem egy új tevé
kenységnek a kezdete. Amikor a gyülekezet összegyülekezik az ige 
hallgatására, azért van együtt, hogy létrejöjjön, megvalósuljon az élő 
Jézus vertikális és horizontális közössége, hit támadjon és Krisztus 
testének szolgáló közösségévé váljon >a gyülekezet. Kissé élére állítva 
a dolgot, azt lehet mondani, hogy ahol csapnivaló a prédikáció, a 
gyülekezet pedig nem formálódik szolgáló vagyis diakóniai közösséggé, 
az is lehet Isten kegyelmének a jele, még pedig kegyelmes türelmének 
a jelévé, amellyel még mindig fenntartja a gyülekezetei a gyümölcster
més reményében (v. ö. a terméketlen fügefa példázata, Lk 13,6—9). Ez 
azonban nem a természetes állapot, hanem csak azt mutatja, hogy Jé
zusért még mindig tart a kegyelem ideje.

A igehirdetést hallgató emberek az evangélium üzenetének meg- 
hallása, befogadása és élése által formálódnak gyülekezetté, azaz dia
kóniai közösséggé. Vagyis nem elég csupán „igehallgató gyülekezetnek” 
lenni. „Szükség van arra, hogy az igehirdetések nyomán a gyülekeze
tek a maguk egészében formálódjanak át, tagjai jussanak egymással szo
ros közösségbe és egymásközti életükben teremjék az ige gyümölcsét. 
Legyen előttünk világossá, hogy hiába is beszél az egyház misszióról 
és hiába is hangsúlyozza annyira, hogy az egyház legfőbb szolgálata az 
igehirdetés szolgálata, ha a gyülekezeten belül nem történik semmi és 
a gyülekezet lényegében sehol sincs. Az a gyülekezet, amely struktúrá
jában, egész belső életében nem diakóniai, nem illetékes arra, hogy 
bárkit is odahívjon és képtelen is arra, hogy bárkit is ott meg is tart
son.” (Káldy, Lkp. 1972. okt. 592. lp.) Ez azonban kettős feladatot ró 
reánk. Egyfelől igehirdetésünk olyan megújulását, amely hittel és
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konkréten tud bizonyságot tenni a mában munkálkodó Kyrios-Diako- 
nos Jézusról. Másfelől pedig magának a gyülekezetnek a maga összes
ségében és tagjaiban Őhozzá megtérve, a hitben való engedelmesség
ben kell a szeretet önfeláldozó szolgálatát végeznie.

A diakónia a Jézus Krisztusról szóval történő bizonyságtétel, az 
evangélium hirdetése nyomán fakadó tettekben történő bizonyságtétele 
a gyülekezetnek. A gyülekezeten belüli diakónia, amelyet a gyülekezet 
tagjai egymás felé végeznek úgy, hogy magukra vállalják egymás testi
lelki terhét, felelősséget hordoznak egymásért, mindenki igyekszik segí
teni a másikon, nem hagyják magukra az egyedüllevőket, csüggedőket, 
elkeseredetteket, bármi téren segítségre szorulókat, az egyház életének 
természetes tevékenysége. Ezen túl a gyülekezet tagjai részt vállalnak 
az egyház „másodlagos” diakóniai munkájából, amely az egyházi sze- 
retetintézményekben folyik. Ez a „másodlagos” megjelölés nem sorrendi 
vagy minőségi rangsorolás, hanem csupán azt érzékeltetjük vele, hogy 
ez a diakóniai munka már meghaladja egy-egy gyülekezet lehetőségeit 
és nagyobb összefogást igényel. De természetesen ebből az intézménye
sen folyó diakóniai munkából is ki kell vennie a részét minden gyüle
kezetnek, úgy anyagi téren, mint a felelősség hordozásában, s a gyüle
kezetekből kell kikerülniük a szeretetintézmények munkásainak. A he
lyi gyülekezeti diakóniai munka csupán azért mondható „elsődleges
nek”, mert az a gyülekezet körén belül folyik, s így nem válhat sze
mélytelenné, s ennek a munkának a végzése közben fejlődik ki a kész
ség a diakónia tág horizontú végzésére.

A nagykorúvá lett világban nagykorúvá kell lennie az egyháznak is. 
Akkor lesz nagykorúvá az egyház, ha az Istentől kapott szolgálatát nem 
szűkíti le és bele az egyházi testületek kereteibe és egyházi szervezetek 
szabályzataiba, hanem a gyülekezet minden tagja „éli” az evangélium 
ajándékát: az Istennel megbékélt ember másokért odaszentelt életét. 
Noha az igehirdetés alkalmain általában csak a gyülekezet tagjai vesz
nek részt, mégsem „zárt közösség” az egyház, mert mindenki felé nyi
tott szívvel végzi a diakóniát. Az egyház diakóniai életformája az 
evangélium és a hit dolgában nem ismer semmiféle kompromisszumot, 
de semmiféle előfeltételt, előzetes fenntartást vagy kikötést sem az ön
zetlen segítésben és együttmunkálkodásban, amikor a társadalmi közös
ségekben levő etikai feladatok megoldásáról és ezen belül egy igazi 
szociális, humánus magatartás kiformálásáról, van szó. Az egyháznak 
mindig nagy a kísértése, hogy az evangéliumból valamiféle ideológiát 
csináljon. A gyülekezetnek a Krisztus útján kell járnia, a szolgálatnak 
azon az útján, amelyen az út maga az Ür Jézus Krisztus.

6. Az evangélium a reménységre elhívott emberek közösségét te
remti meg. Kettős értelemben is:

a) Van értelme a földi életnek és az érte való fáradozásnak. Az 
egyháznak az evangélium üzenetétől való eltévelyedése az, ha megfe
ledkezik arról, hogy Jézus az embernek nemcsak a lelkét váltotta meg, 
hanem az egész embert. Ő nemcsak az ember üdvösségét munkálta, 
hanem a földi boldogságát és boldogulását is fontosnak tartotta. „Ha a 
világ éhező embereinek csak az »élet kenyerét" akarjuk adni, és nem 
adunk nekik kenyeret a testi éhség enyhítésére, akkor elárultuk az evan
géliumot” — figyelmeztetnek Niemöller Márton szavai. A Jézusról szóló 
bizonyságtételt rövdítjük meg, ha csak a lelki sebeket gyógyító Urat 
hirdetjük és közben mi magunk pedig az irgalmas samaritánusról 
szóló példázat papjának és lévitájának a bűnébe esünk. Az evangélium
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alapján állva kell hozzászólnunk korunk kérdéseihez és hozzájárulunk 
a z o k  megoldásához. Hiszen „Krisztus váltságművének, szabadító mun
kájának nemcsak szótérológiai, hanem szociológiai következményei is 
vannak” (Káldy, Lkp. 1976. jan. 48. lap.). Krisztus bűnből szabadító 
hatalmának a bizonysága kell, hogy arra késztessen bennünket, hogy 
magunk is felvegyük a küzdelmet a bűn és gonosz minden emberi 
megnyilvánulása ellen. S bár tudjuk, hogy a föld minden emberi igye
kezet ellenére sem lesz földi mennyországgá, mégis abban a bizonyos
ságban munkálkodunk a földi jó, az emberi fejlődés és előrehaladás, a 
társadalmi igazságosság, az emberi egyenlőség, szabadság és minden 
igazi érték érdekében, mint akik bizonyosak vagyunk abban, hogy fá
radozásunk „nem hiábavaló az Ürban” .

b) Az evangélium örök életre hív bennünket. Amilyen megszegé- 
nyítése lenne az evangéliumnak, ha a horizontális irányú üzenetét el
hallgatnánk, éppen olyan lényegétől megfosztott evangéliumot hirdet
nénk, ha közben elkallódna az örök és vertikális iránya. Jézust csak 
mint a megfeszített, meghalt, de feltámadott és élő Urat lehet hitelesen 
meghirdetni. Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy „ha csak ebben 
az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalom
ra méltóbbak vagyunk” (1 kor 15, 19). Az evangélium nagy üzenete ép
pen az, hogy élő Urunk van, aki az övéit is örök élettel ajándékozza 
meg. Szolgálatunk egyik fontos diakóniai területét éppen abban látom, 
hogy ezt erőteljesebben és nagyobb reménységgel hirdessük meg az 
embereknek. Keresztyénnek mondott sírfeliratok a bizonyságai, hogy 
ezen a téren mennyire megüresedett híveink hite. öregkori megkesere- 
dések és öngyilkosságok az egyik oldalon, haláltól való felesleges aggó
dások és a halál utáni létet, a feltámadást tagadó vagy jobb esetben 
kétségbevonó bizonytalanságok a másik oldalon, mutatják, hogy gyü
lekezeteink tagjainak sokszor milyen „szánalomra méltó” Krisztus hite 
van. Ma nem paruzia közeli várása a keresztyénség hamis váradalma, 
hanem ellenkezőleg az eszchatológia tagadása híveink tévelygése. S az 
így perspektívátlanná lett keresztyén reménység, bénítja a hitet és a 
„realizált eschatológiát” : a diakóniát. (Ezen a téren olykor még keresz
tyén énekeink sem a helyes irányba terelik híveink gondolatait és hi
tét. Ebből a szempontból is felül kell vizsgálni jelenlegi énekkincsün
ket.) Jézus él, én is Vele! Feltámadott, hogy velünk legyen földi életünk 
megjobbítására és hogy mi is örök életre támadjunk fel, — ennek sem 
szabad kimaradni evangélium-hirdetésünkből, hogy az valóban gyüle
kezetei teremtő igehirdetéssé válhasson.

7. Az igehirdetés gyülekezetszerűsége. A gyülekezetre, amelyben az 
igét hirdetjük, mindig különös figyelemmel kell lennünk. Nem a „ha
tás” érdekében, hanem mert Krisztus emberré lett és a maga korának 
emberei számára lett kortárssá. Annak kell megtörténnie minden ige
hirdetés alkalmával is, hogy Jézus a mai ember kortársává lehessen a 
hirdetett evangélium által. Ehhez pedig — a Szentlélek hitet teremtő 
szuverén munkájának a segítségével — az szükséges, hogy ismerjük, 
azokat az embereket, akiknek az evangéliumot hirdetjük. Aki prédi
kálni akar, annak ismernie kell azt a kort, amelyben a gyülekezet él; 
azokat a társadalmi és közösségi problémákat, áramlatokat, amelyek a 
hallgatókat meghatárazzók vagy befolyásolják, s amennyire ez egyálta
lán lehetséges, a gyülekezet tagjait egyenként is mint embereket kell 
megismernie. Miután igyekeztem megtalálni az ige üzenetét, fel kell 
tennem ezt a kérdést: milyen kicsengése van ennek abban a helyzet
ben, amelyben a gyülekezet él? Mi az, amit belőle első hallásra is
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megértenek, mi az, ami idegenül hangzik, s melyik ponton és milyen 
módon érinti konkréten az ige hallgatóimat, mert „a gyülekezet éhe
zik a bibliai üzenet konkrétuma után” (Herbert Breit). Hogy az evan
gélium valóban gyülekezetei teremtő igehirdetéssé válhasson — emberi 
oldaláról megközelítve a kérdést — vigyázni kell arra, hogy ne egy 
„légüres térben” elhangzó „steril” evangéliumot hirdessünk (ami még 
nem igehirdetés, legfeljebb csak dogma-hirdetés). Ehhez pedig figye
lembe kell venni a gyülekezet egész struktúráját, érdeklődését, antro
pológiai, szociológiai és politikai meghatározottságát. Az idői dimenzió 
is befolyásolja a konkrét mondanivalót. A gyülekezet élete nem „álló
kép”, mint a fénykép, hanem „mozgókép”, mint a film. Legfeljebb a 
gyülekezet életében annyiban lehet állóképről beszélni, ahogyan vala
milyen célból kinagyítunk a filmből egy-egy kockát, hogy jobban 
szemügyre tudjunk venni valamit. A gyülekezet élete azonban az idő 
történelmi és történési folyamában hömpölyög tovább. A vendégigehir
detések egyik nehézsége éppen abban van, hogy a vendég nem „érez
heti” úgy a gyülekezet helyi és idői szituációját, mint az, aki benne él 
abban a közösségben. Mert a gyülekezet tagjai sem valamilyen időtlen 
és történetietlen szférában élnek, hanem benne a világban, a körülöt
tük levő történeti, népi, társadalmi, szociológiai, gazdasági, politikai és 
kulturális adottságoktól meghatározottan és befolyásoltan. Ezzel nem 
számolva — Obendiek szavai szerint — az „egyházi idealizmus” hibá
jába esnénk és letérnénk a hivő engedelmesség útjáról.

A gyülekezetszerű igehirdetés szerves része és egyik fontos ténye
zője az evangélium hirdetése által létrejövő gyülekezet lelkipásztorolá
sa, lelkigondozása. A gyülekezet megérzi, hogy egy prédikáció lelki
pásztori fáradozásból született-e vagy pedig csupán elgondolkoztató, az 
értelemre tartozó beszéd-e. Az igehirdetésnek az egész embert kell 
megszólítania: nemcsak az értelmét, de a szívét, az emberségét, a vá
gyait és az akaratát is. Minél inkább egy-egy konkrét embert lát az 
igehirdető szeme előtt, akihez lelkipásztorilag közel kerülhetett, annál 
inkább tud az általános emberi dolgokban is segítséget adni, és nem 
megfordítva. Üres általánosságokkal nem sokat tudnak az emberek 
kezdeni. Ahhoz, hogy pl. egy családi konfliktusban segítséget tudjon 
adni az igehirdetés, szükséges az is, hogy az Isten üzenetének világos 
felismerésén kívül ismerjük a házasságok és mai családi életek konkrét 
problémáit is. Vagy hogy a gyülekezetét mozgósítani tudjuk az öre
gek, a fizikailag és lelkileg magukra maradottak gondjainak a felvál
lalására, ismernünk kell az öregek és egyedül élők lelki, anyagi, 
társadalmi, egyéni helyzetét, nemcsak úgy általánosságban, hanem ép
pen abban a gyülekezetben

Aki nem él kortársként a kortársai között, az nem tudja hitelesen 
megszólaltatni az evangéliumnak mai konkrét üzenetét sem.

összegezés: A hirdetett evangélium hitre juttat, az élő Jézus
Krisztus testébe, a gyülekezet, az anyaszentegyház közösségébe helyez 
bele. Az evangélium befogadása által „Krisztusban megszentelt” életű 
ember és gyülekezet azonban nemcsak hirdeti az evangéliumot, hanem 
életében kiábrázolja mások számára a Krisztust, vagyis diakóniailag 
strukturált életformában él. Az élő Jézus Krisztusról való kettős bi
zonyságtétel: az evangélium hirdetése és a belőle való élet, nemcsak 
egyes keresztyéneknek, nemcsak az ige hirdetőinek, hanem az egész 
gyülekezetnek és az egész egyháznak a feladata. Ez a küldetése a vi
lágban, az egész világ javára.

Sárkány Tibor
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Európa felelőssége a fejlődő országokért 

egy kölcsönös függőségben élő világrendben

A címben számomra a szerkesztő által megadott téma sokértel
mű. Hiszen nem egyszerűen Európa és a fejlődő országok állnak 
egymással szemben, hanem az ún. harmadik és első világ, az első vi
lághoz pedig hozzá tartozik Észak-Amerika is. Az is nyilvánvaló, hogy 
Európa sem egységes, hiszen szocialista és kapitalista Európára osz
lik. Egy olyan európai ország számára pedig, mint hazánk, amelyik 
sohasem birtokolt gyarmatokat a mai harmadik világban, a kérdés 
más vetületben értendő, mint pl. Belgium vagy Hollandia számára. 
A felelősség és a teendők kérdése ezért más számunkra, mint a volt 
gyarmatosító és még mai körülmények között is a volt gyarmatokat 
ezer szállal magukhoz kötő és azokat kizsákmányolni igyekező orszá
gok számára.

A mai világhelyzetet inkább egyoldalú függőségek rendetlensé
gének, mint kölcsönös függőségben élő világrendnek lehet nevezni, 
amely világhelyzetben a fejlődő országok helyzete a második világban 
bekövetkezett legutóbbi válságtények hatására csak romlott.

A téma megközelítése ezért nem történhet a teljesség igényével. 
Csupán arra szorítkozhatunk, hogy a következőkben végignézzük a 
fejlődő országok legfontosabb jellemzőit és az így kirajzolódott hely
zethez próbáljunk hozzászólni európai szemmel, mint mai magyar ke
resztyének.

1. A fejlődő országok és jellemző adottságaik

A közhasználatban a „fejlődő országok” megjelölés az ún. harma
dik világ gyarmati sorsból felszabadult országait jelzi szűkebb érte
lemben, tágabb értelemben viszont magában foglalja azokat az orszá
gokat is, amelyek nem voltak kifejezetten gyarmati uralom alatt, ha
nem elmaradottságuk és szegénységük miatt sorolódnak ide (pl. Tö
rökország). A Világbank által 1967. őszén Lester B. Pearson, korábbi 
kanadai miniszterelnök és Nobel-békedíj nyertes elnöksége alatt föl
kért nemzetközi szakértő bizottság a fejlődő országokról 1969-ben adott 
beszámolójában (Partners in Development — Report of the Commis- 
sion on International Development), Pali Mail Press, London, 1969) 
78 országot sorolt a fejlődő országok közé (Annex II- Table 9).

Egy ENSZ statisztika szerint 150 millió ember élt 1973-ban a vi
lág 25 legszegényebb országában. A statisztika alapja három szem
pont volt: a) az egy főre eső nemzeti jövedelem nem éri el az évi 
100 dollárt; b) az ipar termelési hányada nem éri el a nemzeti terme
lési érték 10%-át; c) az írni-olvasni tudó 15 év fölötti lakosság száma 
nem éri el az összlakosság 20%-át. E szomorú statisztika szerint a ti
zenötször annyi ember, mint hazánk lakossága a következő országok
ban él: Afrika: Etiópia, Botsvana, Burundi, Dahomey, Guinea, Le- 
sotho, Mali, Malawi, Niger, Felső-Volta, Szomália, Szudán, Tanzánia, 
Csád és Uganda; Ázsia és Óceánia: Afganisztán, Bhután, Laosz, Ma- 
lediven, Nepál, Sikkim, Nyugat-Szamoa, Jemen; Dél-Amerika: Haiti. 
(UN Centre fór Economic and Social Information, World Population 
Conference, Bucharest, 1974).
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A fejlődő országok statisztikáját ki kell egészítenünk most a tel
jesség kedvéért egy vázlatos világstatisztikával, hogy lássuk, milyen 
az aránya a harmadik világnak az első kettőhöz.

A világstatisztika adatai a következők: a) Az 1973. évi népesség 
millióban; b) születések arányszáma 1000 lakosra számítva; c) a lakos
ság évi növekedési aránya százalékban; d) az 1985-re a jelenlegi adatok 
alapján várható lakosság; e) a 2000-re várható közepes értékben szá
mított lakosság száma millióban.

1973 szül. arány évi növ. 1985 2000
Afrika 374 46 2,5 580 818
Ázsia 2204 37 2,3 2874 3777
Bszak-Amerika 233 16 0,8 263 333
Latin-Amerika 308 38 2,8 435 652
Európa 472 16 0,7 515 588
Óceánia 21 25 2,0 27 35
Szovjetunió 250 17,8 1,0 286,9 330
világ összesen 3860 33 2,0 4933 6494

Ez összefoglaló statisztika adataiból világos, hogy a fejlődő orszá
gok, tehát általában Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és Óceánia népes
sége 1985-re és 2000-re a világ többi részeivel szemben a következő 
arányban fejlődik; 1973-ban a felsorolt fejlődő világrészek 2907 millió 
lakosával szemben a világ többi részén lakók száma 953 millió, 1985- 
ben az arány: 3916 millió áll szemben 1017 millióval, míg 2000-re a 
változás: 5282 millió aránylik 1212 millióhoz.

A nevezett országokat foglalkoztató pröblémákat úgy szeretném 
még közelebb hozni, hogy a következő adattáblázaton összehasonlítjuk 
hazánkat másik három, jelenleg kb. ugyanolyan lakosságszámú fejlődő 
országgal. Chilével, Irakkal és Kenyával.

Az egyes adatok a következők: a) 1973-ban népesség milliókban: 
b) születési arányszám 1000 lakosra számítva; c) halálozási arány
szám 1000 lakosra számítva; d) a népesedés évi növekedése százalék
ban; e) hány év alatt duplázódik meg a lakosság?; f) az 1985-re vár
ható népesség; g) gyermekhalandósági arányszám 1000 lakosra számít
va; h) 15 év alatti lakosság százalékban; i) 64 év fölötti lakosság szá-* 
Zalákban; j) élethosszúság-váradalom születéskor átlagban számítva, 
külön a férfiakra és nőkre; k) az egy fődé eső nemzeti jövedelem dol
lárban számítva.
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Magyarország 10,4 14,7 11,4 0,3 231 11,0 32,7 21 11 62 72 1600 ?
Chile 10,4 26 9 1,7 41 13,6 88 39 5 58 64 720
Irak 10,8 49 15 3,4 21 16,7 104 48 5 52 320
Kenya 12,0 48 18 3,0 23 17,9 — 46 — 48 150

A táblázatból a következő érdekes adatok olvashatók le. Az 
1973-as népesség, amelyik majdnem egyenlő, 1985-re erősen megváltozik



Kenya és Irak javára, mert ezekben az országokban a születési arány 
a magyar 14,7-tel szemben 48 és 49, de még Chilében is majdnem 
kétszer annyi, mint hazánkban. Ezt fejezik ki a magyar évi növe
kedési százalékkal szemben (0,3%) a magasabb chilei (1,7), iraki (3,4) 
és kenyai (3,0) adatok. A lakosság duplázódása is ennek megfelelően 
nem 231 év alatt, hanem 41, 23 vagy 21 év alatt történik meg. Ez 
tehát azt jelenti pl. Irak esetében, hogy 21 év múlva durván számít
va kétszer annyi élelmiszerre és lakásra és munkaalkalomra lesz 
szükség, minit ma.

A fiatal nemzedékek arányaaz idősebbekkel szemben sok nehéz
séget jelent az iskoláztatás, a tanulás, a munkába állítás terén. Ha
zánkban a 15 év alatti lakosság 21 százaléka az ösisznépességnek, míg 
Irakban és Kenyában majdnem a lakosság fele, 48 és 46 százalék az 
iskoláskorú gyermek, vagy annál fiatalabb.

