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Csendben Isten előtt

Követlek Jézus.. .
Mk 2,14—17

(Elhangzott a gyenesdiási lelkészkonferencián. Magnófelvételről.)

Jézus felszólítására: Kövess engem, Lévi feláll és követi őt. Igénk 
alapján vezérgondolatunk ez: követlek Téged.

Tanítványnak lenni, lelkésznek lenni azt jelenti: Jézust követni. Kit 
követünk mi? Mit követünk mi? Elképzeléseidet, saját gondolataidat és 
ideáidat, világot reformálni akaró erkölcsi elképzeléseidet? Kövess en
gem! Hangzik Jézus felhívása ma is. Válaszunk ez lehet: Követlek Jézus. 
Ebben a válaszadásban ott van a feltámadott Jézusra tekintő hit, és a fel
támadott követése az élet útján. Ezért én soha nem akarok tudni olyan 
teológiáról, ahol „halott az Isten”. A halott Istent nem lehet követni.

Követlek Jézus valahová mégy. Rádbízom az életemet. Ügy, olyan 
merészen, ahogyan a víz törvényszerűségét ismerő Péter Jézus felszólítá
sára megindul a Mester felé a habokon. Mert teljesen Krisztusra bízta az 
életét. Ez a hitben járás Jézust tudja az élet fundamentumának. Más 
úton sem a gyülekezet, sem a lelkész nem tud Krisztus után járni, csak a 
bizalomnak ezen útján. A hitben járó ember nem félti az egyházat sem
miféle társadalmi rendtől. Nem fél attól, hogy a szocialista társadalom
ban nem élhet és nem találhatja meg szolgálati helyét az egyház. Bizo
nyos abban, hogy a feltámadott Jézus munkálkodik szeretettel új világot 
építő társadalmunkban az ember javára. Nem félti az elvilágiasodás ere
jétől sem Isten népét. Mert ebben a nagykorúvá lett embervilágban is 
előtte jár a Feltámadott. Amikor a testté lett Igét féltjük a világtól, akkor 
nem őt, hanem saját egzisztenciánkat féltjük, s nem merjük egész éleün- 
ket az élő Krisztusra építeni.

Követlek Jézus, de hová mégy? Ma az a kérdés: Hová mégy Uram, 
hova követhetlek, kell Téged követnem? Jézus a világba, a világhoz megy. 
A mindennapi életbe jár előttünk. Észreveszi az életúton örvendező vagy 
elesett, életlendülettel tele, vagy keserűségtől megfáradt embert. Nem 
megy el az emberi öröm vagy gond mellett. Nemrégen olvastam valahol: 
„Gépkocsi karaván ment az autópályán. A következő pillanatban külö
nös kép tárult elém. Egy sovány, fekete macska feküdt a fehér terelővo
nalon. Szájából csordogált a vér. Valaki elütötte. Az’tán a következő pil
lanatban a kép mögöttem volt. Más gépkocsivezető láthatta. Mit kellett 
volna tenni? Megállni? Akadályozni a forgalmat, amíg az útszélre vo
nom a macskát? De hát ki törődik egy macskával? Tovább robogtam én 
is, mások is. Gondolataim azonban tovább cikáztak. Nem így megyünk el 
vérző emberi életek mellett is? Nem állhatunk meg mindenütt, ahol fé
lelmet, könnyet és sírást hall az ember, — nyugtattam meg magamat. 
Nem lehet a dolgok menetét újra meg újra megállítani, noha biztos va
gyok abban, hogy azt kellene tenni.” így rohannak el melletünk öröm és 
fájdalom. Keresztyének látják szaladni a képernyőn azokat, akiket ott
hontalanná tett a földrengés, vagy faji gyűlölet. Hallják a tankok dübör
gését a televízión keresztül. Látnak vérző sebesülteket és halott gyerme
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keket. . .  És nyomjuk az élet gázpedálját, rohanunk tovább. De mit is te
hetnénk? S talán fanyar mosollyal megkérdezzük: Mit is keres egy macs
ka az országúton? Cinikusan hangzik a kérdés: miért szülnek annyi gyer
meket ott az anyák, ahol tudják, hogy nem lesz betevő falat? Miért kezde
nek törzsi háborúkat? A nyugtalanító képeket azonban Isten nem veszi 
el szemünk elől! Látnunk kell Krisztus után járva egész világunkat. Az 
abban történt eseményeket. Cinikus kérdésként olvasom nyugati lapok
ban, vagy hallom itthon is: Miért dolgoznak többet azok a feketék? Lus
ták! — Mit keres egy macska az autópályán?

Jézus az emberek közé megy. S minden nyomorúság köréje seregük. 
Rembrandt egyik képén, — amit egy orvos szobájában láttam, — megra- 
gadóan ábrázolja ezt. A kép közepén sötét háttérben áll Jézus. Fejéről és 
kinyújtott kezeiről azonban fény sugárzik. Betegek és nyomorultak jön
nek hozzá. Egy asszonyt szalmazsákon cipelnek. Aszott kezeivel segít
ségért esdekel egy másik asszony. Bottal tapogatódzó vakot vezetnek Jé
zus felé amott. Tolókocsiban egy rakás emberi nyomorúságot tóinak Jézus 
felé. Az édesanya karján elesett, beteg, vézna gyereket szorongat. Jézus
nál vár gyógyulást. Előjött és megy Jézus felé az élet minden zúgából a 
szenvedés, a fájdalom, a könny, a nyomor. Mint a mágnes, úgy vonzza 
őket Jézus. S szeretetének és gyógyító kezének — nem szavának! — fé
nye gyógyítóan hull reájuk. Segítőül ismerik fel Jézust. Hozzájuk jött, ér
tük, javukra munkálkodó kortársnak ismerik fel.

Követlek Jézus valahová mégy. így! Követlek az emberek közé, akik 
ki vannak szolgáltatva a bűnnek és a halálnak. Az emberek közé, akik az 
atombombák árnyékában élnek. Emberek közé, akik öncsalás miatt a ká
bítószerhez vagy az alkoholhoz menekültek. Emberekhez, akik telve van
nak örömmel, emberségesebb, szebb jövőt építenek maguknak és utódaik
nak. A csalódottak és reménytelenekhez. Az egészségesekhez és betegek
hez.

Milyen volt tehát Jézus viszonya a világhoz? Nem csapja össze jaj
gatva feje felett a kezét. Nem esik kétségbe és nem fordul el undorral a 
világtól és az emberektől. Nem küldi el üres beszéddel azokat, akik hozzá 
mennek, a menny vigasztalásával, azzal, hogy „ott túl, majd minden más
ként lesz.” Krisztus nélkül mi hányszor csak hasonló frázisokat puffogta- 
tunk! Az előttünk járó Krisztus egészen más, mint amilyennek mi papok 
formáltuk! Az általunk formált Krisztus arra tanított: Bele kell nyugodni 
minden kínzó, maró, embert pusztító kínba, igazságtalanságba, kizsákmá
nyolásba, elnyomásba, minden bűnbe, amelyik szétzúzza a családok bol
dog életét. Abba a szeretetlenségbe, amelyik gyermekeket tesz földönfu
tóvá, vagy megvonja tőlük azt a lehetőséget, hogy elmondhassák: édes
anyám, édesapám. Évszázadokon át úgy tettünk és azt hirdettük, hogy is
teni rend az, hogy egyesek mindig szegénységben, éhségben és nyomorban 
vergődnek.

Jézus, aki előttünk jár, nyilvánvalóvá .teszi: nem igaz, hgoy szent dolog 
a sírás rívás, hogy a társadalmi igazságtalanságokat érintetlenül és vál
tozatlanul kell hagyni. Bele kell nyúlni a dolgokba, mert előttünk is így 
járt a Mester. Követlek Jézus a templomba és az otthonokba. Na, végre jó 
helyen kezd járni, — mondjátok talán. Figyeljétek csak mit tesz Jézus a 
templomban. Ostort fog. Ostort fog a kezébe, hogy az addigi istentiszteleti 
formát kizavarja az Isten házából. Velem együtt jól tudjátok: az isten- 
tisztelethez tartozott a kufárok asztala, az áldozati állatok sokasága. „Ál- 
dozgatott” az ember Istenének! De nem magát áldozta oda Istennek. Egy
szerűbb volt kisebb vagy nagyobb pénzzel az áldozati állatot megvásárolni 
és azt vinni „ajándékul” Istennek, mint az életet Istennek odaáldozni. A



templomba lerántja a leplet Jézus a papokról, a farizeusokról. Megdöb
bentő kép az amit a papokról és fariezusokról mond: Olyanok vagytok 
mint a meszelt sírok. Kívül szépek és belül rothadás van. Papi életünk 
nem ilyen ma is? Mit takar el Luthet-kabátunk? Mennyi hitetlenséget, 
félelmet, bűnt. Mennyi szeretetlenséget és képmutatást, amiről gyerme
keid és feleséged tudnának csak beszélni. Nem külső tényezők rombolják 
és „rothasztják” Isten népét, hanem ez a belső rothadás. Gyakran nem 
vagyunk mások, mint tradíció-múmiák. Vagy ahogyan a Jelenések könyve 
mondja: Az a neved, hogy élsz és halott vagy.

Mi van az ajkunkon a szószéken? Örömmondás, vagy halálbagoly hu
hogás? Mindig a nyomorúságról, a könnyről, a keresztyén ember fájdal
máról beszél az ajkunk? Hol az örömmondás? Mindig föld fölé emelkedve 
prédikálunk és soha nem lesz föld- és emberközellé az ige az ajkunkon? 
Jézus igehirdetése emberközel igehirdetés volt. Szolgálata tisztító és gyó
gyító szolgálat volt. Egyházmegyénkben, vagy másutt lelkész! otthonokban, 
lelkészek gyermekei között mennyi félelmetes képmutatást találok. Mert 
mi mindent teszünk, csak nem a Mester nyomában járunk és indulatával 
élünk. Mert mi és nem az életünk beszél róla.

Utána menni bűnbocsánatból élve, a bűnbocsánatot kapott ember 
örömével. Mit jelent ez a szó, hogy bűn? Sokféle meghatározást tudnánk 
adni. Előttem, amikor kimondom a szót: bűn, mindig megjelenik az Isten 
is. A bűnről nem lehet úgy szólni, hogy mindjárt Istenre ne gondoljak. 
S a bűnről nem tudok úgy szólni, ha Istenre gondolok, hogy ne beszélnék 
azonnal az emberről is. Vétkeztem ellened Atyám a felebaráton keresztül. 
Mi papok mennyit beszélünk a szeretetről. A fraternitásról. Hol van ez a 
szeretet közöttünk? Érzitek és élitek? Az első keresztyének kérdése is ez 
volt. Gondoljatok csak Péter és Pál civódására. Ahogyan a mamát kérik 
a Zebedeus-gyerekek: Mama menj, s mondd annak a Jézusnak, hogy a 
jobb és bal keze felőli ülés joga a mienk legyen! Hol van papi életünkből 
az egymást hordozó szeretet? Évtizedekig élnek egymás mellett lelkészek. 
Soha nem tudják, mi az egyik öröme, vagy gondja.

Együtt ülünk LMK üléseken, de nem tudjuk, miért gondfelhős a má
sik képe. Mondjuk a másiknak?, gyere velem a Krisztus után azon az 
úton, melyen a szolgálat útját járjuk. Utána menni a bűnbocsánatból élő 
ember békességével, örömével, boldogságával. Jézus után menni a „sza
kadék túlsó oldalára” . Lévit a vámszedőt magáévá teszi Krisztus. Jézus 
nem emeli át a szakadékon az innenső oldalra Lévit. Oda ahol a szentek 
és igazak vannak. Jézus maga megy át a másik oldalra. Ahol a bűnösök 
és vámszedők vannak. Asztalközösséget, életközösséget vállal velük. Egy 
szó sincs arról, hogy ott korholó beszédet mondott volna, hogy magát 
ezektől a bűnösöktől elkülönítette volna. Ügy viselkedett, mint a vámsze
dők és bűnösök barátja. A kegyes papok és írástudók őt valóban a sza
kadék túlsó oldalán látják, s ez ami megbotránkoztatja, felháborítja őket. 
Bántja őket, hogy Jézus az élet sűrűjébe megy. Ahol az ember, hívő és 
nem hívő egyaránt szolgáló szeretetére szorul. Hányszor szerettük volna 
visszatartani Jézust attól, hogy oda menjen abba a társadalomba, amely
nek ateista ideológiája van? Hányszor és hányán a lelkészek közül félve 
kérdezték: Én is szolidaritást vállaljak mint a Mester azokkal, akik más 
ideológiai alapállásból kiindulva építik népünk és az embervilág szebb 
holnapját és jelenét? Mi is a hívő fariezusokkal tartunk, akik így gondol
kodtak: Istentől jön ez a Krisztus. Istenhez hívja a világot. Mégsem tesz 
különbséget hívő és istentelen között? Közéjük, az emberek közé megy 
és azonosul velük. Ahogyan igénk mondja: Mert a betegeknek van szük
ségük orvosra.
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Követni Jézust, aki életet munkál. Isten mindig életet munkálóan kö
zelített az emberekhez. „Eléd adtam a jót. Az életet és a halált,” — mond
ja Isten. Válaszd az életet. Élet mindig áldozat árán születik. Gondoljunk 
az édesanyákra. Követlek Jézus, hogy követésed közben mások jussanak 
élethez, örömhöz, békességhez, kenyérhez, igazságos társadalmi rendhez, 
szeretethez, emberséghez. Követlek az emberek békéjét munkálva. Azt a 
békét, amihez hozzátartozik a kenyér, az otthon, az emberi élet. Van va
lakim, s valakivé akarok lenni a felebarátomnak. Egy kilencven éves néni 
így mondta az elmúlt napokban: Nekem életet jelent az, hogy néha rám
nyitják az ajtót. Van valakim, aki törődik velem. Emberségükért, jogaikért 
harcoló népeknek igen sokat jelent az a tudat, hogy valaki, mások, népek 
és nemzetek mellettük vannak.

Jézust követni másokat elhordozó szeretettel. Hordozzuk mi egymást 
és embertársainkat szeretettel? Hol van papi életünkből a másikat el
hordozó szeretet ? A Mester hordozta és magára vette a világ terhét, ön 
feláldozóén hordozta. Victor Hugó polgármestere, az egykori rab jutott 
eszembe. Ez az ember tudta, ha felemeli azt a kocsit, amelyik embertár
sát már-már halálra nyomta, akkor felismerhetik benne az egykori ra
bot, S mégsem marad tétlen! Segít! Megmenteni a másikat! Mert a má
sik volt fontos neki. Hol van a hordozó szeretet életünkből?

Őszinte szeretettel követem őt. Őszintén szeretem a gyülekezetét, hí
veimet, vagy csak azért mert „belőlük élek” ? Őszintén szeretem társadal
mamat, népemet, ezt az embervilágot? Szeretem a jogaiért harcoló négert 
és bértkövetelő éhező brazilt? Őszintén szeretni azt jelenti: munkálkodni 
érte. Ezért vagyunk keresztyének. Luther mondja: Te már Isten kegyel- 
méből olyan sokat kaptál, s Isten azért nem szakítja le fejedet a nyakad
ról, mert azt akarja, hogy szolgálj felebarátodnak.

Követni Jézust reménységgel. Meg vagyok győződve, hogy az a Jézus, 
aki elhívott a szolgálatra, az előttem megy az úton. Meg vagy erről győ
ződve te is?? Meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus szeretetétől sen
ki és semmi nem szakíthat el engem. Meg vagy te is győződve erről? Nem 
azért olyan örömtelen 3 szolgálatunk, mert erről nem vagyunk meggyő
ződve? Az evangéliumot nem kell megvédeni. Az „dinamit”, amelyik rob
bant. Meg vagyok győződve, hogy az előttem járó Jézus után megyek szo
cializmust építő társadalmunkban, aki ma is, itt is, mindannyiunknak 
szolgál.

Meddig megyek utána? Hazáig. Az örökkévalóságig. Az örökkévaló
ságra tekintő reménység tesz örvendezővé a szolgálatban. Megyek utánad, 
követve Téged, ahová mégy Uram.

Dr. Nagy István
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Országos Lelkészi Konferenciák 
Gyenesdiás 19 7 6

Diakóniai teológiánk és igehirdetésünk
I. Diakónia és igehirdetés

Az egyház életében a diakóniát és az igehirdetést nem lehet egymás
tól elválasztani. Az egyház diakóniai szolgálatának és az igehirdetésnek 
kiinduló forrása az embernek szolgáló élő Jézus Krisztus, aki szolgálni 
küldi népét a világba.

Ez azt jelenti: az igehirdetés középpontjában a feltámadott és élő 
Jézus Krisztus áll. Az egyház diakóniája Krisztus diakóniája. Az ige
hirdetés is az embernek szolgáló Krisztus szava gyülekezetéhez. Az ige
hirdetés lehetőségét biztosítja az a tény: „Az Ige testté lett.” (Jn 1,14, 
Fii 2,6) Nincs olyan hely ezen a világon, áhol ez a Jézus ne állna mel
lettünk és ne munkálkodna az ember javára. Az inkarnáció megszaba
dító és megörvendeztető hír, de ugyanakkor követelés is felénk. A testté 
lett Ige oda ment, ahol betegség, társadalomból kitaszítottság, bűn, halál 
és nyomorúság volt, ahol emberek segítségét várták, vagy segítő szere- 
tetére szükségük volt. Ezért kell a keresztyéneknek is ott állni ember
társaik mellett, hogy több legyen az öröm, hogy segítséget adjanak a 
segítségre szorulóknak.

Az igehirdetés alapja a halálból feltámadott, élő és a történelemben 
munkálkodó Jézus Krisztus. Az élő Jézus nemcsak szellemével inspirálja 
a keresztyéneket. A feltámadása után Jézus mint győztes és élő valósá
gos Isten és valóságos ember él. Ebben a mi világunkban járt feltáma
dása után 40 napig. Ő az élő Űr ma is szolgál nekünk. Élő reménységgel 
ajándékoz meg. (Ef. 1,19—20) Mindez alapvetően fontos a diakónia és az 
igehirdetés szempontjából.

Jézus munkája az egész életet átfogja. Az evangéliumok Jézus Krisz
tus munkáját kettős értelemben mutatják be: Hirdette az evangéliumot 
és gyógyított. (Mt. 4,29, Mk. 1,39) Amikor tanítványait kiküldi, őket is 
ezzel a kettős feladattal bízza meg: hirdessétek az evangéliumot és gyó
gyítsatok. (Lk 9,1)

Jézus a tanítványait mindazon erők elleni munkára küldi, amelyek 
Isten jó teremtményét szétzúzni és elveszteni akarják. A teremtettséget 
meg kell védeni a bűn romboló erőivel szemben. Munkálkodni kell 
azért, hogy az Isten által teremtett ember boldogságban és emberi 
méltóságban, emberhez illő körülmények között és módon tudjon élni. 
Ezért kell Jézus tanítványainak az igét hirdetni és a diakóniai szolgála
tot a világban a világért gyakorolni. Az egyház és társadalom az inkar- 
nációra és az eszhatológikus reménységre nézve feloldhatatlan szövet
ségben vannak. Ez a tény az igehirdetőtől teljes nyitottságot vár a tár
sadalommal, emberekkel, világgal, népekkel, nemzetekkel és fajokkal 
szemben. Mert így töltheti be Urának szolgálatba küldő parancsát.
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II. Jézus halálát és feltámadását kell hirdetni, mert Jézus halálában 
és feltámadásában lett nyilvánvaló, hogy Isten jelenléte a világban diakó- 
niai jelenlét.

Az Űjtestamentom bizonyságtétele a húsvéti hit fényében hangzott. 
Az Újtestamentom nem riport egy megtörtént eseményről, abban az 
értelemben, hogy itt egy szenvtelen riporter tisztán objektív tudósítást 
adna. Az Űjtestamentom nem csupán tudósít a történtekről, hanem pro
dukálja is a történteket, mégpedig a feltámadt erejéből fakadó hitből, 
hogy másokat is a hit felismeréséhez vezessen. Tényszerűséggel mi nagyon 
keveset állíthatunk nagypéntek és húsvéf eseményéből. Egészen biztos 
tény, hogy a názáreti Jézust megfeszítették. Előzőleg letartóztatták és 
ellene a római hatóságok törvénykezési eljárást indítottak. A megfeszítés 
halálos ítéletét a római helytartó mondotta ki. Minden más híradást 
kétségbé lehet vonni. Egységes a vélemény arról, hogy a szenvedéstörté
net, ahogyan az előttünk áll az Űjtestamentumban határozott teológiai 
karaktert visel.

a) Igehirdetésünk alapja: Isten egy bizonyos időben és helyen cse
lekedett az ember földi és mennyei üdvösségére. Az igehirdetés és a ke
resztyén hit azokra az eredményekre épül, amelyek a történelem valósá
gos eseményeiként jöttek létre. Abban a pillanatban, amikor az igehirde
tés és a hit nem erre a történelemben értünk és javunkra cselekvő Is
tenre épül, elveszti fundamentumát és jelentőségét.

Azért prédikáljuk Jézus halálát és feltámadását, mert a Feltáma
dott az igehirdetésben, keresztségben és Űrvacsorában valóságosan jelen 
van. Azért prédikáljuk Jézus halálát, mert a megfeszített él! (I. Kor. 
15,17)

Amikor Jézus a kereszten függött, a tanítványok éppen olyan hitet
lenek voltak, mint a farizeusok. Hitetlenségük módja volt csak különböző. 
A farizeusok hitetlensége azt fejezte ki: végre elnémítottuk azt, aki meg
támadta és hatályon kívül helyezte a vallási tradícióinkat. A tanítvá
nyok hitetlenségében csalódottságuk jut kifejezésre. Jézus halálának üdv
történeti jelentőségéről a keresztreíeszítés még nem beszél. A halál né
mává tesz és néma. Egy halott Jézus soha nem tudta volna elérni, hogy 
a tanítványok Mesterüknek iszonyatos halálát úgy magyarázzák, mint az 
ő életének kiteljesedését.