A halálozási arány, a gyermekhalandóság, a várható élethossz az 
egészségügyi ellátottságtól függően Magyarországon jobb, illetve függ
vénye az ország jólétének, amit a nemzeti jövedelem arányszáma mu
tat. Megdöbbentő, hogy Chilében kevesebb, mint fele, Irakban egyötöde, 
Kenyában pedig kevesebb, mint egytdzede a nemzeti jövedelem a 
mienkhez képest. A világ 163 országából azért választottam ki a fentie
ket, mert Chiléről az ottani fasiszta katonai puccs miatt sokat írtak 
a magyar lapok. Az 1973-as adatokhoz képest ebben az országban 
azóta sokat romlott a gazdasági és társadalmi helyzet. Kenyáról az 
Egyházak Vilógtaqácsa 1975. november 23-án—december 10. között 
Nairobiban tartott világgyűlése kapcsán hallottunk többet.

A népesség növekedését a világban drámai közelségbe hozzák 
azok az adatok, amelyek kerekítve számítják, hogy másodpercenként 
kettővel, naponta 200 ezerrel, havonta 6 millióval és évente 72 millió
val nő az emberiség. Th. R. Malthus 1798-ban megjelent művében 
(Essay on the Principle of Population) a népesség növekedését tette 
felelőssé a világ sorsáért, mert szerinte az emberiség számának nö
vekedése mértani sor szerint (1, 2, 4, 8, 16 stb.), az élelmiszerek ter
melése pedig csak számtani sor szerint (1, 2, 3, 4, stb.) történik. Az 
ENSZ bukaresti Népesedési Világkonferenciája 1974-ben megmutatta, 
hogy ma is vannak neomalthusiánusok, akik a népesség növekedését 
teszik felelőssé a harmadik világ minden nyomoráért (v.ö. epd- Dritte 
Welt Information, 2/76, Frankfurt).

A harmadik világ, a fejlődő országok helyzetét azonban nem le
het egy tényezővel magyarázni! A népesség növekedése csak egy té
nyező és nem is a legfontosabb. A fejlődő országok helyzetét komplex 
összefüggéseiben, a világ jelenlegi gazdasági és politikai struktúrájá
ban lehet csupán megérteni. A harmadik világ helyzetéért az a ka
pitalista világ felelős, amelyik a múltban gyarmatosította és a jelenben 
is kizsákmányolni igyekszik a fejlődő országokat. Az EVT Nairobiban 
tartott világgyűlésén Charles Birch ausztráliai professzor előadása is 
azt emelte ki, hogy a világ gazdasági, politikai és szociális struktúrája 
az a jéghegy, ami összetöréssel fenyegeti a világ hajóját. E jéghegy 
öt kiálló és jól látható csúcsa pedig a népesedés, az élelemhiány, a 
természeti kincsek, nyersanyagok fogyása, a környezetszennyezés és 
a háború. (V.ö. Evangélikus Élet, 1976. márc. 7.)

A legutóbbi években a fejlődő országok számára a világ gazda
sági rendjében rejlő igazságtalanságok miatt a behozatali és kiviteli 
cikkek árának különbözete, az ún. „terms of trade” hátrányos hely
zetet teremtett. Az egyik igen világos példa szerint 1954-ben a fejlődő
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országoknak egy autóért 14, 1962-ben pedig már 39 zsák kávét kellett 
adni, ma pedig ennek a kétszerese is kevés. Ugyanakkor pedig Nyugat- 
Németországban a fejlesztési segélyre nagy ünnepéken kiadott 20 
márka a „Brot für die Welt” vagy a Misereor segélyakciók számára 
nem jelent többet, mint az ünnepi kávé és csokoládé árán szerzett 
nyereség ellenértéke. (K. Lefringhausen, Dritte Welt, Taschenlexikon 
Religion und Theologie, I. 211—216- Göttingen, 1971.)

A gazdaság,í helyzet rosszabbodása mellé hadd tegyük az analfa
béták számának növekedését. Jelenleg mintegy 700—750 millió az anal
fabéták száma és ez a szám évente mintegy 25 millióval növekszik. 
Mivel ebben a kérdésben a másik szomorú tény, hogy mintegy 20 
millió tanító és tanár hiányzik, nem várható a jelenlegi körülmények 
között javulás. A fenti statisztikákból láttuk, hogy a fejlődő, harma
dik világbeli országoknál magas az iskolaköteles fiatalság arányszáma. 
A népesség növekedése ugyanis nem a születések számának emelke
dése, hanem a halálesetek számának csökkenése miatt van. A védő
oltások bevezetése, a modern gyógyszerek használata azt eredményezi, 
hogy iámig azelőtt egy családban 8—10 gyermekből 4—5 meghalt, ma ez 
a szám csupán 2—3. (V.ö. UNO World Population Conference, Action 
Taken at Bucharest, UN Centre fór Economic and Social Information, 
1974. III. Resolutions, 34—61.)

A fejlődő országok helyzetét azok jellemző Sajátosságainak össze
függésében különösen is világosan foglalja össze Fritz Baade nyugat
német professzor, a Kiéiben működő Világgazdasági Intézet igazgatója 
magyarul is megjelent két könyvében, „Versemyfután a 2000. évig” 
(Dér Wettlauf zum Jahre 2000, Oldenburg 1964.) és „Legyen mindenki 
jóllakott” (... denn sie sollen satt werden, Oldenburg 1964.) a Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó kiadásában. A gazdasági és statisztikai 
adatok időközben elavultak, a szerző alapkoncepciója viszont, hogy a 
jelenlegi helyezetért az első világ felelős és a jövő számára csak az az 
út járható, hogy a világ népei együtt, békét keresve és a fegyverkezési 
verseny helyett leszerelést végezve oldják meg az éhség és elmaradott
ság kérdését, megmaradó igazság és végrehajtandó feladat.

11. Európa és a fejlődő világ

1. Az ENSZ szervezetében a fejlődő országok problémáival több 
szervezet foglalkozik, így elsősorban a Gazdasági és Szociális Tanács 
(Economic and Social Council, ECOSOC) keretén belül a Technikai 
Segítség Hivatala (TAB), az egyes földrészek számára alakított ENSZ 
Gazdasági Bizottságok (ECE, ECAFE, ECLA, ECA) és az utóbbi évek
ben igen aktív Világkereskedelmi Tanács (UNCTAD), amelyik IV. 
világkonferenciájára ez év május 5—28. között a kenyai Nairobiban 
kerül sor.

Kereken 10 évvel ezelőtt történt, hogy az indiai Űj-Delhiben a 
fejlődő országok először követeltek az első UNCTAD-konferencián a 
maguk számára a nyugati országokban vámkedvezményt és más be
viteli könnyítéseket. (V.ö. Uwe Gerdes, Zehn Jahre Braferenzen für 
Entwioklungslánder — ein Jubiláum? epd-Entwicklungspolitik, 12/1974.).

A fejlődő országok kérdéseit legmagasabb szinten eddig átfogóan 
először az ENSZ hatodik rendkívüli közgyűlése tárgyalta, amelyik 1974. 
május 1-én elfogadta az új nemzetközi gazdasági rendről szóló hatá
rozatot és a hozzátartozó akcióprogramot (UN Centre fór Economic
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and Social Information: Declaration on the Establishment of a New 
International Economic Order and Programme of Action. 1974.). Ezt 
a rendkívüli közgyűlést a nyersanyagok és a fejlődés kérdéseinek 
megtárgyalására hívták össze. A határozatot a nyugati országok ellen
zése mellett fogadták el és a fejlődő országok sikereként könyvelik 
el ma is. A határozat és a végrehajtás sorra veszd az egyes világprob
lémákat; a nyersanyagok kérdését, a nemzetközi pénzügyi rendszert 
és a fejlesztés anyagi támogatásának kérdését, az iparosítást, a tech
nológia átadását, a nemzetközi monopóliumok tevékenységének szabá
lyozását és ellenőrzését, az államok gazdasági jogainak és kötelessé
geinek összefoglalását, a fejlődő országok közötti együttműködés elő
mozdítását, az egyes államoknak a természeti kincseik feletti szuve
renitáshoz adott segítséget, az ENSZ szerepének a nemzetközi gazda
sági együttműködés terén való erősítését.

Eltekintve attól, hogy a jelenlegi körülmények között az ENSZ- 
határozat a kapitalista országok ellenállása miatt csak papíron ma
rad, mert végrehajthatatlan, érdemes fölfigyelni arra, hogy még ez a 
határozat is mennyire „kapitalistacentrikus”. Egy nyugatnémet szakértő 
kimutatta, hogy tulajdonképpen a régi gazdasági rendet öltöztették új 
ruhába, mert a határozat az ún. „szabad világkereskedelem” alapelvén 
épül. Ezen az alapon állva azonban elképzelhetetlen, hogy a fejlődő 
országok a maguk hátrányos helyzetén könnyíthetnének, hiszen velük 
szemben ott áll az egész fejlett nyugati világ a maga gazdasági és 
politikai erejével. Az olajtermelő országok példája mutatja, hogy csak 
az erő helyzetéből lehet a nyugati monopóliumokkal és kormányokkal 
tárgyalni. (Dieter Senghaas: Dér Weltwirtschaftsordnung neue Kleider. 
In: epd-Entwicklungspolitik, 6/75. S. 19—21.)

Az ENSZ a hatvanas éveket „fejlesztési évtizednek” (DD1 =  Deve- 
iopment Decade 1) nevezte ki. Ez az évtized nem sok eredményt ho
zott, ment tovább nőtt a szakadék a gazdag és szegény országok 
között, hacsak nem nevezzük eredménynek, hogy közben a fejlődésben 
elmaradt országok között is további osztályozás született. A nyers
anyagokban gazdagabbakat „negyedik világ” , a nyersanyagokban sze
gényeket pedig „ötödik világ” névre keresztelték. Az úgynevezett olaj
válság és az afrikai Sahel-övezetben az Egyenlítővel párhuzamosan 
északra Afrikában bekövetkezett több éve tartó, rendkívül száraz idő
járás csak nehezítette a helyzetet.

Az ENSZ második fejlesztési évtizedének (DD2, 1971—80) eddigi 
eredményeiről Mahbub ul Haq, a Világbank egyik ismert szakértője 
nem sok jót tudott mondani. (Traurige Bilanz: Mehr Hilfe ohne Hilfe. 
In: epd-Entwicklungspolitik, 7/75, 10—15). Szerinte az eredmények 
soványak, az egész fejlesztési rendszer, mint rendszer vesztette el a 
hitelét. Jelenleg pl. az első világ egy főre eső nemzeti jövedelme 2400 
dollár a harmadik világ 180 dollárjával szemben átlagban. Ez az összeg 
1980-ig még további 1100 dollárral fog emelkedni a nyugati országok
ban. A harmadik világ számára, az emberiség kétharmada számára a 
növekedés az elmúlt húsz évben pedig nem érte el egészen az egy 
főre számított egy dollárt.

A jelenlegi fejlesztési segély évi 7 milliárd dolláros összegével 
szemben a Világbank szakértője szerint mintegy 30—35 milliárd dollár 
kellene, hogy fejlődést lehessen elérni. A fejlesztési segélyek sokszor 
különféle feltételekhez kötöttek, amelyek révén azt a pénzt adó orszá
gok a maguk befolyását és piacait védik. Ezeket a feltételeket és az

349



eddigi kölcsönökből adódott mintegy 60 milliárd dolláros adósságot 
kellene először is megszüntetni.

Egy másik statisztika szerint az ipari országok, az első és második 
•világ együttesen a világ jövedelmének 79 százalékát, a fejlődő orszá
gok pedig 21 százalékát kapják. 1956—1970 között 360 milliárd nyugat
német márka értékben áramlott fejlesztési segély a fejlődő országokba, 
míg a kereskedelmi forgalomban az export és import közötti különb
ségek (rterrns of trade) veszteségei miatt 690 milliárd márka érték
ben érte veszteség a fejlődő országokat. Tehát 330 milliárd márka 
értékben a fejlődő országok járultak hozzá a fejlettek nyereségéhez. 
(V.ö. Gént v. Paczensky: Die Weltordnung ist in Bewegung geraten. 
In: epd-Entwicklungspolitik, 7/75. 3—5. 15.)

A fenti adatok után nem érthetetlen, hogy a fejlődő országok 
egyre inkább annak a tudataira ébrednek, hogy a fejlesztési 'segélyek 
tulajdonképpen a neokolondialiizmus egyik mai formáját jelentik és 
nem fejlesztési segélyekre, hanem strukturális változásokra, azaz forra
dalmi változásokra van szükség. A struktúrák változásának szükséges
ségét egyébként még a volt nyugatnémet fejlesztési miniszter, Erhard 
Eppler is elismerte (E. Eppler, Ende oder Wende. Von dér Machbarkeit 
des Notwendigen. V. Kohlhammer, Stuttgart, 1975.).

2. A következőkben szeretném azt is fölmutatni, hogy a fejlesztési 
segély mellett milyen más célokra mennek el nagy összegek. Ezek közül 
az összegek közül első helyen a fegyverkezés áll. Az adatok szerint 
fegyverkezésre harmincszor (!) annyit költ a világ, mint a fejlődő or
szágok megsegítésére jelenleg! A Nemzetközi Békekutató Társaság 
(International Peace Research Association, IPRA) 1975 végén meg
jelentetett tanulmányában részletesen elemzi a fegyverkezési kiadások 
nagyságát és azok veszélyeit (Bewaffnet vie mié zuvor. epd-Entwick- 
lungspolitik, 1/76. 18—20.).

A fegyverkezés kérdésénél mindig arra is kell gondolni, hogy a 
fegyvergyártás az egyik legjövedelmezőbb ipairág. Az aránylag kicsiny, 
1975-ben csupán 1200 munkást foglalkoztató nyugatnémet Lürssen 
Hajógyár (Bremen) példáját idézi az egyik tanulmány. (Herbert Wulf: 
Waffen für Entwicklungslánder epd-Entwicklungspolitik. 5/76. 8—11.) 
Ez a cég Malaysiában tart fenn leányvállalatot és szakértői kifejlesz
tették a harmadik világban is igen keresett, rakétákkal felszerelt 150 
—400 tonnás gyorshajókat. A malaysiai leányvállalat tevékenysége ré
vén például hat hajó építésénél 6 millió márka tiszta nyereséghez ju
tott az a cég, amelyiknek a tőkéje 1965-ben még csak 400 ezer márka 
volt. Ez az eset példája a kapitalista eljárásoknak. Egy nyugati cég 
a maga évszázados gyorshajó-építési technikai tapasztalatát átviszi egy 
olyan fejlődő országba, amelyikben a munkások egytizedét kapják a 
német munkabérnek. A hajók minden alkatrésze a festéken kívül 
Nyugat-Németországból származik. Ha az otthoni kormány fegyver- 
szállítási tilalmat rendel el, az nem jelent semmit, mert a malaysiai 
leányvállalat meg tudja sokszorozni a maga termelését és teljesíti a 
megrendeléseket. Hozzá kell még tenni, hogy a gyorshajók rakétáit 
Izraelben és Franciaországban gyártják.

3. Végül egy olyan „fegyverre”  szeretnék rámutatni, amelyikről 
egyre több szó esik, ez pedig az élelmiszer. Mivel a világ lakossága 
egyre nő, szükség van az élelmiszerek előállításában is a népesség nö
vekedése arányában történő termelésnövekedésre. Az ENSZ Élelmiszer- 
és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Oorganisation, FAO) 
jelentősége ezért nőtt igen naggyá az elmúlt évékben. Vezető ameri-
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Kai politik1180̂  nyilatkozatai bejárták a világot arról, hogy ezt a 
f e g y v e r t ”  az Egyesült Államok is értékeli és a jövőben talán többet 

is fogja használni a megszokottak mellett.
Hogyan hatoltak be erre a fontos területre az ENSZ keretében a 

nemzetközi monopóliumok, erről írt Erich Jacoby svéd professzor, aki 
a FAO római központjában volt vezető beosztásban. (E. Jacoby: 
UNO, FAO in Hánden dér Konzerne? epd-Entwicklungspolitik, 3/76. 
8— 11. )  A kezdeti szerény kezdet után a FAO hatalmas bürokratikus 
intézménnyé lett, amelynek útvesztőiben a Világbank segítségével oda 
telepedtek a nagy nemzetközi élelmiszer-konszernek. 1967-től megala
kult a „FAO-Industry-Cooperative Programme” (FAO-Ipari Együttmű
ködési Program) és ez a vállalkozás azt jelentette, hogy az élelmiszer- 
iparág mintegy száz nagy nemzetközi konszerné az éhség leküzdése 
ENSZ-programja fedőneve alatt megszerezte a harmadik világban 
indított vállalkozásokat. A műtrágyagyártástól, a vetőmag és mezőgaz
dasági gépek előállításán keresztül a kereskedésig és értékesítésig, 
valamint a kémiai és fafeldolgozásig az egész FAO-program a (nagy- 
vállalatok ügye lett. A korábbi ENSZ-szakértők helyett olyan vállalati, 
konszernektől küldőt szakértők csinálják a programokat, akik gon
doskodnak arról, hogy a fejlődő országók egész mezőgazdasága és a 
hozzá kapcsolódó ipar a kezükben legyen. A régebbi gyarmatosító 
módszerekkel szemben most nem az a szempont, hogy a földterület 
a birtokukban legyen, azt átengedik az új, függetlenségre törő álla
moknak, viszont mégis a kezükben tartják ezt az új államot, hiszen 
nagy részben rajtuk -múlik, hogy éhség és a vele kapcsolódó elégedet
lenség vagy ebből kirobbanó kormányválság, vagy megelégedettség 
uralkodjon az országokban.

III. Európa egyházai és a fejlődő országok

Európa egyházai a fentiekben fölvázolt bonyolult kérdésekhez a 
maguk helyzetéből és történelmi meghatározottságából, valamint teoló
giai alapállásukból szólnak hozzá. Azt mindenekelőtt hangsúlyozni kell, 
hogy az európai egyházak ma inkább képesek a világhelyzetet a szemük 
előtt tartani, mint a fejlődő országok egyházai. A fejlődő országok el
maradása azt is jelenti, hogy a helyi-nemzeti problémák, a saját tár
sadalmuk felépítése érdekli őket elsősorban és csak a saját országukra 
vagy kontinensükre gondolnak. Kevesen vannak vezetőik között, akik 
át tudják gondolni a saját problémáikat úgy, hogy bele helyezzék ezt 
a világ összefüggéseibe.

A fejlődő országok egyik nagy kérdése, hogyan tudják a saját 
népüket olyan öntudatra nevelni, hogy lássák a saját helyzetüket és 
harcoljanak a jobbért. Néhány egyházi keretben történő ilyen neve
lési „conscientizacion” (öntudatra nevelés) programról már tudunk La
tin-Amerikában (v.ö. Faulo Freire: Pádagogik dér Solidaritát. Für eine 
Entwicklumgshilfe im Dialóg. Hammer V. 1975. Friedenspolitische Kon- 
sequenzan, 2.; Erika Stüokrath (hg): Erziehung zűr Befreiung — Volks- 
pádagogik in Lateinamerika. ro-ro-ro Sachbuch Nr. 6877. Hamburg, 
1975.; Oonscientization a service of the development education, re- 
search and documentation program of CCPD, May 75. Risk, 175. 
WCC, Geneva.)

Az Egyházak Világtanácsa „elvi” szempontjait az 1986—74. évek 
között egy alapos tanulmány vizsgálja Mártii Lindquist tollából (Eco-
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nomic Growth and the Quality of Life. Helsinki, 1975.). Ebben a szerző 
az 1966-os jelentős genfi Egyház és Társadalom Világkonferencia ese
ményeiből indul, amelyik a haladóbb nézeteket hozta felszínre. 
utána következő éveket máig a különböző teológiai tradíciók össze
csapása és dialógusa jellemezte, átfogó koncepció nélkül, illetve azzal 
az elképzeléssel, hogy a jelenlegi statusquo megtartása érdekében a ki
rívó dolgokon segíteni kell.

Az egyes európai országok egyházainak anyagi áldozatát jelentős
nek kell mondanunk a harmadik világ megsegítése érdekében. Ezek 
az összegek közvetlenül vagy nemzetközi egyházi szervezeteken keresz
tül kerülnek rendeltetési helyükre. Így pl. a Nyugat-Németországban 
kiadott statisztika szerint az egyházak 1975-ig fejlesztési segélyre 1,35 
milliárd márkát adtak, ebből egyedül 1974-ben 193 millió márkát. 
(epd-Entwieklungspolitik, 8—9/75. 53.)

A másik jelentős anyagi áldozatot hozó' egyházi terület az északi 
országok, Skandinávia, Dánia és Finnország egyházai.

Az európai egyházak körében, így hazánkban is a gyülekezetekben 
jelentős a felvilágosító-nevelő munka, az érdeklődés felkeltése a fej
lődő országok iránt. Így például az 1974-es Frankfurtban (NSZK) meg
rendezett Egyházi Napok (Kirchentag) alkalmával a programok jelen
tős részét tette ki a fejlődő országokkal való foglalkozás. Voltak olyan 
hangok is, hogy ez tulajdonképpen a nyugati országok és egyházak 
„rossz lelkiismerete”, mert érzik, hogy a gyarmatosítás és a misszió 
vonalán az elmúlt évtizedekben hibákat követtek el. (V.ö. In Aengsten 
und siehe wir leben. Kirchentag 75. Kreuz Verlag, Stuttgart, 1975.)

Az egyházak pozitív szerepe vonalán a gyűjtések, anyagi segé
lyek és a felvilágosító-nevelő munka mellett meg kell említenünk az 
akcióprogramokat, amelyek nemzetközi fórumok bevonásával folynak. 
Ilyen az EVT Antirasszizmus Programja, amit az 1975. nov. 23—dec. 10. 
közötti Nairobiban tartott világgyűlés megerősített és jóváhagyott. 
Ezen a világgyűlésen hangzott el javaslatként egy új program, „a 
militarista kutatás és fejlesztés rákos daganatként való terjedése 
miatt” szükséges Antimilitarista Program elkezdése. Ez magában kel
lene, hogy foglaljon olyan tiltakozásokat, mint az NSZK kormánya 
intézkedése elleni tiltakozás, ugyanis hozzájárult az ún. Párisi Klub 
tagjaival együtt, hogy Pinochet tábornok chilei fasiszta rendszerének 
310 millió dolláros adóságát az 1975. évről a következő évekre tegyék 
át, sőt a Világbankon keresztül 20 millió dolláros mezőgazdasági prog
ram megindításához járultak hozzá (epd-Entwieklungspolitik, 8—9/75. 
53.). A Világbank később újabb 33 milliós segélyt adott Chilének a 
rézbányák működésének kiterjesztésére.