Csak a feltámadás után értették meg a tanítványok Jézus halálának 
üdvtörténeti jelentőségét. Hogy Jézus Krisztus halálát üdvtörténeti ese
ményként érthessük meg, Istennek másodszor is az ember üdvösségét és 
életét munkálóan kellett belenyúlni a történelembe. Ez a második üdv
történeti cselekvése Istennek: Krisztus feltámasztása.

b) Milyen relitással lehet Jézus feltámadásáról beszélni? Az Istennel 
való közösségben jut el az igehirdető és a keresztyén ember a felisme
résre: Jézus él! Úgy cselekszik a történelemben, hogy arról az ember 
megállapíthatja, hogy Ö él. Mégis Jézus élete nem redukálható le egy 
történelmi faktummá. Ennél az eseménynél nem beszélhetünk úgy, hogy 
azonnal hozzá ne tennénk: Krisztus feltámadása csak a hivő ember szá
mára realitás. A feltámadás tehát az események egy sajátos formája. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ez az esemény „extra 
nos” valóság, amely magában is valóság és független a hittől. A feltáma
dás nem a hit produktuma, hanem a hit alapja. Az örök Űr a szolgák 
közé állt és szolgált, hogy azután szolgáló élete példa legyen tanítvá
nyainak.

c) A kereszt és az igehirdetés. Az üdvösség Isten cselekvése a törté
nelemben. Isten cselekvése a történelemben (extra nos) üdvösségünkre
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való cselekvés (pro nobis). Ezt kell meghirdetni az igehirdetőnek. Az ige
hirdetés mindig magába foglalja ezért ezt a rajtunk kívül való (extra 
nos) történést úgy, mint értünk való (pro nobis) történést. Nincs Isten, 
aki ne értünk lenne (pro nobis) és akinek a cselekvése mégis ne rajtunk 
kívüli cselekvés lenne (extra nos). Az igehirdetés ma is elválaszthatatla
nul hozzátartozik az üdvtörténethez. Nélküle nem lehet üdvösségre jutni. 
De nélküle nem lehet meghallani Isten szolgálatába küldő parancsát és 
akaratát sem. Azt a szolgálatba küldő üzenetet, amelyik a felebarát 
szolgálatába állít. Nem vezet hitre annak racionális bizonygatása, hogy 
mi megváltásra szoruló emberek vagyunk, de a történelmi Jézusról való 
tudósítás sem. Hitre jutni és szolgáló szeretetben élni nem lehet az ige
hirdetés nélkül.

1. Az igehirdetés a megfeszítettről szóló proklamáció.
A proklamáció tartalma érvényes függetlenül attól, hogy a hallgatók 

egyetértenek azzal, vagy elvetik. Mivel az igehirdetés a megfeszítettnek 
és feltámadottnak a proklamációja, azért először az igehirdetőnek kell 
a proklamációt meghallani és megérteni. Melyikünk ne tudna megértésé
nek határairól és korlátáiról. A proklamáció helyes megértése érdekében 
dialógust kell folytatni az igehirdetőnek az atyákkal és a kortársakkal. 
Aki azt gondolja, hogy e nélkül a dialgógus nélkül is megszólaltathatja 
a proklamációt, túlértékeli önmagát.

2. A Szentlélek ereje által hatásosan munkálkodó ige mindig konkrét 
igehirdetés útján jut el a hallgatókhoz. A  hallgatók egzisztenciális kérdé
seivel konfrontálódik. A világ, emberiség konkrét kérdéseire keres fele
letet. Ez a konkrét igehirdetés mindig felelős cselekedetre késztet a fele
barát javáért. Krisztus valóságos jelenléte az igehirdetésben éppen az
által lesz nyilvánvaló, hogy az ember megtapasztalja Istennek az igehir
detésen keresztüli munkáját.

3. Jézus feltámadásának ereje szolidáris szeretetre késztet. Isten 
megtanít nem önmagunknak élni, hanem hitben engedelmesen Jézus 
Krisztusra figyelni és munkálkodni azokért a felebarátainkért, akikért 
meghalt és feltámadott a Krisztus. A hit és keresztyén szeretet és szol
gálat között lehet ugyan különbséget tenni, de nem választható el egy
mástól. A hit az nem valami halotti nyugalom, hanem igen tevékeny 
dolog. A keresztyén ember hitből és Istennek való engedelmességből él 
felebarátai javára.

III. Az igehirdetéseinkre ható teológiai irányzatok.

Azokat a teológiai irányzatokat veszem itt szemügyre, amelyek meg
figyelésem szerint — elhangzott igehirdetések, LMK homiletikai mun
kák, Lelkipásztornak küldött, vagy ott megjelent előkészítők, az előké
szítőkhöz felhasznált irodalom alapján —, tudatosan vagy tudat alatt 
hatással vannak igehirdetéseinkre.

1. A protestáns ortodixia. Amelyik a reformátori Szentírás teológiát 
megmerevítette. Hatása a verbális inspiráció finomabb vagy durvább 
változatában nálunk ugyan úgy megtalálható, mint a nyugati egyházak
ban. „Kein anders Evangélium” és az Evangelikálok egyes csoportjai.

2. Ennek ellentéteként jött létre és érezteti hatását ma is a Baur 
által létrehívott tübingeni iskola. Az ige exegézisénél itt a történetikriti- 
kai módszer alkalmazása kerül előtérbe. Az emberi ráció és a történeti 
valóság a hermeneutika vezető szempontjává lett.
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3. Baur tanítványai: Reuss, Holstein és Holzmann mesterük történet
kritikai módszerét fejlesztették tovább a liberális teológia irányában. 
A vallást vagy a hitet erkölcsi törvénnyé szűkítették és a vallás vagy hit 
jelenségeit lélektani tevékenységgé. A napjainkban divatos lélektani fel
lendülés végeredményében a liberális teológia késői „torzszülötte” . Az 
exegézisben két lépést különböztettek meg: a történeti vizsgálatot és a 
lélektani magyarázatot. Az egyház merev dogmatizmusától ugyan sza
badulni akart ez az irányzat, amikor az ige aktuális mondanivalóját ke
reste. írásmagyarázati célja viszont az lett: filozófiai és lélektani szem- 
lélet'és ismeret által kell megvilágítani a kinyilatkoztatás mondanivalóját.

4. A dialektikus, új-reformátori, vagy barthi teológia tiszta vagy 
ötvözött formája igen gyakran figyelhető meg igehirdetésekben.

Az első világháború után nyilvánvaló lett, hogy Jézus Krisztusról 
nem lehet úgy prédikálni, ahogyan azt a liberális kultúrprotestantizmus 
a század elején tette. A dialektikus teológiában újra a teológiai gondol
kodás középpontjába került Isten ítélete és kegyelme, ahogyan az Jézus 
Krisztusban nyilvánvaló lett.

A barthi teológia felfogásából adódóan — Isten nem lép életközei az 
emberhez, csak ahogyan a tangens érinti a kört, érinti Isten ezt a vilá
got — napjainkban a történelmi és társadalmi átalakulások korában, a 
forradalmak korában nem tudott előrelendítő erőként hatást gyakorolni 
igehirdetéseinkre. A barthi teológia politikai konzervativizmusa nem tudta 
elviselni a forradalmi változást. Mert felfogása az, hogy igazi forradalmi 
változásnak Istentől kell származni. „Ettől a teológiától formált vallásos 
tudat számára a társadalmi, politikai és szociális valóság csak elenyésző 
szerepet játszik.” (W. Schmithals.) Pedig ahol az ige testté lesz, szolidá
ris lesz a mindenkori modern emberrel, ott mindig azután a Jézus után 
járnak, aki az ember szükségében, elesettségében és örömtelenségében se
gítséget nyújt. A Jézus Krisztusba adott új élet felszabadít a politikai 
cselekvésre.

5. Ugyan ebben az időben a formatörténeti iskola felfedezése az volt, 
hogy a újtestamentumi kérygma különböző megjelenési formája tulaj
donképpen egyet akar: elvezetni Jézus Krisztus halálának helyes meg
értéséhez. Itt azonban az a veszély állt elő, hogy a kérygma mögött el
tűnt az Isten, aki az emberért cselekedett Jézus Krisztusban. Minél in
kább megkísérelte az ember Jézus Krisztusról szólni, annál nehezebb lett 
Istenről beszélnie, mivel ez az irányzat csak az ember Jézust vette szem
ügyre. Végül ez a teológia is hozzájárult a „Halott Isten” teológia zsák
utcájának kialakulásához.

6. Rudolf Ottónak 1917-ben megjelent könyve — Das Heilige, amely
nek 30. kiadása 1958-ban jelent meg — nyomán az igehirdetésekben egy
re több helyet kapott a rettenetes és félelmetes Isten. Ottó nyomán a 
kegyelmes Isten helyett megjelenik a rettenetes Isten. Ennek hatása érez
hető az ítéletet dörgő prédikációk mögött. Társadalmi szempontból azért 
volt veszélyes ez a teológiai irányzat, mert a nyomor és éhség kínjait 
hordozó és nyugtalankodó tömegeket igyekezett így kordában tartani.

7. Az egzetéták közül Bultmann volt az, aki magáévá tette az új- 
reformátori teológia elveit. Nem a történeti Jézus alakját kereste az evan
géliumokban, hanem az apostoli Krisztus-kérygma üzenetét. Vallotta: a 
hit nem történeti tényekre támaszkodik, hanem a hirdetett igére, a ké- 
rygmára, amely Jézus jelentőségét fejezi ki a ma élő hívő embernek. 
(Ennek alapján született meg az egyik igehirdetés ilyen mondata: „A ke
resztyén hit mindenben csodát lát. . A Feltámadott ilyen értelmezés 
szerint csak a tanítványok víziójában jelent m eg...)
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Barthnál a Szentírás középpontja: Krisztus. Bultmannál: az ember. 
— Ezért elevenítették fel a bultmanni teológiát D. Sölle és társai.

Figyelmet érdemel, hogy miért bukkant fel nálunk is újra a bult
manni történetkritikai szemlélet. Azért, mert az új-bultmanni teológia 
véleménye szerint a történetkritikai módszert nem csupán a múltból szár
mazó szövegekkel kapcsolatban kell alkalmazni, hanem a jelen esemé
nyeivel szemben is. Gondolni kell D. Sölle megállapítására: „A történet- 
kritikai módszert saját következetlensége fenyegeti, amennyiben önma
gát korlátozza és nem vonja be a jelenlegi egyházi, társadalmi struktú
rákat és ideológiai felépítményeket. Továbbá amennyiben a keresztyén 
tartalmak történeti közvetítését átugorja a történelemben és végül, 
amennyiben hatókörén kívül hagyja a hit látszólag maradandó, állandóan 
azonos struktúráit.” Bultmannt és mai tanítványait, vagy epigonjait a 
világtörténelmi, politikai és szociális gondolkodás elől való elzárkózásban 
megerősítette az egzisztencialista filozófia.

8. Az egisztencialista értelmezés képviselői közül különösen is Con- 
zelmann hatása érezhető. (1967-ben jelent meg könyve.) Conzelmann 
arra törekszik, hogy megőrizze a hit tárgyi és alanyi oldalának egy
ségét, valamint az üdvesemény extra nos és pro nobis egyensúlyát.

9. M. Buber teológiájának hatása is érezhető. Ö azt tanította: Isten 
népe hivatott arra, hogy a világ igazi rendjét, békéjét és jövendőjét meg
szabja. Minden más törekvés csődöt mond.

Isten népe, s keresztyén talajra átvive, a keresztyénség tud igazi ér
telmet, reménységet és célt adni ennek a világnak.

10. A pietizmus sokféle változata ismételten megfigyelhető az ige
hirdetéseken.

11. Krisztocentrikus és éppen ezért antropocentrikus értelmezés 
képviselői: Eicholz, Braun, Bonhoeffer, Bornkamm, Bohrén és Jüngel.

A Krisztus-esemény alapján akarják megérteni Istennek emberre 
irányuló cselekvését. Isten akaratának tolmácsolásául ismerik fel az ige
hirdetést. S Istennek az akarata az ember ideigvaló és örökkévaló javát 
munkálja és munkáltatja tanítványaival. Ahogyan a názáreti Jézus a 
megvetetteknek, a segítségre szorulóknak, az elesetteknek, az összetörtek- 
nek volt a segítője, felemelője így lesz feltámadásának ereje a diakónia 
útján járó népe erejévé. Ezzel nyílik lehetőség arra, hogy a megfeszített 
és feltámadott Jézussal való élő közösség útján szolidaritás közösségébe 
kerüljenek embertársaikkal is. így kezdenek el munkálkodni a keresz
tyének ebben a szolidaritás-közösségben a társadalmi nyomorúság le
küzdéséért is és egy örvendező, boldog embervilág felépítéséért. Ez a szo
lidáris közösség felszabadulást jelent minden rezignációtól és felszabadít 
a mások javát munkáló szeretetre.

IV. Mi az igehirdetés?

Lehetne az igehirdetést, prédikációt isteni sugallatnak felfogni. Így 
értelmezték a próféták is. Avagy a szent szöveg költői parafrázisának, 
ahol az igehirdetés nem áll másból, mint a szent szöveg saját szavaink
kal való elmondásából, anélkül, hogy annak a jelenre vonatkozóam bár
milyen elkötelező jelentősége lenne. Mások az igehirdetést Istenről való 
értekezésnek tekintik, mint valami biográfiát fogják fel, ahol a tárgyalt 
személy ki van szolgáltatva a biográfiát író véleményének, felfogásának 
vagy éppen önkényének. Lehetne az igehirdetést tartalma és formája sze
rint monológnak, dialógusnak és végül közösségi munkának is felfogni.
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1. A hirdetett igében Isten embernek szolgáló szeretete, diakóniája 
nyilvánul meg. Az igehirdetés tartalma ezért a Jézus Krisztusról szóló 
örömhír.

Mivel Isten igéje Jézusban valóságos emberré lett, ezért az igehirde
tés valóságos emberek által mondott beszéd. Az igehirdető egész egyéni
sége, eredetisége, hangja és mimikája, erőtelensége vagy ereje, öröme 
vagy békétlensége megtestesül az igehirdetésben.

Az igehirdetés megőriz attól a kísértéstől, hogy az evangéliumot em
beri tetté tegyük. Minőségi különbség van Jézus tette és az ember cse
lekvése között. Az üdvösség egyedül Jézus tette, amit meghirdet az ige
hirdetésben és felkínál minden embernek kivétel nélkül. Az igehirdetés 
hitre szólít fel és a keresztyén életfolytatást mint abból következő spon
taneitást fogja fel, vagy mint a hit és cselekedet között fennálló mecha
nizmust értelmezi. Hitben Jézus Krisztussal közösségben élünk, de nem 
kiemelve a világból, hanem a világhoz és a világért küldve.

2. Az igehirdetés Krisztus megbízása alapján történik. Az igehirde
tésben a történelemben élő és munkálkodó Isten van jelen. Az igehirde
tésben részt vesz tehát: Isten, az igehirdető és az igére hallgató gyüle
kezet.

Isten

igehirdető Gyülekezet

Az igehirdető az Isten szája. Meghirdeti Isten üzenetét. Mint herold, 
vagy meghatalmazott nagykövet. Ebben az esetben a gyülekezet vagy 
engedelmes, vagy engedetlen Isten üzenetével szemben, de semmi esetre 
nem lesz Isten üzenete vita tárgyává. Hogy az igehirdető valóban Isten 
üzenetét szólja népéhez, engedelmes, Isten akaratára figyelő tanítvánnyá 
kell lennie. Isten megszólító és engedelmességre kötelező akaratát elő
ször az igehirdetőnek kell meghallani. Azért van annyi bizonytalanság 
igehirdetéseinkben, mert elfelejtettük, hogy az igehirdetés mindig azzal 
kezdődik: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Isten akaratát hirdetni és 
nem a saját teológiai elképzeléseimet, politikai konzervativizmusomat. 
Ehhez prófétai bátorság és Istennek való engedelmes hit kell. Keresztelő 
példája álljon előttünk. Akinek egész teológiáját fel kellett adni, hogy 
ne az ítélet Urát, hanem az Isten Bárányát hirdethesse meg.

Az előbb vázolt háromszöget az Isten Bárányára nézve így kell je
lölnöm :

Isten

Jézus Krisztus

Igehirdető Gyülekezet

Az igehirdető krisztocentricitása azonnal az embernek szolgáló antro- 
pocentricitását is kifejezésre juttatja. A keresztyén ember Istennek en
gedelmessége a felebarát szeretetében és a felebarátért való szolgálatban 
lesz valósággá.

Isten — nem úgy mint az Iszlám istene — nem mozdulatlan, egye- 
dülvaló, hanem az élő Isten, aki közösségre lép az emberrel és az embert 
felelőssé teszi a közösség boldogságáért, életéért. Ezért „az igehirdetés
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nem egy erdei sétány, ahol vasárnap délelőtt az ember egy kényelmes 
sétát tehet. Az igehirdetés ismeretek és felismerések Matterhorn-ja, 
amelynek csúcsára feljutás mindenkitől erőfeszítést, fegyelmet és enge
delmességet jelent.” (P. Schütz.)

3. Az egyház a világban él és ott hirdeti az igét. Mert Jézus a világba 
jött és az emberért munkálkodott, ezért az igehirdetés nem kihív és elvon 
a világból, hanem elküld a világba a világért munkálkodni és szolgálni. 
Az igehirdetés mindig a mindenkori „mában” hangzik. Szocializmust 
építő társadalmunkban. S korunk és környezetünk kérdéseire keres fele
letet és állít itt és most szolgálatba. Az időtlen és élettelen igehirdetés 
érthetetlen és az új élet létrehívására csíraképtelen. Az igének mindig 
meg kell érkezni a hallgatókhoz. Ez a megérkezés mindig konkrét való
ság. Ez a konkrétság tesz örvendezővé, Isten irgalmát megtapasztalóvá 
és a szolgálatba elküldővé. Az ige hirdetése a szere tétről, megbocsátás
ról, az élet újulásáról a világban, családban és társadalomban nem tarto
zik a keresztyén élet belső kamrájához. Az ilyen konkrét valóság: aki 
lopta a társadalmi tulajdont, az többé nem károsítja a társadalmat. Aki 
tegnap csak a saját ügyeivel volt elfoglalva, az hordozza a mások terhét 
is. Aki tegnap könyörtelenül nézte, hogy milliók igazságtalan társadalmi 
struktúrák terhét hordozzák, ma már nem tud csak könyöradománnyal 
ezekre a milliókra gondolni. Isten igéjének az egész világot, az egész em
beriséget magába kell foglalni.

4. Az igehirdetés arra ad feleletet: Kicsoda Jézus ma nékünk. Jézus 
a történelemben jár, kortársunk akar lenni ma itt és holnap ott döntést 
vár tőlünk. Az igehirdetés mindig a Krisztus után járásra szólít fel.

a) Jézus útban van az emberekhez, hogy igaz emberségüket, emberi 
méltóságukat, jogaikat, békességüket, kenyerüket, örömüket visszadja. 
A szolgálatnak erre az útjára állítja a keresztyéneket az igehirdetés 
által.

b) Az igehirdetés Isten munkatársává tesz. (1 Kor. 3,9) S figyeli, 
hogy Ura útja kikhez vezet. Ott található a megvetettek és társadalom
ból kitaszítottak, a bűnösök és élettértől messzetaszítottak mellett. A pró
fétai szolgálat meghallani ma hova hív Jézus szolgálatba, s a süket fülűe
ket és elkényelmesedett keresztyéneket riasztani. A prófétai szolgálat 
nem a mindent mindenkinél jobban tudás, a világ kioktatása és kritizá- 
lása, hanem engedelmesen a szolgálatba elől járó Úr után való járás.

Az igehirdető Jézus Krisztusban az egész emberiségnek, a szolgáló 
Jézust és keresztyén életet kell meghirdetni. Jézus azért munkálkodik, 
hogy itt a földön minden embernek bűnbocsánatot és kenyeret adjon. 
Közösségbe hozzon minden embert Istennel és a felebaráttal. Az Ura 
rendelkezésére álló gyülekezet és egyház a világ szolgálatára áll. Ezért és 
ilyen értelemben az igehirdetés témáját a mindenkori élet és annak kér
dései is az igehirdető elé adják.

c) Amikor az egyház önmagáról megfeledkezik és másokért él, akkor 
jár a Mester nyomában, s lesz az új emberiség egy darabjává. Amikor 
a gyülekezet az igehirdetés nyomán szolidáris szeretetben jár az ember
társaival, akkor már nemcsak eszköz lesz a gyülekezet Krisztus kezé
ben, nem csupán ásó a kertész kezében, vagy kasza az arató kezében, 
hanem maga is gyümölccsé érik.

d) Örvendezés nélkül nemcsak hogy jól nem lehet igét hirdetni, ha
nem egyáltalán nem szabadna prédikálni. Nekünk minden okunk megvan 
arra, hogy örömöt hirdessünk. S öröm munkálásra hívjunk fel igehirde
tésünkben.
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V. Igehirdetéseink analízise, avagy kórképei.

1. Időtlen igehirdetés. Száz évvel ezelőtt is elmondhatta volna és 
nem lesz száz év múlva sem elavulttá. De az időtlen igehirdetésben 
Krisztus nem lett testté. Az ilyen igehirdetés azután elvész az időtlen
ség ködében.

2. Amőba igehirdetés. Nagy fej és has, s hosszú farkacska. Ennél az 
igehirdetésnél az igehirdető a prédikáció elején elsüt minden puskaport 
és a hátralevő időt nem tudja mondanivalóval kitölteni, s akkor jön létre 
ez a hosszú farkacska. Az a veszély áll fenn, hogy az igehallgatókban 
csak a hosszú farkacska marad meg és a fej — ahol a mondanivaló 
igazán volt —, az teljesen elvész.

3. A címzett ismeretlen. Amikor az igehirdető nem az adott gyüle
kezetei veszi figyelembe, nem kérdéseikre ad feleletet. Ennek egyik oka 
az, hogy az igehirdető a paróchia falai mögé húzódott vissza és a gyüle
kezetét is olyannak képzeli, amilyennek íróasztala mögött azt kigon
dolta.

4. A nyíl-igehirdetés. Nem azért hívom így, mert nyílegyenesen az 
emberi szívekbe talál. Mellékutak nélkül, kezdettől fogva nyílegyenesen 
a cél felé tör. Szisztematikus gondolatrendszerrel, pontról pontra mate
matikai pontossággal, definíciókkal felépített igehirdetés. Ha matema
tikusokból állana a gyülekezet, ideálisnak kellene mondani. Az érző szí
vű, mindennapi életben járó ember előtt azonban távolinak és absztrakt
nak tűnik.

5. Rakéta-igehirdetés. Fölülemelfcedik a föld fölé. Lenéz a rakéta abla
kából. Az igehallgatók észlelik is mikor fejük felett elrepül. Csodálják is, 
nagyszerűnek is ismerik fel, csak éppen nem lehet haza vinni és a szürke 
hétköznapokban semmit nem lehet vele kezdeni.

6. Siralmas énekké formálódott igehirdetés. Mindig csak a gondról, 
szenvedésről beszél. Valahogy — váltakozó szavakkal, de mindig ezzel az 
értelemmel — „mi egy rettenetes korban élünk”. Az igehirdető csak 
azon fáradozik, hogy elmondja: a hit az az erőforrás, amelyik a lehetet
len elviselését is 'lehetővé teszi.

Senki nem vitatja, hogy a hit ilyen erőforrás is. De az evangélium 
sokkal inkább arra ad lehetőséget, hogy az élet elviselhetetlen terheit 
elviselhetővé tenni igyekezzünk. Isten, aki teremtette ezt a világot és jó
nak látta, arra késztet, hogy ilyen jónak és szépnek, emberhez méltónak 
formálni a földet a keresztyének is minden erejükkel igyekezzenek. Az 
igehirdetésnek a mindenen túláradó örömöt kell hordozni, azt a remény
séget, hogy Isten szeretete megőrzi ezt a világot az öngyilkosságba zu
hanás reménytelenségétől.

7. Csiga-típusú igehirdetés. Csak csápjait dugja ki a külvilág felé, s 
azt is gyorsan visszarántja, amikor „tapogató csápjaival” a világgal és 
annak kérdéseivel, azonnal behúzódik csigaházába.

8. Andersen-bácsi igehirdetés. Elmeséli mit látott a tv-ben, mit ol
vasott a most megjelent regényben. S közben elfelejti, hogy neki nem 
mesélni, hanem üzenetet kellene átadni!

9. Reklám-bemondó igehirdetés. Kínálgatja értékeit. S akik hallják 
alig-alig veszik komolyan. Mert maga a reklámozó sem él a kínálgatott 
árujából. — S míg a rádió- vagy tv-reklám rövid, addig az ilyen igehir
detés 30 percig tart.

10. öncélú lelkizés az egész igehirdetés. Beszűkült és megzápult in
dividualista, pietista kegyességet hordozó igehirdetés. A Szentlélek nem 
ilyen beszűkült individualista igehirdetést munkál, amelyik csupán med
dő mennyei pszichológizálás.
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11. Koncentrikus körök alkotta igehirdetés. A gondolatok összetar
toznak, bár ez a koncentrikus körökön nem látható. Ez a forma lehetősé
get ad arra, hogy a hallgató egy-egy témakörnél elmélázzon, s utána 
újra bekapcsolódjék az igehirdetésbe.

12. Igehirdetések toldalék szöveggel. Ezeket a társadalmi, politikai, 
egyházpolitikai toldalékokat akkor alkalmazzák igehirdetők, ha a Lelki- 
pásztornak írnak, vagy a rádióban prédikálnak. Egyre kevesebb lesz a 
toldalékos igehirdetésekből. S akkor tűnik el egészen, amikor mindenki 
előtt világos lesz — s ez politikai állásfoglalás kérdése —, hogy nincs 
olyan kérdése ennek a világnak, amelyről ne volna mondanivalója Is
tennek.

VI. Igehirdetéseink tartalmi és alaki kidolgozása.

a) Egzegézis. Az igehirdetésekre készüléskor a múlt textusából a mély 
szakadék átugrása a mába nehezen sikerül. Egzegetikai munkánkra hat
nak különböző teológiai irányzatok. Néhányat említek ezek közül.

Bultmann és iskolája odafordul a betű szerinti értelmezéshez, s ott 
találja magát a törvény területén. Conzelmann ezt a teológiai reko-nstruk- 
tív bizonyságtételt, mint törvényt ítéli meg. Bohrén tovább megy és vallja: 
„A történetkritikai módszer úgy bánik a textussal, mint a törvénnyel, s 
nem mint evangéliumnál, ahol a törvényt mint diasztázist fogják fel az 
evangéliumhoz. A történetkritikai módszer egy törvényvallást hoz létre.” 
Az exisztencialista interpretáció a történetkritikai módszert akarja kor
rigálni. De itt meg kell kérdezni: mi a  kritériuma az exisztencialista 
interpretációnak? Mi az értelmezésének jogos mértéke. Mert szólhat pl. 
angyali nyelven is a feltámadásról, előbb vagy utóbb arra a kérdésre is 
feleletet kell adni: mi is történt valóban húsvétkor? Az a megfigyelésem, 
hogy nálunk gyakran megkísérlik a történetkritikai módszert ötvözni az 
exisztencialista interpretációval. Eredménye: Az igehirdető a történet
kritika által a jelentől elidegenedik, másrészt az exisztencialista interpre
táció által a jelenben feloldódik és egy kettős írásértelmezésbe fut ki: a 
betű szerintibe a történetkritika által —, s egy misztikusba az exiszten
cialista interpretáció által.

Az igehirdető akkor szabadulhat meg az igehirdetés és textus dilem
májától, ha engedi, hogy a textus őt magát is hatalmába kerítse.

Amikor Isten üzenetét konkrétan akarjuk megszólaltatni, meg kell 
szabadulni attól az egzegetikai módszertől, amelyik az igehirdetés textu
sát izolálta, s nem az embernek szolgáló Jézuson keresztül akarta meg
szólaltatni Isten mai üzenetét.

Az egzegézisnél az igehirdető feladata: tudományos alapvetéssel, az 
igével kapcsolatos történeti, formatörténeti, nyelvi, archeológiái, dogma
tikai kutatások eredményeit figyelembe véve az igét úgy szólaltassa meg 
hallgatóinak, hogy az Isten mai szava a hallgatókat szíven üsse és felelős 
cselekedetre indítsa. Isten üzenete az embert mindig exisztenciálisan ra
gadja meg, kapcsolatot teremt az emberrel vertikális és horizontális sík
ban. Minden igehirdetésnek tartalmaznia kell Isten szeretetének csodáját, 
amellyel Krisztusban szolgált az embernek és tanítványait újra meg 
újra szolgálni tanítja.

Az egzegézistől távol kell tartani minden öncélú teoretizálást és alle- 
gorizálást, valamint a merev dogmatizálást.

Az interpretáció nem illimináció. Nem lehet az igéből egyes kedvelt 
részeket kiválogatni.

717



Isten mai üzenetét azért kell az egzegézisben megkeresni, mert Isten 
nem úgy létezik, mint a Himalája, örökváltozhatatlanságával. Az igének 
fixa ideákat tulajdonítani teológusok kóros betegsége.

Az egzegézis alkalmával meg kell állapítani az igehirdetés skopusát. 
Az igehirdetés skopusát akkor találjuk meg igazán, ha az igehirdetésben 
a hallgatók meghallhatják Istennek mai üzenetét, amire rá lehet mon
dani: Így szólt az Úr!

Nem kell egy prédikációval az egész textust „kimerítem”. Mert ami
kor ilyen szándékkal szól az igehirdetés, akkor az egész gyülekezet egé
szen kimerültén támolyog haza. Ilyen igát nem akaszthatunk sem a textus 
sem a gyülekezet nyakába.

Isten igéjének emberre irányuló követelése eredménytelen marad 
mind addig, amíg a dogmatikai, tanbeli igazságokat az igehirdetésben 
olyan konkréten nem szólaltatjuk meg a ma emberének, hogy az a min
dennapi életben a családban, társadalmunkban és a világban Isten aka
ratát cselekedni tudja, s Isten igéjére így mondjon áment.

Az egzegézis nem más, mint a szolgálat új és új lehetőségének feltá
rására irányuló munka.

b) Milyen legyen az igehirdetés, amelyik a diakóniai teológiánk alap
ján áll és a szolgáló Jézus után jár? Tévedés lenne erre a kérdésre azt 
felelni: Azt kell hirdetni, amit minden időben kellett és a jövőben is 
kell. Ha Isten örök üzenete a mai igehirdetésünkben nem lesz ma szóló, 
kortársainkat megszólító üzenetté, akkor az elmegy a hallgatók feje felett. 
Az igehirdetés a gyülekezetét megszólító aktuális üzenettel kezdődik el 
és az egész igehirdetés alatt annak kell folytatódni éppen ezért az ige
hirdetésnek a legrövidebb úton a jelenbe kell beültetődni. Nincs szük
ség páthoszra és virágos szavakra. Az ilyen az ige inflációjának a jele. 
Mi már elég hosszan prédikáltunk a démonokról, az ős-ellenségről, sőt 
még a „magyarok istenéről” is, s arról, hogy nem test és vér ellen van 
nekünk tusakodásunk. . .  Bizonyságtételünk és igehirdetésünk arra a Jé
zusra kell, hogy szorítkozzék, akinek hatalom adatott a mennyen és a 
földön, s aki mégis szolgál. Hogyan szolgál?

1. Hitet teremt az igehirdetés által. Hit mindig az igehirdetés, nyo
mán fakad. Isten a halottakat elevenné teszi, miközben a nemlétezőt 
életre hívja. Húsvét örömhíre erről beszél. Jézus feltámasztásával Isten 
a történelemben újat kezdett. Ez az új történelem azt az embert hordoz
za magában, aki Jézus Krisztus által meghallja Isten szavát. (2 Kor 5,17) 
A hit amelyik Jézus halálára és feltámadására néz, Isten új életet te
remtő szeretetét csodálja és éli át. Az evangélium Istennek másodszori 
teremtő szava. Isten kegyelmes szeretetének közellétében tapasztalja meg 
az ember, hogy nem elég Istentől félni, hanem szabad Isten szeretetéből 
élni. Isten szeretetéből élő ember megtanul felebarátainak szolgálni.

2. Az igehirdetés a világban való szolgálatra szólít fel.
Ahol csak a belső kegyességre szorítkozik az igehirdetés, ott a te

remtő Isten és a teremtmény háttérbe szorul, s Isten felelős szeretetéből 
fakadó munkába küldő szava felett a moralizmus győz. Agusztinusz sza
vai még így hangzottak „Dilige et fac, quod vis” . Szeress, s azután tedd 
azt, amit akarsz. Ma ez így hangzik: Nem tehetjük azt, amit tudunk és 
akarunk, hanem csak azt, ami az emberiség, embertársaink népünk és 
társadalmunk javát szolgálja. A történelem minden strukturális változása 
megkövetelte és megköveteli az igehirdetőtől, hogy megbirkózzék kora 
égető kérdéseivel, s azokra Isten igéjéhez kötötten — de nem esetleges 
politikai szűklátókörűségéhez ragaszkodva —, adjon feleletet. Az Isten
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akaratára támaszkodó felelős szeretet mindig az emberséges dolgok meg
valósításáért fáradozik. A tevékeny szeretet nem tud kegyes szavakat 
morzsolgaitni akkor, amikor társadalmi igazságtalanságok emberek mil
lióit zsákmányolnak ki és kötnek gúzsba. Jézus Krisztus által meghirde
tett Isten királysága a szeretet és a hit reménységében nyilvánul meg, 
abban a szeretetben és reménységben, amelyik nem tudja elhordozni a 
régi világ strukturális igazságtalanságait.

Az igehirdetés nem ad előírást a világ számára, de hallgatóit felszó
lítja mindazokkal való együttmunkálkodásra —, akik talán nem a hit 
alapjából kiindulva — de az ember boldogságáért, az ember emberi mél
tóságáért munkálkodnak. Előítélet nélküliség, elfogulatlanság és álhata- 
tosság mutatja a keresztyén szeretet szabadságát. Ilyen alapállásból ki
indulva munkálkodunk hazánkban együtt azokkal, akik nem frázisokat 
pufogtatnak emberségről, emberi jogokról, egy boldogabb világról, ha
nem, akik munkálkodnak egy ilyen világ megteremtésén. S mi tanúi va
gyunk annak, hogy ez a munka mit eredményezett a 3 millió koldus 
országában, hazánkban. Az igehirdetés rámutat arra, hogy a keresztyén 
és nem keresztyén ember a világ szolgálatában találja meg hivatását és 
küldetését.

Az igéhirdetésnek éppen arról kell tanúskodni, hogy a mennyet és a 
földet teremtő Isten ma is munkálkodik annak megmaradásán. Isten a 
Szentlélek által lakozást vesz az emberi szívekben. A Szentlélek nemcsak 
hinni tanít, hanem szolgálni is a világban a világért. Isten emberré lett 
karácsonykor a Krisztusban, de az ember nem lett Istenné pünkösdkor. 
A Szentlélek azonban nemcsak a názáreti Jézusban vett lakozást, ha
nem a bűnös emberben is, hogy impulzust adjon az embernek a szép és 
jó, emberséges és emberi méltóságot szolgáló tevékenységre ebben a vi
lágban. Bohrén odáig megy, hogy azt vallja: „A Szentlélek, aki hitet te
remt és újjászül, ugyan az a Lélek az, aki az egész világban is mun
kálkodik. — így is mondhatnám, a Szentlélek sokféle kiadásban jelenik 
meg: Az egyházban, világban, természetben és kultúrában.”

Isten az ember cselekvésén keresztül lesz jelenvalóvá a világban. 
Isten Jézus Krisztusban szeretettel hajolt ehhez a világhoz, ezért a ke
resztyéneknek is szeretettel kell szolgálni a világban. A szeretetnek 
szüksége van a másikra, a szeretetlenség szétdúlja a közösséget. Isten 
mindent szépnek és jónak alkotott. A teremtő meg volt elégedve mun

kájával. Mivel Isten ezt a világot lakhelyül adta az embernek, Isten mun
katársává teremtett embernek otthonossá kell tenni minden ember szá
mára ezt a földet.

A munkás szeretet élő reménységet hordoz. A nyugati teológiai iro
dalomban, futurológiában a népességnövekedés rohamos ütemét látva, az 
élelmiszer tartalékok fogytán, az energiaforrások korlátozott mennyisé
gének felismerésekor egy pánik hangulat, világ-katasztrófát jósoló re
ménytelenség uralkodott el. A szocializmust építő társadalom optimiz
mussal tekint a jövőre. De ez csak emberséges struktúrák megteremté
sével biztosíthatja a kenyeret és életet a holnap emberének. Ahol pl. 
üzleti érdekből nem pusztítanak el 1,4 millió tonna búzát azért, hogy az 
árakat magasan tarthassák. (Die Christiliche Welt, 1975. ápr.) Ahogyan 
az az NSZK-ban 1974. gazdasági évben történt. Az újságcikk megállapí
tása szerint ezzel egy évig kenyeret lehetett volna adni az éhező vi
lágnak.

3. A társadalomban élő egyház társadalmi felelősségéről is szólni kell 
a konkrét igehirdetésnek. A keresztyén ember is ebben a világban, egy 
adott társadalomban —, a Magyarországi Evangélikus Egyház a szocia

719



lizmust építő társadalomban — él, amely javaival ellátja és hordozza. 
Sem Izrael sem az egyház soha nem alakított ki magának valami világ
tól független társadalmat, s ezzel elismerte a nem-keresztyén állam, tár
sadalom, közösség jogát és az egyháznak a társadalomra való utaltságát. 
A keresztyén gyülekezet, mint új-teremtés a lényegét veszítené el, ha 
megkísérelné autarkká, önfenntartóvá lenni. Erőtelen és Isten kezében 
használhatatlan lenne az egyház abban a pillanatban, amikor önmeg
tartásának gondolata uralkodna el rajta. Az egyháznak a társadalom, az 
embervilág, az emberiség számára kell hasznosnak lenni. Ahogyan a 
Krisztus sem a maga hasznát kereste, hanem az emberét. Az az egyház, 
amelyik a társadalom számára nem lesz segítő erővé, az egy öregkori 
TBC-ben, vagy agyvérzéses bénulásban szenved, s ezáltal fénye sötét
séggé változott és íze íztelenséggé! Az igehirdetés nem szemlélődés, ha
nem nagy távlatra tekint ki és messze tekintő látásával állít szolgálatba.

Már az Ótestamentum úgy tanúskodik Istenről: Te a szegények Iste
ne vagy, az elnyomottak menedéke, a gyengék ereje, az elhagyottak oltal- 
mazója. Jézus Krisztus az Isten királyságát a szegényeknek hirdeti meg, 
s jajj kiáltása megremegteti a gazdaságukban reménykedők szívét. Pál 
Isten igazságát a jogaiktól megfosztottaknak is meghirdeti. Jézus feltá
madásának ereje a keresztyének szociális, társadalmi és politikai cselek
vésén keresztül nyilvánul meg és lesz életközei valósággá.

Vannak igehirdetők, akik büszkén beszélnék még ma is arról; Én 
még soha nem szóltam a szószéken társadalmi, politikai vagy gazdasági 
kérdésekről. — S itt megjegyzem, hogy azok, akik ma tiltakoznak az ige
hirdetés társadalmi, politikai diakóniájától, tegnap nyugodtan prédikál
tak nacionalista, soviniszta módon.

Az igazi Krisztus követés nem rezignáció, hanem olyan világ kiala
ki tását munkáló tett, amelyet Isten a jónak és. szépnek teremtett világ
ban infonál az embernek. „Értelmetlen lenne a társadalomban ma kor
látokat állítani fel keresztyének és nem vallásos (ateista) emberek közé. 
A megfeszített követésében tanuljuk meg a nem vallásos embereket mint 
útitársainkat és egy szebb világ kialakításában mint munkatársainkat 
felismerni és elfogadni. Mert Isten Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, 
mi nem propagálhatunk semmiféle ellenségeskedést nem vallásos embe
rekkel. Soha nem szabad elfelejteni, hogy Krisztus nem Marx Károly el
len, vagy bárki ellen, hanem minden emberért halt meg a kereszten és 
támadott fel.” (G. Koch)

Krisztológiailag és szoteriológiailag a világ ugyan mindig ugyanaz 
marad, de az igehirdető feladata az, hogy Isten örök változhatatlan sze- 
retetét új történelmi helyzetekben hirdesse meg Isten cselekvését a min
dig változó helyzetben kell interpretálni. Mert az ember vak, vagy elva
kult, feledékeny és Isten hűségének elenne mond, ezért az igehirdetésnek 
mindig új prófétai jelentősége van.

Csak néhány példát: Nem túl gyorsan felejtettük el, hogy az új lakó
telepek helyén tegnap még nyomortanyák állottak. A mosolygó gyermek
arcokon harminc évvel ezelőtt a tüdőbaj sárga virága nyílott. Hol volt 
anyasági segély? Minden embernek munkalehetőség? Fürdőszobás otthon 
és társadalom biztosítás? Aki ezekről a kérdésekről az igehirdetésében 
nem beszél, az vak, vagy elvakult.

A  konkrét igehirdetés nevén nevezi a bűnt. Jézus emberré léte nem 
olyan, mint valami antibiotikum, amelyik minden elképzelhető baktérium 
ellen alkalmazható. Mi rutinosan beszélünk arról, mi bűnösök vagyunk, 
de nem nevezzük nevén a bűnt. Felkapott dolog ma nyugati teológiában 
a megbocsátásról és kiengeszrtelődésről beszélni. De egy kalap alá tenni a
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kizsákmányolót a kizsákmányolttal, az agresszort az agressziót szenvedő
vel semmiképpen nem lehet.

Az egyház és annak igehirdetése mint lógó nyelvű kutya szalad a 
történelmi események után, mert nem meri nevén nevezni a társadalmi 
bűnöket, a szociális igazságtalanságot, kizsákmányolást és az ember
társainak emberi méltóságtól való megrablását — állapítja meg A. Som- 
merauer —, Jézus éppen arra tanítja tanítványait, hogy ne ilyen lógó 
nyelvű kutyák legyünk, akik a történelmi események után kullognak, 
hanem a történelem formálásában — az igehirdetés és az azt követő élet
tel — vegyünk részt. Szocializmust építő társadalmunkban meg van a 
lehetősége az egyháznak az együtthaladásra, s nem kell hátul kullognia.

Az igehirdetők nem felejthetik el, hogy az embereknek emberi jo
gaiktól való megfosztása függvénye általában ia fennálló ökonomikus 
rendszernek. Amelyek egyrészt a nagytőkések kizsákmányolása által, más
részt a nagyipar manipulációja által fosztja meg az embert emberi mél
tóságától. Nyilvánvaló, hogy az ilyen körülmények között élő ember jo
gaitól megfosztottan él a nyomor, reménytelenség és embertelenség ál
dozataként.

Nagyon kell figyelni arra, hogy embereknek egymás ellen élése és a 
háború bizonyos teológiai irányzatokban mint elkerülhetetlen sors vagy 
Isten büntetése értelmeződött. A bűn nemcsak az Istennel való békessé
get, hanem a koegziisztenciát is szétzúzza emberek és népek között. Az 
egymásért lét helyett a koUkurrenciaharc indul meg, s háború, kizsák
mányolás és fajgyűlölet fakad. Az evangélium megbékélésre, koegzisz- 
tenciára és pro-egzisztenciára szólítja fel az embert.

4. Az igehirdetés intenciója. Hova akarja elvezetni az igehirdető a 
gyülekezetei? Sok igehirdetés után erre a kérdésre nehéz lenne feleletet 
adni. Színesek az igehirdetések, mint egy virágcsokor, csak éppen nem 
lehet tudni, mit akart mondani az igehirdető. Hogy az igehirdetés meg
érthető legyen, szükség van az egész igehirdetést összetartó vonalra, 
amely az egyes részeket logikusan összetartja.

Ez a vonal az intenció vonal az igehirdetésben. Ehhez kell az egyes 
gondolatoknak igazodni. Azokat a gondolatokat, amelyek nem simulnák 
bele ebbe a vonalba, elhagyandók, mégha az igehirdető szerelmes is 
ezekbe a bele nem illő gondolataiba.