Külön ki kell emelnünk a Keresztyén Békekonferencia kezdemé
nyező szerepét a harmadik világ egyházainak és a szocialista orszá
gok egyházainak kapcsolatteremtése terén. Ezen a réven kerül leg
inkább egyházunk is érintkezésbe a fejlődő országok egyházi vezetőivel, 
hiszen egyházunk anyagi ereje nem engedi, hogy külön programokat 
dolgozzon ki ezen a téren, Ugyanígy volt már alkalom arra is, hogy a 
Lutheránus Világszövetség szerevezetén keresztül egy ünnepi offer- 
tórium formájában juttassuk el szolidaritásunk és segítem akarásunk 
kifejezését a Közel-Keleten élő arab menekültéknek. Sajnos, teoló
giai eredményeink, az egyháznak a társadalomban való szolgáló, dia- 
kóniai életformájáról keveset tudnak a fejlődő országok egyházai.

A KBK munkájával kapcsolatban még meg kell jegyezni, hogy 
nagy feladat a szervezet számára, hogy a fejlődő országokban a bé
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kés egymás mellett élés európai alapdokumentumát, az Európai Biz
tonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmányát helyesen értel
mezze, ugyanis a fejlődő országok egyik jellegzetessége, hogy ezt a 
kezdeményezést nem értik, a szerződést maguk ellen irányítottnak 
vélik vagy fentartásaik vannak azzal szemben.

Összefoglalás

1. A világ anyagi javainak jelenlegi elosztása, amikor a fejlődő 
országok a világ népességének kétharmad részével az anyagi javaknak 
csak 21 százalékával rendelkezik, tarthatatlan.

2. A mai helyzet kialakulásának oka a kapitalista világ gyarmato
sító múltbeli politikája és mai neokolonialista magatartása, amelyikkel 
a status quo fenntartásán törekszik.

3. A jelenlegi tarthatatlan világhelyzetben nem fejlesztési segé
lyekre, a jelenlegi helyzet tartósítására van szükség, hanem struk
turális változásokra az egyes országok és a világ anyagi javainak 
szocialista módon történő elosztása érdekében.

4. Az egyházaknak Európában, a Magyarországi Evangélikus Egy
háznak is van szerepe a jelenlegi világhelyzetben a legszükségesebb 
segítség megadásában (éhség, természeti csapások okozta károk, gyors
segélyek stb.) és az átfogó megoldás terén végzett részmunkában 
(felvilágosító és nevelő munka itthon és határainkon kívül, a nemzet
közi egyházi szervezetekben végzett aktív munka stb.). Ebben az 
összefüggésben különleges hangsúlyt kell kapnia a háború, a fegyver
kezés, a militarizmus, az erőszak alkalmazása elleni küzdelemnek.

5. Az egyháznak, a keresztyéneknek a mai világhelyzetben tuda
tosan kell vállalniuk a nem keresztyén világ részéről az ún. „keresz
tyén Európa” elleni vádakat, viszont arra kell törekedniük, hogy hitü
ket az igazság és békesség megteremtése terén végzett cselekedeteik
kel bizonyítsák.

Ifj. Harmati Béla

Falu a gátak között II.
(Részletek egy szociográfiai tanulmányból)

A falu népe a 19. század elején

Nézzük most, milyen lehetett a falu képe a 19. század elején! Az 
1813-ban elkészült templom, a „kőből és égetett téglából” rakott közös 
épület, mint ilyen, az első volt a községben. Méreteinél fogva sok anyagra 
volt szükség, amelyet messzi vidékről hordhattak össze a szekeres gaz
dák az építkezés helyére. Követ pl. a Bakony vidékéről, vagy Sopron 
környékéről hozhattak. Valószínűleg ez utóbbi helyről. Vasút és egyéb 
modern szállítóeszköz feltalálása még az idő méhében rejlett. A vízi 
szállítás lehetőségével sem tudtak élni a folyók szabályozása előtt. Ma
radt tehát az ökrös- vagy lovasfogat, amelyeknek gyakorta kellett for
dulniuk ahhoz, hogy együtt legyen a szükséges építőanyag. Maga a fu
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vargond roppant terheket rótt a község lakóira. Nem tarthatjuk vélet
lennek azt, hogy ilyen sokáig váratott magára a templomépítés, mert 
Kisbabot korábban aligha, ekkor is csak erejét messze meghaladóan épí
tette fel templomát. Toronyra már nem is tellett. Az egész akció első 
lelkészének erőteljes agitációján múlott. Malatides többszörösen beírta 
nevét a község történetébe. Amikor tehát készen lett a templom, a 
„Kis Babothi Ecclesiában a lelkek száma 219, Bodonhelyi Filiájában 92, 
mindösszvessen 311 lelkek találtatnak Kis Babothon. Hat házzal szegény 
Catholikusok laknak. Lakosai pedig Nemes és Agilis Compossessorokból 
állanak.” A falu szélén jutott hely a templom számára. Dehát a falu 
sem volt nagy. 50—60 házból állhatott, s így „széle” is közel lehetett. 
(Ma a falu közepén áll, szemközt a Rába hídjával.)

„Oskolaház van a faluban, szoba, konyha, benyíló kamara és istálló, 
szűrű és egy kis darab kert, ezt a házat vette az Ecclesia 1820-ban .. 
Arra nem tellett, hogy az iskolamesternek nagyobb ház jusson (ez is 
850 forintba került). Igen szerény körülmények között állták meg helyü
ket a 19. század elején a falusi tanítók. Nem csoda, ha szüntelen elége
detlenség töltötte el őket, s a korabeli vizitációs jegyzőkönyvekben püspö
kök és esperesek egyaránt csillapítják és nyugtatják őket. Valószínűleg 
a tanítás bérelt házban folyt ez időben, mivel 1820-ig a tanítólakás 
maga is bérelt volt. Csak 1857-ben építettek rendes tanítói lakot, az új 
iskola építésére pedig 1878-ban került sor. 1857-től 1878-ig a tanítólak 
egyik szobája volt berendezve tanteremnek. Más közös intézménye, köz
épülete ez időben még nem volt a falunak. Csak jóval később, száza
dunk elején épült fel a tűzoltószertára és a községháza. A község ügyeit 
is addig a bíró saját lakásán intézte el.

Községi tulajdonban volt, de kizárólag egyházi használatban a te
mető. A falu szélén, közvetlenül a Rába-töltés alatt van ma is, de a 
szabályozás előtt nyilván távolabb esett a víztől. „A temető falun kévül 
van, békerítve árokkal, kapu van a béjárásnak helyén, nincs semmi 
árnyékos hely benne, elég méllyen temettetnek a holt testek.” Aztán 
még egy egyházi tulajdon volt a községben, mégpedig: „a Faluban a 
szabad utzán N. Sokoray Péter háza előtt harangláb és tart 36 fontos 
harangot”. Valaha ez a harangláb a 36 fontos haranggal (kb. 18—20 kg) 
volt az egyetlen egyházi szimbólum, s amikor nem volt se rektora, se 
papja a falunak, a harang tartotta ébren az evangélikus öntudatot, vagy 
vigasztalt, biztatott.

„A parochiális ház faluban a házak sorában vám, nem messze a 
templomtól, mórból készült 1814-ben, két szobája, kamrája, istállója, 
szényje, kútja és kertje vagyon” — írta Malatides. A volt tanítólakás 
ugyanis bérlemény volt, és ebben lakott Malatides 1814-ig, mert ekkor 
épült ez a szerény igényű, összesen két szobával rendelkező papiak. Egy 
későbbi esperesi látogatás alkalmával elő is írták, hogy egy harmadik 
szobát is építsenek hozzá, ahol a tanulást végezni fogja: „Meghagya- 
tik . . .  hogy az épületek közül reparátiokra, különösen a prédikátori 
háznál egy tanuló szobának építésére is legyen gondjuk.” (1830) Az 
épület vertfal volt, nádtetővel. Így sorakoztak fel a Rába völgyében, 
nem messze a folyótól a többi házak is, földből és nádból. Hat ház ezek 
közül katolikus családoké, nyilván időközben ideköltözött lakosoké, akik 
még sokkal szegényebbek, mint a kisbabotiak jó része. A 219 lakos 
házainak száma óvatos becslés alapján nem lehetett több 50—60-nál. 
Ez az 50—60 ház a templomtól Rábaszentmihály, azaz északnyugati 
irányban helyezkedett el. A falu terjeszkedése ezután délnyugati irányba 
indult meg, úgyhogy napjainkban a templom éppen a falu közepére esik.
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A falu társadalma ebben az időben igen egyszínű. A legműveltebb 
s z e m é l y  minden kétséget kizáróan az evangélikus pap, aki latinul, né
metül, tótul és természetesen magyarul tud, aki iskoláit Pozsonyban 
v é g e z t e .  Abban a városban, ahol 1719—1749-ig Bél Mátyás három év
t i z e d e s  munkájával újjászervezte az evangélikus iskolát. Aki később 
teljes erővel Magyarország történeti és földrajzi leírásának szentelte 
é l e t é t ,  s aki azt kutatta, hol élnek jobban, könnyebben, boldogabban az 
emberek, s mit kellene annak érdekében tenni, hogy nálunk, Magyar- 
o r s z á g o n  is változzanak a körülmények. Hogy a szántást, vetést, 
c s é p l é s t ,  betakarítást racionálisabban végezzék. A racionális szellemben 
megreformált pozsonyi iskola hosszú ideig fenntartotta és továbbadta a 
felvilágosodás és racionalizmus eszméit. Hatása főként a Dunántúlon 
é s  a Felvidéken érvényesült. Ebben az iskolában tanult tehát Malatides, 
é s  két dolgot hozott magával: az anyakönyvezés szükségességét, és a 
konfirmációra való előkészítés lelkiismeretes munkáját. Ez utóbbin már 
Franké hatása tükröződött. De ha már Pozsonyról esett szó, ugyanitt 
l á t o t t  napvilágot 1780 óta, tehát akkor, amikor Malatides diákoskodott, 
a hetente kétszer megjelenő Magyar Hírmondó, amelynek lelkes és szinte 
kizárólagos írója volt a Göttingában tanult evangélikus lelkész, Rát 
Mátyás.

Ebből a szellemi háttérből jött tehát Malatides, és amit műveltségé
ről megállapítani tudunk harmadfél száz esztendő múltán, az ízig-vérig 
pozsonyi volt. És nem nélkülözte a hallei hatást sem.

Kisbabotra érve azonban a szellemi köldökzsinór elszakadt. Után
pótlás nem volt, s így alig akadt módja ahhoz, hogy továbbképezze 
magát. A Biblián, ágendán, graduál énekeskönyvön és a Luther-féle Kis
kátén kívül nem említett más könyveket, amelyekből szolgálatát végezni 
tudta, és nem is valószínű, hogy eljutottak hozzá a kor legfrissebb szel
lemi termékei. Ezért panaszkodott így: „Az Ecclesiának.. . Bibliothecaja, 
vagy kintsei nincsenek.” Hogyan és miből lett volna? Ha lett volna is 
a falunak bibliotékabeli kincse, azt a gyakori árvíz elpusztította volna. 
Ahhoz pedig túlságosan szegény volt a gyülekezet, hogy ismételten be
szerezzen könyveket. A lelkésznek sem állt módjában könyveket vásá
rolni, tehát meg kellett elégednie azzal a szellemi tartalékkal, amellyel 
a faluba jött. így volt ez abban az időben a többi lelkésszel is nagyjából. 
És ha kevés „tartalék anyaggal” érkeztek, igen hamar kimerültek, és 
szellemileg visszazuhanva vergődtek a falvak társadalma előtt. Malati- 
desnek ezenfelül töméntelen gondja volt szervezéssel, építkezéssel és 
egyéb dolgokkal, úgyannyira, hogy még városba sem jutott, legfeljebb 
a szomszédos „tiszttársakhoz”, akikkel átbeszélhette ügyes-bajos dolgait 
és kicserélte tapasztalatait.

Ihász lelkész műveltségéről is esett néhány szó. Képzettségét tanú
sítja az 1907-ben megírt egyházközségi monográfia, melyből megtudjuk, 
hogy Bécsben hallgatott teológiát, tehát maga is a kor teológiai színvo
nalának magaslatán állt. (Az ő idejében már volt könyvtára a gyüleke
zetnek, sőt magánkönyvtárral is rendelkezett.)

Az iskolamesterek is a kor színvonalán álltak. Nem szabad elfelej
tenünk, hogy Malatides is iskolamesterként kezdte szolgálatát. Azt ter
mészetesen nem állíthatjuk, hogy mindegyik magasan kvalifikált volt, 
de pl. kortársa, Nagy István iskolamester igen kiváló helyeken végezte 
tanulmányait és tanított korábban. Malatides és a község igényessége 
mutatkozott meg kiválasztásában. Mert feljegyezték Nagy Istvánról, 
hogy „Muray Sámuel Grammatikára tanította . . .  a Győri iskolában T. T. 
Németh László Ür Oskolájába adatott és a Syntaxist előtte másfél esz-
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tendeig tanulta. . Ezek komoly és figyelemreméltó stúdiumok voltak 
és ha nem is ütötték meg a pedagógusképzés mai színvonalát — ilyen 
igényeket nem is támaszthatunk —, mégis kiváló személyeket neveltek 
és állítottak szolgálatba. (Nagy István 1816-ban került Kisbabotra, mi
után korábban a „Mérgesi Mesterhez ment, ott az orgonálásban, ének
lésben gyakoroltatván”.) Ezek az emberek a kor szellemi színvonalának 
magaslatán álltak, „Apostolok” és „Lámpások” voltak, akikről később 
Petőfi és Gárdonyi írtak. Egyéb értelmiségije nem volt a községnek.

A közigazgatási, politikai hatóságot a bíró képviselte. A „Nemes 
Helység Bírája”, ahogyan címét hordozta. Egyház és állam szoros kap
csolatát, egybeszövődöttségét még ilyen kicsiny és formális dolgokban is 
tapasztalhatjuk, hogy pl. a gyülekezet ládájának egyik kulcsát ő őrizte. 
Ebben a ládában a gyülekezet „tőkepénze” mellett a falura vonatkozó 
okmányok őriztettek. Árvíz esetén ezt a ládát mentették elsősorban. Nagy 
kár, hogy ez a láda nincsen már meg. Minden esetre a bírónak, az állam 
helyi képviselőjének, akit ugyan a község népe meghatározott időre 
választott, egyházi jogai is volták, s ennek szimbóluma az őrizetére bízott 
egyik kulcs volt. De a bíró háza olykor az egyház, a parókia ellenpólusa 
lett. Az elégedetlenkedők a „politikai hatalmat” próbálták a maguk olda
lára hangolni és beavatkozásra bírni, amikor nála gyűléseztek és tárgyal
ták meg a egyház ügyeit: „ . . .  meghagyatott az is az egész gyülekezetnek, 
hogy Egyházi dolgokról se Bírói háznál, se Kortsmán ne tanácskozza
nak . . . (Az 1830-as vizitációs jegyzőkönyvből.) Az egyház vezetősége 
idejekorán próbált gátat vetni annak, hogy politikai hatóságok az egyház 
sajátos ügymenetét befolyásolják. A kocsmában váló tanácskozást sem 
érzékenységből tiltották, hanem éppen azért, mivel ott nem volt jelen a 
lelkész, és tartani lehetett valamiféle egyház elleni akciótól.

Nem volt jelentéktelen személy a falu életében a 19. szd. elején a 
községi bába. „Bába, N. Sokoray Sámuelné, Szele Eörzsébet Asszony, 
Győrét taníttatott, és examináltatott, osztán felesküttetett, jámbor és 
józan életű.” E méltató sorok arról vallanak, hogy hívő, kegyes életű 
asszony volt, s a gyülekezet, a közösség társadalmában kiemelkedő te
kintéllyel rendelkezett. A bábák kereszteltek is, és így mint egyházi 
cselekmények végrehajtói jöhettek számításba. Előfordult, hogy a bába 
keresztége után a lelkész is megkeresztelte a gyermeket s így súlyos 
theológiai hibába esett. (Anabaptizmus bűne, amelyet az egyház elítél.) 
Egy 1847-es Haubner Máté püspök előtt történt vizsgálat előírta: „Meg- 
hagyatik a tiszt, lelkész úrnak, hogy . . .  a bába által rendesen megkeresz
telt gyermeket újra ne keresztelje.”

Orvossal még jóval nagyobb helységek sem rendelkeztek ebben az 
Időben, hiszen még az országban is álig akadt belőlük. A legszükségesebb 
orvosi teendőket is a bába látta el, s főként a szülések levezetése tarto
zott reá. Ez természetesen amolyan falusi módra ment végbe, otthon, és 
az asszonyok segédletével. És noha Semmelweisről, a gyermekágyi lázról 
mit sem tudtak, gyakori nem az anyák, hanem a csecsemők halandósága 
volt. Ez azonban nem a bábák hibájából adódott. Ez az asszonyhivatásá
nak magaslatán állott, tudjuk róla, hogy képzett volt, szakmájában jára
tosságra tett szert és Kisbabot egészségügyi relatíve jó kezekben nyugo
dott. Orvoshoz igen-igen későn jutott a falu. Ma is csak körzeti orvos 
tudja ellátni a falu egészségügyi feladatát.

Hivatásos iparosról, ipart űző emberekről nem tudunk a 19. szd. ele
jén, a malmot, kocsmát kivéve, amelyekről már esett néhány szó. A ma
lom, vízimalom lévén, csak idénymunkát végezhetett, télen, amikor beállt 
a Rába, vagyis a zajlás megindult, állt a malom. Folyóhoz alkalmaz
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kodva kellett a munkát beosztani. Ilyenkor nemcsak a kisbabotiak őröl
tek, de a bodonhelyiek is, és talán más közeli községek is idehordták ga
bonájukat. Ebből a szempontból központi helyen állt a malom, három
négy község mértani középpontjában. A malomjogot még a 17. szd. elején 
szerezték meg, de arról is tudunk okmányok alapján, hogy ennél jóval 
korábban is állt ezen a helyen malom. A nemessé vedlett kisbabotiak 
kitűnő érzékkel szerezték meg maguknak is a jogot. Ez volt az egyetlen 
„kapitalista” vállalkozásuk, és amint már utaltunk rá, nem egy kézben, 
hanem „részes” volt, amolyan „részvénytársasági” alapon működött. 
Sok bonyodalom származott a részesedésből, de jóval megelőzték koru
kat, mert egy tórsadalmasított termelőeszköz birtokában állt a község. 
Ez pontosan kiderül egy 1755-ös okmányból.

Jóval a falun kívül, a malom mellett a parton állt a kocsma is. 
Ennek jogát is kiharcolták. A kocsma volt a különböző községekből 
őrölni jövő emberek találkozó helye. Itt nemcsak ittak, verekedtek az 
emberek, de kicserélték gondolataikat, híreiket is egymással. A falu 
„fóruma” lehetett és egyetlen helye, ahová idegenek jártak. Összekötő 
kapocs a „külvilággal” és vitathatatlan volt társadalmi hatása. Az egy
házi vezetőség külön aggodalmát fejezte ki, hogy itt beszélték át az 
egyház ügyeit. De itt volt a rév is. Tavasztól őszig ladikon és tutajszerű 
alkotmányon szállítottak személyeket és szekereket egyik oldalról a má
sikra. Ennek jövedelme már családi jövedelem volt.

Iparoskezet a falu társadalma adott a szükségszerűségnek megfe
lelően, különösebb szakismeret nélkül. A legnagyobb szükség az építő 
szakmára volt. A faldöngöléstől az ácsmunkáig és nádfedésig az építés 
munkáját maguk végezték. A házakat gyakran kellett újraépíteni, vagy 
alaposan kijavítani a gyakori árvizek pusztításai, rongálásai miatt. Ezzel 
együtt járt az egész építő szakma, és amint már említettük, ezt közösen, 
kalákában végezték. A munka társadalmi megosztása ezen a téren korán 
kialakult közöttük. Nyilvánvalóan nagy gyakorlatra tettek szert. A há
zak kivétel nélkül kicsinyek voltak, amelyek egészségesnek ugyan nem 
mondhatók, de az időjárás viszontagságaitól megóvta őket.

Csak a templomhoz hozattak hivatásos építő mestert, akinek a nevét 
megőrizték a krónikák. A falusi társadalom élete és igénye jóval egy
szerűbb volt, mintsem, hogy sokféle iparos itt virágzó szakmát folytatni 
lett volna képes. De főként túl kicsiny volt ahhoz, hogy eltartani tudta 
volna őket, a piacra termelés manifaktúrájához pedig fekvése nem volt 
alkalmas. Távol esett forgalmas utaktól, és olyan helységektől, ahol 
vásáron értékesíthették volna termékeiket. Amit pedig maguk elkészíteni 
nem tudtak, azt Győrben és a környék egyéb vásárain szerezték be. 
Egyebekben a gazdasági autarkia uralkodott közöttük. Kendert termel
tek, vásznat szőttek az asszonyok. A rokka minden ház elemi felszerelése 
közé tartozott. Fonalat fontak, kendert tiloltak, s gerebenen tépték szá
laira a lent s a kendert. Fehér- és ágyneműt maguk készítettek, a láb
belit, amíg bocskort hordtak, szintén. A javításokat is maguk végezték. 
A férfiak a mezőgazdasághoz szükséges szerszámokat is maguk barká
csolták, ekét, boronát, szekeret faragtak, egyszerű bútorzatot ácsoltak 
össze. Alig tudunk elképzelni olyan szükségleti eszközöket, amelyeket ne 
tudtak volna elkészíteni. De erre rá is voltak utalva. Kovács és szabó 
iparos az anyakönyvek tanúsága szerint a 19. század derekán telepedett 
meg a faluban. Patkolókovácsra akkor lett szükség, amikor elkészültek 
a kövesutak. A puha földúton patkó nélkül járatták lovaikat. A patkoló
kovács vasalta azután szekereiket is, de ez már egy későbbi fázis a köz
ség életében.
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Egy világlátott ember is elvetődött erre a vidékre. A halotti anya
könyv bejegyzése szerint 1814-ben meghalt Bősze István „Tek. Kráj 
Regimentből való obsitos, invalidus katona. . .  vizi betegségben.” Ez á 
Bősze István a napóleoni háborúk obsitosa, s ha megmaradtak volna el
beszélései, talán éppen Háry Jánosra bukkannánk személyében.