Exkurziókat ne csináljunk az igehirdetésben.
Az egyes gondolatköröknek logikusan kell követni egymást, az in

tenció vonalnak megfelelően. Az igehirdetésnek, amelyik arra törekszik, 
hogy megérthető és megtartható legyen, világos, áttekinthető, jól tagolt 
struktúrájúnak kell lenni. Gondolatkörei egyrészt világosan különüljenek 
el egymástól, másrészt értelmesen kapcsolódjanak egybe. Ilyen gondolat
kör-kapcsolások: és akkor... továbbá... ezek után... stb. ennek a kö
vetelménynek nem tesznek eleget. Egy tagolatlan, összefolyó igehirdetés 
olyan fárasztó, mint egy zsinóregyenes úton haladás az Alföld egyhangú 
rónáján. Andalító és álmosító! Még a szimpla először, másodszor tagolás 
is többet segít.

Figyelemkeltés és nem figyelem oszlatás. Ne kezdődjék az igehirde
tés hosszú egzegetikai résszel. Pl. az áldozati hússal kapcsolatban valaki 
10 percig beszélt az áldozati hús kérdéséről, s csodálkozott, hogy mire a 
„mába” ért, az érdeklődés teljesen alábbhagyott. Kétes értékű a filmmel, 
olvasmánnyal való figyelemkeltési szándék is. Természetesen ez nem 
olyan érdeklődés keltés, mint amelyik a krimik metodikája. Az igehir
detés feszültségét az élet és az élet izgalmas kérdéseivel való foglalkozás 
adja.
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Homiliás vagy témás igehirdetés. Nem lehet szabályt felállítani.
Homiliás igehirdetés ajánlatos olyan textusoknál, amelyek már ma

gukban hordoznak bizonyos célt és irányt. Bibliai elbeszéléseknél, példá
zatoknál.

Témás igehirdetés ajánlatos hosszú textusoknál, ahol egyes gondo
latkörök váltakoznak egymással.

A témás igehirdetésnél arra vigyázzunk, hogy az első rész legyen a 
leghosszabb, s fokozatosan rövidebb.

Az igehirdetés időtartama.

Egy jó rövid igehirdetés sokkal jobb, mint egy rossz hosszú.
Az a megállapítás, ami jó, annak idő kell, sokkal inkább az igehir

detők megállapítása, mint a gyülekezeté.
20—25 perc, amíg képes a gyülekezet figyelni. Vannak, akik ezt csak 

10—15 percre becsülik.
Még az Űrvacsorával se tartson az istentisztelet egy óránál tovább.

Az igehirdetés nyelve.

a) A nyelv teológiai értékelése. A beszéd Isten kegyelmes ajándéka. 
Isten beszélő Isten, s az ember istenképűségéhez tartozik beszélőképes
sége. Az isteni beszéd rendet szabott a világnak. 1 Móz 2,20. Mint te
remtmény, beszélhetett Teremtőjével az ember, s megszólíthatta ember
társát. A bűn miatt a nyelv elvesztette eredeti funkcióját. Nemcsak áldja 
Istenét beszédével az ember, hanem átkozza is, nemcsak építi a testvér
rel való közösséget, hanem rombolja is. Ezért az ember beszéde is a 
Szentlélek újító erejére, megváltásra szorul. Az igehirdetés mint bizony
ságtétel Isten megújító és szolgáló szeretőiére mutat.

A nyelv ugyanakkor olyan, mint egy megsárguló szótár. A homiletika 
feladata, hogy a beszéd kifejezésmódját felfedezze, s az absztrakció és 
konkréfió közti mozgásban elevenné és élénkké tegye. Ügy, hogy a gon
dolkodás, a beszéd és a valóság új szimbiózissá legyen. A beszéd soha 
nem individualista tevékenység eredménye. A beszéd megértése embere
ket cselekvésre indít, vagy meg nem értése passzivitásba, tétlenségbe ta
szít. Ezért nincs transzdialógikus homiletikai nyelv vagy beszéd. Az ige
hirdető is dalógusban van kortársadval és a társadalomban végbemenő 
nyelvi változásokat, fogalmi átalakulásokat az igehirdetésben is engedi 
érvényesülni.

A beszéd nem egyszerűen csak eszköz, amelyen keresztül történik az 
igehirdetés. A nyelv nemcsak médiuma az igehirdetésnek. Az igehirdetés 
szól. Valamit el akar mondani. Van mondanivalója, avagy, ha nem jól si
került, akkor nem mondott semimit. A gyülekezet tagjai is ilyen egysze
rűen fogalmazzák: „sokat mondó volt az igehirdetés” avagy: „ma nem 
mondott semmit”. „Semmit mondó igehirdetés ma sokkal több hangzik, 
mint olyan, amelyik mond is valamit.” (M. Mezger)

Miért kell mondani valamit az igehirdetésnek? Mert mi máshogyan 
nem értjük meg a világot, az embert, s magunkat sem. S Isten akaratát 
is csak a mondott, beszélt, igehirdetésen keresztül lehet eljuttatni a gyü
lekezethez. Maga az egzegézis is azt jelenti többek között: az absztrakt 
fogalmakat ma valamit mondó beszéddé formálni.

Az igehirdetés nyelvén úgy kell ma megfogalmazni Isten üzenetét, 
hogy az ember megértése és cselekedni képes legyen Isten akaratát.
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A beszéd és valóság között szoros összefüggésnek kell lenni. Tévedett 
Nietzsche, amikor azt mondta: „A  valóságos világ elérhetetlen, befoizo- 
nyíthatatlan és kibeszélhetetlen.” Ez menekülés a valóság megszólaltatása 
elől, mert a valóságot mi magunkban nem dolgoztuk fel. Mert gyakran 
mi magunk sem akarjuk a valóság felismerése után életünket hazánk, 
társadalmunk és népünk valóságos, új világot építő munkájúba Istentől 
kapott hitünk és józan eszünk alapján beállítani.
. Igehirdetői munkánk eredményét maga a feltámadott Jézus garan
tálja, aki feltámadása erejével jelen van és eredményessé teszi az ige
hirdetést. Mt. 19,20.

Dr. Nagy István

Megjelent

DR. CSERHÁTI SÁNDOR:

Pál apostolnak 
a filippibeliekhez írt levele

Ara: 70,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Tanulmányok

A modernek egyházi atyja — Bonhoeffer
„Vezess.. .
Az új világba, mely fejlődni fog, 
Ha egy nagy ember eszméit megérti,
S szabad szót ad a rejlő gondolatoknak" 

Madách Imre

A modernség alatt általában a korhoz való igazodást értik. Ha ezt 
a szót. halljuk modern teológus, azokra gondolunk elsősorban, akik — 
úgy a századfordulón — a hittételeket és a tudományos szemléletet ösz- 
sze akarták egyeztetni. (Az értelmező szótárunk is így érti.) Ez az iga
zítás azonban, addig mehet, hogy végül az egyházi atyákkal való min
den, kapcsolat megszakad. Nem is a mai modern teológusok vannak 
előttünk, akik — mint Sölle, vagy Hamilton — addig igazították a teo
lógiát a korhoz, hogy attól akit szellemi atyjuknak vallottak, Bonhoef- 
fertől jól eltávolodtak, mert Bonhoeffer egy-egy kifejezésével a magu
két mondják és nem a teljes Bonhoeffert interpretálják. A modern teo
lógiánál arra a teológiára gondolunk, amely azt az embert látja maga 
előtt, aki korunkban, a saeculumban, melyben az ember öntudattal vette 
kezébe saját sorsát, arra a kérdésre felel; ki a Krisztus ma?

A címmel kapcsolatban arra is gondolnánk, hogy milyen a generá
cióknak a kapcsolata. Tekintélyt vesztett az atyák generációja a mai 
nemzedék előtt, hiszen két világháborúban helytállásból rosszul vizs
gázott nemzedék. Tetteket, a szavak aranyfedezetét akarják látni. Ez a 
feltétele annak, hogy figyeljenek az atyákra. Ilyen vonatkozásban tisz
telettel tud megállni a mai nemzedék Bonhoeffer előtt, aki egész életé
vel tett tanúságot arról, hogy számára ki a Krisztus. Személyesen is
merte fel a pro me értelmét, de ezt az egyházban, közösségben — pro 
rebis — élte át olyan valóságosan, hogy tanúsítania kellett a Krisztisz 
szeretetének univerzalitását, hisz Krisztus — pro aliis — másokért, az 
emberért, a világért van.

Az egyházi atyák összekapcsolnak. Jó pár éve kezembe került egy 
Luther-tanulmány, mely Augusztinusz és Luther kapcsolatát vizsgálja. 
Először lehangolt, hogy nem is olyan eredeti az, amit Luther mondott. 
De azután örültem: milyen jó, hogy ilyen jól ismerte Augusztinuszt és 
a kegyelemről szóló tanítást a maga korában olyan eredeti módon, olyan 
korszerűen, életesen tudta megszólaltatni!

Milyeni jó, hogy azt fedezzük föl, ami összekapcsol. Bonhoeffer való
ban összekapcsol. Ez volt a nagy élményem, amikor Genfben részt 
vettem egy jubileumi ünnepségen az ökumenikus tanács rendezésében. 
A konferencián részt vettek Bonhoeffer egykori tanítványai — sajnos 
elég kevesen vagyunk már életben, hisz a háború sokakat elsodort — 
Sok tisztelője és kutató volt jelen. Az ökumenikus Tanács részéről Wis- 
serthooft, Pattéi, Reiser, Fischer és Duchrow vettek részt. Jó volt az 
ő ajkúkról hallani, mát köszönhet az ökumenikus mozgalom Bonhoef- 
fernek, annak tudatosodásában, hogy az emberiség nagy kérdéseivel 
kapcsolatban milyen hallatlanul nagy a felelőssége.
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Örültem a régi ismerősökkel való találkozásnak, Schönherr püspök
nek, Bethge professzornak. Ott volt a heidelbergi Tödt professzor ki
nek ugyancsak jó kapcsolatai vannak egyházunk vezetőivel. Ott voltak 
a Bonhoeffer könyvek szerzői is: Hanfried Müller (NDK), Ernst Feil 
(katolikus) és Tiemo Reiner Peters (szintén katolikus az NSZK-ból), 
Andre Dumas (Franciaország), John Godsey (USA). Szép számmal vol
tak katolikusok. Egyébként is a konferencia nagy része egy katolikus 
manrézábain zajlott le, ahol a szálláshelyünk volt.

Miért izgalmas számotokra Bonhoeffer teológiája — kérdeztem a 
dominikánus szerzetest, katolikus papot, akik Spanyolországból, Olasz
országból, Franciaországból és az NSZK-ból jöttek. Egyszerűen azért: 
mert a kor kihívását keresztyén felszabadultsággal fogadhatjuk el, azért 
mert az isteni igazság és a világi igazság összetartozik, azért mert kor
szerű a világszemlélete, mert nem lehet a keresztyén ember a világ el
lensége, mert a görög és gonosztikus hatások alatt kialakult spiritualiz
mus az igazi herezis — mondták.. .  Azt is megemlítették, hogy Bon
hoeffer igen komolyan veszi a Jézus követését — hisz Ettálban, a kolos
torban az ebédnél a Szerzetesek Bonhoeffernek a közösségi életről írt 
könyvét elmélyüléssel és áldással olvasták — s ugyanakkor milyen ha
tározottan, életének odaáldozásával is szembe tudott szállni a fasiszta 
embertelenséggel.

A világértelmezéshez egy megjegyzés: Érdekes, ahogyan Feil pro
fesszor hatalmas Bonhoeffer tanulmányában ír arról, hogy a keresz
tyének világ iránti elkötelezettsége különbözőképpen interpretálható, 
anélkül, hogy a különbözőség egyben konfesszionális különbözőség len
ne. Az is igaz, hogy a világszemlélet teológiailag azonosan interpretál
ható, anélkül, hogy a konfesszionális különbségek megszűnnének. A to
vábbiakban nagyon kedvesen bizonygatja, hogy Bonhoeffer jó evangé
likus és illegitim dolog katolikus részről rá igényt tartani. Majd elvág
ja a gordiuszi csomót: mindkét felekezet vegye tudomásul, hogy Bon
hoeffer meggyőződéses evangélikus keresztyén. Ha a világ teológiai értel
mezésében egyező látásra jutunk, ez nem jelenti, hogy ő katolikus vi
lágfelfogást képvisel, hanem ennél sokkal többet: egy fontos kérdés
ben egyezés van .. .  Persze ez nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen 
teológiai világértelmezés (Feil Die Theologie Dietrich Bonhoeffers 17. 
oldal)

Viszont ez a modern, ez a korszerű, mert így szembesülünk ko
runk kérdéseivel és nagy jelentősége van annak, hogy Bonhoefferen 
keresztül a világért, a békéért, a szociális igazságért érzett felelősségben 
mélyülhetnek az ökumenikus kapcsolatok. . .  íme, a modernek egyházi 
atyja összekapcsol.

A nairobi világgyűlés elé került egyházunk, egyházaink állásfog
lalása is. A szervezeti egység krízise után jóleső érzéssel állapítja meg, 
hogy az ökumenikus kérdésben.. .  kezd kialakulni más fajta egység
tudat: jobban kifejezi Krisztus tanítványainak, Isten népének és egy
házának az Uráról való bizonyságtételben és a - cselekvő szeretetben 
való egységét. (Theol. Szemle 1975 9—10. szám Melléklet 8. oldal.)

így vallhatjuk J. B. Metz vezető katolikus teológussal: a világ le
gyen világ a maga jogán. Mint ahogy az egyik tanítványa — Peters — 
Bonhoeffer igen pozitív értékelésénél megemlíti, hogy a fogsági levél- 
gyűjteményében, Luther politikai teológiájának lényeges témái jelen 
vannak, az inkarnáció mély értelme. Az a tény, hogy a megigazulás kö
vetkeztében a keresztyén ember fölszabadul a mindennapi életre, a 
szeculáris jellegű cselekvés Isten megbízatásának való engedelmesség (a
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mandátumokban). A ráció jelentősége, igazságosság a világi életben — 
mindez Lutheri gondolat. Innen érthető a bonhoefferi evilágiság és 
nagykorúság. Állapítja meg Peters. (A megigazulással együtt járó, cse
lekvésre való felszabadulásról eddig is több elmélyült cikk jelent meg 
folyóiratunkban.)

Korszerű és modern az egyházszemlélete is. Hans Ruh, ki az utób
bi három évtized szociáletikai kutatásainak ekleziológiai következmé
nyeit vizsgálja, a következőt állapítja meg: Többek szerint a hitvalló 
egyház ismerte föl, hogy az egyház a világért van. Ez a felismerés nem 
volt magátólértetődő és tegyük hozzá azt is, hogy nem is egyértelmű. 
Ruh úgy gondolja, hogy csábító dolog az „egyház a világért” status 
nascendi-jét követni. Ez nagy vitákban született meg s ennek eredmé
nye egyben Bonhoeffer teológiájának kulminálása is; az egyház olyan 
értelmezése, amely nélkül szociáletikai gondolkodás nemigen lehetséges. 
(Hans Ruh: Socialethischer Auftrag und Gestalt dér Kirche 19. oldal.)

Magam elé idézve a genfi találkozást, ott látom magam előtt azt a 
fiatal délkoreai, lelkészt, aki Münzer Tamást választotta disszertációs té
mának, s azért jött el a Bonhoeffer konferenciára, mert az a kérdés 
izgatja, hogy egy hívő keresztyén ember, keresztyén identitását meg
őrizve lehet-e a társadalmi átalakulás aktív részese.

Ott látom magam előtt a derék, meleg szívű amerikai fiatalt, aki 
— mint, barátaitól hallottam — sok nehézséggel, értetlenséggel találkozik, 
mert a néger-kérdés valóságos megoldását keresi. „Mégjobban szeret
ném megismerni Bonhoeffer gondolkodását, mert a harlemi négerne
gyedben tett látogatásai tudatosították benne azt a felismerést, hogy a 
mélységes emberi szegénység és az emberi tudatlanság akadályozza 
Krisztus jövetelét.” (Valóban megrendítő volt számára a harlemi láto
gatás — lásd Gesammelte Werke — azaz GW 6. 192. oldal.) E kérdés
ről Bonhoeffer az etikájában az útkészítéssel kapcsolatban szól: Isten 
lehajolt a Krisztusban, hogy éppen a jogtól megfősz,tottaknak, a meg
alázó ttaknak, a kizsákmányoltóknak, a jog és Isten kegyelme különösen 
közel legyen... De ez az útegyengetés feladatát nem zárja ki. Sőt! 
Hallatlan felelősség mindazoknak, akik Krisztus jöveteléről tudnak. Az 
éhezőnek kenyérre van szüksége, a hajléktalannak lakásra, a jogfosz- 
tottnak jogra, a rabszolgának szabadságra. . .  Isten és a felebarát gya- 
lázása lenne az éhezőt éhen hagyni, mert hiszen a felebarát ínsége Is
tennek szívügye. Krisztus szeretetéért — mely az éhezőé éppen úgy, mint 
az enyém — megtörjük vele a kenyeret és megosztjuk vele a lakást. 
(Ethik 7. kiadás 146—147).

Jelentős dolog az, hogy a „végső” és a „végső előtti” közötti kap
csolatot, mely radikalizálja a felelősséget, Tödt professzor a Luther két 
birodalomról szóló tanítás szerencsés átfogalmazásának tartja. Ez a 
kevésbé eltorzítható. Sajnos a pszeudolutherarüzmus a két birodalom
ról szóló tanítást depraválta. (Az éhezés és a hajléktalanság kérdése, 
illetve az útegyengetés kérdése az etikában a végső és a végső előtti 
gondolatkörhöz tartozik.)

A jogfosztottnak jogra van szüksége. . .  Egy dél-afrikai teológus a 
saját helyzetéből kiindulva igen gyümölcsözőnek látta a Bonhoefferről 
való dialógust. Nincs egységes tanrendszere (ezért még a veszélye sem 
áll fönn annak, hogy egy az egyből át lehesen venni). Mégis egységes, 
mert a gondolkodása a cselekvés és az élet egysége. Nem válaszol má
sok kérdéseire, de segítség abban, hogy világosabban fogalmazódja
nak meg a kérdések. Az afrikai teológiát nem is érdeklik az európai 
teológia kérdései, de érdekli az egyház és a keresztyén ember praxisa.
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E ponton igazán tanulhatunk Bonhoeffertől — állapította meg a dél-af
rikai teológus.

A karizmatikus módszer mellett tört lándzsát az illető, ami azt je
lenti, hogy egy textus, egy mondanivaló jelentőségét akkor értjük, ha 
az saját szituációnkra vonatkoztatjuk. Ügy gondoljuk, hogy e karizmati- 
kusságot vállalhatjuk. Bonhoeffer a teológia crucisára való figyelést 
nagyon fontosnak tartja, hisz a keresztrefeszített minden emberért van 
itt. Szemben, „a Mindenhatóval”, akit többen a „mi Istenünknek” sze
retnének kisajátítani. Ennek akusztikája az apartheid kontextusából 
hallható ki.

Az éhezőknek kenyérre van szükségük. . .  Julio Santa Ana a Bon- 
hoeffemek a felszabadítás-teológiájára való hatását vizsgálta, az ő teo
lógiájába való elmélyedés segítette az egyház és a világ dualizmusának 
legyőzését. A latin-amerikai keresztyénségnek abban segített, hogy a 
Hegyibeszéd békességre igyekezése és a szükségessé vált ellenállás kö
zötti feszültségben nem adott elvi választ, hanem a mindenkori konk
rét keresztyén választ felelős keresését helyezi a szívünkre.

A marxisták — mondotta — a reális analízishez járulnak hozzá, 
■paulo Freire a szenvedő tömegek nevelésére vonatkozólag ad koncep- 
tust. Fontos ez: Gevarra felkelés elbukott, mert a szükséges nevelés 
hiányzott, A dél-amerikai felszabaduláshoz jöhetnek kívülről hatások, de 
a munkát belül kell elvégezni. Az egyház nagy szolgálatot tehet az. igaz
ságos társadalmi rendért való küzdelemben.

Mindenképpen érezni lehetett, hogy Bonhoeffer befolyása növekszik 
— több emberségért folytatott küzdelemben — Dél-afrikában, Dél-Ame- 
rikában, Dél-Koreában, Spanyolországban, Olaszországban.

Nem elveket ad, hanem életével kötelez el. Idősebb barát, az idő
sebb testvér ő, ezért modem atya, igen, a modernek egyházi atyja. A 
döntést, a fiáknak kfell hozni. A döntéseket nem is lehet mindig telje
sen alátámasztani. Biblicista veszélyekkel mi is találkoztunk már. Bon
hoeffer beszél arról: „különös hogy az én döntéseimnél a motívumo
kat nem látom teljesen világosan. Ez a világos látás hiánya lenne? 
Avagy annak jele, hogy mi, ami felismerésünkön felül vezettetünk 
avagy mind a kettő? (G. W. I. 302; 304—306)

Mi szocialista területen élő teológusok közel érezzük magunkat hoz
zá. De nem nevezzük ki .szocialista” teológusnak. Nagyon elgondolkod
tató azonban, hogy a háborúval együtt utasítja el a kizsákmányolást. 
Szocialista teológia nincs. Nem akarjuk a szocializmus melletti dönté
seinket vele indokolni. Ez nem volna nagykorúság. Ez elvenné a dön
tés örömét. S a modern atya se fogadná el. (Eltekintve attól, hogy bizo
nyos dimenziók hiányoztak Bonhoeffer társadalomszemléletéből, mégha 
polgári gondolkodásán igen erős repedések is találhatók — elejétől 
fogva.)

Egyházunk tőle függetlenül találta meg az új utat, illetve ismerte 
föl időben. Nagy dolog, hogy B. az egyház új útját megsejtette. Egyi- 
künknek-másikunknak személyesen is sokat jelent, hogy Bonhoefferen 
tájékozódva örömmel tudtuk vállalni egyházunk teológiáját, Isten kezé
ből hálával venni, hogy az új úton a szocializmusban adatott egyházunk 
nak szolgálat az emberért, a világért.

Az ünnepi megemlékezést az EVT főtitkárhelyettesének Konrad 
Reisemek apósa. Cári Friedrich Weizsacker tartotta. Nagy esemény volt 
ez. Az ökumenikus tanács nagyterme zsúfolásig megtelt, hogy meghall
gassa a vlághírű tudóst. Hogyne, hiszen a maghasadásnál felszabaduló 
energiát azóta tudják mérni, amióta van Weizsacker formula. Nagy
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esemény volt számomra is, hiszen hazánkban egyetemesen megbecsült 
ember Weizsácker.

Az upsalai nagygyűlésre készített magyar ökumenikus tanulmány 
igen pozitívan értékelte Weizsácker fáradozását. Köztudott, hogy az 
1957rben 18 atomfizikus által aláírt göttingeni nyilatkozat a nukleáris 
fölfegyverkezés ellen tiltakozott. E nyilatkozat lándzsát tört a poli
tikai megoldás mellett, az atomfegyverek gyártása ellen.

Wemer Heisenberg, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem díszdokto
ra, a Rész és az egész című könyvében (Gondolat 1975) így ír Weizsácker 
többek között: „Boldog voltam, hogy Cári Friedrich magához ragadta 
a kezdeményezést” . (290. oldal) Mi örülünk, hogy vannak ilyen felelős
ségtől áthatott hívő tudósok, akik megkísérlik azt, hogy tanúságot te
gyenek keresztyénségükről. (Amikor megkérdezték tőle, hogy keresz
tyén-e, azzal válaszolt: keresztyén vagyok, megkísérlem, hogy keresz
tyén legyek. Óvott attól, hogy a hit számára tőle, a természettudóstól 
érveket várjanak.)

„E kísérlet” kifejeződik abban is, hogy olyan szenvedélyesen tud 
küzdeni a tudósok felelősségéért. Ügy látja, hogy az orvosi Hippokrateszi 
eskü mintájára a tudósnak is tekintettel kell lennie az emberre. Az éle
tet kell védenie. Itt talán felködlik valami a nem vallásos interpretá
lásból. De e kitérő után térjünk vissza Weizsácker előadásához.

Hatalmas előadásban Bonhoeffer útját így írja le: egy keresztyén 
szembesül a valósággal. Dinamikus teológiáját és fejlődését is a való
ságban való találkozásából érthetjük meg. „Bonhoeffer aktualitása ab
ban áll, hogy a keresztyénséget a modern tudatban értjük meg, és a 
modern tudatot a keresztyénség felől” — mondotta. B. a moder tuda
tot a szülői házból hozta magával. Édesapja a berlini egyetem pszichiá
tere, természettudományos beállítottságú orvos. (Olyan eredeti egyéniség, 
hogy Freud hatása, amely mindenütt érvényesült, Berlinbe nem is ju
tott el.) A legidősebb testvére Bonhoeffernek Kari Friedrich, az akkori 
Németország vezető fizikó-kémikusa. Századunk teológusai közül töb
ben a modem tudatot nem is szívták föl magukba, mások a tradícióval 
való szakításban, belső kínok között, csak töredékesen. Bonhoeffer nem 
jutott el a szülői házzal való törésig. Harnack a keresztyénség törté
netében a profán megismerhetőségére tette a hangsúlyt. A profán iz
gatta Bonhoeffert —. Modern abban a tekintetben is, hogy az ökonomi
kus mozgalmakban való részvételével, a provincializmus folytó levegő
jét nem nagyon bírta. Ökumenikus kapcsolatai révén a szociális való
ságot ismerte meg, ez nagyon érdekelte. Mi lett volna, ha Gandhi meg
hívásának eleget tudott volna tenni, s megvalósulhatott volna indiai út
ja — vetette fel a kérdést Weizsácker, majd megilletődötten szólt arról, 
hogy Bonhoeffer a legeli börtön cellájában a „Zum Weltbild dér Phy- 
sik”-et olvasva azt a tételt ragadta meg: „Istent nem szerepeltethetjük 
a mi tökéletlen ismereteink űrtöltőjeként.” S meghatotta a mélyről fel
törő kiáltása: „Öh ha egy szellemi eszmecsere lehetséges volna!”

Itt egy kicsit megszakítjuk Weizsácker előadását és olvasunk egy 
idevonatkozó részt a Widerstand und Ergebung, (azaz W. u E 1970. 
341—342)-ból: „Ha Isten űrtöltő Isten, akkor a megismerés határai 
mindinkább kitolódnak. . .  Isten ennek megfelelőleg egy folyamatos 
visszavonulásban van. Abban, amit mi megismerünk, abban kell Istent 
megtalálnunk. Nem a megoldatlan kérdésekben, hanem a megoldott kér
désekben kell megértenünk. Általános emberi kérdésekkel kapcsolat
ban is érvényes ez. Halál, szenvedés,] a vétek. Ma ezen kérdések szá
mára van emberi válasz. Az emberek ténylegesen — s így volt minden
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időben — Isten nélkül is megbirkóznak ezekkel a kérdésekkel és egy
szerűen nem igaz az, hogy csak a keresztyénnek lenne erre megoldása. 
Ami ezt a fogalmat, hogy „megoldás” illeti, a keresztyén válaszok ép
pen olyan- kevéssé meggyőzőek, mint más lehetséges megoldások. Itt 
sem űrtöltő az Isten. Nem a mi lehetőségeink határain, hanem életünk 
közepén kell Istent megismernünk. Az életben nemcsak a halálban, az 
egészségben és erőben és nemcsak a szenvedésben, a cselekvésben és 
nem vétekben kell Istent megismerni. Ennek alapja a kinyilatkoztatás
ban Jézus Krisztusban van. Ő az élet közepe és nem azért jött, hogy 
megoldatlan kérdésekre adjon választ.”

Bonhoeffer azon kevés teológus közé tartozik, aki a felvilágosodást 
pozitívan ítélte meg és a tabukhoz hozzá mert nyúlni. A ma emberével 
folytatja a beszélgetést, a világ nagykorúságát igényli.

Weizsácker előadásában megállapította, hogy az emancipáció a vi
lág minden kultúráját elérte. De a nagykorúság a felelősség nagykorú
ságával kell, hogy együtt járjon. Ügy érezte, hogy baj van a morális 
felelősséggel. A feszültségek hallatlan következményekkel járhatnak. 
Frontképzésbe nem léphet be az egyház. Felelősen cselekszik az egy
ház, ha a fele-baráti szeretetet minden irányba érvényesíti és dialógust 
indít a nem keresztyén vallásokkal és filozófiával. Éppen az emberiség 
érdekében.

„A világ világ marad, mert a Krisztusban szeretett, megítélt és ki
engesztelt világ. Egy embernek sincs olyan megbízatása, hogy átugorja 
a világot, s abból Isten országát csináljon.” Ez a dualizmus elutasítása 
Bonhoeffernél.

Blumhardtnál vetődik fel tudatosan a két térben való gondolkodás 
elutasítása. Mi az egész világot Isten kezében szemléljük. Nincsen két 
világ, az egyik Isten kezében, a másik nem Isten kezében; és nincsen 
két emberfajta, az egyik Isten kormányzása alatt, a másik Isten uralmán 
kívül. (G. Sauter, Die Theologie des Reiches Gottes und jüngeren 
Blumhardt — 169 oldal).

Sauter mutat rá arra, hogy ezt a két térben való gondolkodást hatá
rozottabban Bonhoeffer utasítja el. Innen érthető meg a valláskritikája 
is. Hiszen a vallásban nem a valóság, hanem egy prolongált világ jut 
kifejezésre. Ezt vallja Feuerbach-hal együtt. De a Jézus Krisztussal 
való találkozás annak megtapasztalása, hogy itt az egész emberi lét 
egészen megújul, azért, mert Jézus másokért van jelen. S ez a máso
kért való lét a transzcendencia megtapasztalása. Az önmagunktól való 
szabadság és a másokért való lét, egészen a halálig — ez a Jézusban 
való részvétel.

A vallásos gondolkodás metafizikai gondolkodás, individuális pietista 
gondolkodás, privilegizált gondolkodás szemben a keresztyén hittel. A 
valláskritikát Luther felől érthetjük meg. A vallás testi, a hit a Lélek
től származik. Megérthetjük a barti valláskritika értelmében is, aki a 
hitet a vallástól szigorúan megkülönbözteti. Aki ezeket nem veszi figye
lembe, az félreérti Bonhoeffert és azt gondolja, hogy ez a kritika az 
imádságot és a pietészt teljesen semlegesítette. Nitzsche és Feuer- 
bach evilágisága igen sokban járult hozzá ahhoz, hogy ez evilágiság 
kérdését Bonhoeffer teológiailag feldolgozza és a túlvilág és evilág szem- 
beállításával az Isten színe előtti cselekvő, felelős élet súlyát csökkentse.

Akik Bonhoefernél az ellentmondásokat keresik, elfelejtik azt, hogy 
Bonhoeffer számára egy központi kérdés volt, s ez maradt élete végéig: 
ki ma Krisztus? Krisztológiai válasza: Jézus Krisztus a másokért élő 
ember. Erről legjobb ismerője, barátja és rokona Bethge írt. Három for
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mában adta a választ: egyiket a másik után. Először a békéről szólt a 
nemzeti szocializmussal szemben. Majd az antiszemita rasszizmussal 
szemben és végül az egyháznak trónról való leszállásáról. Minden egyes 
probléma új kérdést jelentett számára egyházának létformájával kap
csolatban. S a válasz mind népszerűtlenebbé vált. A békéért folytatott 
harc Krisztus követőjét, a nem népszerű kevés pacifista szövetségesévé 
tette. A nemzeti szocialista rasszizmussal szembeni ellenállása a Krisz
tus békéjének prédikátorát a Hitler elleni összeesküvők, ellenállók tá
borába sodorta — Hisz a pacifista, békéről szóló tanúságtétel ez a 
rasszizmus nem kaphatott1 találatot, maci a prédikáció a gyilkossággal 
való bűnrészességet nem akadályozhatta meg. Majd az igehirdető és 
ellenálló felismert valamit, a jövő egyházának kontúrjait megsejtette, 
hogy szabaddá lesz majd az egyház szegénységben, mert a hierarchia 
magasságából le kell majd lépnie. Az emberek közé! Bonhoeffer sejtette 
már, hogy az elesettekkel való szövetség etikája milyen vitatott témája 
lesz majd a világkeresztyénségnek.

Nagyon érdekelt bennünket a Smolik prágai profeszornak a privi
légium nélküli egyházról szóló előadása. A teológiai-szociológiai mód
szert Bonhoeffer először alkalmazta, de segített néki, mégha konzerva
tív is volt a népegyháztól a hitvalló egyházon keresztül eljusson a pri
vilégiumok nélküli egyházig, azaz az egyházhoz, amely a világért van. 
Bonhoeffer a nagykonstaintinuszi privilégiumokat bűnnek látta. Bírálta 
az egyház maga mentését. Megállapította azt is Smolik professzor, 
hogy szociológiailag, gazdaságilag, politikailag, a szocialista országok 
egyházai provilégiumok nélküli egyházak. A kérdés az, hogy hogyan rak
tározzák ezt el. Hogy dolgozzák föl ezt teológiailag? Hazánkban is hosz- 
szú folyamat volt a privilégiumok nélküli egyház teológiájának kidol
gozása. Schönherr püspök is fölvetette, hogy tud-e megkeseredés nélkül 
lemondani az egyház privilégumairól. Nem sírja-e vissza a régit, vagy 
nem kutat-e újabb privilégiumi lehetőségek után.

Mi is úgy látjuk, hogy a megújulás útja a bűnbánaton keresztül 
vezethet. így kezdődött el Németországban is a stuttgarti bűnvallással 
a megújulás.

Komolyan tudjuk-e venni a bűn vallást? Meg nem érdemelt nagy 
ajándékának tartjuk-e hogy minden mulasztásunk ellenére adatott út az 
egyház számára? 1940-ben Bonhoeffer, amikor az összeesküvés mellett 
döntött, megírta az egyházának a bűnvallását, sokkal-elemzőbben, mint 
1945-ben azt a stuttgarti hitvallás megtette. Pedig akkor még nem ak
kumulálódott annyi bűne az egyháznak.

Ezt írja az etikájában: az egyház . . .  néma volt, pedig kiáltani kel
lett volna, mert az ártatlanok vére az égre k iá lt... . . .  csak nézte, hogy 
Krisztus nevének a köpenye alatt jogtalanság történik. Az egyház be
vallja, hogy brutális erőszak önkényes alkalmazását, ártatlan és elnyo
mott emberek testi és lelki szenvedését, gyűlölséget és gyilkolást szemlél 
anélkül, hogy segítségére sietett volna. Vétkessé vált Jézus Krisztus vé
dekezni nem tudó testvérei élete miatt. Az egyház bevallja a szegé
nyek megrablását és kizsákmányolását, az erőseknek a meggazdago
dását és korrupcióját némán szemlélte.

Bonhoeffer nagyságához tartozik, hogy vállalta a vétkességet, ve
zekelni akart népe és egyháza vétkéért, holott ez egyénileg kevésbé volt 
indokolt. Elgondolkodtató: a stuttgarti bűnvallást is elsősorban azok vál
lalták, kik határozttan ellenezték Hitler háborúját, de egyházukkal való 
szolidaritásukat így élték meg. 
nemzedék egy része
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(Elgondolkodtató — ha lélektanilag érthető is — hogy az idősebb 
nemzedék egy része elutasítja Bonhoeffert, ezt teológiailag is alátá
masztja. Bonhoeffer radikális szembenállása a III. Birodalommal ön- 
tudatlanul is nyugtalanságot jelent, elkerülhetetlenné teszi a múlttal 
való szembesülést.)

A vétkeket lehet menteni: parancsra tettem, kötelességem volt, hi
vatásomhoz tartozott. . .  a felelősség ezzel nem hárítható e l! Az Etika 
c. gyűjteményesben — mely nagyrészt a fasizmussal szembeni összeeskü
vés, ellenállás problémáival való vívódás közepette született — Bon- 
heoffer arra figyelmeztet, hogy a felelősség a „kötelesség és hivatás 
ellen” is érvényesülhet. Nagy dolog ez, hisz Immánuel Kant óta nagy 
betűvel írták a kötelesség szót a németek.

Nem hárítható el a felelősség! Mi sem háríthatjuk háborúban való 
részvételünket a németekre, mondván: ők sodortak bele minket. Meg
tettük a magunkét. . .  és nem tettük meg a magunkét a szociális igaz
ságért. Európa társadalmi múzeumában a szegények súlyos ínségét 
egyházunk is „némán szemlélte.”

Ady Endre, aki olyan őszintén vall arról: „Isten, Krisztus, minden 
mit áhítok . . .  s miért áhítom, mindennél nagyobb titok” . . .  keserűen fa
kad ki azért, hogy zsíros papok árusítják az Istent. . . ” . . .  s bizony ol
csó portékaként . . .  olcsó kegyelmet.

Bonhoeffer a „Követés” c. könyvét egy történelmi szakaszban írja. 
Látja, hogy itt az ideje a felelős cselekvésnek, de nem történik semmi. 
Az egyház hitelét veszti. Most nem új tanra van szükség, hanem meg
újult életre, ez adna súlyt a hirdetett Igének. Erős egyházkritika kap 
hangot a munkában.. .  itt utasítja el szenvedélyesen az olcsó kegyel
m et!... Ez elkótyavetyélt bűnbocsánat! Az olcsó kegyelmet kínáló egy
házban a világ megtalálja, amire vágyik, bűneinek eltakarását, olyan 
bűnökét^ melyeket nem bán meg, melyektől nem is akar megszabadul
n i . . .  de ez megtagadása az Ige testté léteiének, . . .  az olcsó kegyelem 
a bűn megigazítása . . .  pedig a bűnös igazíttatik m eg. . .  A kegyelem 
drága, ennek nagy ára volt. Ezt a kegyelmet ismerte fel Luther, fejti 
ki a továbbiakban Bonhoeffer... Mikor Luther a kegyelemről beszélt 
a saját életéről is beszélt. Kegyelem és engedelmesség kegyelem és 
követés elválaszthatatlan egymástól... Tudta azt Bonhoeffer, hogy Jé
zus követése kihat a Polis életére . . .  ezért figyelmeztetett drága Ke
gyelem jelentőségére egy igen kritikus szakaszban.

Egyek voltunk a konferencián abban, hogy Bonhoefferrel váltottuk: 
Isten ítélete alatt kell meghajolnunk, enélkül nincs elindulás. Valóban: 
Szent örök Isten nincsen hova lennem. Bárhova futnék, Te utolérsz 
engem. Egy menekvés van Hozzád térni, szívem kitárni, irgalmat kér
ni. De: elmúlt a régi. Kezdhetem az újat!. . .  Ennek az újnak a körvo
nalait sejtette meg Bonhoeffer: az egyház akkor egyház, ha nem ural
kodásban, hanem szolgálatban, másokért él, az egész társadalom szolgá
latában.

Öröm számunkra, hogy ez a felismerés az egyház új életformájával 
kapcsolatban ökumenikus felismeréssé terebélyesedik az egész emberiség 
szolgálatában.

Lehel Ferenc
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Németh László
Halála után egy évvel — az esztendő tavaszán — 75. születésnapja 

adott alkalmat a megemlékezésre a magyar kulturális életben. Mi is 
visszatekintünk reá, a lezárult életből és műből a maradandót keresve, 
mely napjainkban és a jövőben hatni tud — elsősorban az ő népe 
között, de ahogyan a fordítások növekvő száma jelzi, túl nyelvi hatá
rainkon is.

Mindig vitatott gondolkodó volt. A két világháború között kora tár
sadalmának bírálójaként, egyéni hangjával, meghökkentő őszinteségé
vel, önmagát feltáró vallomásaival, bátor nagyot akarásával, új irodalmi 
és nemzeti eszményeivel, majd a német veszély tudatosításával vívta ki 
a fiatal értelmiség egy részének lelkesedését és sokak ellentmondását. 
Az új Magyarországon, ideológiai szempontból volt erősen kérdéses a 
helyzet, mind múltbeli, eszméinek megítélésében, mind új műveinek fel
mérésében. A hatvanas években jutott nagyjából nyugvópontra a vita 
személyével és alkotásaival kapcsolatban. Két idézet jelezheti ezt leg
világosabban: „Annak a két háború közötti irodalomnak, amely az or
szág szociális lelkiismerete kívánt lenni, jelentőségét és új esztétiku
mát először az időt álló érvénnyel Németh László fogalmazta meg.” 
(A magyar irodalom története. 1966.)1 „Ha van olyan magatartás — írta 
a jelenről szólóan Sőtér István —, mely nem-marxista alapról kívánja 
igeneim és elfogadni a marxizmuson alapuló szocializmust: úgy Né
meth Lászlót ilyennek kell tekintenünk.” (1959)2

Nem a mi dolgunk Németh László ideológiai értékelését adni, erre 
nem egyházi kritikusok hivatottak. Csak előrebocsátottam a fenti meg
állapításokat Németh László helyéről hazánk szellemi képében, hogy 
azután saját feladatunkhoz közelítsek: mit tudunk mi ma hasznosítani 
Németh László életművéből? Az ,,életmű”-megjelölés az ő esetében 
nemcsak a szó általános értelmében az alkotásainak összességét jelöli, 
hanem az élet és mű szoros kapcsolatát, amint egyik fiatalkori köny
vének címével is vallotta („Ember és szerep”).

Amikor a maradandót keressük Németh László életművében, átfo
góan nézve mindenekelőtt

drámai látvány

bontakozik ki előttünk. Nem kisebb igénnyel lépett fel, mint azzal, 
nemzete szellemi nevelője kíván lenni. A huszonnégy éves ifjú első no
vellájának a Nyugatban való megjelenése után írja a teljhatalmú szer
kesztőnek, Osvát Ernőnek: „Mi akarok lenni? A magyar szellemi erők 
orgamzátora.” Hatvannyolc éves korában hozzáfűzi „a fiatalosan na
gyot mondó kijelentéshez” — ahogyan ekkor nevezi —, az 1930 körüli 
évekre célozva: „Olyasmit tehát, ami ha kicsinyben is, mint kritikus, 
mégiscsak lettem.”3 Üjfajta irodalmi kritikát hozott létre. Metaforikus 
esszéstílusával nem csupán gondolati tartalmakat közöl, érzéseket moz
gat-.meg, hanem „a fölíorrósult szív és érzelem áramaiba, az író sze
mélyes életébe közvetlenül is” bekapcsol. Ez irodalmi kritikában a 
„költői elem” , s tanulmányi írásainak magával ragadó lendülete ebből 
a személyiségből is táplálkozik.4 A több mint formai újszerűség új szel
lemi mércével járt együtt. Üj írói nemzedék áttörését segítette elő. Ő 
fedezte fel Tamási Áront és Illyés Gyulát. A fiatal Szabó Lőrincről 
megértőbben nem írtak nála. Folytathatnám e sort.

732



Az újfajta esszé azonban csak eszköz kívánt lenni kezében a na
gyobb célhoz. Egy vele folytatott interjúban, 1969-ben, joggal állapítja 
meg a kérdező irodalomtörténész, célozva az író eredeti orvosi fog
lalkozására: „Szellemi vállalkozásod lényeges jellemvonása, hogy író
ként is orvosa, próbáltál, lenni egy kis nép sorsának, hogy elvégezted a 
számvetést a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.”5 Jellegzetes Né
meth László-i motívum bukkan itt fel, melyet ő annyiszor megvallott: 
a „vállalkozás” . 1934-ben így: „Az író: vállalkozás. Természet, kor, 
kultúra fognak össze a hatalmas munkára, amelynek az író félig munka
vezetője, félig áldozata. Az író azontúl, hogy műveket dob ki magából, 
vállalkozásában is győz vagy elakad.”6 Németh László vállalkozása — 
mely a történelem menetében, alakult, tartalmában módosult ugyan, de 
alapjában véve végigkísérte alkotó életét — vérbeli pedagógusé: gon
dolataival át akarta hatni népét, S úgy érezte — közben is,' élete végén 
is —, hogy ez az írói vállalkozása nem sikerült. Írói pályájára tekintve 
a drámai látvány éppen itt csúcsosodik: az író, aki művével a társa
dalmat akarta formálni, ebbe az egyetlen nagy vállalkozásban bele
bukott.