Kereskedő sem tudott gyökeret ereszteni a faluban. Valószínű, hogy 
a 19. század második felében jelentkezett az első szatócs egy zsidó család 
képviseletében. Hogy addig a kocsma szerezte be a legszükségesebb 
import árukat, fűszert, sót, olajat, gyertyát stb., vagy egy-egy városban 
dolgát végző gazda oldotta meg a vásárlást, ma már nem tudjuk. De 
bizonyos fokig az árubeszerzés is társadalmasított volt. Erre az egyéb 
közösen végzett munkákból következtethetünk. A kollektív segítség
nyújtásnak, a munka egyfajta megosztásának példájával állunk szemben. 
Ez a kicsiny és zárt társadalom önmaga termelte ki ezt az életvitelt, ter
mészetesen külső tényezők közrejátszása révén. Jogunk van feltételezni, 
hogy ez így mehetett végbe, mert hiszen felesleges termékeikből is piacra 
kellett adniuk valamennyit. Mint legkézenfekvőbb piacot Győrt, Tétet és 
Kapuvárt, Csornát kell számításba vennünk. (Ma is ide járnak nagyobb, 
komolyabb dolgok bevásárlására.) A falu elszigetelt mivolta azonban 
szinte predesztinálta az autarkiára.

A „parlagi nemesség”, vagyis a kisbaboti paraszti társadalom nem 
különbözhetett a 19. századbeli más magyar falu társadalmától. Színvo
nala minden tekintetben azonos volt a jobbágyokéval. Földnélküliek, és 
mint ahogyan szóltunk róla, legfeljebb jobbágyteleknyi a birtokuk. Átlag 
jövedelmük alig haladta meg az évi 500 forintot, sőt annak inkább alatta 
volt. 1809-ben, az insurrectio alkalmából történt összeíráskor a nemesi 
családok (27.700) évi jövedelme 500 forint alatt volt, noha az egykori 
leírások a dunántúli, ill. a kisalföldi parasztok jólétét dicsérik. De a 
kisbabotiak jövedelmére abból tudunk következtetni, ahogyan papjuk 
és tanítójuk fizetését megállapították. Általában ezt vehetjük közép- 
arányosnak. (Az egyházi alkalmazottak díjlevelét később fogom is
mertetni.)

Paraszti sorban élt a község. Ha az időjárás kedvezett, jobban él
tek, ha zord volt, akkor éheztek. Márpedig a községre igen gyakran kö
szöntött zord idő. A gyakori árvizek fantasztikus pusztítást végeztek ter
mésükben, értékeikben. Legtöbb imádságukban az árvíz elleni segítséget 
kérték. De baj támadt akkor is, ha több esztendőn keresztül jó volt a 
termés. Fogyasztó és piac hiányában „saját zsírjába” fulladt a község. 
A napóleoni háborúk idején ez a szabály nem érvényesült. Probléma 
adódott ennek a társadalomnak a munkaerejével is. A gazdaságos be
osztás és munkaerő kihasználást nem ismerték. Mivel a mezőgazdasági 
munka a nyári időszakra korlátozódott, télen nem volt mit tenniök. Az 
egész életük a nyárra koncentrálódott. Tavasztól őszig megfeszített me
zei munkában álltak, amely az egész családot érintette, télre pedig be
húzódtak a füstös konyhába. Az iskolai oktatás, az egyházi szolgálatok 
mind alkalmazkodtak a mezőgazdasági életformához: „ . . .  az examen 
hús vét hétfőn dél után szokott megtartatni. . .  Szent Hivataljának foly
tatását teszi localis Predikátos tsupán tsak magyar nyelven, rend szerint 
Vasárnapi és az Innepnapi Istenti tiszteleteket viszi végbe, nyáron 9, té
len 10 fél órakor, dologtévő napokon és télen reggeli és estvéli könyör
géseket rend szerint megteszi Sz. Mihály naptól fogva Húsvét napig. . . ”

Sajátosan népi hagyományokról, népművészetről, folklórról nem tu
dunk semmit. Ez különösen feltűnő és izgató jelenség. Mint a Kapuvár 
környékéről ideszármazott parasztoknak, szükségképpen magukkal kellett
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hozniuk az ottani vidék népművészetét, amely különösen hímzésben 
rendkívüli gazdagságot mutat. Finom a színösszetételük, fantáziadús a 
motívumaik, és kivitelezésük. Kisbaboton ennek nyoma sincs. Agyagipar, 
n é p i  kerámia, fazekak, korsók, kancsók, köcsögök, tányérok, dísztányé
rok, tálak, amelyek némiképpen jellegzetesek lennének, elő sem for
dulnak a faluban. Fafaragás, festés, bőrdíszítés, szőttes, varottas ugyan
csak hiányzik. Egyszóval népművészet tekintetében teljesen jellegtelen 
a község. Ennek pedig oka van. Okát kizárólag abban kell keresnünk, 
hogy a gyakori árvíz, elvitte, elpusztította ingóságait, s velük együtt a 
népművészet, néphagyomány szeretetét és megbecsülését. Mert igazi 
népművészet ott alakulhatott ki, ahol az elődök munkáját örökölték az 
utódok, s a maguk ötleteivel gazdagították. A népművészeti darabok 
egyike-másika hihetetlenül sok időt, türelmet igényel. És ha az egyetlen 
éjszaka a piszkos áradat martalékává lesz, valószínű elmegy a kedve a 
következő elkészítéséhez. A kisbabotiak lassan elfelejtették a népi ha
gyományokat, roppant praktikusak lettek, az életükből hiányzott az áb
ránd, álom, tervezés. A község társadalmára ma is jellemző a hideg, 
praktikus gondolkodásmód, öltözködésmód, lakáskultúra. Népszokásai
kat, hagyományaikat levetették, elfelejtették és teljesen jellegtelen pa
raszti életformát valósítottak meg.

A Tanácsköztársaság

És most ugorjunk ismét egy nagyot! Legalább száz esztendőt!
Saját sírját ásta meg a monarchia a háborúban való oktalan rész

vétele miatt. A monarchiával sírba szállt egy régi világ. Azokban a 
napokban még kevesen sejtették, hogy milyen gyökeres változáson megy 
keresztül a nemzet élete, a magyar társadalom és mindaz, amely ezt ki
töltötte. És bármiképpen próbálták a háború után restaurálni a régi 
állapotokat, a társadalomban, a tudatban, a magyar falvakban és váro
sokban, a közéletben, a régi világot feltámasztani már nem lehetett. El
avult, és történelem lomtárába került, mint sok hasonló intézmény. Ezért 
volt különösen is furcsa 1916-ban gyász- és ünnepi istentisztelet a 
királyokért, mert ismételten ki kell jelentenünk, hogy itt Kisbaboton, a 
nemzeti élet perifériájára csúszott községben késett az óra, és nem ér
zékelték kellőképpen, mi ment végbe Európában, ill. az országban.

Ezt a néhány háborús évet érdemes volt kronologikus sorrendjében 
megismernünk, mert így bepillanthattunk egy magyar község életébe, 
ezen keresztül megfigyelhettük egy evangélikus egyházközség magatar
tását, és érzékelhettük némiképpen, hogy egy falusi társadalom mikép
pen vette ki részét az első világháborúból. Hála a korabeli jegyzők 
precizitásának, akik részletesen, mindenre kiterjedő figyelemmel, szinte 
a történelem számára jegyezték az eseményeket. Csakis így volt lehetsé
ges rekonstruálni a kort és hűséges keresztmetszetet nyújtani a község 
életéről.

Az események gyorsan peregtek. 1918-ban meginogtak a frontok, ha
zajöttek a katonák. Októberben Károlyi Mihály átvette a hatalmat, Ma
gyarország köztársaság lett. 1919 márciusában vérnélküli forradalomban 
megszületett a Tanácsköztársaság. Az események központjától föld
rajzilag távol esett Kisbabot. Ezeknek a kohója Budapesten volt. Pesten 
mindent tudtak az emberek, sőt a pesti utcák többet tudtak, mint a 
hivatalos közigazgatás, a vármegyék vezetősége. Ezért volt forradalom. 
Viszont Kisbabot, ez a világtól eldúgott falu még azt sem tudta, amit a
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vármegyék vezetősége sejtett már. A községnek se vasútállomása, se 
távírója nem volt. Ennek következtében nem is . volt várható, hogy az 
eseményekkel szinkronban legyen. Az viszont valószínű, hogy más úton 
a hírek ide is elszivárogtak. Hiszen ide is jöttek haza szabadságra ka
tonák, vagy akik elhagyták a frontot, és akik tudtak már arról, milyen 
változásokon ment keresztül Oroszország. Az 1917-es októberi forradalom 
híre bizonyára bejárta a falvakat is. A háború végén a legeldugottabb 
faluban is tudtak arról, hogy Lenin a bolsevistákkal átvette a hatalmat, 
és Oroszországban új társadalmi rend van kialakulóban. A napilapok 
azután bőven tájékoztattak arról, hogy Oroszország béketárgyalásokat 
folytat a központi hatalmakkal, és hogy 1917-től fegyverszünet áll fenn. 
Tehát nyilvánvalóan volt sejtelme arról, hogy változások előtt áll a 
nemzet élete.

A Tanácsköztársaságot a pesti és ipari városok népe nagy lelkese
déssel fogadta. A tömegek erős kezet, határozott politikát vártak tőle, 
mivel minden tekintetben dezorganizált, szétzilált volt az ország. Leg
inkább a súlyos szociális igazságtalanság megváltoztatását várták és 
nem kevésbé a honvédelmi és gazdasági bajokon való segítést. Az első 
intézkedések be is váltották a hozzá fűzött reményeket. Megszervezték 
a vörös hadsereget, felvették a harcot az intervenciós csehekkel és ro
mánokkal szemben, azonnal államosították a bankokat, gyárakat, nagy
birtokokat és ezzel megteremtették az új társadalom gazdasági bázisát.

Bizonyos probléma azonban a paraszti társadalomnál jelentkezett. 
A paraszti társadalom 1848 óta több rétegben helyezkedett el egymás 
felett. Kétségtelenül legszélesebb réteg a nincstelenek, a zsellérek, cse
lédek, földönfutók rétege volt. Akiknek 48 sem tudott biztosítani egy 
„talpalattnyi földet” sem. De ötödfél évtized alatt kialakult egy törpe- 
birtokos réteg, amely körömszakadtig ragaszkodott a megszerzett föld
höz. Abban mind a két réteg megegyezett, hogy a nagybirtokot fel kell 
osztani, hiszen az nyomasztólag hatott a kisbirtokosságra is. A föld
éhség elsősorban a nagybirtokot veszélyeztette.

A szövetkezeti, állami birtok gondolata még nem érett meg ezekben 
a rétegekben. A Tanácsköztársaság kiiktatta azt az átmeneti fázist, hogy 
felosztotta volna a földet, helyette azonnal államosította, és a paraszti 
társadalmat a szövetkezeti útra terelte. Ehhez a lépéséhez nem terem
tette meg a feltételeket és elsősorban a tudatot nem készítette elő ehhez 
a változáshoz. így az elmaradottabb, fejletlenebb paraszti társadalom a 
Tanácsköztársaság intézkedéseit nem fogadta olyan osztatlan lelkesedés
sel, mint az ipari munkás társadalom.

De problémák adódtak az egyházzal is. Noha világosan kell látnunk, 
hogy a Tanácsköztársaság másként kezelte a felekezetek intézményeit, 
mint a parasztságot, egy dologban azonban azonos volt a helyzetük, 
nevezetesen mindkettő földje megszűnt magánbirtok lenni.

Az eddigiekből láttuk, hogy a falu társadalma a fejlődés bizonyos 
szakaszában azonos volt az egyház társadalmával, arra is rámutattunk 
ismételten, hogy a paraszti társadalmon belül egyetlen szervezett intéz
mény az egyház volt. Bizonyos társadalmi célok érdekében ilyen kis fal
vakban, mint Kisbaboton, egyedül az egyház tudott mozgósítani, akti
vizálni. És ez falvaink túlnyomó többségében így volt. Ennek megfelelően 
aggasztó lehetett volna, ha a sértett paraszti rétegek és az egyház szer-» 
vező képessége egymásra talál, szövetség jön létre közöttük és ellen- 
forradalmi megmozdulás bontakozik ki. Szerencséjére a paraszti passzi
vitásnak és az egyházak tartózkodó magatartásának és nem kevésbé a 
Tanácsköztársaság határozott, kemény intézkedéseinek, ilyen ellenforra
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dalmi szervezkedésre csupán elszórtan találunk példát. Ezeknek a meg
mozdulásoknak, amelyekben mindannyiszor érintett volt az egyház, a 
gócai túlnyomó többségükben a Dunántúlon voltak.

A Dunántúl társadalmi viszonyai mások voltak, mint teszem azt a 
N a g y a l f ö l d é .  Ezen belül a legjellegzetesebb a Kisalföld, Győr-Sopron 
m e g y e .  A kisbirtokosok, kisgazdák ezen a területen túlsúlyban voltak, s 
h a  volt is „ellenzéki” érzés bennük, az inkább a földéhségben, birtok
szerzési vágyban jutott kifejezésre. Akik pedig semmi vagyonnal nem 
rendelkeztek, azokra is hatott a törpe birtokosok lelkülete, s maguk is 
a b b a n  a  vágyban éltek, hogy egyszer majd szerezhetnek valamit. Ennek 
megfelelően a kisbirtokos réteg nem lelkesedett az államosításért, a 
szövetkezetért. Az a tudat, hogy a nagybirtokot, pl. az Eszterházy- 
féléket fel kell osztani, erős volt bennük. Hiszen évszázadokon keresz
tül gátolta, akasztotta fejlődésükben és gyarapodásukban őket. De az 
övékéhez ne nyúljanak. A nagybirtokból adhatnak a nincsteleneknek 
is. A szocialista tudat eddig terjedt akkor.

A dunántúli, kisalföldi paraszt gondolkodása is merőben más volt, 
mert fejlődési szintje magasabban állt, mint az alföldi paraszté. Ezt a 
gondolkodásmódot, szellemet nem lehet „reakciósnak” mondani. Mű
veltségüknek megfelelően, gazdasági helyzetük és színvonaluk szintjén 
haladóak voltak, mert hiszen ennek köszönhették fejlettebb gazdasági 
helyzetüket. Él még az a nemzedék, amely lelkiismeretes munkával, oko
san, tehetségesen, szorgalmasan gazdálkodott, takarékosan élt. És ha 
nem is ért el olyan életszínvonalat, mint mondjuk nyugati „osztályos 
társai”, az országos átlag felett állt és egyetlen tragikus ellenséget látott, 
a nagybirtokot, amely gátolta a fejlődésében.

Dehát még emlékszünk az 1907-es birtokmegoszlásra, amely jellegze
tes volt Kisbaboton. A község lakóinak 70%-a 16 holdon aluli birtokkal 
rendelkezett. A 77 családból 38 családnak pedig 5 holdon alul volt a 
földje, ez pedig kereken 50%-át tette ki Kisbabot lakosságának. Öt hol
don alul pedig végképp nehéz körülmények között lehetett megélni még 
akkor is, ha történetesen belterjesen gazdálkodtak és elsősorban az ál
lattenyésztés volt a gazdálkodás profilja. Valószínűleg már akkor az 
volt a helyzet, hogy a falu „nincstelenjei” a módosabb gazdáknál vál
laltak szolgálatot, vagy azok „felesleges” földjét vették bérbe. Az egy
ház maga is bérbe adta földjeit „licitálás” útján szerzett bérlőket, s a 
jegyzőkönyvekben a bérlemények behajtása, a bérleti szerződések, a 
bérlőkkel való szüntelen pereskedések oldalakat tesznek ki. Földhöz, 
munkához, megélhetéshez, ha korlátozott mértékben is, de hozzá lehe
tett jutni Kisbaboton a háború előtt. Azt a kérdést pedig akkor senki 
sem vetette fel, hogy jó-e, igazságos-e ez a társadalmi, szociális helyzet. 
Évszázados nevelés, a magántulajdon hallatlan tisztelete, mondhatnánk 
„szentsége” ivódott a lelkekbe, s máról holnapra átállítani valami újra, 
másra, olyan megrázkódtatást jelentett volna, hogy azt eddig senki sem 
kockáztatta meg.

De a község életében volt még egy kritikus pont, amellyel számol
nunk kellett. Részleteztük azt, hogy Kisbabot határa a 90-es években 
„nyílt” meg. A Rába szabályozása forradalmi átalakulást hozott magá
val a falu életében. Mert egyfelől ez időtől nem vitte el a termést, a 
munka eredményét a meg-megismétlődő árvíz, másfelől a szabályozás 
révén újabb földdarabokhoz jutottak az emberek. A gyakorlatban a 
szabályozás eredményeképpen tudtak olyan tőkét tartalékolni maguknak, 
hogy azon újabb földeket is vásárolhattak. Az egyház, mint „bankár” , 
maga is elősegítette ezt a folyamatot, hiszen alapítványi tőkéit kihelyezte
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nagyobb összegekben, s így a hitelesek újabb területtel gyarapodtak. 
Ez valóban forradalmi változás volt a község életében, amely bizonyos 
pszichózist teremtett. Az eddig abroncs módjára szorító határ megnyílt 
előttük, lehetőség nyílott a földszerzésre.

Ez annyira jellemző volt, hogy a 20. század elején különböző vállal
kozásokba fogtak. 1901-ben részvénytársasági alapon tej szövetkezetét 
hoztak létre. Egy falusi „részvénytársaság” természetesen másként fest, 
mint az ipari, vagy bankintézetek társasága. A régi malom is ilyen in
tézmény volt. Ezeknek közös befektetése, és közös haszna nagyon is 
hasonlított a termelőszövetkezetek mai struktúrájához. A társadalma- 
sított invesztálás és profit ilyen alakja és módszere előkészítője volt a 
felszabadulás utáni szövetkezeti életnek. Ez a tejszövetkezet még a Ta
nácsköztársaság alatt is funkcionált. 1920—24 tájékán szűnt meg és ke
rült magánkézbe. A közös vagyon egy épületből (amelyből később köz
ségháza lett) és különböző gépekből állt. 1906-ban újra életre hívtak egy 
részvénytársaságot: a „géptársaságot” , ahogyan ők nevezték. A közös 
vagyon itt egy gőzhajtású erőgépből, egy cséplőgépből és egy elevátor
ból állt. Tehát három komoly gépegységből. Ezt a garnitúrát hitelbe vet
ték. A hitel szorongatta őket, a gépeket viszont csak idénymunkában tud
ták hasznosítani. A társaságnak, hogy adósságát a kamatokkal törlesz
teni tudja, bérmunkát is vállalnia kellett nemcsak saját községükben, 
de másutt is. Itt azonban nagy volt a konkurrencia. A bércséplés ered
ményeképpen azután az itthoni munkát sokszor csak ősz elején tudták 
elvégezni. Ez a géptársaság 12 tagból állt, vagyis a falu lakosságának 
egyhatodát érintette.

Valószínűleg nagy hasznot hajtott ez a vállalkozás, mert 1910-ben 
újabb garnitúrát vásároltak és kibővült a részvényesek száma 40—50-re, 
tehát a község családjainak kétharmad része volt érdekelt benne. 
A visszaemlékezőkben az maradt meg, hogy sokat marakodtak. Az egyé
ni jog és érdek mindenkor felszínre tört. A legtöbb vita abból szár
mazott, hogy kinek a gabonáját csépeljék először, vagy kinek a lovát 
fogják be a nehéz gőzgép és cséplőgép vontatására.

Ezekből a példákból is láthatjuk, hogy a háború előtt bizonyos 
gazdasági prosperitás bontakozott ki a faluban. Gyarapodott a község 
határa, különböző vállalkozások pedig munkát tudtak biztosítani, ha 
nem is tömegméretekben, a lakosság számára. így azután a század 
elejei, az országot katasztrofálisan sújtó kivándorlás, a községet nem 
érintette. Sőt, a környező községekből, ahol kevesebb volt a munka- 
lehetőség, rosszabbak voltak a gazdasági körülmények, egyremásra 
költöztek be egyének és családok. így kaptak pásztorokat, béreseket, 
cselédeket. Ezek a bevándorlók rendszerint katolikusok voltak. Ezekre 
is rátapadt azután a kisbabod szemlélet, hogy „elérhető, megszerez
hető” minden, csak dolgozni kell. Egyszóval a községben uralkodó 
szemlélet az volt, hogy strukturális változás nélkül is fel lehet kapasz
kodni a társadalmi ranglétra fokaira.

Ez a speciális lelkűiét közel 30 éven keresztül formálta, alakította 
a község társadalmi tudatát, és ezzel indokoltnak látjuk magatartásál 
a Tanácsköztársaságban. Adott pillanatban a Tanácsköztársaság sem 
tudott többet nyújtani. A falu népe, műveltségi színvonalának megfe
lelően, és a kialakult közszellem alapján azt a felfogást képviselte, 
hogy amit összegyűjtött, összekapart egy nemzedéknyi idő fáradságá
val, azt elveszik tőle. A falu tudata még nem érett meg a változásokra.

Ilyen helyzetben találta 1919. március 21-e Kisbabotot. Nem lehe
tett tehát kitörő lelkesédést tapasztalni a Tanácsköztársaság gyors és
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r a d i k á l i s  intézkedéseivel kapcsolatban. Immel-ámmal végrehajtották 
utasításait, hiszen a rendeletek szigorúak voltak, és még szigorúbb 
büntetések voltak kilátásba helyezve, ha megszegik azokat. De a lel
k e s e d é s n e k  a leghalványabb nyomait sem fedezhetjük fel.

Az evangélikus egyház társadalma, ahogyan erre több ízben rá
mutattunk, azonos a község társadalmával. A község elöljárói, szelle
mi, lelki vonatkozásban egyúttal az egyház elöljárói is. Pap, tanító 
e g y h á z i  alkalmazott volt. Két szolgaszemélyzettel együtt. A presbité
r i u m ,  a gondnokok, pénztárosok a falu férfilakosságából választott ta
gok voltak. Mindegyik egy-egy családot érintett. A közgyűlés az egész 
falu felnőtt, nagykorú tagjainak gyűlése volt. Határozataik nemegy
szer a község politikai, társadalmi, gazdasági kérdéseire is kiterjed
tek. Ezeken la közgyűléseken megtárgyalták a temető ügyét, amely 
közbirtokossági, vagyis községi terület volt. Úgyszintén az árterületet, 
a határ dolgait, az állami adókat, az út- és szabályozási adókat, a fo
lyamszabályozási kérdéseket, a bérlemények, bérleti díjak problémáit. 
Ezek természetesen nem voltak teológiai kérdések, de a község egész 
társadalmát érintették. Itt alakultak ki a fuvardíjak, a gyalog- és fo- 
gatos közmunkák és azoknak megváltási árai. Egyszóval a templom, 
a közgyűlés színhelye volt az, ahol a község dolgait intézték. Itt min
denki hozzászólhatott az őt érintő kérdéshez, vitatkozhattak és a ki
alakult határozatokat közösen hajtották végre.