Innen, tehát az írói vállalkozás felől, egyszerre értjük, amit annyian 
értelmetlenül fogadtak, sőt szemére hánytak az utolsó tíz-tizenöt év
ben. Ö maga fogalmazta meg másoknak ezt a véleményét 1969-ben: 
„Németh Lászlónak pompásan megy dolga, a legnépszerűbb, hogy ezt 
ne mondjuk, legjobban, kereső írók egyike: érzékenykedés vagy tán 
kacérság, ha félreismertetésire, rossz bánásmódra panaszkodik.* Mit 
válaszolhatnék erre? Arra, hogy kivel mint bántak, mennyire ismer
ték félre, van, objektív mérték: az, amit egy életen át összeírtak ró la ... 
Ez nem azért fáj, mert sebet-heget hagyott rajtam, hanem mert sike
rült eltömnie, a hajszálcsöveket, amelyeken át munkásságom mint ser
kentő hormon népem vérébe szétszivároghatna.”7

Végeredményben nem az érzékeny lelki alaktú írónak ilyen vallo
mása, tehát szubjektív érzése láttatja meg az alapvető vállalkozásnak 
a kudarcát, hanem a pálya és a mű tárgyilagos összképe. De éppen itt 
villanhat fel előttünk a kudarc visszája, s ez megrendítően felemelő ta
nulság: lehet egy nagy alkotónak a legbensőbb szándéka kudarcra ítél
ve, s közben mégis igen sok jó hatást sugároz szét munkásságával. Sőt 
jelen esetben — ami még meglepőbb —, életművének az általa mellék
terméknek tartott alkotásai bizonyultak a legmaradandóbb érvényűek- 
nek és hatásúaknak. Ez Németh László életének és művének a lenyű
gözően nagyszerű drámai látványa.

Lépjünk, most közelebb ehhez a látványhoz. Ő maga, az életmű
vében

a tanulmányírást

vallotta legfőbbnek. Százezres példányszámú regényekkel a háta mögött, 
négy színdarabja bemutatásának évében, 1967-ben mondotta: „Én első
sorban tanulmányírónak tartom magam. . .  Minden embernek van egy 
hivatása, olyan tevékenység, amely szinte üdvösségévé vált; számomra 
ez az esszéírás volt.”8

Az esszéírás gejzírszerű felszökellése életében a teljesen maga ál
tal írt folyóirat, a Tanú néhány évfolyama volt (1932—1937). A kora
beli magyar értelmiségben valószínűen ez hagyta a legmélyebb nyomot 
Németh László munkásságából. Az első szám bevezető cikkében írta: 
„A folyóirat ihletője e kor igazi múzsája, a szorongó tájékozatlanság.” 
Csak ámulni lehet a harmincegynéhány éves író patakzó tudásán,
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mely az ókori görög kultúrát, a magyar irodalmat, a világirodalmat, 
a történetírást, a természettudományokat, a nemzeti élet kérdéseit át
fogta. Ezt a világirodalomban is valószűnűen páratlan jelenséget, az 
egyszemélyes folyóiratot megelőző években és követő évtizedekben az 
író tanulmánytermése, kritikai munkássága nem kevésbé gazdag és 
sok ágú. A  mai olvasó könnyen hozzáférhet legtöbb esszéjéhez a „Né
meth László munkái” címen, a Magvető és a Szépirodalmi Kiadó közös 
kiadásában megjelenő életműsorozatból főként Az én katedrám (1969), 
Két nemzedék (1970), Európai utas (1973), Sajkódi esték (1974), Meg
mentett gondolatok (1975) kötetekben. Ezenkívül találunk az életmű- 
sorozatban még meg nem jelent régebbi anyagot a Kiadatlan tanulmá
nyok című munkájának első kötetében (1968).

Fiatalkori tanulmányainak jelentős megállapításai irodalomtörté
net írásunk szerves részévé váltak. E tárgyú mai munkánk gyakran 
idézik Németh László évtizedekkel ezelőtti felismeréseit egy-egy író 
tárgyalásakor. Szívesen helyeznék ide találó szemelvényeket tőle, ha 
előidézhetnénk, például Balassi Bálintról1’, Adyról10, Illyés Gyuláról11, 
Veres Péterről12. A jegyzetanyagunkban megtalálja őket a bővebben 
érdeklődő olvasó. Azután az európai kultúra örökségének és századunk 
első évtizedeinek látóhatára hozhat izgalomba olvasás közben nem egy 
ponton. Az antik görögség meg Proust kiemelkedő élményt jelent az 
esszék sorában. „A  görögök: a minőség születése”13 — ilyen és hasonló 
mondatok állítanak meg.

Friss terület a mai Magyarország körülményei között íródottaké. 
„A természettudományi műveltség összehozására nemcsak programot, 
de tán példát szolgáltattam” (1963) — mondja az író, akinek kezdettől 
fogva szívügye volt a természettudományos műveltség ápolása és ter
jesztése is.14 „Ha most lennék fiatal” című, a Péti Nitrogén Művekben 
1961-ben felolvasott előadásában ezt a kijelentést teszi: „Az adott szo
cializmus fölött például nem egy tökéletes szocializmus platóni eszmé
jét próbálnám megcsillogtatni, hanem lentről, a szívemben hordott Jó
ügy felől próbálnám úgy átjárni, hogy minél jobban hasonlítson rá."15 
Rendkívül jelentősek, az érintetteken túl, a saját életével, műveivel kap- 
csolaaos írások, melyek belevilágítanak az író műhelyébe, ahol életsors 
és alkotás elválaszthatatlanul összeforrott.

Külön csoportba sorolhatók azok a tanulmányai, amelyek a két 
világháború közötti társadalmi reformgondolatait tartalmazzák. Elkép
zelését. joggal nevezik utópisztikusnak, amely akkor sem lett volna 
megvalósítható, ha nem jön közbe a második világháború, s n^m 
dolgoztak volna mélyben jövőt formáló történelmi erők. Németh László 
álma az volt akkor, hogy megteremtse egy szellemi elitből, amely az ő 
sorrendje szerint az értelmiségből, parasztságból és munkásságból terem
tődött volna ki, a közösségi, élet kis szigeteit. Ezekről a minőségi szige
tekről kiáradó hatásoknak kellett volna átalakítani a nemzetet, vagy 
a német veszedelem idején: dacolva vele, megőrizni azt.

Társadalmi eszméinek kudarcra ítéltségét legvilágosabban saját ma
ga írta meg társadalmi drámáiban. A Villámfénynél (1936) körorvosa 
ingyen kórházat kívánna építtetni a szegényeknek a felesége vagyonát 
képező birtokukon. Felesége nem érti meg. Egy fiatal lány vonzódása 
és együttérzése csap feléje. A darab vége, hogy a főhős nekivág a ma
gányos farkas sorsának: „Itthagyom a családom, vagyonom. Eltiltom 
magam attól, akit szerethetnék. A szegények doktora leszek; a kétségbe
esés farkasa.” A Cseresnyés-ben (1939) alföldi farm jelenik meg, mely
nek lakói kertészkedéssel és költészettel foglalkoznak. Először felesége
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és egyik lánya hagyja el Mihály telepét, másik lánya halálba rohan, 
a többiek is távoznak. A záró jelenetben egyedül marad a harmadik 
leányával és a halottal, amikor új tagként egy nyomdász érkezik. „Ha 
maga is úgy akarja — lép hozzá Mihály — új embereket hívunk — 
egy hét alatt tizenketten lehetünk, mint az apostolok.” S az eddigi ku
darc okát abban látja, hogy „kacérkodtak a világgal” .

Legyen elég ez a két példa annak felmutatására, hogy Németh 
László harnmincas-negyvenes években íródott drámáiban a társadalom
ból való kivonulás kudarca nem jelenti az író meghátrálását eszméi 
elől, mert hősi elsztántan vállalják a magányosság tragikumában a 
dacos mégis-t. Nem tudjuk elfogadni egyik kiváló kritikusának és ér
tékelőjének azt a megállapítását, hogy az író maga érez társadalmi 
drámai „hőseiben valamely tragikus repedést” . Az nagyon igaz felis
merés, hogy „az utópikus ábránd és kérlelhetetlen éleslátás egyesül” 
e drámákban16. Az író az elméleteit a valósággal egyeztetve a társa
dalmi drámák végkifejletében a kudarc megfestésének művészévé válik. 
De társadalmi eszméinek könyörtelen világossággal rajzolt gyakorlati 
meghiúsulása ellenére is, ragaszkodik tragikus hősei eszmevilágához. 
A függöny legördülésével csak a tragikum fokozódik, de a kivételes 
életek hivatásáról való meggyőződése nem változik.

A drámai összeütközés társadalmi darabjaiban a főhősök életében 
a házasság és a család szintjén is végbemegy: a feleség és néha a fel
növő gyermek sem vállalja az apa hivatástudatát. Nem lehet kétséges 
— vallomásai is éreztetik —, hogy ebben a sorozatos személyes konf
liktusban is vetül az író saját tapasztalata, egyéni életérzése. Megrendítő 
a nézőnek, olvasónak, ahogyan ezekben a drámákban, melyekből csak 
kettőt érintettünk, a férfi főhős alakja szenvedélyesen kiált igazi asz- 
szonytárs után.

A társadalmi drámái, az író véleménye szerint is, könnyebben fa
kulnak a múló idővel, mint más művei. Mégis néhány szempontból je
lentősek maradnak: tanúskodnak a zsákutca ellenére is történelmünk 
letűnt korszakból az író és vele egy szűk értelmiségi réteg társadalmi 
felelősségérzetéről és lelkiismeretéről; vallanak a férfi és a nő vívódó 
társkeresésről; felvillantják az esméiért élő, értük minden odadobó em
ber példáját, még akkor is, ha felfogásokat nem tudjuk magukénak 
érezni és különcnek látjuk őket. S mindez magas hőfokú drámai izzás
ban zajlik előttünk és bennünk!

Az író társadalmi eszméi vetülnek e drámákban, melyek így a leg
rosszabban kapcsolódnak tanulmányírói szenvedélyéhez. Ezért szóltunk 
róluk itt, közbeiktatva tanulmányai áttekintése során.

Tartozunk még egy röpke pillantással, mielőtt elhagynánk Németh 
László esszébirodalmát. Anélkül, hogy részletes tárgyalásukba bocsát
koznánk, megállapíthatjuk, hogy a második világháború előtti és alatti 
években írt nemzetpolitikai tanulmányai ma már csak kortörténeti je
lentőségűek. Átlépett rajtuk a történelem. Ö maga már akkor látta 
nemzetmentő gondolatainak meghiúsulását. Jellemző a Kisebbségben 
című, 1939 tavaszán írt hosszú tanulmányának egyik befejező mondata: 
„Ami 1935-ii reményünknek, hogy a szellem lehetne mestere az állam
nak: ellenemond a sebes történelem s a hazai lárma.” Az író becsü
letes magatartásának jele, hogy a magyar író hivatásáról e helyen ki
fejtett tanácsainak negyedik pontja így hangzott: „A magyar író tartson, 
s ha lehet éljen, a szegényekkel.”17

Eltekintve a korszerűtlenné vált tanulmányoktól, Németh László 
esszéi maradandó értéket képviselnek. S mégis úgy érezzük, hogy az
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életmű szembefordul az író saját reményével, mely szerint ebben a 
legfolyamatosabb műfajában „nemcsak a legtöbbet, de a legfontosabbat 
is” adta.18 Németh László tanulmányírói szenvedélyének minden vonzó 
megnyilvánulása mellett írói munkásságának

legkiemelkedőbb teljesítménye

az általa másodlagosan művelt területeken jelentkezik: történelmi drá
máiban és regényeiben.

Látásom szerint két hegyvonulaton sorakoznak legkiválóbb regé
nyei. Az egyik vonulat a Gyász-szál kezdődik (1935). Ókori görög tra
gédiák márványba faragható nőalakja jelenik meg a magyar falu kora
beli társadalomrajzába ágyazottan és a XX. század lélektani megvilá
gításában. S ez a hármas írói remeklés tökéletesen eggyé olvad, mert 
a regény minden lényeges történése a főhős tudatában, gondolat- és 
érzelemvilágában játszódik, tükröződik. Ezt a teljes újszerű, klasszikus- 
modern regénytípust viszi csúcsra azután az Iszony (1947). Az utóbbi 
évtizedben elért rendkívüli külföldi sikere az egyetemes emberi monda
nivalóját bizonyítja, de a benne drámaian ábrázolt házasság története 
lélektani és alkati mélységeken túl a húszas évek magyar társadalmát 
is belülről megvilágítja.

Az előző, klasszikus görög drámák ábrázoló stílusát, tömör feszítő 
erejét hordozó művek mellet a regényei másik vonulata epikusabb jel
legű. Az Égető Eszterben (1947) ötven esztendő magyar történetét akar
ja láttatni az író egy asszony életén keresztül. A főhős önmagát má
sokért áldozó asszony, aki együtt él a világgal a szép dolgok közös 
megteremtésében, de közben megőrzi lelki harmóniáját a belső tá
volság tartásával..19 Az író így szól róla.: „Eszter legszembetűnőbb tu
lajdonsága, hogy a körötte támadt életfolton valami édenkert-félét pró
bál teremteni.”20 Erkölcsi tartását éppen az mutatja, hogy mindegyik 
kísérlete meghiúsul, s ő mégsem fárad bele az áldozatba.

A csúcspont e történelmet átfogó regénytípusában az Irgalom 
(1965). Ismét, mint valamennyi nagy regényében, egy nő magasodik 
a sors fölé. Éspedig azzal, hogy vállalja tevőleges részvéttel a környe
zetéhez tartozó embereket. Megértés és segítés, azaz együtt: „irgalom” 
— ez teszi Kertész Ágnest az író szerint a világi értelemben, vett 
„szent” megvalósulásává, az emberekért való fáradozás és önfeláldozás 
sugárzó példájává.

A regények — a „szépirodalmi alkotás szomja” és a bennük rejlő 
írói cél mellett —. Németh László vallomása szerint lelki háztartásában 
„a mérgező anyagok kidobásának” a szerepét töltötték be. „Egy viharos 
pálya s érzékeny alkat hullámverésében kedély és ítélet tisztántartása” 
feladatát teljesítették.21 Ez a személyiség átszövi a főhősök ábrázolá
sát. Bennük az író önmagáról is vall, önmagával is küzd, saját élet- 
problémáira is feleletet keres. Megszűnik a különbség az alkotó és 
az alkotott személy között. Szíve vérével íródtak, ami rendkívüli mó
don közelhozza őket hozzánk. Mintha élő emberek legrejtettebb gondo
latai, érzései vibrálnának előttünk.

Annál érdekesebb, hogy a legjelentősebb regényeinek a főhőse — 
mint előbb láttuk — nőalakok. Az író ezt így magyarázta: „Csak a női 
jellem tud az élet mélyeiben gyémánttá préselődni. És az életnek van
nak olyan magasai, amelyekbe én csak női álruhában tudok felemel
kedni.” A női létet — mondja — „nem a szenvedély ködén”, hanem „az 
erkölcsiségén át közelítette” meg, a „hőst” látva meg a női karakterben.
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Megvallja, hogy ez a hősiesség közelebb ált hozzá, mint a férfi heroiz- 
mus.22 Németh László asszonyhősedből — a fenti vallomásokból érthe
tően — hiányzik az erosz. A női mivoltban rejlő több áldozatkészség, 
lemondás, szeretet szolgált alapul a regényhősei kiválasztásában. De a 
nőalakokba is önmaga „egyik felét” vetíti bele: „A két nemet két kü
lönböző feladatra fogtam be: a tanulmány s a dráma, a közéleti ré
szem: a férfié; .a kozmikus, ember és természet finomabb kapcsolatait 
éreztető, a nő-regények, szóval: az asszonyé.”23 Nem zárhatom le a ki
emelkedő regényeiről szóló részt, hogy ne idézzem fel az író nagy
szerű képét A „négy regény-nőszobor” — a Gyász Kurátor Zsófija, az 
Iszony Kárász Nellije, a címadó Égető Eszter és az Irgalom Kertész 
Ágnese — közül Ágnes az író „Medici-képolnájának Teghajnalifob alak
ja”.24

A személyesség a regényeknél is nyilvánvalóbban üt át a már tár
gyalt társadalmi drámáin és — ez a rendkívüli — a történelmi drá
máin. Lehet vitatni;, hogy regényeit vagy történeti drámáit tartjuk-e 
legmagasabbra. Én az utóbit érzem és vallom. Bennük látom Németh 
László életművének legnagyob alkotásait. Történeti drámáiban írói és 
emberi adottságainak, alkatának és sorsának a teljesége tömörül. Lé- 
lekzet elállító, ahogyan e darabjaiban felbonthatatlanul összeszövődik, 
eggyé kovácsolódik a történelmi kép, a saját élethelyzete és az örök 
emberi mondanivaló — tanulságul a jelennek.

Nyomban el kell utasítanunk azt a téves állítást, mintha Németh 
László kezében a történelmi alakok csak bábfigurák lennének önmaga 
ábrázolására. Ezt két oldalról is lehet ellenőriznünk. Az egyik maga 
a történelmi hitelesség, mely a drámákban jelentkezik. A másik az az 
érdekes életrajzi tény, hogy a történeti drámákat megelőzte hosszabb- 
rövidebb idővel az illető főhőssel való kutató foglalkozás, legtöbb eset
ben róla írt tanulmány. S ez a tudományos előzmény a megszületése 
idején nem a drámaírás később adódó célját szolgálta.

Legjobb, ha most átadom a szót az írónak. „Amikor 1937-ben a 
Tanú megszűnt s csalódás, s betegség egy hattyúdal-féle írásra sarkallt, 
ez a szenvedélyes lélek s archaikus nyelv jutott az eszembe (VII. Ger
gely levelezésével foglalkozott régebben — V. I.), s alig két hét alatt 
írtam meg a VII. Gergelyt”, a drámát. „Akkori hangulatomnak kétség
kívül része volt benne, hogy ez után a téma után nyúltam, de ha a 
darabot, a régibb VII. Gergely esszével összehasonlítjuk, a líra nyilván 
nem változtathatott az esszéíró által kiemelt jellemen s történeti igaz
ságon.”

„Széchenyiről 1942-ben megjelent egy elég terjedelmes könyvem, 
melynek az utolsó fejezetében, mint már akkor feltűnt, szinte kész 
drámavázlat volt. Annak, hogy 1946-ban épp ezt a drámát vettem elő, 
persze megvolt a személyes oka is. A veszélytlátó képzelet, Széchenyi 
életének állandó zaklatója, mely végül is a halálba hajtotta, ekkoriban 
bennem is ott tombolt, s nem egész alaptalan, hisz alig hat héttel a 
dráma megírása után a döblingi remetéhez hasonló helyzetben találtam 
magam. A közben eltelt évek s a lírai sarkallás azonban itt sem bon
totta két alakra a könyv s a dráma Széchenyijét.”23

így tárja fel egy 1967-es író—olvasó találkozón a többi történelmi 
drámája saját élettörténeti kiváltó ingerét is. Nem nyújthatom az idé
zetek sorát, de, ha valaki érezni és érteni akarja Németh László tör
téneti drámáiban sistergő izzást, amelyben eggyé olvad a történeti 
alak egykori és az író jelenbeli életének felcsapodó lángja, az olvassa 
el az író folytatódó beszámolóját a Húsz János, a Misztótfalusi KisMik-
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lósról szóló Eklézsia-megkövetés, a Galilei, a Görgeyről tanúskodó. Áruló 
II. József színdarabok személyes hátteréről.26 Különösen a Galilei írása 
körüli vívódások engednek mély bepillantást életműhelyébe; erről nem
csak az író több beszámolója tudósít27, hanem Illés Endrének Egy va
csora emléke című friss visszaemlékezése is.28

A drámába foglalt hiteles történeti képnek és írója egyéni sorsá
nak, élethelyzetének, lelkiállapotának ez a teljes egybecsendülése, egy
mást tükrözése, miközben a klasszikus drámaírás megrendülését éli át 
a néző — látásom szerint páratlan a világirodalom e műfajában. Tör
téneti, lírai és drámai szállakból font élő szövet mindegyik.

Németh László tudvalévőén nem volt istenhivő, de

keresztyén szemmel nézve

joggal mondhatjuk — új keletű teológiai megjelöléssel — „anonim ke
resztyénnek” , a nem-hitt Krisztus követőjének. Életét feltette az em
beri közösség 'szolgálatára, s ebben nem fáradt meg a végsőkig. írói 
művével egy életen át adni akart nemzetének, önmaga egész bevetésé
vel. Saját küszködésével pecsételte meg sorait. Emésztően, szerzetesi 
önfegyelemmel dolgozott, hogy a korán megbetegedett szervezetből ki
sajtolhassa még azt, amivel úgy érezte szolgálni tud népe közösségének.

Életének és munkásságának, ezen az átfogó etikai fémjelzésén túl, 
érdemes közelebbről megtekinteni a valláshoz való viszonyát. Erre két 
tanulmánya legalkalmasabb. Az 1962-ben írt, több mint négy íves mun
kája az egyik: A „vallásos” nevelésről.29 A pár oldalas, de annál ta
lálóbb 1954-es írása a másik: .4 vallási türelemről.30

Németh Lászlót természettudományos felfogása, az „ész” — aho
gyan szokta nevezni —, nem engedte hinni Istenben, az örök életben. 
Ne szálljunk vitába a halottal, mert amit mondhatnánk, becsületesen ő 
is elismerte. Azt ugyanis, hogy számos, hozzá hasonlóan tudományos 
világképű ember mégis hisz. Ez a jelenség számára nyugtalanító talány 
maradt. „Amilyen könnyű beleélnem magam annak a helyébe, aki VII. 
Gergely, Bethlen Kata vagy akár egy szilasi parasztasszony korában s 
helyén volt vallásos: olyan nehéz elképzelnem belülről annak a lelkét, 
aki ma, az általam tudattat tudva, az (kiemelés — tőlem V. I.). Pedig 
tény, hogy vannak ilyenek. S igen művelt emberek, akiknek a leikétől 
távol van minden tetszelgés, számítás, képmutatás. Sőt hősi tettekre is 
készek a hitükért. Mindig vonzott az írói feladat, egy ilyen lelket re
gényíróként szinte a zsigereiben megmutatni. De kedv vagy alkalom 
mindig visszatartott tőle: nem akartam annak, amit zsákutcának érzek, 
önkéntelen körítője lenni.”