A Tanácsközársaság szétválasztotta az államot az egyháztól. Ez 
a rendelet hasznos és jó volt. (Franciaországban 1905-ben történt ez, 
az Egyesült Államokban kezdettől fogva így volt, Oroszországban 1917- 
ben következett be stb.) Gyakorlatban nálunk Magyarországon ez a 
szétválás a polgári és munkás társadalom körében már általános volt, 
de a paraszti társadalomnak ezt a szimbiózisát megszüntetni hirtelen 
és radikálisan, nehéz feladat volt Vegyük pl. a kisbaboti iskolaügyet. 
A szétválasztás következtében az oktatásügyet átvette az állam. Min
den modern államban így volt ez már korábban is. A kisbabotiak az 
iskolafenntartással kapcsolatban sok-sok problémával és nehézséggel 
küzdöttek, s ezt főként azért hangsúlyozzuk, hogy világos legyen: ők 
sohasem lelkesedésből, örömmel tartották fenn az iskolát, hanem a 
kialakult rend kényszere miatt. Fenntartási költségei messze meghalad
ták a község anyagi erejét. A hívek egyre nehezebben és vonakodva 
teljesítették a vele kapcsolatos adózást. Vagyis az idő megérett az 
államosításra. Az iskola évről évre nagyobb adót jelentett, pedig csak 
a legszükségeesebb korszerűsítést hajtották végre, a tanítólak építé
sét 1913-ban indították, de 1919-ben még a fundamentum sem volt 
lerakva. A tanító fizetésénél is mindenkor negatív magatartást tanú
sítottak.

Az még nem tudatosult bennük, hogy a Tanácsköztársaság rendel
kezése folytán, az iskola államosítása révén nem vesztik el az iskolát, 
pusztán tehermentesülnek a kötelziettségek alól. Ök ebben a pillanat
ban teljesen az egyház oldaláról és szemszögéből viszonyultak a kér
déshez. Vagyis azt a protestáns intézményt látták veszélyeztetve, 
amelyért a korábbi időkben annyit küzdöttek, harcoltak. A politikai 
tudat még nem ért meg a szétválasztás gondolatához.

Ugyanilyen problematikussá vált számukra az egyházi vagyon lik
vidálása, az egyházi adó eltörlése. Kisbabot népéről mindent el lehe
tett mondani, csak azt nem. hogy klerikális beállítottságú, és hogy a 
vallásosság állt életének középponjában. Viszont konzervatív gondol
kodása és magatartása jellegzetes volt. Lelelkészeivel többször szembe-
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szállt, mindenkor akadtak, akik az egyház felé a fizetési kötelezettségnek 
vonakodva tetek eleget, az egyházi előírásokat nem tartották meg. Ez volt 
egyik oldala arculatuknak. A másik viszont, hogy sajátjuknak tartották 
mindenestől és ragaszkodtak hozzá. A Tanácsköztársaság egyházzal 
kapcsolatos intézkedései úgy érték őket, mintha sajátjukat vették 
volna el. Ebben benne volt az a gondolat is, hogy az egyház vagyonát 
ők adták össze, a pap az ő alkalmazottjuk. Egyszóval az összeszövődött 
társadalom éretlen volt a szétválasztás gondolatához.

1919. április 27-én ült össze először a 13 tagú presbitérium, amely 
foglalkozott a rendeletekkel. Elgondolkoztatóak a jegyzőkönyvek sorai 
„A lelkész röviden ismerteti azokat a viszonyokat, melybe egyházunk 
általában, s így gyülekezetünk is jelenleg került, a Tanácsköztársaság 
kormányzó tanácsának, az egyház érdekeit érintő különböző rendeletéi 
következtében. . .  Lelkész teljes terjedelmében bemutatja a főtiszte
lendő püspök úr 783/1919. sz. iratát, mely részletesen tájékoztat. . . ” a 
rendeletekről:

,,a) . . .  az egyház az állaim szétválasztását és az egyházi és feleke
zeti célokra vonatkozó összes kényszeradózásokait eltörli, melynek ki
mondásával megszűnt azon jog, hogy egyházi adó kivethető volna, s 
ennek követketében az egyház szükségleteinek fedezésére püspök úr 
ajánlja, hogy a hívek egyelőre vállalják el önkényt a múlt évbeni 
kivetett egyházi adójuknak önkéntes beszolgáltatását.”

A határozat pedig így szól:
„ . . .  az egyháztanács a kormányzó tanácsi rendelet következtében 

beállott új nehéz helyzet mérlegelésével, a maga részéről elfogadja 
püspök úr indítványát és ennek elfogadását javasolja a közgyűlésnek, 
egyben azon reményét fejezi ki, hogy nem lesz egyetlen egyháztag 
sem, ki az önkéntes adózást ne vállalná, az eddigi mértékben leg
alább.” A következőkben:

,,b) . . .  a forradalmi kormányzó tanács másik rendelete a vallás- 
oktatást eltörli és az iskolából kitiltja. Ennek következtében, sem is
kolákban, sem tanító által a vallás nem tanítható, de a vallásoktatást a 
gyülekezeti tagoknak egyhangúlag kinyilatkoztatott óhajtására átvette 
lelkész azonnal és a templomban folytatja.”

Majd a következő határozat született:
„Az egyháztanács meghajolva a rendelet előtt, a vallás oktatásban 

beállott ezen változást tudomásul veszi, Szűts Mihály tanítónak, ki 
majdnem félszázadon át tanította a vallást, sikeres fáradozásáért kö
szönetét mond, s kijelenti, hogy a vallásoktatás munkájában lelkészt 
teljes igyekezettel támogatni kész, és a szülőket arra hívja fel, ki ne 
vonják gyermekeiket a vallásoktatás alól.”

A következőkben bemutatásra került a 2206/K. T. E. 22. sz. ren
delet, az oktatási intézmények vagyonának államosításáról. Ez Kis- 
baboton az iskolát érintette, valamint a tanítói javadalmi földet és 
az alábbi határozatot hozták ezzel kapcsolatban:

„Tehát e rendelet következtében gyülekezetünk az iskoláját és javait 
elveszti, azokat az államnak átadni köteles. Az egyháztanács a rendel
kezést fájdalmas érzéssel veszi tudomásul, az iskola javaknak átadá
sát . . .  rábízza az iskolaszékre.”

Majd az utolsó rendelet, az egyházi vagyon államosításának ismer
tetése következik és ezzel záródik az egyháztanács jegyzőkönyve: „Az 
egyházak vagyonát lefoglalják, a végrehajtásnál szintén leltárt, jegyző
könyvet kell felvenni, ennek végzését az egyháztanács a maga teendői
nek tekinti.”
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Az eddigiekről csak annyit, hogy a vallásoktatásnak az iskolából 
yató kirekesztése már az április 27-i presbiteri gyűlés előtt tudott volt 
a faluban. A lelkész már átbeszélte a szülőkkel (nem sok szülőt érin
tett a kérdés) így született meg a „gyülekezet egyhangúlag kinyilatkoz
tatott óhaja.”

Két hét múlva, május 11-én, vasárnap közgyűlést tartottak ugyan
ebben a tárgykörben. A gyülekezet megtartotta alkotmányos gyűléseit, 
noha a Tanácsköztársaság jelenlegi szakaszában ennek már semmi 
jelentősége nem volt. Nem is kommentálták különösebben, még csak 
megvitatásra sem volt szükség, hiszen a két hót alatt mód volt ahhoz, 
hogy minden család megismerje a (rendeleteket. Az egyházi érdek is 
azt követelte, hogy a közgyűlésig kialakuljon az egységes állásfoglalás 
a hitoktatással, s -az egyházi adózás új formájával kapcsolatban. Eddig
re az egyházi vagyont is át kellett adni a direktórium tagjainak. Tk. 
mást nem lehetett tenni, mint tudomásul venni a tényeket. Ezért a 
közgyűlésen a tanácsüléshez képest semmi új nem történt. „A köz
gyűlés tagjai szép számmal voltak jelen”, s a formai szempontok fi
gyelembevételével a lelkész „teljes terjedelmében bemutatta a püspök 
leiratát” .

Ezen a gyűlésen már nem „tájékoztatta” az egybegyűlteket az ál
lam és egyház között kialakult helyzetről. Pusztán a rendeletek is
mertetésére szorítkozott. A közgyűlés pedig az egyházi adóval kapcso
latban „a múlt, 1918. évi egyházi adót a folyó, 1919. évben önkényt 
beszolgáltatja, hogy ebből egyházi tisztviselők járandóságai folyósít
hatok legyenek, mert a gyülekezetét fenntartani továbbra is szüksé
gesnek és üdvösnek tartja” . A vallásoktatással kapcsolatban pedig „a 
jelenvolt gyülekezeti tagok kijelentik, hogy a vallásoktatás munkájában 
lelkészt teljes igyekezettel támogatni fogják, gyermeküket a vall ás tani 
órákra beküldik és őket onnan el nem. vonják” .

Ezzel ismét lezárult egy szakasz a kisbaboti társadalom és egyház 
életében. Nyitánya volt ez egy sokkal nagyobb horderejű, bonyolult 
kérdésnek. Mert hiszen az 1919-es forradalom nem a jegyzőkönyvek 
forradalma volt. Annak sokkal mélyebb társadalmi konzekvenciái fa
kadtak, de ez már egy következő fejezetünk témája.

Dr. Rédey Pál

Keresztyének, zsidók és az Iszlám
Két nagy, időben egymástól távoleső hullámban kényszerült találkozni 

és szembesülni a zsidóság és a keresztyénség az iszlámmal, ezzel a ke- 
resztyénség megjelenése után keletkezett vallással. Az egyik a 7. és 8. 
századi arab terjeszkedés, a másik a törökök előnyomulásának következ
ménye volt a középkor és az újkor határmezsgyéjén. Az iszlám mindkét 
esetben jelentősen és tartósan hatott a „keresztyén Nyugat” politikai és 
kulturális életére.

Teológiai Akadémiánk tiszteletbeli doktora, dr. Renate Riemeck pro- 
fesszomő, az általa szerkesztett „Neue Stimme” c. folyóirat két számában 
két tanulmányban vázolja fel az összeütközések és kölcsönhatások ki
emelkedőbb eseményeit.
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Arabok Európa kapujában
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A 7. századig nem lehetett hallani arabokról. Beduinokként éltek nagy. 
részt sivatag borította földjükön, vagy mint szaracénok a kelet-római 
császárok szolgálatában álltak. Csak nyugati partvidékükön voltak letele
pedett lakosságú, iparral és kereskedelemmel foglalkozó falvaik, városaik. 
Számtalan törzsre oszlottak és a legkülönbözőbb törzsi istenségeknek szol
gáltak. Távol állott tőlük, hogy valami arab egységet érezzenek. Mekkái 
szentélyük, a Kába, központ és összekötő kapocs volt közöttük mégis. Egy 
kocka formájú meteor tiszteletére létesült.

Itt Mekkában bukkant fel a 7. század második évtizedében egy sok 
országot bejárt kereskedő, aki új tanokat hirdetett és az arabokat várat
lanul kiszakította történelmen kívüli létükből. A neve: Mohammed (Mu- 
hammad).

Az új tan, az iszlám (megadás Isten akarata iránt — Istennel való bé
kesség), felhívta az arabokat, hogy térjenek vissza ősatyjuknak, Ábrahám
nak Istenéhez, „Allah”-hoz, a sors irányítójához és a világ teremtőjéhez. 
Mohammed Jézust a maga előfutárának tekintette és tulajdonképpen 
megtérésre hívó prófétai szóval fordult a mekkaiakhoz. De azok nem 
hallgattak rá. Csak maroknyi gyülekezet csatlakozott hozzá. Akkor állt 
be a fordulat amikor a medinai törzsekkel lépett szövetségre és 622-ben 
elszánta magát a „hedzsrára” , a Mekkából való kivándorlásra. Medinába 
bölcs tárgyalások során egyik törzset a másik után nyerte meg és 630-ban 
már az arabok egyesítőjeként tért vissza Mekkába s ott két év múlva meg
halt.

A „hedzsra” után — amely az iszlámot követő népek új időszámításá
nak kiindulópontjává lett (354 napos holdévekkel) — Mohammed politikai 
szervezővé, hadvezérré és diplomatává fejlődött. A vallási és a politikai 
élet vezére lett, akárcsak utódai, a kalifák, akik arra törekedtek, hogy az 
általuk ismert világot Allah akaratának vessék alá. Halálmegvetés, vas
fegyelem, a túlvilági jutalom bizonyossága tette legyőzhetetlenekké a 
muzulmánokat (a hűségeseket és engedelmeseket).

A próféta halála után négy évre meghódították Mezopotámiát, 638rban 
elfoglalták Jeruzsálemet és Antiochiát, 641-ben Alexandriát és Egyipto
mot, 643-ban Tripolist. A század végén már Szíria és a Perzsa birodalom 
is hatalmukba került. Csupán a kelet-római császárság központja, Bizánc 
tudott ellenállni. Visszaverte támadásukat európai birtokairól, de elvesz
tette Boszporuszon túli hatalmát.

Egyiptomból a Földközi-tenger partvidékén törtek előre a muzulmánok. 
710-ben már a keleti gótok birodalmának kapujában álltak a spanyol- 
országi tengerszorosnál. Witiza királyt riválisa, Roderich, megfosztotta a 
tróntól. Alulmaradt pártja az arabokat hívta segítségül. Az iszlámot tehát 
maguk a nyugati gótok hívták be az országba. Tarik vezetésével felderítő 
csoport szállt partra 711-ben Algecirasnál, az öbölnek azon a helyén, ahol 
a kiugró sziklát még ma is róla nevezik Gibraltárnak (Dzsebel al Tarik — 
Tarik sziklája).

Roderich seregét megverték. Tarik gyorsan nyomult előre Spanyol- 
országban. Ellenállással alig találkozott, ezért 712-ben Mussa, a kalifák 
afrikai helytartója, sereggel indult utána és egymás után hódította meg a 
tartományokat. A nyugati gótok az ország észak-nyugati szegletében húz
ták meg magukat. Asturia hegyei között tudott csők egy kis terület ke
resztyén uralom alatt megmaradni. Ezt később „Leone királyságnak” ne
vezték. Spanyolország többi része az araboké lett.



Szent háborúk — erőszakos térítés nélkül

A muzulmánok hódító hadjárataikat szent háborúnak tekintették. Biro
dalmuk határa a Pireneusoktól az Indus folyóig terjedt. Nem törekedtek 
(kevés kivételtől eltekintve) erőszakos térítésre sem Spanyolországban, 
sem másutt. Az iszlámot a vallási türelmesség tette erőssé. A kalifák 
országában zsidók, keresztyének és muzulmánok éltek egymás mellett. 
Ha valaki egyistenimádó vallást követett, nyugodtan gyakorolhatta hitét. 
Ha nem tért át önkéntesen az iszlám hitére, fejadó fizetésére kötelezték 
ugyan, de ez a muzulmánok hadi szolgálata alól is mentesítette egyben. 
Amint az iszlám mellett tett bizonyságot valaki, arabnak nyilvánult. A 
roppant „arab” birodalom is (amely hamarosan több kalifátusra bomlott) 
egymástól nagyon eltérő történelmi és kulturális hagyományokkal rendel
kező népek egyvelege volt. így jött létre az az egészen újszerű képződ
mény, amit arab kultúrának nevezünk.

Ebben a kultúrában éppúgy érvényesültek perzsa és késői görög befo
lyások, mint keresztyének. Az arab kultúra — nagyszabású építkezéseivel, 
kifinomult kézművességével, csillagászat, matematika, orvostudomány és 
filozófia területén elért tudományos eredményeivel (az aristotelesi iroda
lom felhasználása és továbbadása segítségével) —• mindazt beárnyékolta, 
ami akkor Európában történt. Elég, ha összehasonlítjuk Damaszkusz és 
(Bagdad palotáit és mecseteit a karolingok szerény templomaival és szál
láshelyeivel, s a különbség máris szemünkbe szökik. Érdemes továbbá 
egybevetni az arab közművelődés rendszerét — pl. azt, hogy 800 körül, 
Harun al Rasid birodalmában minden gyermeket írni és olvasni tanítottak 
és minden község tanítót alkalmazott — azzal a ténnyel, hogy Nagy Ká
roly a nevét se tudta leírni.

Lehetséges, hogy az iszlámot kultúrájának fölénye tette képessé a türel- 
mességre. Az arabok élni hagyták a máshitűeket is. A keresztyénség szem
pontjából ez azt jelentette, hogy az egykori Perzsiában a nesztoriánusok, 
Szíriában a jakobiták, Egyiptomban a koptok, Spanyolországban a római 
katolikusok megmaradhattak, mégha mindenütt sokan tértek is át az isz
lámra.

Cordovában, a spanyol kalifátus székhelyén 400 000 kötetből álló könyv
tár létesült. Keresztyén szerzetesek és zsidó tudósok nagy tekintélynek 
örvendtek itt. Az Aurilacból való szerzetes, Gerbert, bámulatraméltó mű
veltségét a spanyolországi araboktól nyerte és elsőként hozta Nyugatra az 
arab tudományosságot, főleg az asztrológiát és a matematikát. III. Ottó 
császár (983—1002) tanácsadója és barátja lett, később érsek, majd II. Sil- 
vester néven pápa. Számtalan zsidó ember jutott magas tisztségre az isz
lám hódítása alá került Spanyolországban anélkül, hogy hitét el kellett 
volna hagynia. Néhányan a kalifa helyetteseivé, „vezír” -ekké váltak, mint 
például Hasdai ibn Sabrut (kb. 915—970), vagy Sámuel ibn Nagdela (993— 
1063).

Tulajdonképpen a spanyol zsidóknak felszabadulást hozott az arabok 
megjelenése, mert a nyugati gótok uralma alatt, miután ezek 589 után az 
arianizmussal szakítottak és betértek a katolikus egyházba, sokat szen
vedtek az egyházi törvények miatt. A keresztyén Európában mindenütt 
korlátok közé szorították őket, Spanyolországban ugyanakkor parasztok, 
kézművesek és kereskedőkként zavartalanul tevékenykedhettek a legna
gyobb kultúrközpontokban is. Középkori szellemi életük fénykorát arab 
uralom alatt érték el. Ennek a korszaknak a csúcsát Moses Maimonides 
rabbi (1135—1204) alakja jelenti, ö  határozta meg Misna-magyarázatai- 
val évszázadokra a zsidó gondolkodást.
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Maimonides élete azonban már a reconquista, vagyis Spanyolországnak 
a kereszt számára való visszahódítása korszakát is jelzi. Észak-afrikai 
berberek, az almohádok törtek be Spanyolországba, hogy segítsenek hit
testvéreiknek a keresztyén előretörést feltartóztani. Uralmuk alatt átme
netileg a vallási türelmetlenség kora állt be. A cordovai születésű Maimo
nides Kairóba menekült előlük, ahol aztán — szintén az iszlám uralma 
alatt! >— virágzó zsidó gyülekezet körében bontakozott ki életműve.

Spanyolország viszont továbbra is az európai zsidóság szellemi életének 
központja maradt. Az almohádok vallásos reformista pártja eltűnt. A zsi
dók visszanyerték régi pozíciójukat. Az iszlámnak azonban mindinkább 
meg kellett hátrálnia a reconquista elől. A zsidókkal szemben tanúsított 
türelmes magatartás, amely az iszlám hatására alakult ki, még sokáig 
érvényben maradt a spanyolországi keresztyén királyságok terjeszkedése 
idején is. A zsidók a keresztyén uralom idején is arabul beszéltek egymás 
között. Ennek nyomát még a zsidó irodalomban is megtalálhatjuk.

A reconquista

Miközben arab-Spanyolországban (1000 körül) a kalifátus több fejede
lemségre kezdett szétbomlani (a legjelentősebb közöttük Granada, Malaga 
és Sevilla volt), megindult Astúriéból az iszlámellenes mozgalom. Már a 
9. század folyamán több keresztyén ellenállási központ alakult ki. Véres 
testvérharcok közepette három királyság emelkedett hatalomra közülük: 
Kastilia (amelybe León beleolvadt), Navarra és Aragon, továbbá a portu
gáliai grófság (amely ia 12. század óta önálló királyság). Az arabokat mind 
délebbre szorították vissza. Ezek az észak-afrikai muzulmánok segítségé
vel tartották magukat, akik át is vették a vezető szerepet az arab fenn- 
hatóságú spanyol földön. Egyik fejedelmük udvarában (Abu Jakub Jussuf, 
1163—1184) élt Averroes (Ibn Roschd) arab filozófus. Az ő Aristotelés 
kommentrája irányította új utakra a keresztyén középkor filozófiáját 
Uralmuk összeomlása után is megőrizték az arabok művelődés területén 
vezető szerepüket az Ibériai félszigeten.

Az iszlám korszak hagyatékának kell tekinteni, hogy a zsidók a re
conquista kezdetén tapasztalt ellenségeskedések utón a keresztyén terüle
teken is tovább élvezhették az iszlám által számukra régebben biztosított 
kiváltságokat. Zsidó orvosok, közgazdászok és diplomaták szolgáltak a 
spanyol királyok udvarában, zsidó harcosok küzdöttek hadseregeikben. Az 
iszlám andalúziai területeiről tömegesen vándoroltak zsidók a keresztyén 
királyságokba. Adottságaikat és kereskedelmi tevékenységüket ott jobban 
tudták kibontakoztatni, mint az arabok viszavonuló világában. Mégis csa
lódás érte a zsidókat.

Pápai nyomásra a különböző zsinatok zsidóellenes rendelkezéseit Kas- 
tiliában és Aragonban is lassanként törvényerőre emelték. A 13. század 
elején kereszteshadjárat szelleme ragadta magával az országot. Európa 
minden vidékéről özönlöttek a lovagok és kalandorok Spanyolországba, 
hogy az egyház felhívása alapján „szent háborút” indítsanak az arabok 
ellen. Spanyolországba érkezésükkor a keresztes vitézek azzal kezdték, 
hogy a zsidókra rontottak rá. Megismétlődött az, ami a clermonti zsinaton 
(1095) egyszer már megtörtént, amikor a kereszteshadjárat gondolata meg
született: a hitetlenek elleni harc nemcsak Palesztina felé irányult, hanem 
mindjárt helyben kezdődött meg. Akkor például szörnyű zsidóüldözés tört 
ki a Rajna vidékén. Speyerben, Wormsban, Mainzban, Kölnben és más 
rajnamenti városokban legyilkolták a zsidókat, házaikat kifosztották és
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felgyújtották. Erre került sor most a spanyolországi kereszteshadjáratok 
idején.