A tudomány igazi alázatával nyitva is hagyott egy rést, egy „hát
ha” formájában, anélkül, hogy ő maga erre épített volna: „S végül 
van-e abszolút bizonyosságunk (a mi híres tudományunkban), hogy 
amit ők (ti. a vallásosak — V. I.) hisznek, az nem igaz. A tudomány 
kivetett egy hálót a világra, kifogta, bárkájába húzta, ami a hálósze
mekben megakadt. De aminek a háló szerkezete miatt ki kellett sikla- 
nia? (Kiemelés tőlem — V. I.) Az, hogy a zsákmány gazdag, a háló 
nagy körülhálónak látszik — a kozmoszról van szó, nem jelenti, hogy a 
legfontosabb is belé akadt.”31

Alapvetően azonban megmaradt Németh László a mellett a fel
fogás mellett, hogy a vallás az emberi lélek mély szükségletét elégí
tette ki, de lehetetlenné vált a természettudomány fejlődésével. Azt a 
szerepet, mondja, amelyet a vallás az ember lelkében, életében, sőt a
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közösségben betöltött a belső harmónia biztosításával, erkölcsi erő ser
kentésével, ma másnak kell pótolnia. „Azt, aminek a vallásos ösztö
nök ápolását át kell vennie: filozófiának s nem vallásnak nevezem. S 
hogy a filozófia. . .  alkalmas lehet a vallásos ösztön ápolására, sőt az 
élet megszetelésére, azt nemcsak a remeték életéből, hanem a magam 
tapasztalatából tudom.” A „gyülekezeti ösztön” kielégülését nem az 
egyházban, hanem a társadalomban maguktól létrejövő csoportosulások 
szolgálják. „Tagjaik sokszor tán nem is tudják, hogy egy gyülekezet tag
jai: hisz minden dalárda, úttörőcsapat, olvasócsoport, családi együttes 
lehet gyülekezet.”

„És a halál? — kérdi a hitére büszke. A vallás ereje abban mu
tatkozik meg a leghatalmasabban, hogy a legáltalánosabb és legelcsüg- 
gesztőbb emberi érzésen, a halálfélelmen győzedelmeskedik.” Az öreg
kori hallálial szemben a filozófia ezt a megnyugvást adhatja: „Elvé
geztetek a feladatot, megcsináltatok mások s a világ javára magatokat; 
üdvözöltetek s üdvözítettetek.” Persze nemcsak öregkori halál van, de 
„hisz az életet nemcsak az öregkor teljesítheti ki, minden kornak meg
van a külön tökéletessége.. . Hány férfi hallotta már a szerelmes nő
től: ha ebben a percben meghalhatnék. S ez nem mindig frázis: a lélek 
elérhet olyan teljességet, amely után minden folytatás hanyatlásnak, 
kompromiittálásnak tűnik fel.”

Gondolatmenetét személyes vallomása zárja: „Azt gondolom, hogy 
ami lettem, mégiscsak ennek a testembe ékelt ösztökének („öntudatlan 
istenfélelmének” nevezi az előző mondatban, persze nem a vallásos 
istenhit értelmében — V. I.) köszönhetem, mely újra és újra önmagam 
szintje fölé lökött. . .  Ha nyomot írtam aiz emberek szívében^ azért volt, 
mert ez a bennem élő s nem-hitt Isten hajtott . . .  A sejtjeimbe írt hit
hez eszem hitetlensége nem érhetett le, vagy amikor már leért: igazol
ni és táplálni kényszerült.”32

E rendkívül tanulságos és szinte megremegtető állásponthoz csak 
annyi teológiai megjegyzést szeretnék fűzni, hogy ami Németh László
ban a valláshoz való viszony terén kibomlott, sok tekintetben emlékez
tet Istennek az emberi szívekbe „írt” akaratára, amelyről Pál apostol 
beszél Rám 2,15-ben. Az író hinni-nem-tudása viszont figyelmeztethet 
bennünket lelkészi gondolkozásunk és igehirdetésünk korszerűségének 
követelményére: a modem természettudományos világképben kell fel
tárnunk Krisztus-hitünk igazságait a transzcendens dolgokról, és a földi 
életben igen konkrét segítséget kell adnunk az embereknek. Nekünk, 
akik hiszünk az eljövendő örök életben, a németh lászlói értelemben 
vett földi „üdvösséget”, az emberek javára szolgáló odaadást, az emberi 
közösségek ügyéért izzó magatartást nem kevésbé kell ápolnunk.

Nem hagyhatom el ezt a témakört az író életében és-művében anél
kül, hogy a keresztyén szempontból is példaadó

„kísérletező emberről”

ne szóljak. Ezzel az önmegjelöléssel fogta át az író élete négy legnehe
zebb időszakából származó tanulmányai sorát, „Mind arról szól, hogy 
azt, amit az élet mint terhet, gondot vagy csapást mért rá, a kísérlete
zés öröme hogyan alakíthatja át mulatsággá; ami másnak unalom, ro
bot, elkeserítő kelepce, hogy válhat egy éber, világvallató figyelem 
előtt játékká, laboratóriummá. . .  Nincs az az állás, helyzet, csapás, 
amelyből egy kutatáshoz szokott elme kutatóintézetet nem tud csi
nálni.”33
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A harmincas években eléggé jelentéktelen iskolaorvosi állását arra 
használta fel, hogy a diákokon keresztül felmérje a korabeli társadalom 
egy részletének életkörülményeit, mintegy szociológiai próbafúrást vé
gezzen. A háború utáni években egyik alföldi mezővárosban óraadó ta
nári álláshoz jutott. Pedagógiai és tanítási kísérleteiről számol be az 
„Óraadók királysága” tanulmányaiban. Az ötvenes évek táján csak for
dításból tarthatta el magát és családját. Élethelyzete fölé nemcsak a 
kiváló orosz regényfordításaival emelkedett, hanem felhasználta tapasz
talatait a fordítás problematikájáról és a magyar nyelvről írt tanulmá
nyaiban. Így keletkezett a „Gályapadból laboratórium” cím alá foglalt 
sorozata.

Legmegrendítőbb a negyedik nehéz életszakasza: 1954-ben gyógyít
hatatlan betegség szakad rá, a hipertónia. Hozzálát naplószerű feljegy
zések írásához a betegség tüneteiről és arról a céltudatos küzdelemről, 
hogyan próbált önmegfigyelésen alapuló életbeosztásával, „agydiétával” 
legalább napi 4—5 órai írói munkát kikényszeríteni a beteg testből. 
Az olvasó szeme előtt vívja harcát itt egy ember a halál ellen a hiva
tása teljesítéséért, Nyolc évvel később adja közre feljegyzéseit „Levelek 
a hipertóniáról” összefoglaló cím alatt A kísérletező ember kötetben, 
mely az előző három tanúimén,ysort is magában foglalja. Visszatekintve 
mondja mindarról, amit betegségével szemben elért és írói munkában 
teljesíteni tudott: „Mindezt annak a lélekjelenlétnek köszönhetem, mely 
a betegséget úgy tudta figyelni, mint egy kezembe került művet vagy 
gyereket.”34

Van. olyan téves keresztyén nézet, hogy a szenvedést, a megpróbál
tatást egyszerűen csak el kell fogadnunk az Isten kezéből. Ez inkább 
mohamedán, mint krisztusi tanítás. Németh László példát adhat a hivő 
keresztyénnek, hogy Istennek a ránk mért nehezebb életszakaszokkal 
pozitív célja van,! Nem pusztán a passzív belenyugvás a dolgunk, ha
nem a szenvedés fölé kerekedés, hogy egyéni létünk megterheléseiből 
valami jó szülessék, hasznos, nemes, mások és a magunk javára.

Most már ismerjük az író életének további hátralevő tizenkét évét 
is. Nem adta meg magát a végzetnek. A betegség húsz esztendejében 
szívósan küzdve hátrált, kicsikarva a „sorstól” minden még alkotó órát, 
hogy továbbadhassa ami benne volt, elvégezhesse a maga által szabott 
feladatokat. És ez sikerült. Termékeny életének ebben a korán kez
dődött, hosszú „utóvéd”-hiarcában nem csupán a betegséggel kellett nap 
mint nap megküzdenie, hanem 'a lélek legrettenetesebb démonaival, ami 
zsenit fenyegethet: tehetsége fogyásának vélt vagy valódi tapasztala
tával. „Ügy látszik — írja a kecskeméti Tóth Lászlónak, fiatalkori ki
adójának, válaszlevelében —, hogy mindaz, amit 54 óta, betegségem 
kezdete óta írtam, magán hordja a pusztulás nyomát, amelynek ennél a 
bajnál az. agyban végbe kell mennie.” De a Bólyai-könyvét, a Gandhi- 
drámát ért egyes kedvezőtlenebb kritikai hangok megemlítése után 
mégis így folytatja: „A hang, amely színpadra nem való már, otthon 
a kamrában még jó lehet a zsoltárt dúdölgatni.”35 És ezzel a hasonlat
tal önmagáról megvallott, feltápászkodó akarásának köszönhetjük még 
számos hátralevő értékes írását, az életműsorozat sajtó alá rendezését is.

Múlttá válott

„történeti dráma”

immár az ő élete. Ha a késői utódok közül valaki kongeniális kézzel 
színpadra akarná állítani a XX. századnak ezt az egyedülálló magyar
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íróalakját, az anyagot készen kapná tőle: az élete végéig tartó öntárul- 
kozásban és az életművében rejlő tragikumban. „A »világtörténeti egyé
nisége tánsacMomtisztító szándéka és az adott korban való kiteljese
désének problematikus volta Némethet is a tragédia íelé fordította — 
írja róla találóan éppen egyik női irodalmi elemzője a születésnapi év
forduló alkalmából.36 Életének és művének a tragikum-központisága 
azonban nem jelent levertséget. Tiltakozott ellene, hogy a tragikumot 
összetévesszék a pesszimizmussal. „Nyilvánvaló — írja 1948-ban „Re
gényírás közben” c. esszéjében —, hogy a tragikum érzése nem apasz- 
tota sem. egyének, sem népék erejét. A görögség sohasem fejtett ki cso
dálatosabb erőt, mint mikor egész életét a tragikum lengte át. Mert a 
tragikum nem azt mondja: úgyis elbukom; hanem azt mondja: ha el is 
kell buknom. A tragikus ember ragszkodik a világnak azokhoz az erői
hez, amelyek benne, népében, ügyében összefutottak.”37 Ide kívánkozik, 
hogy az íróról fennmaradt alkalmi fényképfelvételek szinte kivétel nél
kül mind derűs arccal ábrázolják, ahogyan az egyik róla megjelent 
könyvben nézegetjük.38 Németh László nem tartotta magát komor lé
leknek. Szerinte a derűjét megtapasztalhatták azok, akik igazán a kö
telébe kerültek, s ez a derű — vallja — „tanulmányírói munkásságának 
is alapszíne”.39 Az utóbbit mindenki ellenőrizheti; az előző önítéletéről 
nem mondhatunk a távolból véleményt.

Németh László életének tragikus motívumai — éppen őszintesége 
következtében — közismertek. Érzékenysége a kritikával szemben, is
mételt összeütközései a társadalommal, a családjával, a hatalommal, 
„vállalkozásának” általa számba vett kudarca, a korai gyógyíthatatlan 
betegség — nem sorolom tovább. Drámái, regényei elsősorban önmaga 
számára jelentettek írás közben katarzist, lelki megújulást. „Az irodal
márok Arisztotelész óta sokat beszélnek a megtisztulásról, katharzisról, 
amelyet a dráma a nézőben vált ki. Nem természetes-e, hogy ez a 
katharzis a nézők előtt a mű írójában is végbemenjen, s hogy, aki hőse 
kínjait vállalja, a drámai szertartás jóvoltából maga is részesedjen a 
feltisztulás megkönnyebbedésében.”40 Nekünk is ebben van részünk 
pályájának, életművének áttekintésekor: a tragikum felemelő erejében, 
mely nemcsak drámai élményt nyújt, hanem ösztönöz, lendít életünk és 
feladatunk — az ő elnevezésével: szerepünk — vállalására.

Utolsó drámájában Colben, egy történelmi személy, ajkára adja 
saját végső írói számvetését. XIV. Lajos egykor hatalmas, majd kegy- 
vesztett államminisztere a halállal viskodva csalódottan, de azért ren
díthetetlenül tekint vissza életére: „A szándék tudata az, ami mint egy 
dacos mag, megmaradt belőlem. Persze ön  azt mondja, a pokol „útja 
is jó szándékkal van, kikövezve. De, ha az emberi életnek van az ál
latóké felett értelme, hát csak az, hogy valami magánál különbet te
remtsen. S ennek a többnek szolgáltam én — jól vagy rosszul — tel
hetetlen mohósággal, s szorgalommal. . . ”

Az író „szándéka” — ismét jellegzetes német lászlói szó — mindig 
tiszta volt, s ezt a tisztaságot az emberi erkölcs legmélyebb fogalmai
val lehet mérni. A közösség szolgálatának őszinte, önzetlen vágya fű
tötte — ezt senki nem vonta kétségbe. Colbert-jében az életmű teljes 
kudarcának kételeyivel küzd, de éppen e kétségbeeséssel — gondoljunk 
csak a katarzis-hatásra! — győzi le kétségbeejtő gondolatait műve sor
sáról. Élete végén, a dráma egyik hasonlatával szólva, olyannak érezte 
magát, mint a pártütő angyalok, „amikor lehajtott fővel, de a maguk 
külön gondolatait megőrizve, vették tudomásul az Űr ítéletét”. A szín
darab bemutatójáról írt egyik kitűnő kritika ezzel az igazságra tapintó
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mondattal zárul: :„Németh László is lehajtotta a fejét, és végig meg
őrizte a maga külön gondolatait.”41

Az életmű drámája befejeződött, de

folytatódó hatása

nem. E sorok írója azok közé tartozik, akiknek Németh László már 
fiatal korában szemét nyitogatta, s azóta is olvasója, nézője maradt. 
Az utóbbi években egyre többekhez jutnak el művei — a könyvei 
megjelenéséből, színpadi és rádióműsorokból ítélve. Nem tudom fel
mérni, de talán remélhető, hogy egyházunk lelkésznemzedéke is része
se kulturális életünk e jelenségének. Ehhez szerettem volna további in
dítást adni soraimmal.

Friss személyes emlékekkel zárom. Augusztus végének néhány nap
ját a Balaton mellett tölthettem. Magammal vittem Németh László egy 
kötetét, munkafeladatul e tanulmány írásához. Azután hirtelen vissza
tért a hetek óta nélkülözött napsütéses idő, és sehogyan se engedett 
dolgozni. Inkább támadt kedvem, hogy a tó tükrével a látóhatáron, dió
fa játékos árnyékában puszta élvező olvasó legyek: néhány „haszon
talan” órát töltsék az íróval. Három kis esszéjét választottam magam
nak, amelyek nem vágtak bele e megemlékezés gondolatmenetébe: „Mi 
köt a Balatonhoz?” (1958) „Bevezető egy Szabó Lőrinc-esten” (1957), 
„Csehov levelei” (1960).42

Olvasás közben ismét átéltem, hogy esszéi is lehetnek új ajándékok, 
elégtelenül az ő legkedvesebb műfajának és érző eszméletésül a mai ol
vasónk. Sorra visszhangozni kezdtek bennem mondatai. Elvonultatta 
élettörténetének a balatoni tájhoz fűződő emlékeit. „Mért pergettem 
le — kérdezi azután — e kis balatoni filmen az életem ? Mert kockái 
nemcsak az én életemről szólnak, nemcsak a tóban magát-néző fél
századról, hanem arról a gravitációról is, amellyel egy nem sok örömű 
nemzet húzódik — ki hogyan teheti s egyre jobban —, ehhez a sekély 
tóhoz, amelynek egész vízmennyisége aligha van egy köbkilométer, de 
a csupa felület víztükör s a csupa változás ég közé zárt fényjátéká
val, ciprus-szerű jegenyesoraival, a Bakony kék vonalú hátterével, 
nemcsak nagy művészeket tud egy életen át elfoglalni, de annyi sze
gény embernek ejti ernre a szívét.” Egy kötetnyi balatoni vers elé 
írott bevezetője arról tanúskodik, hogy az ő író és képzőművész nemze
déke az, amelyef „valami csak itt kielégíthető mediterrán sóvárgás hajt 
a Balton felé” . — Tömörebben, szebben aligha lehetne jellemezni, mint 
ezek, a sorok teszik, azt a megfoghatatlan vonzódást, amelyet ez a táj 
olyan sokunknak jelent.

Az író egy Szabó Lőrinc-estet vezetett be a költő halála évében. 
„Ha megnevezhetem azt a tulajdonságát, amelyet én a legnagyobbnak 
(s ha nem vakmerőség a szó: legtestvéribbnek) érzek: mint tizenöt éve,, 
ma is igazságszeretetére hívom fel figyelmüket. Szabó Lőrinc persze az 
életben is igazságszerető volt; amit igaznak vélt, sírásig fajuló düh vei 
védte, s nem ismertem embert, akit az igazság sérelme ekkora s ilyen 
állandó forrongásban tartott. De itt nem erre a mindennnapi igazság- 
szeretetre gondolok; — arra, amelynek nézetem szerint, a művészember
ben éppúgy vérré kellene lenni, s ha nem: éppúgy rá kellene nevelnie 
magát, mint a tudomány emberének. Nos, Szabó Lőrinc ebben is tudós
módra volt költő: a szép, a tetszetős nem volt elég neki, annak, amit 
leírt, igaznak is kellett lennie. A szó, a visszhang, a kor divatja annyi
felé cibálja az írót; ő akár egész életéről mondott ki valamit, akár egy
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emléket, egy benyomást hajszolt, addig gyötörte a benne élő mesterem
bert, amíg azt nem mulatta fel neki, amit valóban érzett; ami pedig 
ott volt benne, azt — a Huszonhatodik év története a példa rá —, ha 
ég-föld összeszakad, előbb-utóbb felszínre dobta.” — Mennyire így 
van: a költői műnek ez a legszemélyesebb igaz volta adja nemcsak 
hitelét, hanem a széppel párosulva a felemelő művészi, emberi élményt 
— mint Szabó Lőrinc idézett verseskötete is.

S végül a harmadik esszé, Csehov leveleiről. Kedves orosz íróm 
levelezésének tükrében Németh László az életrajzot és az írói műhelyt 
vizsgálja. „E levelek közt nincs egyetlen irodalmi levél; nem hogy 
episztola, de olyan sem, amely az utókorra sandít.” A mindössze egy 
ívnyi tanulmány végén érdekes kérdést vet fel Csehovról: „Feltűnő, 
hogy a taganrogi fűszeres fia, aki kezdettől annyi kisembert, parasztot, 
pincért, csinovnyikot ábrázolt nagyszerű hitellel; nagyobb elbeszélései
ben s főként színműveiben egyre inkább a földbirtokosság életébe veszi 
be magát. . .  Ha valaki, hát Csehov látta az ítéletet e fölött az osztály 
fölött. . .  Mi vonzotta mégis ezekhez a családokhoz?. . .  A nagy törté
nelmi végzet árnyában tönkremenő finomság, főként a női —, ez volt 
az, ami Csehov részvevő szívét s drámai ösztönét maga felé húzta.”

Aztán ezt a személyes élményt fűzi hozzá befejzésül: „Moszkvában, 
hogy szoktassuk a fülünk, estéink egy részét a színházban töltöttük. 
A legszebb ilyen estét Csehov Cseresnyéskert-je szerezte. . .  Amikor ki
jöttünk, azt mondtam: Nem csodálatos? A színpadon ott jártak-keltek 
ezek a kísértetek, az elpusztult földbirtokos család — távoli időszerűt
len gondjaival, a nézőtéren pedig ott ültek, akik ha közvetve is, mint 
osztály, a világból kisöpörték őket. S lám, meghatva ültek, könnyel a 
szemükben. Miért? Mert egy nagy író egyszer megnézte s megszánta 
őket.” — Nem tudom, akadt-e még valaki, aki ennyire finom különb
ségtevéssel, lélektani látással, történelmi igazsággal és mély emberség
gel nézett Csehov drámáiba és írójuk legbensőbb műhelyébe?!

Ezekkel a tükörcserepekkel fejezem be a megemlékezést Németh 
Lászlóról. Gyönyörűséggel és nagy gazdagodással lehet őt olvasni. Ifjú
korában a klasszikus görögség emlőjét mohón szívó író életművét hadd 
összegezzem az ókori görög filozófiai fogalommal: kalokagathia, szépség 
és jóság. Mai változatban, Németh László esetében úgy mondhatnánk: 
művészi szépség és mély emberség együtt.

Veöreös Imre
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Fórum

Mit tartalmazzon a lelkészi jelentés?
Egyházi életünk jó rendjéhez, törvényeinkkel meghatározott szolgá

latához tartozik a jelentések elkészítése és előterjesztése, gyülekezeti, egy
házmegyei, egyházkerületi és országos egyházi szinten egyaránt.

Az egyház életét mindig is kísérte valamiképpen a jelentéstétel erköl
csi vagy szervezeti kötelezettsége, akár számadás vagy beszámoló for
májában is. E jelenség nyomaival már az Újszövetségben is találkozunk. 
Gondoljunk például a hűtlen sáfár példázatára, a 70 tanítvány kiküldé
sére vagy Pál apostol jeruzsálemi beszámolójára. AJkár az egész egyház- 
történet végiggondolható volna abban a tekintetben, hogy a múló szá
zadok során az egyház, illetve az egyházak milyen szinten, kinek és ho
gyan számoltak be elvégzett szolgálatukról.

Mai egyházi" életünkben a gyülekezeti lelkész jelentéséről II. egyhá
zi törvényünk I. fejezetének 7. paragrafusa, a gyülekezeti közgyűlés ke
retében intézkedik. Itt az 1/c. pontban így rendelkezik a törvény: (a 
gyülekezeti közgyűlés) „évenként meghallgatja a gyülekezet lelkészének 
jelentését a gyülekezet lelki és anyagi helyzetéről” .

E közgyűlés és azon a lelkész jelentése sajnos általában nem tartozik 
a kiemelkedő és emlékezetes gyülekezeti események közé. Lelkészeink 
egy része kissé kényszeredetten végzi ezt a szolgálatot, s akadnak olya
nok is, akiknek jelentése nem áll másból, mint a gyülekezet lelki és 
anyagi helyzete rövid statisztikai bemutatásából. A szó betű szerinti ér
telmében nem „érdekesek” ezek a jelentések, s érdektelenségük fő oka. 
az, hogy a gyülekezet nem érzi érdekeltnek magát abban. Sok gyüleke
zetünkben tenni kell valamit a lelkészi jelentések megújítása érdekében, 
hogy jelentéstevő közgyűléseink eseményszámba menjenek a gyülekezet 
építésében. Ne várjuk el azt, hogy a gyülekezet komolyan vegye jelenté
sünket és annak előterjesztését, ha magunk nem vesszük azt komo
lyan. Tessék-lássék módon elkészített jelentéseinkkel a gyülekezetépítés
nek egy jó lehetőségét veszíthetjük el.