A  mórok elleni döntő küzdelemre (így nevezték az arabokat) Navas de 
T o l o s a  mellett került sor (1212). Súlyos vereséget szenvedtek és vissza
húzódtak a Granada körüli vidékre. 1492-ig tudták tartani magukat itt.

Az arab visszavonulás következtében azonban megromlott a zsidók 
helyzete. iAz egyház nekikeseredett türelmetlensége, a társadalmi körül
mények Európában mindenfelé zsidóüldözésekre adtak lehetőséget. Mindez 
Spanyolországra is átterjedt.

Inkvizíció

Mióta a kereszt a félholdon diadalmaskodott, a zsidóknak mindinkább 
érezniük kellett az egyház elnyomó politikáját (sárga, megkülönböztető 
„szégyenjelet” kellett hordaniuk), de a könnyen felszítható „népharagot” 
is. Az első nagy tömeggyilkosságra 1391-ben, Sevillában került sor, ham
vazószerda napján. Innen futótűzként terjedt azután tovább az egész ke
resztyén Spanyolország területén. Az első üldözést több hullám követte. 
De a legszörnyűbb még hátra volt.

1474-ben kastiliai Izabella lépett a királyi trónra. Amikor arról 
kezdtek tárgyalni, hogy házasságot kössön aragóniai Ferdinánddal, a 
királynő tanácsadói biztosítékul egy külön adó bevezetését kívánták, 
amely a zsidó és mór „eretnekséget” sújtja majd. Így jött létre a fé
lelmetes inkvizíció. A jóvátétel, vagy büntetés címen kirótt pénzek és 
a mór „eretnekek” elkobzott vagyona a korona tulajdona lett. A kasti
liai inkvizíció rendkívüli szigorral fogott a munkához. 1481 február
jában tartották az első „autó da fé”-t (actus fidei — hitbeli ügy) Sevillá
ban. Ezt nemsokára többszáz hasonló ünnepélyes és nyilvános elégetés 
követte.

A domokosrendi Tomas de Torquemada, a királynő gyóntató atyja 
volt Spanyolország első nagy-inquisitora, Listát állítottak össze azokról 
a jelekről amelyek alapján a zsidókat és a muzulmánokat fel lehet 
ismerni. Ilyenek voltak pl. a mosakodás, bemutatkozás, imádság köz
ben tanúsított viselkedésmódok. A listát mindenfelé terjesztették. A 
lakosságot büntetés terhe mellett kényszerítették a gyanús személyek 
leleplezésére. Rövid idő alatt 30 000 eretnek szenvedett máglyahalált.

A mohamedánok és zsidók ellen emelt eretnekség vádja csupán 
ürügy volt arra, hogy az állam és az egyház vagyonát növeljék. A vád 
alá helyezettek egyházi szempontból nem minősülhettek ugyanis eret
nekeknek, hiszen nem tartoztak az egyház keretébe.

Az inkvizíció megsemmisítő akciói Granada elfoglalásakor, a recon- 
quista befejeztével, 1492-ben tetőznek. A granadai zsidóknak és mórok
nak biztonságot és vallásszabadságot ígértek. Izabella és Ferdinánd mégis 
ezt az alkalmat használta fel, hogy döntő csapást mérjen a zsidókra. Va- 
lamennyiűket kiűzték az országukból, ha négy hónap leforgása alatt nem 
tértek meg. Ezer számra engedtek a nyomásnak és részesültek tömegke- 
resztségben. Egész gyülekezetek tértek át a keresztyénségre. Mégis sokan 
Yándoroltak ki közülük. Egy részük Itáliába ment, legtöbbjük azonban 
Észak-Afrikában és később Törökországban keresett menedéket. Tehát 
iszlám befolyása alatt álló vidékekre mentek, mert az iszlám kedvezőbb 
tapasztalatokhoz juttatta őket mint a keresztyének.

Királyságának teljes „megtisztítása” érdekében, a zsidók kivándorlása 
után tíz évre, 1502-ben, elrendelte Izabella a mórok kiűzetését. Számtalan
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„új-keresztyén” visszamaradt azonban közülük. Ezek voltak a „morisco- 
sok” és a „maroniták”, a megkeresztelt mohamedánok és a megkeresztelt 
zsidók. Árgus szemmel figyelték őket. Nagy nyomás alatt éltek. Ezerszám
ra végezték életűket máglyán.

Spanyolország mindinkább a sötét, fanatikus hit foglalatává vált. 
Olyan országgá,ahol a királyok mellett a nagy-ánquisitor is uralkodott.

Spanyolország hanyatlása

Elővigyázatos becslés szerint szerint 1492-ben legalább 160 000 zsidó 
hagyta el Spanyolországot. A kivándorló mórok számát nehéz megálla
pítani, mert évtizedek során mind több muzulmán távozott Észak-Afri- 
kába.

A zsidó és muzulmán népesség elvesztése súlyos gazdasági válsághoz 
vezetett. Az inkvizíció Spanyolországot a legfontosabb gazdasági rétegétől 
fosztotta meg. A zsidók és a mohamedánok ugyanis többnyire a kereske
delemben és az iparban tevékenykedtek. Továbbá figyelembe kell venni 
még azt is, hogy a spanyol nagybirtokosok óriás latifundiumán mórok dol
goztak. Kastilia szikkadt földjein nélkülözhetetlen volt az arabok öntöző
művészete. A mórok elűzése után pusztasággá vált az ország. A spanyol 
hódítók szemében a kézi munka, mivel hogy azt „hitetlenekkel” végeztet
ték, megvetett és becstelen volt. Nemcsak a nemesek, de a többi spanyol 
is, ha nem rendelkezett nagybirtokkal, csak pap, katona, vagy hivatalnok
ként tudta elképzelni létfenntartását. Spanyolország mezőgazdasága az 
iszlám jegyében rizst, kukoricát, cukornádat, datolyát és barackot termelt, 
most tönk szélére jutott. Az ipar, különösen a nagy tekintélyű selyemszö
vés (Kordovában a kalifátus idején 130 000 ember foglalkozott selyemszö
véssel!) gyors hanyatlásnak indult.

„Keresztyén” Spanyolország 1492 után teljesen elszegényedett volna, 
ha kárpótlásul nem hullik ölükbe a kalandos felfedező utak eredménye
képpen az amerikai gyarmatok nemes férne. A gyarmati kizsákmányolás 
útját Colombus nyitotta meg Spanyolország számára, amikor kastiliai 
Izabella ígéretét beváltva, az utolsó iszlám bástya leomlása után, három 
hajót szerelt fel neki „missziós út” céljára.

1492. január 4-én foglalták el Granadát. Március 30-án írták alá a zsi
dók kiűzéséről szóló határozatot. Miközben könyörtelen keresztyének a 
zsidókat az országhatárra, vagy a kikötőkbe hajtották, Colombus Nyugat 
felé vitorlázott az óceánon. Az Indiába vezető rövidebb utat szerette volna 
megtalálni és egy új kontinenst fedezett fel: Amerikát. Hallatlan felfede
zés. De közben, egymást gyorsan követő időszakokban, „eretnek”-égeté- 
seket rendeztek s ezek közkedvelt népünnepélyekké fajultak. Óriási bá
mészkodó tömeg szeme láttára szenvedték el büntetésüket azok a moris- 
cosok és marranosok, akiknek az egyházhűségét kétségbe vonták.

Megjegyzés Dr. Renate Riemeck cikkéhez

Ha van ma bonyolult nemzetközi kérdés, a középkeleti, az arab-zsidó 
feszültség kérdése, ilyen. Politikai, vallási világnézeti, gazdasági, törzsi 
ellentétekre mély árnyat vet az imperializmus „divide et impera” elve 
s az egészet áthatja a kőolaj nehéz illata. — Renate Riemeck rövid törté
neti áttekintése azért érdekes, mert egyszempontú. Rámutat, hogy arabok
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és z s id ó k  milyen sorsközösséget alkottak a középkori Európában. Törté
nelmi példákon mutatja be, mit köszönhet az európai kultúra az iszlám 
jegyében álló arab kultúrának, hogy az iszlám éppen türelmességével vált 
s o k s z o r  integráló erővé és főleg, hogy az arab-zsidó viszonynak nem az az 
egyetlen megvalósulási formája, amellyel ma Középkeleten találkozunk. 
Az arab világ jobb megértéséhez, a keresztyénség jegyében álló európai 
történelem kritikusabb értékeléséhez s ahhoz segít hozzá, hogy az arab
izraeli konfliktus igazságos megoldását történelmi tapasztalatok alapján is 
reményteljesebbnek lássuk.

Benczúr László

Oltáraink és kegyszereink megóvása 

és illő rendben tartása
Evangélikus templomaink szerves része az oltár. A szószékkel 

együtt a templombelső „kettős szívét” alkotják, és rendeltésüknél fogva 
a gyülekezet figyelmét az istentiszteleten mint két gyújtópont, maguk
hoz vonják. Az oltár az istentisztelet liturgiájában kap fontos sze
repet. Szimbolikus jelentése Krisztus áldozatára utal. Rendszerint 
a templomtér tengelyében, vagy olyan központi elhelyezésben áll, hogy 
a templomban elhelyezkedő gyülekezetei egységbe fogja. Az alapszint
ből kiemelkedő elhelyezése a templom belső hatásában és hangulatában 
uralkodó szerepet ad az oltárnak. Az ízlésesen gondozott oltár az 
egyébként jellegtelen templombelsőt is otthonossá, meghitté, vonzóvá 
teheti. Ugyanakkor az építészetileg értékes templombelső is rideggé, 
taszítóvá válhat, ha az oltár gondozatlan, elhanyagolt, élettelen.

Agendánk Általános Útmutató c. részében olvashatjuk a követ
kező mondatokat: „Meglevő istentiszteleti helyiségeinket és felszerelé
sünket megbecsüljük azzal, hogy tisztán és rendben tartjuk és ottho
nossá tesszük. Kicserélésük csak akkor indokolt, ha használhatatlanná 
váltak, vagy fejlődő ízlésünket bántják.”

Az lenne kívánatos, hogy templomaink építészeti jellege, belső be
rendezése, szószék- és oltárépítése egységes stílusú, vagy részleteiben is 
magas igénnyel tervezett és elkészített lenne. Az igényességet sokszor 
befolyásolták azonban szűkre szabott anyagi lehetőségek, tájékozatlan
ság, vagy a divathoz igazodó felületes ízlés. Az elmúlt években több 
gyülekezetünkben szemtanúi lehettünk a templom belső megújításá
nak, amikor az oltárteret is átrendezték. Lebontották az értéktelennek 
ítélt oltárépítményeket, rendszerint szószékoltárokat, helyettük az épí
tészeti jelleghez illő, vagy egyszerűségében is többetmondó, ízlésesen 
megtervezett új oltárt készítettek. Ez a jelentkező igényesség részben 
formálja egyházi közízlésünket, részben már ízlésünk fejlődésének az 
eredménye.

Az igényesség nemcsak új oltáraink építésében jelentkezhet, hanem 
meglevő oltáraink és velük együtt az adott templombelső gondozásá
ban és rendben tartásában is. Ma már minden evangélikus lelkésznek 
tudnia kell, hogy temploma, vagy annak egyes berendezési tárgya mi
lyen építészeti, ipar- vagy képzőművészeti értéket képvisel. Ennek
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ismerete döntő módon befolyásolhatja a rendbentartásukkal kapcsolatos 
terveket és teendőket.

Általános útmutatásként tartsuk szem előtt: ne nyúljunk oltáraink 
állagához és ne kezdjünk az oltártér átrendezéséhez megfelelő szakem
ber megkérdezése és véleménye nélkül. Sajnálatos példák mutatják 
hogy nem egy egyéni kezdeményezés tett már tönkre teológiai elvekre’ 
vagy gyakorlati szempontokra hivatkozva értékes, vagy legalábbis har
monikus oltártér kiképzést, sokszor súlyosabb kérdéseket vetve fel, mint 
amit megoldani szándékában állt. Az elrontott dolgok újrajavítása 
helyrehozása mind időben, mind anyagi ráfordításban drága és sok 
nehézséggel járó feladat.

Az oltár ízléses rendjében és gondozásában jelentős szerep jut az 
oltár tartozékainak, „felszerelésének” , melyek mind szimbolikus jelen
tést hordoznak vagy gyakorlati célt szolgálnak. Ide tartoznak az oltár- 
térítők, a templomi Biblia, a korpuszos kereszt, a gyertyatartók gyer
tyákkal és az oltárra helyezett virág. A legtöbb templomunkban oltár
kép és oltár előtti szőnyeg is van. Űrvacsorakételkor az oltár felsze
reléséhez tartoznak az úrvacsorái edények és sok helyen keresztelés
kor a keresztelési kancsó és tál is. Az oltár együttes rendjében az egyes 
tartozékoknak összhangban kell lenniük. Például az oltár előtti szőnyeg 
nem vonhatja színével vagy mintázatával jobban magára a gyülekezet 
figyelmét, mint maga az oltár. Általában diszharmonikus, nem meg
nyugtató, nem otthonos, ha az oltár akár virággal, akár gyertyákkal 
túlzsúfolt. A szakadt kötésű Biblia, kicsorbult vagy felemás vázák, 
művirág mind zavarólag hatnak. Az oltárnak díszítettségében is egy
szerűnek, áttekinthetőnek, szolgálatában természetesnek kell lennie és 
asztal jellegét meg kell őriznie.

Szolgálatunkhoz hozzátartozik templomaink tisztán tartása, oltá
raink és kegyszereink kezelése, gondozása. Ezen a téren sokféle anyag
gal van dolgunk. Az alábbiakban gondozásuk néhány kérdését szeret
ném vázlatosan, de a gyakorlat számára segítséget nyújtóan érinteni.

Templomaink takarításánál gyakran sor kerül a padólzat felmo
sására és időnként a berendezés lemosására is. A különböző mosó
szerek használata nagymértékben megkönnyíti ezt a munkát. A tisztán
tartásnak ez a módja annyira természetes, hogy nem is gondolunk 
rá, a helytelen felmosás vagy lemosás súlyos károk forrása lehet. Nem 
szabad áztatnunk, vízzel átitatnunk a tisztított felületet és anyagot. 
Az anyag magas nedvességtartalma káros fertőzések táptalaja lehet 
Finomabb, művészi értékű műtárgyak mosószeres lemosásánál pedig 
a visszamaradó vegyszer okozhat károsodást. Megbontja a tárgy fedő
rétegét, elősegíti az oxidációt, fertőzésveszélyt teremthet. Műtárgyainkat 
amennyire lehet, óvjuk a víztől. Ha lemosásuk mégis szükségessé válik, 
például egy templom belső felújítása utáni takarításkor, tiszta vízben 
megnedvesített ruhával töröljük le azokat, majd száraz ruhával itassuk 
fel a visszamaradó nedvességet.

Oltáraink anyaga rendszerint fa, tégla vagy kő. Templomaink lég
terének nedvességtartalmára nagyon kell vigyáznunk, mert a nedvesség 
ezekre az anyagokra nézve is súlyos veszélyt jelent. Nedvességet ma
gába szívó faanyagnál nagyon könnyen jelentkezhet rovarfertőzés. 
Ilyenkor általában szú kártételről szoktunk beszélni. Kisméretű fertőzés 
esetén házilag is védekezhetünk. Nagyobb vegyszer boltok megfelelő 
készítményeket tudnak ehhez ajánlani. Nagyobb fertőzés esetén feltét
lenül forduljunk az Evangélikus Országos Múzeum vezetőjéhez, ki ta
nácsot tud adni a további tennivalókat illetően, megfelelő szakember
hez irányít.
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A magas nedvességtartalom másik veszélye a gombafertőzés. Ez 
nemcsak a faanyagot, hanem a tégla és kőépítményeket is megtá
m a d ja .  Többféle fajtája van. Ha pókhálóhoz hasonló, fehér szövedék 
lepi el a falat, mely idővel megbámul, legyező alakban terjedő folto
z á s  jelentkezik az építményen, vagy a faanyagon keresztirányú repe
dések mutatkoznak, melyek négyzetes pikkelyekben kezdenek leválni, 
annak jele, hogy gombásodás lépett fel. A gombásodás tönkre teszi az 
építmény anyagát. Veszélyességét mutatja, hogy az Országos Műemléki 
Felügyelőség felügyelete alá tartozó épületekben fellépő gombafertő
zést azonnal jelenteni kell az OMF-nek.

A nedvesség az oltárképeket és az oltári textíliákat is károsíthatja. 
Penészedés léphet fel, s ha nem vesszük időben észre, a megrongálódott 
anyag foszlani kezd. Különösképpen vigyázni kell az oltárszőnyegeknél, 
ott, ahol a padlózat cement vagy márvány és hideg felületére a levegő 
páratartama lecsapódik. De vigyázni kell az oltárra kerülő virágcse
r e p e k  és vázák elhelyezésénél is, a lecsepegő víz elég ahhoz, hogy kel
lemetlen penészfolt maradjon az oltárterítőben.

Téglából vagy kőből készült öreg oltáraknái salétromosodás kelet
kezhet, melynek következtében a bevakolt felület évről évre leveti a 
vakolatot, hosszabb idő után pedig maga a falazó anyag is mállni, 
pizsleni kezd. Ilyen esetekben a cementes rávakolás sem ad megoldást. 
A kemény, vízzáró vakolat mögött a vizesedés szintjének emelkedése és 
a salétromosodás továbbterjedése várható. Tartós eredményhez csak 
olyan megoldás vezethet, mely lehetővé teszi a vizesedés megszünte
tését és a salétromos rész eltávolítását. Ha oltárunk műemlék vagy 
műemlék jellegű, feltétlenül kérjük az OMF szakértőjének tanácsát és 
irányítását.

Templomaink szellőztetését rendszeresen kell végeznünk, hogy azok 
levegőjének páratartalmát csökkentsük. Különösen ott, ahol a szige- 
teletlen falak alsó rétege kiszáríthatatlanul tárolja a nedvességet.

Állandó figyelmet igényel a textíliák gondozása és tárolása. Kétféle 
elhelyezési mód terjedt el gyülekezeteinkben: a fektetés, majd az ezzel 
járó gyűrődések, hajtásnyomok kiküszöbölésére a rúdra függesztés. A 
fektetés általában kevésbé viseli meg az anyagot. A rendszeres haszná
latban levő és nagyobb értéket nem képviselő textíliák tárolására vi
szont a függesztés praktikusabb. Hímzett anyagokat csak fektetni, terí
teni szabad, mert a függesztés során az anyag elhúzódik, deformálódik, 
szövése is károsodik. Az anyag öszehajtásánál ügyeljünk arra, hogy 
ne mindig ugyan oda essék a hajtásvonal. Az állandó hajtásvonalak 
mentén az anyag szálai veszítenek rugalmasságukból és hosszabb idő 
után előfordulhat, hogy a hajtásvonalban az anyag kettéválik, eltörik. 
A fektetett textíliák közé ne tegyünk fehérített papírt, mert az klórt 
tartalmaz és károsító vegyi hatással van a textilanyagra. A barna cso
magolópapír ilyen célra sokkal alkalmasabb. A textilrétegek elválasz
tásához ne használjunk műanyag fóliát vagy zsákot sem, mert a textil
nek szüksége van a szellőzésre. A templomtér nyirkos levegőjéből beszívott 
nedvesség is elég ahhoz, hogy műanyag borítás alatt a textilanyagon pe
nészedés jelentkezzék. A penészt, ha még az anyag nem színeződött el, 
egyszerű alkoholos kezeléssel és mérsékelt napoztatással eltávolíthat
juk. Ha az anyag elszíneződött, ne próbálkozzunk különféle erős hatású 
mosószerekkel, csak ártunk az anyagnak. Az egyházi textíliák mosását 
és tisztántartását egyébként is nagyon óvatosan kell végezni. Csak 
olyan mosószereket használjunk, amelyek felől bizonyosak vagyunk, 
hogy nem okoznak kárt, és minden esetben többszöri, bőséges öblítéssel 
gondoskodjunk az anyagban viszamaradó mosószer eltávolításáról. Kü-
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lönösen a színes és gyapjú tartalmú textíliák mosásánál kell nagyon vi
gyázni. A szintetikus anyagok mosása nagyon könnyű, de csak langygl? 
vassal vasalhatok, forró vas alatt anyaguk „elolvad” . Megfelelő szárítással 
a vasalást el is kerühetjük.

Nagyon ritkán a tárolási módnak egy harmadik változatával is 
találkozhatunk. A felfüggesztő rúdra, mint egy hengerre feltekerik az 
anyagot. Komplikáltabb az előzőknél. Több darab elhelyezése ugyan
azon a rúdon nehézkes, nagyobb daraboknál, vagy szárnnyal rendelkező 
oltárterítőknél nem küszöböli ki a hajtásvonalat sem. Törekedjünk 
a textíliák laza elhelyezésére és tárolásuknál mindig alkalmazzunk 
molyirtót.

Az oltárképeket, vagy az oltáron található festményeket ne tisztít
suk, illetve tisztíttassuk házilag. Ha tisztításuk vagy javításuk szüksé
ges, feltétlenül kérjük az Evangélikus Országos Múzeum vezetőjének 
tanácsát és útmutatását. Ha porosodnak, ne mossuk le azokat vízzel, 
főleg mosószeres vízzel ne, nedves ruhával való törlést se alkalmaz
zunk. Még a száraz ruhával való törlés is okozhat sérülést, helyette 
inkább toll portörlőt használjunk, mellyel könnyedén el tudjuk távo
lítani a festményekre rakódott port. Az oltárképre fröccsent gyertyát 
se meleg vasalóval, se vakarással ne próbáljuk eltávolítani, csúnya sé
rülést okozhatunk a festményben. Ha a kép valamikor hozzáértő res
taurátor kezébe kerül, ennek a szennyeződésnek az eltávolítása nem 
okoz számára gondot. Legyünk óvatosak az oltárgyertyák kioltásánál, 
és akkor megelőzhetjük az ilyen szennyeződést.

Az oltárhoz tartozó felszerelések, keresztek, gyertyatartók és kegy
szerek anyaga nagyon széles skálát mutat. Gondozásukkal kapcsolatban 
felhívom a figyelmet az Egyházi Épületek és Műtárgyak Gondozása 
című kiadvány 116. kk. lapon található fejezetére. Az üveg vagy ke
rámia tárgyak tisztítása mosással történik, de a fa-, bőr- és fémtárgyak 
tisztításánál lehetőleg minél kevésbé vegyünk igénybe vizet. Az úr
vacsorái kelyhet, bortartó kancsókat csak tiszta vízzel öblítsük ki, 
utána pedig puha ruhával töröljük szárazra. Ne használjunk elmosá
suknál vegyszert.

Az ép aranyozású vagy nikkelezésű tárgyak védve vannak az oxi
dációtól, vigyázzunk az ilyen felületeknek az épentartására. Ne felejt
sük a savas bort a kehelyben és ne használjunk ok nélkül olyan tisz
títószert, mellyel karcolásokat okozhatunk, mert a karcolt felületeknél 
fokozott! mértékben jelentkezik az oxidáció. A Sidol tisztítószer a ház
tartásban nagyon jól használható, de finom fémtárgyak tisztítására ne 
vegyük igénybe. Folyékonyságával azt a benyomást kelti, hogy nem 
okoz karcolást a fém felületén, valójában azonban sok karcoló anyagot 
tartalmaz. Krétapor apró szemcséit találjuk benne, amelyek még min
dig elég durvák ahhoz, hogy a fémtárgy felületét lecsiszolják, legya
lulják. Így dörzsölhetjük le szinte észrevétlenül rendszeres sidolos tisz
títással kelyheink aranyozását vagy gyertyatartóink nikkelezését. A szal- 
miákszeszes lemosás vagy a szódabikarbónába mártott nedves ruha a 
tisztításnak egyszerűbb és sokkal alkalmasabb módja.

Az ezüsttárgyak a levegő kéntartalmának hatására is gyorsan meg
feketednek. Különösen akkor észlelhető ez, amikor a fűtési idényben 
a széntüzelésű kályhák füstjével megnövekszik a levegő kéntartalma. 
Meglepődünk, amikor a tisztán, fényesen elrakott ezüst edényeket a 
következő használat előtt szinte feketén vesszük kézbe. Az előbb emlí
tett tisztítási móddal, vagy Argentol ezüsttisztító használatával eltávo
líthatjuk az oxidációt, de ezüst tárgyaink védelmében sokkal jobb, ha 
azokat az oxidációtól meg tudjuk védeni. Ezért indokolt ezüst tárgyain-
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kat klorofil tartalmú ruhaanyag közt tartani. Ez a kéntartalmú anya
g o k a t megköti és meggátolja az ezüst oxidációját. A klorofilt alkoholba 
áztatott zöld levelekből vonhatjuk ki, és az így nyert kivonattal itat
h a t j u k  át a burkoló ruhaanyagot.

Az óntárgyakat alkoholos lemosással tisztítsuk, használat után pedig 
csak tiszta vízzel mossuk ki azokat. Ha az óntárgy anyagában jelent
kező foltosodást veszünk észre, forduljunk vele szakemberhez. Az ón
tárgyak karbonátosodása restaurátori munkát igényel. Óntárgyaink gon
dozásával a műtárgyak gondozására vonatkozó idézett cikk bőven fog
lalkozik.

Oltáraink felszereléséhez egyre több kovácsolt vastárgy tartozik. 
Ha festettek, gondozásuk házilag is könnyen megoldható. Rozsdagátló 
folyadék és megfelelő festék a szaküzletekben beszerezhető. Ha az 
anyag természetes színében van, natúr, károsodás esetén tanácsosabb 
szakember tanácsát kikérni a károsodás megszüntetésének módját és 
a helyes felületi kezelést illetően. Vastárgyainkat óvjuk felületük le- 
horzsolásától és a nedvességtől.

Néhány szót kell szólnunk a bőrkötéses oltári Bibliákról is. Ezek 
általában ma már muzeális értéket képviselő, régi kiadások. Megőrzé
sük szempontjából indokolt védettebb helyen tartani őket. Tegyünk 
helyettük új Bibliát az oltárra. A bőr nedvessség hatására megduzzad, 
kiszáradás után pedig zsugorodik és merev lesz. Ez a folyamat minél 
többször bekövetkezik, annál inkább elveszti rugalmasságát, megrepe
dezik, törékennyé válik. A használatban levő Biblia bőrkötésének ru
galmasságát úgy frissíthetjük fel, hogy évenként egyszer színtelen bőr
balzsammal nagyon finoman átkenjük. Ez gátolja a levegő páratartal- 
nak felvételét és a kiszáradást is. A roncsolt bőrkötés javítását ne 
bízzuk ebben gyakorlatlan könyvkötőre. Az restaurátori munkát igényel. 
Az Evangélikus Országos Könyvtár vezetőjétől bizalommal kérhetünk 
tanácsot tennivalónkat illetően.

Törekedjünk arra, hogy az oltárhoz tartozó, de használatban nem 
levő textíliákat, edényeket és tárgyakat erre a célra igénybe vett, jól 
zárható szekrényben tároljuk. A szükségmegoldások ne tartsanak örök
ké. Ha szépnek tartjuk és szívesen „kiállítjuk” a lelkészi hivatalban 
templomunk kegyszereit és kultikus tárgyait, jól zárható üvegezett szek
rényben helyezzük el azokat. Dekoratív hatásuknál azonban sokkal fon
tosabb, hogy az egyes tárgyaknak állaguk megőrzéséhez a leginkább 
megfelelő elhelyezést biztosítsuk. Különösképpen is vigyázzunk azokra 
a műemlék tárgyainkra, amelyek ma már pótolhatatlanok, ezért muzeá
lis értékükben felbecsülhetetlen egyházi és nemzeti kincset képviselnek.

Magyar László
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP
1 Tim 1,12—17

1. Az alapige belső fonala és mondanivalója

Három kérdés és igénk három felelete alapján álljon előttünk annak 
belső gondolatmenete és egyúttal üzenete, mondanivalója:

a) Mit kapott Pál Urától? Könyörületet, amely messze túl a puszta 
részvéten a könyörülő lehajolását is kifejezi. Irgalmat, amelyben benne 
van a bűnös ember felemelése. Feloldozást, ami megindította belső 
szabadsága lélegzését. Az Urában való hittel megkapta a vele való kö
zösséget. A szeretettel pedig azt az alkalmasságot, amelyikkel Ura ha
láláig tartó szolgálatba állíthatta.

b) Kivel tette mindezt Jézus Krisztus? Azzal, aki Öt káromolta, 
azaz rágalmazta, rossz hírét költötte szóval, tettel. Azzal, aki a Krisz
tus nevét viselő keresztyéneket irgalmatlanul üldözte és vakbuzgó fa
natizmusában az embertelenség gőgös kegyetlenségétől sem riadrt vissza.

c) Mivel bizonyította Pál ezt a nagy változást mindhalálig? Egész 
élete szolgálatban égő és elégő hálájával. Egy pillanatra sem felejtette 
el, kinek hisz, láthatatlanságában is ki az örök és kié a dicsőség. Há
láját mégis abban a nagyon látható diakóniában törlesztető, amelyik
ben Ura szeretetével sokak áldásává és üdvévé válhatott. Igénk ma is 
időszerű mondanivalója „a bűnösöket hálára szabadító irgalom”.

Százféle írásmagyarázat után is ez marad igénk lelke. Ennek kell 
mai keresztéyének életét is úgy meghódítania, hogy magatartásuk, cse
lekvésük ereje maradjon mindhalálig. Krisztus szeretetének tárgya és 
célja mindig bűnösök voltak és lesznek. Űj életre szabadító hatalma így 
jelentkezik: bűnös emberek, a Krisztusba vetett hitükkel és az ember
szeretet cselekedetei útján, bűnös embertársak áldásává és üdvére 
valóvá válnak.

2. A bűnösök nagy barátja

Sokat beszélhetnénk arról a változásról, amelyet Pál apostol ma
gára nézve boldogan, hálásan és Krisztus szeretetével tele szívvel val
lott. Ez azonban minden súlya és fontossága mellett sem segítene raj
tunk és még kevésbé másokon. Mai újsága éppen abban van igénk
nek, ha nekünk szóló örömhírét meghalljuk és két kézzel, egész szív
vel megragadjuk, hogy Jézus Krisztus a mindenkori bűnösök barátja 
maradt és töretlen az a szándéka, hogy üdvözüljenek. Közöttünk és 
számunkra is a bűnösök nagy barátja.

a) Hadd töltse meg most ismét szíveinket mindig, mindenkire ér
vényes szeretetével! Ennek jóhírével toppant Pál sok száz évvel ezelőtt 
az Isten teljes szeretetét nem ismerő, de arra vágyó Európába. Soha
sem játszotta a forrást, de mindig hitelesen tanúskodott arról. Azóta 
jelen van és igaz ez a szeretet. Itt és most sem történhet kevesebb, 
minthogy megteljék vele mindahányunk szíve.
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Nem úgy — ha kell, ha nem — töltögeti belénk! Hogy a mienk 
legyen, az is szükséges, amit egyetlen keresztyén nemzedék egyetlen tag
ja sem takaríthat meg: az egész szeretetére szorultságunk világos meg
látása. Kapóssá, újsággá azzal lesz, ha rászorultságunk szorongatása 
késztet az elfogadására. Mégsem sorrendi kérdései van dolgunk első 
sorban. Inkább gondoljunk arra most, hogy a Krisztus mindig, min
denkire érvényes szeretete teszi igazán drágává, semmi mással össze 
nem hasonlítható ajándékká a magunk és minden embertásunk életét. 
Az emberéletet általában. Szeretetére szorultságunk és annak gazdag 
bőségében adott ajándéka mindahányunkat leszállít a magas lóról, fel
emel a kisebbségi bántalmak sarából és nyomorából egészséges alázat
ra és úgy helyez a helyünkre, embertársaink mellé. Az ellenszenvet pe
dig és a pillanatnyi rokonszenvet felcseréli azzal, ami sokkal több: az 
embertársainkkal való összetartozás és ügyévé-tartozás tudatával. Azok
kal is megújítja összetartozásunkat, akiket éppen az állandó együttlét 
tapasztalatai közben lenyomott, teherré tett és megkisebbített a szere- 
tetük hiánya. Azok is nagyon közelvalókká lesznek, akik csak ember
voltuk alapján testvéreink. Ne gyalázzuk Krisztus szeretetét azzal, hogy 
mindez ma nem lehetséges. Nagyon is az. Legalább annyira, mint ak
kor régen.

b) A bűnösök nagy barátja tehát — bőséges irgalmával — minket 
is barátokká, embertársaink felebarátaivá teremt. Pál is azonnal azzá 
vált a kegyelem hatalmával és bőségével. Nem csinált magából tökéle
test játszó szentet önmutogatásra. Kétségtelen sikerei sem polcolták má
sok fölé úgy, ahogyan azt sokszor bizony magunk között is tapasztal
hatjuk. Merte vállalni a tegnapját és merte magát azonosítani a teg
napi önmagával akkor is, amikor elhibázott magatartását és cselekvés- 
módját már rég benőtte a fű Isten irgalmából. Azt tartotta fontosnak, 
hogy az újban és újjal másként follyanak a dolgai. Hálásnak, adósnak, 
a kortársakkal és útitársakkal összetartozónak tudta magát. A kapott 
ajándékot nem tekintette személyére címzett zsákmánynak, a szerencse- 
kerék szerencsés fordulatának, hanem ajándéknak és tartozásnak. Nem 
ítélt, hanem szeretett, nem tetszelgett, hanem mentett, nem lebzselt, ha
nem cselekedett.

Baj volna, szegénységi bizonyítvány volna ránk nézve, bizalmatlan
ság, rút hálátlanság lenne Urunkkal szemben, ha mi ma mindnyájan és 
ilyen üzenet, ilyen szeretet ajándékával nem válnánk egészen mind
azok barátaivá, akiket velünk együtt előbb szeretett. Ez bizony nem 
mondvacsinált ökumené, nem egy kis ízelítő és fűszer pillanatnyi han
gulatáért, nem melldísz és mentedísz hátsó szándékkal, hanem a tekin
tetünk, szívünk és tettre való elszántságunk odafordítása azokhoz, akik 
szíves barátra várnak. Olaynokra, akiknek nem mentség folyton az 
óramutató, csak sürgető eszköz. Nem bénító kölöncök esendő címletük, 
nevük és pénzük, hanem lehetőség, szabadság, szívesség és jóság.

c) A bűnösök nagy barátja nem úgy kényszerít rá — kellemetlen
kedésünk ellenére is — a szolgálatra, hanem méltat és alkalmassá tesz 
arra. Szolgálatra azt méltatja, aki hálásnak tudja magát. Dolgozni 
ugyanis más indítékból és szándékkal is lehet. Alkalmassá pedig az 
válik rá, akit Krisztus irgalmának nagysága és áldása gazdagít meg, 
sürget és szorongat erre. Az ilyen akarja, vallja és főként bizonyítja, 
hogy Ura szolgálatra rendelte. Nem is azt kérdezi: Ki az én felebará
tom? Inkább azzal van elfoglalva: Hogyan bizonyulhatok mindenki fe
lebarátjának. Maga Krisztus Urunk bátorít fel arra igénkben, hogy 
kezdjünk el nagyon együttlépni övele, aki senki kedvéért nem tágít
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abból, hogy a bűnösök barátja maradjon. A hit ajándékával (ez is be
letartozik irgalmába!) olyan közöségben tart magával, hogy nem reked
het meg sohasem az utánpótlás. A szeretet ajándékával pedig valóban 
járat bennünket. Türelmét, szívét, irgalmát nemcsak mutogatja, hanem 
a megkötözöttek számára feloldozássá, a beteg, az elhagyott számára 
ápolássá, gyógyszerré, társasággá, az éhesek számára kenyérré kívánja 
tenni. Az embertelenség, igazságtalanság, a származásuk foglyainak, 
nyomorultjainak pedig emberséggé, szabadsággá, új társadalmi és gaz
dasági rend ajándékává. Azokon keresztül, akiket barátságára mélta
tott.

A jóhírből, az evangéliumból, a hitből és akarásból akkor lesz szol
gálat, amikor már éltető íze van. Amikor a kegyelem, a hit és a sze
retet ilyen fürgeségben és mozdulatokban igaz, amikor a Krisztus „j'ó- 
illatát” már nem nyomhatja el sem a közöny, sem az önzés — még az 
üdvönzés felelőtlen tömjénfüstje sem —, akkor biztos, hogy Urunk 
nyomába léptünk. Követeljük a nagy barátot, a bűnösök, tehát min
denki barátját, Azt, aki mindenki üdvére jött és akiben Isten már most 
szeretet, de végül is az marad.

Szabó Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP

Gál 5,13—14

Megszabadultunk: szeretetre

A keresztyén élet alapjait rakja le itt Pál — miközben harcol a 
gyülekezeteket bomlasztó pogány-zsidó törvényeskedés ellen. (L.: 4,8— 
11; 5,1—2.) Hirdeti a hit és az ethika, a kegyelemből való megigazulás 
és az új élet összetartozását és egységét. S eközben emberségünknek 
csodálatos távlatait nyitja meg, melyek nemcsak feltárják az egyéni és 
közösségi élet kiteljesedésének hallatlan lehetőségeit, hanem azoknak 
a megváltásban adott megvalósulását is felkínálja nekünk.

A vasárnap témája pedig — Isten hívása és földi hivatásunk —, 
alkalmat ad, ennek a nagyon is „elméletinek” látszó üzenetnek, a hét
köznapok praktikumáig való lebontására.

„A keresztyén ember szabadsága.” Akaratlanul is Luther emlékeze
tes szavai jutnak itt eszünkbe: „A  keresztyén ember mindeneknek sza
bados ura és nincsenek senkinek alája vetve.” — A hitből, bűnbocsá
natból való élet áldott evangéliuma ez ma is mindazoknak, akik félnek 
önmaguktól, a lelkiismeretüktől; akik vallásos, babonás félelmek, vagy 
korunk rettegéseinek és aggodalmainak béklyói alatt nyögnek; s azok
nak is, akik nehezen találják meg helyüket a körülöttük levő valóságos 
életben, vagy elvesztették reménységüket az eljövendő „örökkévalóban” . 
Ennek az örömhírnek kell azért először is megszólalnia prédikációnk
ban: „ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva” . Ezért az igével való 
tusakodásunkat abban az irányban kell folytatnunk, hogy a szószékeink 
alatt ülőknek hitelesen, érvényesen, személyhez szólóan tudjuk eljut
tatni ezt az evangéliumot. Most jön elő annak a gondja, hogy ismer
jük-e azokat, akiknek prédikálunk? A személyes életsorsukat, a bű
neiket, az aggodalmaikat és az örömeiket? Ismerjük-e a kort, amely
ben élnek — a napi és hosszútávú problémáikat, amik foglalkoztatják
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őket? Személyes beszélgetéseink, lelkipásztori látogatásaink tapasztala
t i  bizonyára alkalmat adnak bizonyos általánosításokra —, az esetek 
g y a k r a n  ismétlődnek. De ha legalább annyira nem ismerjük híveinket, 
tint Pál apostol azokat, akiknek ezt az evangéliumot írta, könnyen 
célt téveszthet minden erőfeszítésünk. Ezzel az örömhírrel Atyát kell 
a d n u n k  az Istentől rettegőnek, támaszt a hitben gyengének és remény
séget az élettől elidegenedetteknek. Meggyőzőnek kell azért lennie Is
ten ígéretének: a Jézus Krisztusban való hit által „minden a tiétek!”

Ne keress kibúvót. Ez a zabla, amit Isten ránk vet. Ne, hogy ó-em
berünk — az ingyen való kegyelemből —, tőkét kovácsoljon magának: 
embertelenségre, felelőtlenségre. Keresztyén kegyesek bűnére tapint itt 
rá Pál. A magukba, gyülekezetükbe „zárkózottakról” rántja le a leplet. 
A paragrafusokkal nem büntethető „törvénytelenségeinket” kell itt cél
ba vennünk. Amikor „paradicsomi páholyból” nézzük a „bűnös világot” , 
ahelyett, hogy mozdítanánk valamit családok békességéért, munkahe
lyünk alkotó légköréért és közéletünk tisztaságáért. Az etikai közönyt 
akarja itt Isten felszámolni bennünk. Amikor tétlenül, sőt önelégülten 
nézzük gyülekezetünk romlását s egész egyházunk sürgető feladatait — 
mint a diakónus-képzés, vagy az egyre égetőbbé váló lelkészutánpótlás. 
— Az ingyen, kegyelemből születő keresztyén élet nem „kibúvót keres” , 
hanem inkább „részvételt”, „beleavatkozást” — a szeretetet mozdulatá
val —, mások gondjába, mások elesettségébe.

Kell — vagy — lehet? — Talán itt kellett volna kezdenünk. Mégis 
azt hiszem, az eddig elmondottak nélkül nem nézhettünk szemébe en
nek a kérdésnek. A keresztyén erkölcs végső alapjaiig kell itt leás
nunk — miközben meghirdetjük: „szeretetben szolgáljatok egymásnak” . 
Noha vitathatatlan a modem ipari-városi struktúrában élők szeretet- 
igénye, az igazi közöségretalálás vágya; mégis a közösségi gondolkodást 
és magatartást „kikényszeríteni” senkitől sem lehet. Ma nem kell bizo
nyítanunk az otthon, a család közösségépítő jelentőségét, a falusi, vá
rosi életforma szemünk előtt folyó fejlőidését és változását a „magán” 
életformából a közösségi felé. A korunk problémáit jól értő, nagykorúan 
gondolkodó értelmünk előtt nem kell magyarázni a békeharc népünk, 
világunk életét védő szolgálatát. S mégsem lehet rákényszeríteni senkit 
még arra sem, hogy szeresse, becsülje a családját, nemhogy törődjön 
a szomszéddal, a lakótömb gyermekeivel, vagy éppen hazája, világa 
békességével „Fából-vaskarikának” is tűnik — szeretni, kényszer alatt. 
Annak belülről, egzisztenciánk szabadságából kell kiindulnia. Igénk 
üzenete itt ígér nagyot: a szeretet szabadságára hívott el az Isten Jé
zus Krisztusban! Mert a szeretet nem „szolgaság” , hanem szabadság. 
Nem a felismert szükségszerűségből, hanem — ahogyan némelyik kéz
iratban szerepel — Isten Leikéből való: tehát ajándék. Nem is lehet 
valójában külső normákkal előírni. Bár mindegyikünk számára örven
detes tény, akár a közlekedés erkölcsi normáinak, akár a családvéde- 
•em, vagy a munkaerkölcs magasabb követelményeinek előtérbe állítása 
napjainkban. Mégis a szeretet ad végtelen variációjú lehetőséget ezek 
tényleges betöltésére és megvalósítására. A szeretet annál is több, mint 
hogy bármiféle személyes, vagy közösségi érdek védelmében kordába 
szorítom önzésemet, „fegyelmezem” magamat, és tiszteletben tartom a 
másik, a mások jogát az élethez. A „másokért élés” alkotó, teremtő 
részvétele ez a felebarát — hazánk, világunk, egyházunk életében.

De bármennyire igaz is ez az evangélium: a szeretet szabadságára 
kaptunk meghívást Jézus Krisztusban — mégis Isten parancsa marad 
a számunkra. — Megváltoztatásunk még tart. O-emberünknek még „na
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ponkénti bűnbánattal és megértéssel kell vízbefulladnia és meghal
nia . . Ezért a „kell” és „lehet”, a felhívás és ingyen való ajándék 
feszültsége lesz az igazi hajtóerő, erkölcsi felelősségünk hordozásában 
és a ránk váró feladatok vállalásában. Csak ebben a dialektikus izzás
ban érthetjük meg az emberi, a közösségi élet igazi értelmét: egy
másért teremtett minket az Isten.

A törvény betöltése: a szeretet. Úgy is mondhatnánk: az egyetlen 
út, amit Isten elibénk adott. S ez minden utunk, minden keresztyén 
szolgálatunk összefoglalása és célja. — A bűnbocsánat evangéliumát 
hirdetjük? — a szeretet „felhatalmazása” ad alapot hozzányúlni em
bertársaink titkolt, vagy nyilvánvaló sebeihez. A feltámadás evangé
liumát prédikáljuk? — a szeretet indít fel a gyászolók és reményte
lenek vigasztalására. Áldozatot hozunk egyházunk lelki és diakóniai 
szolgálatáért? — csak a szeretet tart meg a — „ne tudja a te bal ke
zed, mit cselekszik a jobb” — Istennek szolgáló alázatában. Minden 
úgynevezett „világi” szolgálatunkban is, egyedül a szeretet szabadít fel 
arra, hogy a munkatársamban, a közügyek feladataiban, de a messzi 
népek hozzánk érkező ínségében is, az ÍJr ránk bízott szolgálatát lás
sam — s bennük Krisztusnak szolgáljak, ne embereknek. — Indítsuk 
hát ezzel az evangéliummal haza, templomainkból a híveinket: meg
szabadultunk erre a szeretetre!

Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

Csel 4,32—35 

Egzegetikai megjegyzések

A jeruzsálemi őskeresztyén gyülekezet diakóniai életformájáról 
kapunk e versekben egy felvillanó képet, pillanatfelvételt. A gyüle
kezet életének belső motorikus ereje a feltámadt, élő Jézus Krisztus. 
Az első pünkösd sodrásában, az elküldött Szentlélek hatása alatt telje
sedik ki a gyülekezet hite és növekedik a másokért élő áldozatos sze
retető. Jézus Lelke teremt a gyülekezetben hitbeli egységet, megtanítja 
őket az anyagi javak helyes szemléletére és másokért élő áldozatos élet
stílusra neveli őket. Az alapszituáció: A jeruzsálemi őskeresztyén gyü
lekezet számol Jeruzsálem bekövetkező pusztulásával és Jézus közeli 
paruziájával. A vagyonközösség kialakításával csak ebben a gyüleke
zetben találkozunk.

Az alapige belső lüktető mondanivalója:
A feltámadott, élő Jézus Krisztus teremt a gyülekezetben hitbeli 

egységet Szentlelke által (vertikális vonal), az eleven krisztushit pedig 
felszabadít az anyagiasság rabságából, megtanít a földi javak helyes ér
tékelésére és áldozatos krisztusi életforma kialakítására nevel (hori
zontális vonal).

1. Az egyház, mint Krisztus teste, ugyanúgy az egyes gyülekezetek 
Jézus Krisztus diakóniájának a területe. A bennünk, rajtunk és általunk 
munkálkodó Szentlélek „műhelye” . Jézus közöttünk végzett diák óniá ja 
mindig kettős irányúan, de egymástól elválaszthatatlan egységben je
lentkezik. Igéje által és a szentségek által megteremti a gyülekezet hit
beli egységét. Valósággá lesz az első keresztyén gyülekezet nagy lelki
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élménye, a szív és lélek egysége. Ma így mondjuk: létre jön a közegy
házi gondolkodás a gyülekezeti tagokban. A legtávolabbi eldugott kis 
szórványban élő evangélikus is egységben tudja magát a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal, érez érte felelősséget, éppen úgy mint a nagy 
ffvülekezetek (tagjai a szórványlelkekért. Jézus diakóniájának első üte- 
me az összetartozás tudatának, az egységes látásmód kialakításának, 
közös gondolkodásunk formálásának megvalósítása, közös felelősségünk 
felébresztése. Tehát lényegében hitbeli egységünk megteremtése.

Jézus diakóniájának, melyet rajtunk végez, az a második üteme, 
hogy a hitre jutott egyházat, gyülekezeti tagokat, egyéneket beállítja az 
aktív szeretetszolgálatba. A szolgálatra úgy tesz alkalmassá, hogy fel
szabadít az önző „én” anyagiasságának a rabságából és a mások javára 
élés áldozatos életstílusára nevel. Ez a felvázolt két ütem együttes hatá
sa alatt érthetjük meg, hogy a hitrejutás sohasem jelenthet önző be- 
zárkózottságot, egy lelki, belső síkon való mozgást, hanem kifelé, em
bertársaink felé tesz nyitottá, felszabadít a mindennapi tevékeny sze
retetszolgálat gyakorlására.

2. Mit jelent ez a mai életünkre vonatkoztatva? A hivő keresztyén 
ember anyaga javaival való sáfárkodását állítja reflektorfénybe. A 
Krisztusban hivő embernek földi javait illetően is szemlélet változásra 
van szüksége. Azt kérdezi meg ez az ige, hogyan tekintünk anyagi ja
vainkra? Nagyon, konkrét és gyakorlati lesz a kérdés, ha az egyház- 
fenntantó járulékokból személyesen vállalt összegekre, vagy az adomá
nyokra irányítjuk a gyülekezetek figyelmét. Egyházunk vezetősége az 
elmúlt év végén körlevélben kéréssel fordult valamennyi gyülekeze
tünk presbitériumához, hogy az egyházfenntartó járulékok eddigi ösz- 
szegét önkéntesen magasabbra emeljék. Bizonyos határokat is megje
lölt. Ismert a lelkészek és gyülekezeti tagok között. Ahhoz, hogy az 
egyház élete anyagi vonatkozásban zavartalanul folyhasson, nagyobb 
tehervállalásra van szükség. Gyülekezeteink felé így hangzik a kérdés: 
áldozatot vállalnak-e, vagy csak az alamizsnálkodás morzsáit hajlandók 
önkényesen megszabni? Mennyire megszégyenítő a jeruzsálemi őskeresz- 
tyán gyülekezet áldozatvállalása. Nem morzsákat adott a gyülekezet 
szükségleteire, hanem igazi áldozatot hozott, hogy anyagi javaival is 
szolgáljon felebarátjának. Isten anyagi javainkat nem öncélnak adta, 
hanem eszközül, hogy ezzel is szolgáljunk másoknak. Az egyházban és 
a társadalmunkban hány és hány olyan ember fellelhető, akik az anya
gi javak túlzott szeretedének a bűvöletében élnek. Ezek a magántulaj
don megszállottái, a harácsolok, ügyeskedők. Nemcsak az egyházban, 
hanem a társadalomban is az ilyen emberek nem előmozdítói a köz
jónak, hanem akadályozói. A mi társadalmi rendszerünk az anyagi ja
vak igazságos elosztásának megvalósításán fáradozik. Ezen a vonalon 
is van közös munkaterületünk. A munka nélkül, tisztességtelen úton 
szerzett, meg nem engedett haszonlesők, a mások hiszékenységét ki
használók ellen a mi állami törvényeink is fellépnek. A szocialista tár
sadalmi rendnek éppen az az erkölcsi többlete a kapitalista szemlélet
tel szemben, hogy az anyagi javak igazságos elosztására törekszik. Eb
ben egy mélységes humánum jelentkezik.

Magát keresztyénnek valló ember sem élhet a földi javak rabsá
gában, megkötözőttségében, mert akkor arról tesz bizonyságot, hogy 
nem ismeri Jézus áldozatos szeretetét, nincs igazi hit a szívében, alap
jában véve bálványimádó.

A krisztusi áldozatos szeretet nézőpontjából kell meglátni a hivő 
keresztyén embernek a mai emberiség égető nagy sebét, az anyagi ja-
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vak terén jelentkező égbekiáltó igazságtalanságokat. Egy maroknyi ki- 
sebbségű fehér ember kezében van koncentráltan a világ anyagi javai
nak 4/5 része. Világunk alapvető nyomorúságának ez is egyik forrása 
A krisztushitből fakadó keresztyén áldozatos szeretet nem lehet közöm
bös ezzel a ténnyel szemben. Alapvető feladata a világ keresztyénségé- 
nek is, mint kortársnak, hogy ezt az emberi kapzsiságot és bűn által 
teremtett, állandó nyomorúság forrását, az igazságtalan társadalmi 
struktúrát fel kell számolni és meg kell szüntetni. A krisztusi áldozatos 
szeretetszolgálat azok mellé állít minden hivő keresztyén embert, akik 
ennek megvalósításáért fáradoznak, hogy megszűnjék világunkban a 
neokolonializmus, a kegyetlen és embertelen profithajszolás az afrikai, 
ázsiai népek és Latin-Amerika népeinek elnyomása, anyagi javainak a 
kizsákmányolása. Mert ezek a tények Krisztus áldozatos szeretetének a 
megcsúfolását és az emberi méltóság meggyalázását jelentik a mi vilá
gunkban.

A jeruzsálemi őskeresztyén gyülekezetben megvalósult vagyonkö
zösség alapvető motívuma: a Krisztus által tererptett hitnek, a má
sokért áldozatot vállaló szeretet ben való kiteljesedését jelentette: Na
gyon komolyan vették és megértették, hogy Isten anyagi javainkat is 
azért adta, hogy azokkal is szolgálni tudjuk embertársainkat. Ma ezt 
a leckét adja fel nekünk Isten a mi viszonyainkra vonatkoztatva. Anya
gi áldozatainknak az egyházban vállalt nagysága, mindig a mi hitünk 
hőmérője is egyidejűén. Áldozatnak csak az nevezhető, amit megérez az 
ember. Sohasem az elhullott morzsák. A szeretet által felszabadított 
ember hasznosan bele tud illeszkedni népünk boldogulásának, fejlődé
sének előmozdításába, és nem lesz érzéketlen világunk alapvető nyo
morúsága megoldásáért fáradozó törekvésekkel szemben, hanem annak 
elkötelezettje, felelős munkása lesz.

Garami Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP 
Zsolt 51,9—11 

Öröm és vidámság

A felirat szerint Dávidtól származik a zsoltár, amikor Náthán 
megfeddte bűnéért. Az egzegéták szerint azonban a zsoltár nem szár- 
mazhatik Dávidtól, nem árul el olyan összefüggést ami a dávidi zsol
tárokban felismerhető. A 20—21 versek feltételezik, hogy Jeruzsálem 
falai még nem épültek fel. A fogság alatt keletkezett, a 700—600 körüli 
években.

Míg a szakaszunkat megelőző versekben a bűnvallás szólal meg, a 
9—11. versek a bűnbocsánat kérését tartalmazzák. A 9. vers feltételezi 
a tisztálkodásra vonatkozó kulfuszi cselekedeteket. (3 Móz 14,4 kk és 
4 Móz 19,18) Istennek a bűn feletti ítélete töri össze az embert és a 
10. versben a zsoltáros azt kéri, hogy egész lényével örvendezhessen 
a megbocsátásnak.

Az öröm és vidámság a világ teremtésekor születtek. Akkor ami
kor Isten sorra reámondta a tengerre, szárazföldre, csillagokra, növé
nyekre, állatokra és az emberre, hogy amit teremtett, az igen jó! Ez az 
„igen jó” az öröm és vidámság első forrása. Azóta nem tudjuk nélkü
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lözni. Kell az öröm és vidámság egészségünknek. Mert a búsulás rán
cai. a gondok redői, a félelem görcsei, a kétségbeesés könnyei és az 
idegesség rángásai mind merényletek a szervezetünk és egészségünk 
ellen. Kell az öröm és vidámság emberségünknek. Mert abban külön
bözünk minden más teremtménytől, hogy nekünk azt a jót kell tuda
tosan képviselnünk, amit Isten hozott a világba és ami örömöt és vi
dámságot fakaszt.

Kell az öröm és vidámság minden mi közösségünkbe. Családunk
ban. gyülekezetünkben, hazánkban és az emberiség milliárdokat átfogó 
közösségében egyaránt akkor egészségesek a kapcsolatok ember és em
ber közöt, ha tudunk örülni egymásnak. Ha a jó megvidámít minket, 
bárhol és bárkik is munkálják azt.

Kell az öröm és vidámság lelkűnknek is. Ez a zsoltár bűnbánati 
zsoltár. Aki elmondta és elmondja ezt az imát, iszonyú mélységben van. 
De ebben az imában benne van a bizonyosság, hogy Isten megtartó ke
ze már lenyúlt érte és ő megragadhatta a megmentő kezet. Ha ez az 
öröm nem volna benne, akkor csak a kárhozatba zuhanó üvöltését hal
lanánk ki belőle, de nem ezt halljuk, hanem a szentírás egyik legsze
mélyesebb bűnvallását és azt a szilárd meggyőződést, hogy a töredel
mes szívet Isten nem veti meg.

Az" öröm és vidámság életszükséglet, de mint mindennek ami jó, 
megvan az ellensége is. Ádáz ellenség a sötét hármas szövetség; a bűn, 
az ördög és halál. Luther hasonlata szerint úgy ostromolja háZühkáf, 
hogy ha néni tudja feltépni az ajtót, megkísérli kitömi az ablákot. Ha 
az sem sikerül, a kéményen át is rohamoz. Lám, így történt Dáviddal 
is. Ifjú korában egy egész népet meg tudott örvendeztetni, lázba tudott 
hozni, amikor legyőzte Góliátot és a filiszteusok tízezreit. Hárfajátéká
val a válságos órákban meg tudta vidámítani a búskomor Saul király 
szívét. Most azonban király korában, amikor Náthán próféta bátran 
szemébe mondja: „Te vagy az az ember” , aki vétkeid miatt halált ér
demelsz, egyszerre megérti, hogy Isten haragja csattan rajta és odalett 
öröme, békessége, ereje.

Mi, akik ma mondjuk vele együtt ezt az imádságot, már abban a 
bizonyosságban lehetünk,' hogy mindaz, amiért könyörög Dávid, .azt _ 
Dávid Fia Jézus megvalósította! Éppen ezért az, hogy örömöt és vi
dámságot halljunk, ne m  v ágyálom és nem ábránd, hanem Jézus által 
adott lehetőség!

Örülhetünk, mert Isten megtisztít a bűntől. Ez a Jézusban kapott 
bűnbocsánat evangéliuma, örömhíre. A bűnbocsánat tisztasága nem
csak azért hasonlít a frissen hullott hóhoz, mert az szép, fehér, ha
nem azért is, mert a havat úgy kapjuk felülről. Így kaptuk és kapjuk 
bűneink bocsánatát,a közénk jövő Jézus Krisztustól. Amikor Jézus meg
bocsát, az nem olyan tisztaság, mint ahogyan ideig-óráig a szemét
domb is ragyog a frissen esett hó leple alatt. Jézus kimossa, 
kidörzsöli a bűn szennyét és eltörli minden bűnünket. Az izsópnak is 
ez volt a rendeltetése az izraeli kultuszban. Olyat hintettek meg víz
be vagy áldozati vérbe mártott izsóppal, akit holttest vagy poklos- 
ság fertőzött meg. A meghintés után olyan tisztának nyilvánították, 
mintha soha se lett volna fertőzött. Sokkal inkább, akit Jézus meg
tisztított, tiszta az, mert Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére meg
tisztít minden bűntől.

Milyen rengeteg imában esdekel az ember Istentől egészséget, jó 
előmenetelt, erőt, vigaszt, sikert és hosszú életet. De milyen ritkán 
tudunk mi ilyen bensőségesen bűnbocsánatért esedezni. Pedig a bűn sú-
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lya ma se könnyebb, Isten bűnt megítélő haragja és reánk nehezedő 
keze ma se enged szorításából. Mocsoktól megtisztulni, bűnbocsánatot 
nyerni ma is mindent betöltő öröm.

Azzal az állítással, hogy az embernek kell az öröm és a vidám
ság, senki se vitázik, azzal annál inkább, hogy melyik a legbővebb 
és közelünkben levő forrása az örömnek. Tudja meg hát újból a 
gyülekezet és adja tovább a hírt: egészen közel van hozzánk ez az 
öröm és bármikor megragadható bűneink bocsánatában, mely van a 
mi Urunlkban, Jézus Krisztusban!

örülhetünk azért is, mert Isten ítélete javunkra van! Az új biblia- 
fordításunk szerint az Isten által ''összetört' t5göír~Tnegújulnak. Eddigi 
fordítás és a legtöbb más fordítás szerint a zösszetört csontok, tagok 
(az egész ember) örvendeznek, ujjonganak, sőt jubilálnak! A kétféle 
kordítás egybecseng, mert ott van megújulás, ahol örvendezés van! 
Istenben is így van együtt az Ö bűnt elítélő, összetörő szentsége és 
a bűnöst kegyelmesen visszafogadó és megújító irgalma. Nagy erőfor
rás ez számunkra életünkben, halálunkban egyaránt.

Életünkben azért, mert beletekinthetünk testi-lelki összetörelte- 
téseink értelmébe, céljába. Reánk nehezedett vagy éppen meg is rop- 
pantott keze, hogy megújíthasson és tetszése szerint felhasználhasson. 
Az összetört tagok azért örvendenek, ujjonganak, mert tudják; meg
újulásukra vált az ítélet!

így tudott felemelkedni, újat kezdeni Bodelschwing négy gyerme
kének elvesztése után, hogy örvendezve, ujjongva hirdesse meg Befhel 
jelszavát: Irgalmasságot nyertünk, ezért irgalmassággal tartozunk! Sok 
névtelen keresztyén is bizonyságot tehetne arról, hogy nem kesereg 
összetörettetésén, hanem örül annak, hogy megújította őt az Úr. Egy
házunk utóbbi harminc évének története is ebben summázható: meg
ítélt bennünket az Űr, hogy megújuljunk és örömmel, vidáman végez
zük szolgálatunkat!

Nemcsak életünkben, de halálunkban is sokat jelent a 10. vers 
üzenete. Agendánk temetési rendje szerint a koporsónál elhangzik az 
elhunyt neve, akiről sokszor oly keveset tudunk és amit tudunk az is 
megtévesztő lehet. Olyan jó, hogy a koporsónál mindig elmondhatjuk 
azt, amit biztosan tudunk; hogy az élet és halál Ura megszomorít, de meg 
is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít, 
így, együtt megragadva Isten ítéletét és kegyelmét, együtt elfogadva 
az összetörést és helyreállítást, a fájdalmasat és megörvendeztetőt, 
így hiszünk jól, így szolgálunk jól és csak így élhetünk tartósan 
örömben, vidámságban.

Örülhetünk, mert Isten csak a bűntől rejti el orcáját, a bűnöstől 
nem fordul el! Mi képtelenek vagyunk erre a különbségtételre. Akinek 
ismerjük bűnét, vagy éppen minket bántott meg vétkeivel, azt mindig 
együtt látjuk bűnével. Aki közülünk mégis igyekszik arra, hogy különb
séget tegyen a bűn és a bűnös ember között, az ezt a tudományt 
Jézustól tanulja.

Jézus elrejti orcáját a bűntől, melyet utált és tőle iszonyodott. 
Akkor is amikor a bűn olyan gorombán támadott, mint amikor a ta
nítványok sértődöttségükben fel akartak gyújtani egy samáriai falut, 
de akkor is elfordult a bűntől, amikor az kívánatosán kellette magát, 
mert királlyá akarták kiáltani Öt. Amilyen határozottan fordul el a 
bűntől, olyan határozottan fordul mindig a bűnöshöz. Még Judáshoz
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tanár volt — Zsilinszky Mihály egyháztörténészünk fivére — anyja 
pedig Bajcsy Mária. Kilencven éve, 1886. június 6-án született, nevét 
1925-ben változtatta mai formájára.

Sírhalma Rákóczi kurucainak legendás színhelyén, Tarpán dom
borul. Esze Tamás népének egykori képviselője ebbe a földbe vágyott, 
amikor a nyilasok 1944-ben Sopronkőhidán halálra ítélték.

Bölcsője és koporsója között mindössze 58 év telt el. Hogyan lett 
az egykori fajvédő „a magyar szabadság vértanúja” , ahogyan azt a 
kőhidai emléktábla is hirdeti? Szépen írta róla Dobi István: „Amit a 
parasztoknak, a szegényeknek engesztelésül adhatott életéből, oda
adta. Hosszú utat kellett megtennie, hogy eljusson a szegények gond
jainak a megértéséhez, az értük való önzetlen szolgálathoz. De becsü
letesen végigjárta az utat, Békéscsabától, Szegeden át, Sopronkőhidáig, 
a haláláig.”

Mint az ellenzéki Független Kisgazdapárt képviselője, bátran szót 
emelt a baloldali elemek üldözése és a délvidéki vérengzés ellen. 
Semleges, független Magyarországot akart.

1944. március 19-én fegyveresen szállt szembe a német megszállók
kal. Amikor letartóztatása után novemberben kiszabadult, sokak bi
zalmából a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága élén 
szervezte az ellenállást. Többedmagával elhurcolták a volt Margit 
körúti (Mártírok útja) katonai fegyházba. Azután — mindössze 11 
napig — Sopronkőhidán tartották fogva. A fegyintézet akkori lelki- 
pásztora, Bárdosi Jenő — ma dabronyi evangélikus lelkészünk — állt 
mellette, amikor bátran szembenézett sorsával, és úrvacsoráit adott neki 
az utolsó — Szentestére eső — nap reggelén. Az emlékezetes kará
csonyi találkozás drámai élményéről a rádió adásaiban is hallhattunk 
és a riport több könyvben is megjelent.

Állítsanak most Bajcsy-Zsilinszky Endrének emléket gyóntató lel
készének találó szavai: „Benne a legszebb magyar evangélikus hagyo
mányok öltöttek testet: az evangélikus hit ölelkezett benne az áldo
zatos hazaszeretettel.”

Dr. Fabiny Tibor



is, hadd tudja ot megcsókolni az áruló. A mi vétkünk elől is elrejti 
orcáját, de tőlünk el nem fordul. Ha mi hűtleneknek bizonyulunk is, 
Ö hű marad, magát nem tagadja meg.

Akit  ennyire szeretnek az hogyne örülhetne, hogyne lehetne vi
dám! Olyannyira vidám, hogy oda tud fordulni embertársához, a bán- 
tójához is. Mert nem a bűnét nézzük, hanem őt magát, az irgalmas 
szeretette szoruló embert. Nem a nagylelkűség fölénye ez, nem is 
csupán tapintatos viselkedés. Jézus indulata ez, mivel tudjuk, hogy ha 
bűneinket számon tartaná az Ür, egyikünk se állhatna meg Előtte.

Hagyjuk hát abba azt, hogy emberek bűnét lessük árgus szemmel. 
Unalmas és felesleges időtöltés ez. Az az öröm és boldogság, amikor 
a bűne helyett az ember érdekel bennünket. Ha ezzel a szeretettel 
fordulunk embertársunkhoz,, viszontszeretetével találkozunk. Ilyenkor 
gyorsan rájövünk, hogy az ember belső világa nagyon bonyolult és 
nem mi vagyunk az illetékesek annak megítélésére. Egy bizonyos; 
ha így fordulunk az emberhez, emberi lesz körülöttünk a légkör, 
emberhez illőek lesznek kapcsolataink.

Az öröm és vidámság a teremtéskor születtek, Jézus Krisztusban 
kaptak romolbatatlan tartalmat és reánk várnak, hogy éljünk velük, 
mások életébe is örömöt és vidámságot vive.

Józsa Márton