Mert a jelentéstételt nemcsak az egyházi törvény írja elő. Előírja 
szolgálati becsületességünk íratlan törvénye és az a hitbeli meggyőződé
sünk is, hogy minden jelentéstételünk a végső számadásra emlékeztet, 
figyelmeztet és készít elő.

Mielőtt a lelkészi jelentések tartalmi kérdéseivel foglalkoznánk, né
hány rövid megjegyzés az előterjesztés alkalmáról.

Gyülekezeteink jelentős részében a lelkészi jelentést is magába fog
laló közgyűlést gyülekezeti istentisztelethez csatolva szokás megtartani. 
Egyházi törvényeink e tekintetben szabad kezet adnak a gyülekezeti el
nökségnek. Akik az istentisztelethez csatlakozó közgyűlést tartják he
lyesebbnek, nyilván úgy gondolkoznak, hogy így nagyobb részvételre le
het számítani, mintha külön alkalomként hívnák egybe e közgyűlést. 
Van olyan megoldás is, értéke vitatható, amely rövidített istentisztelethez 
csatolja a közgyűlést. Nem ez a lényeges. Ha a lelkészi jelentés nem 
áll másból, mint adatok felsorolásából, ha hiányzik belőle, vagy alig kap 
hangot az, hogy a gyülekezet milyen társadalmi és politikai körülmények 
között élte le életét és végezte szolgálatát, ha elsikkad mind a jelentés
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ből, mind a gyülekezeti munka egészéből szerény öntudata annak, hogy 
gyüleíketeink ma is társadalomformáló jó erőket hordozhatnak, s bizo
nyos meggyőződése annaik, hogy az egyház jövője a szolgálat, akkor a 
közgyűlés időpontjának a leggondosabb megválasztása sem teszi egyház
építő tevékenységgé.

Nem lehetünk elég hálásak egyházunk vezetőségének azért, hogy 
kiadta és gyülekezeteink népe széles körei, elsősorban presbitériumaink 
számára hozzáférhetővé tette a két egyházkerületi és egy országos egy
házi jelentést magába foglaló „Tovább a diakóma útján” című kiad
ványt, amelynek általános és pozitív gyülekezeti visszhangja közismert. 
Tudnunk kell azonban azt, hogy az e kiadványban foglaltak igényes
sé tették gyülekezeteinket, hogy jó jelentéseket halljanak, bennünket 
pedig arra köteleznek, hogy a diakóniai teológia gyülekezeti szinten való 
megvalósításáról tartalmas jelentések formájában is számot tudjunk 
adni.

A jó lelkészi jelentés térképet tár a gyülekezet elé. Lássuk a meg
tett utat. Azt is, hogy kikkel, vagy kik nélkül tudunk tovább haladni és 
merre. Férjen rá e térképre, ha elnagyoltan is, a nagyvilág poliitifcai- 
társadalmi-gazdasági képe és néhány jellegzetes vonással a világ egy
házainak szolgáló készsége és uralmi kísértései is.

„A közgyűlés. . .  meghallgatja a gyülekezeti lelkész jelentését a gyü
lekezet lelki és anyagi helyzetéről” — olvassuk a törvényben. Akár a 
számok tükrében is, gyülekezeti munka-ágak szerint. S ha a számok 
csak alázatosan tükröznek valamit a gyülekezet életéből és jelentésünk 
nem esik azok bűvöletébe, a statisztika is jelezhet valamit abból, hogy 
melyik gyülekezeti munkaág van fejlődőben vagy melyik gyengülése 
igényli a fokozottabb törődést és figyelmet. Az egyes gyülekezeti mun
kaágak nem függetlenek egymástól. A jó lelkészi jelentés rámutat a köl
csönhatásokra és arra, hogy a különféle gyülekezeti munkaágakban 
végzett szolgálatot úgy fűzi egybe az egy evangélium és annak Ura, hogy 
azok nyomán Krisztus szolgálata realizálódik gyülekezeteinkben, hazánk 
mai társadalmi és történeti helyzetében a szocializmust építő Magyar- 
országon.

Nagyobb gyülekezetekben a munkaágak sorravétele informatív jel
legű is. Nem biztos, hogy minden közgyűlési tag tisztában van saját gyü
lekezete minden munkaágával, szolgálata minden részletével, rendszeresen 
vagy alkalmilag gondozott szórványaival. Kis gyülekezetekben a lelki 
helyzet ismertetésébe beleférhet a kázusok nevekig lebontott felsorolása. 
Hadd tudja az egész gyülekezet, hogy a családi eseményekhez fűződő 
igeszolgálatok magukban hordozzák az egész közösség örömét és szo
morúságát. Akár kicsi, akár nagy a gyülekezet, a szolgálatok bemu
tatásában nem eshet a partikularizmus veszélyébe. Minden gyülekeze
tünk szerves része országos egyházunknak, együtt dobban a szíve és 
cselekszik a keze azzal.

Lelkészi jelentéseink jó hagyományai közé tartozik beszámolni a 
gyülekezetnek, illetve a lelkésznek a helyi államigazgatási szervekhez és 
a Hazafias Népfronthoz, illetve a többi felekezethez való viszonyáról. 
Kár, hogy e tekintetben sok a sablonos jelentés, s félő, hogy a „jó” , az 
„igen kielégítő” vagy akár a „példás” jelzők mögött kevés a tartalom. 
Pedig legtöbb gyülekezetünkben van itt mit jelenteni a lelkésznek, s 
van mindig, ha szolgálatát úgy tekintette, hogy abba szervesen bele
illeszkedik a falvaink és városaink népének testi-lelki jólétéért vállalt 
és végzett tettrekész felelősség.

A jó lelkészi jelentés a többi felekezethez való viszonyt a valóság
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nak megfelelő árnyaltsággal mutatja be. Az itt egyébként igen lényeges 
személyi tényezőkön túl sem mindenütt jó a reformátusokhoz való vi
szony. Számos példája van a római katolikusokkal való szekuláris oku- 
menizmusnak a népünk jólétét szolgáló egy-egy helyi feladat megoldá
sában, sajnos még számosabb a ma sem szűnő reverzális-harcnak. A sza
badegyházakkal és szektákkal való kapcsolat pedig szinte annyiféle, 
ahány ilyen csoporttal ahány gyülekezetünk találkozik a már történelmi
nek tekinthető jelentős szabadegyházaktól egészen Jehova eszelős 
tanúiig.

Egyházi törvényünk lelkészi jelentéseket előíró mondatának máso
dik fele azt hangsúlyozza, hogy a lelkész beszámol a gyülekezet anyagi 
helyzetéről. Bizonyos, hogy nem szokott kimaradni ez a rész a lelkészi 
jelentésekből. De bizonyos az is, hogy a diakóniai szemlélet még nem 
eléggé koordinálja gyülekezeteink anyagi kérdésekben való gondolkozá
sát. Sok még itt a tennivalónk a szemlélet formálásában. Általánosak, s 
ki tagadja, jobb híján akárhányszor mást gondolva is dicséretesnek 
mondjuk híveink „maszekoló” gyülekezeti sovinizmusát: fő az, hogy mi 
meglegyünk valahogy. Bizony, ha talán elszigetelten is, előfordul (s nem 
bizonyos, hogy a lelkész ebben tehetetlen, néha még az sem, hogy ár
tatlan), hogy a helyi gyülekezet céljaira, napi kiadásaira, beruházásai
ra, épületei felújítására áldozathozatalig példásan adakozó híveink szűk
keblűén elzárkőzóvá válnak, ha a gyülekezet szűk falain túl levő célok 
támogatására kerül a sor.

A gyülekezet anyagi helyzetéről szóló beszámoló jelentés a lehető
ség szerint kerülje az abszolút számokat. Ezek taxatív felsorolása in
kább csak az amúgy Is bennfenteseknek mond valamit.  ̂Viszonyszámo
kat alkalmazzunk, százalékos egybevetéseket, az áldozatkészség akár na
pokra lebontását és egybevetését mindennapi kiadásainkkal.

Ha nem is minden évben, időnként célszerű sorra venni a bevételi 
és kiadási tételeket. Mert ha lelkészi jelentés első főrészéből nem hiá
nyozhatott az informatív jelleg, még kevésbé a másodikból. Az egyázi 
életben több-kevesebb rendszerességgel részt vevő közgyűlési tagjaink 
sorában is elég általános a tájékozatlanság a gyülekezet bevételei és 
kiadásai tekintetében.

Tartalmilag ezzel és nem szorosan a lelkészi jelentés problematiká
jával függ össze az a megfigyelés, hogy célszerű egyszer egy gyülekezeti 
alkalmat, pl. szeretetvendégséget az anyagi kérdéseknek szentelni. Ezen 
a gyülekezet valamely, a számok világában járatos laikusa, vagy akár az 
egyházmegyei számvevőszék egyik tagja szemléletes előadásban tárhatja 
a gyülekezet elé az egyházközségi háztartás alapvető tudnivalóit.

Vannak lelkészek, akik szívesen és sokat beszélnek az egyház anya
gi kérdéseiről. Mások szemérmesen vagy álszemérmesen hallgatnak. Bi
zonyos, hogy Megváltó Urunknak az egykori templomperselyt vigyázó 
tekintetét a ránk bízott anyagiakkal való mai szolgálatunk tényei sem 
kerülhetik el. ,

Azt szoktuk mondani és helyesen, hogy a jó igeh'irdető először min
dig magának prédikál. Így van ez a lelkészi jelentéssel is. Munkánk
nak a gyülekezettel való szembesítése előtt újra és újra meg kell kér
dezni magunktól, hogy legyőztük-e a pesszimizmus, a szűkkeblűség, a 
maradiság, az uralomvágy vagy a reménytelenség kísértését, hogy míg 
másoknak ezek ellenkezőjét prédikáljuk, magunk valamiképpen méltat
lanokká ne legyünk.

Ügy látszik, hogy egyházunk igehirdetési szolgálatából végleg ki
halóban van a piet-ista prédikációk egyik vadhajtása: a lelkész magán
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életének gyakori pertraktólása. De ennek fordítottja sem helyes. Jó, 
ha a jelentés esetleg befejező részében néhány rövid és őszinte mondat
tal utal a lelkész személyes gondjaira és örömeire, gyülekezeten kívüli 
szolgálataira, akár fáradságára vagy betegségére, családi életének lénye
ges változásaira is, de úgy, hogy e mondatokból igazán hiányozzék 
mind a hamis öndicséret, mind a hamis bűnbánat. Jó, ha ennél a né
hány igénytelen mondatnál Arany János szép epilógusára gondolunk: 
„Mely temérdek munka várt még. Mely kevés, amit beválték, félbe- 
szerbe. . . ” És még jobb, ha itt elfelejtjük a folytatást. Mert az így szól: 
„s hány reményem hagyott cserbe” .

Ha mindezek figyelembevételével készítjük el és terjesztjük elő lel- 
készi jelentéseinket, nemcsak hű krónikásai leszünk gyülekezetünk éle
tének, hanem segíteni is tudjuk tagjait abban, hogy hogyan lépjenek to
vább a diakónia útján.

Schreiner Vilmos



Az igehirdető műhelye
 

VÍZKERESZT ÜNNEPE 

1 Ján 2,7—11

A világosságnak fényleni kell a világban

Kétszeresen felbukkantja alapigénk a Krisztust úgy, mint a világ 
világosságát. A szeretet „új” parancsa, és egész életre, az élet minden 
területére szóló feladata Őbenne teljesedett be, marad igaz itt a földön, 
ő , mint a világ világossága töretlenül fénylik világunkban hogy szűn
jék, oszoljék a sötétség. Minél valóságosabban éli bele a világba népe 
a saját Krisztus-tapasztalatát — az áldozatos felebaráti szeretetben — 
annál ütemesebben oszlik a sötétség. Erre az utóbbira igen határozott 
parancsa van igénknek. Üzenete meghirdetéséhez azért lehet vezér
mondatunk: A világosságnak fényleni kell a világban!

1. Tehát a világban, mert Krisztusban itt ragyogott fel a világ vilá
gossága. Amit a Krisztusban kapott a világ — és nem az egyház —, az 
ma és mindig a világnak szól. Nagy ünnepeken, kis ünnepeken, mun
kaszüneti napokon, és — minden vitán felül — munkanapokon. Nem 
úgy igaz tehát, hogy az egyház általában vagy annak egyik ága, cso
portja kapott Krisztust, hogy azután megtartsa magának, esetleg némely
kor valamit juttasson belőle a „szegény” világnak. Fordítva van. Krisz
tus „előbb” volt a világ világossága. Az egyház éppen azért van, hogy 
legyen, aki tudhatja, tudja, legyen, akinek tudnia kell következetesen 
és folytonosan, hogy Krisztus egészen a világ világossága. Ezzel együtt 
azt is tudnia kell, hogy így igazán az övé is a Krisztus. Ez eleve sze
rénységre, alázatra és lerázhatatlan felelősségre inti az egész egyhá
zat, az evangélium népét is. Nem rajta állt igénk állítása: „már fénylik 
az igazi világosság” . De ő az első megajándákozottja. Az ő számára 
válhatott tapasztalattá Isten szeretetének valóságos „betörése” világunk
ba Krisztus személyében, istenségében, emberségében, minden munká
jában. Annak kell ezen örvendeznie, töretlen hálába kezdenie. Élni és 
járni a világosságban. Azzal a meggyőződéssel és bizonyossággal, hogy 
Isten a Krisztusban a legfontosabbat, a legsürgősebbet tárta fel, adta 
oda a világ, az ember számára. A teljes szeretetét. A bűnös, megítélt 
embernek irgalmát, a vigasztalannak vigasztalását, a halál remény
telen jegyeseinek az örök élet reménységét. Ezt a jóságát, ezt a szere
tetét nem koptathatja el a száguldó idő, nem temetheti el a változá
sok ütemes sora. Sőt, az egyéni vagy közösségi életünk gyógyíthatat
lannak és elviselhetetlennek jajgatott sebei sem tehetik semmivé. A 
haláltól elválaszthatatlan enyészet sem.

őbenne igaz, biztos a jövő, a beteljesedés. A beteljesedés felől 
gyógyulással, megoldással és vigasztalással tele a jelen. Az ilyen Krisz
tus-ismeretünk hordozza egyre teljesebb Isten-ismeretünket és válik 
önismeretünk, ember- és világismeretünk alapjává. Világossággá. Táv
latot ad könnyen beszűkülő élet- és világszemléletünknek.

2. A világosságnak valódi felebaráti szeretetben kell fénylenie. 
Ugyanezt mondjuk akkor is, amikor testvérszeretetet vagy embertársak 
iránti szeretetet emlegetünk. (Bár éppen itt utalok arra, hogy a fele
barát szó jelentése még gazdagabb, mint a sokat mondó testvér szóé
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és az embertárs kifejezésé. A felebarát szóban sikeresen tört át a sza
vakat, jelentéseket is pusztító századokon át a „feleim” kifejezés jó íze. 
A felebarát az a másik, a többiek, akik mind feleink, akik velünk 
együtt csak felek önmagukban, azaz nem elegek maguknak. Csak a 
másikkal, a többivel együtt lehetnek „egész” . Eredeti jelentésében há
rom összekötő szálat visz tovább a felebarát szó — és a világért sem 
féligbarátot jelent — : a vérségit, a hitbelit az egyfajta sorsban és fel
adatban osztozó embertestvérit.) A felebarát testvér is, embertárs is.

Krisztus világosságában csak úgy lehet egész emberi életet élni, 
ha szeretető elkötelezhet áldozatos felebaráti szeretetre. Nem lehet 
szeretetnek nevezni azt, amiből hiányoznak, amivel nem megajándé
kozottak és felkaroltak azok, akik „feleink”. A felebarát szó éppen 
azért szürkült meg, öregedett meg, mert a keresztyénség nem törölte 
le róla a port szeretetével. A szeretet nem tud mit kezdeni az elvont 
fogalmak töviskoszorújával de mindig áldás a nevükön nevezhető em
berekre nézve. A testvér, az embertárs sohasem veszhet el sem az 
„emberiség”, sem a „világ” szavak könnyen szóvirággá faszló általános 
pengetésében. A testvérek körülöttünk vannak a gyülekezetekben, a 
társadalomban, az intézményekben és néha ezeken kívül. Azok meg
nevezhető földrajzi helyen és országban élnek akkor is, ha sorsuk 
alig nevezhető életnek. Ha megszomorítottak, ha tehetetlenek, ha el
nyomottak, ha a gyógyítás lehetősége nélkül betegek, ha csonka a 
kenyerük, és a békéjük, ez önmagában is „csengetés” a keresztyének 
szívéért, és tettéért. Bennük feleink, felebarátaink, embertestvéreink 
csengetnek.

Szeretetünk gyakorlatisága, világosságot árasztó fénye csak akkor 
nem vész ködbe, ha azok is megnevezhetők, akikre irányul és az is 
megnevezhető, amivel feléjük mozdul a szeretet. Ha „feleink” valóban 
megtapasztalhatják bennünk feleiket, még pedig vígasztalára. Ilyesmi 
csakugyan nem létezhet áldozat nélkül. Csak az él és marad a világos
ságban, aki szereti testvérét és úgy követi Urát személyesen. Minden 
más elégtelen és csak az örökké időszerűtlen képmutatás hizlalása. Egér- 
út, pecsenyesütés, ugródeszka vagy ezek álcázása. Lényegében önzés, 
sötétség. — Pedig a világosságnak fénylenie kell!

3. Fényleni kell, hogy szűnjék, tűnjék a sötétség, az, ami botrányos 
és botrány. Az alapigénkben szereplő és igen hangsúlyos „skandalum” 
bizony nem házi., utcai, kocsmai és ezekhez hasonló randalírozás. Ke
resztyének botrányáról és botránykoztatásáról van itt szó. Olyan maga
tartásról, amelyikből kiveszett a szeretet és helyére lépett az ártani, 
harapni, buktatni, ejteni és elejteni kész gyűlölet. Az pedig, mindig 
alkalomra les. Annál is inkább, mert ez az indulat mindig gyáva a 
világoson, csak a rejtőkében éled, azaz a sötétség leple alatt. Aki 
keresztyén létére adós marad folytonosan mind azzal, amit csak a sze
retet törleszthet a felebarátok javára, hetykén és önző módon már két 
lábbal rajt lépdel a botrány és botránkoztatás ítéletes útján. Ott már 
nyoma sincs annak a józanságnak, amelyik mindig tudja hova lép és 
merre tart, miért lép és mivel tart azokhoz, akik testvérré, társra 
éheznek és várnak. Ez az ítélet alá kergető hiány és pokoli útravaló 
az, amit igénk sötétségnek és vakságnak nevez.

Azért olyan időszerűen friss igénk sürgetése: a világosságnak fény- 
leni kell, a sötétségnek, vakságnak, a botrányos botrányoknak pedig 
szűnni és tűnni kell. Kell és lehet! Bizony nem elég, ha Krisztus neve 
előkerül ismételten az egyházban. Nem elég, hogy van kereszténység 
a földön. Nem elég, hogy így vagy úgy egyenesbe jöjjenek a „háztartá
sok” , hogy ne dőljenek össze az épületek. Mind ez egyenként és együtt
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is azért van, hogy a világosság ragyogjon, hogy szűnjék a sötét és a 
botrány. Kell, mert ez az óhaja annak, akikhez tartozunk és akinek a 
nevét viseljük. Kell, mert erre van szükség. Lehet is, mert belépett 
és itt maradt a világban Isten szeretete, mert a világosság már régóta 
fénylik. Lehet, mert az alkalom adva van, a szükség meg sürget.

Az alkalmat, a szükséget sokszor fogalmazza meg a költők zsenia
litása pengeélesen, talpraesetten. Érdemes figyelni rá. A világ világos
ságának meghirdetése azonban, és a világosságban járás szorgalmazása, 
tehát az, hogy fényljék a világosság a világban, első renden az igehir
detők dolga. Azután mindazoké, akik Őróla neveztetnek, akik nem 
szűntek meg Őhozzá tartozni és nincs is ilyen szándékuk.

A szeretet-gyűlölet jánosi éle és élessége egyáltalán nem túlzás. 
Csak merész valóságlátás kell ahhoz, hogy a szeretettel eltűnni, a hiá
nyával pedig talpra ugrani lássuk a gyűlöletet. Itt még csak nem is 
arról van szó, hogy embere válogatja. Különbség legfeljebb a kivitelben 
van. A származás a köntös, a poszt méltósága vagy hatalma mit sem 
változtat a lényegen. A szeretet helyére tolakodó gyűlölet ejt és buktat 
magas szinten csak úgy, mint a „földszinten”. A szeretet pedig éltet, 
Krisztust, Istent osztogat. Világosságban jár és arra tart, amerre az 
Úr, amerre van a cél, a beteljesedés. Krisztus felől és a valóságos 
mindennapi élet felől egyaránt halaszthatatlan, hogy fényljék a világos
ság. Annak fényleni kell. Népe üdvére, a világ üdvére, a Krisztus di
csőségére.

Szabó Gyula

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Ef 5,11—14

Isten dicsősége — a mi életünkben.

A vasárnap vezérgondolata Isten dicsőségét helyezi a középpontba. 
Nem azt a dicsőséget, amély az emberi élettől függetlenül is létezik, ha
nem azt, amely Jézus Krisztus által szoros kapcsolatban áll életünkkel, 
gyümölcstermő, világosságot árasztó vagy terméketlen és sötétséget tük
röző életünkkel.

Álmában az ember hamis tájakra téved, megtévesztő erőkkel hős- 
ködik, mesébe illő célok után fut. Ébredéskor mindezt csalódás követi, 
mert rá kell ébrednie a valóságra, köznapi tájaira, korlátozott erejére, 
egyszerűbb céljaira. Álomvilágban élni terméketlen és értelmetlen dolog. 
Ugyanez vonatkozik a költő szavai szerint az ábrándozásra is, amely „az 
élet megrontója, mely kanosaiul festétt egekbe néz” . A keresztyén em
bernek mindig a valóság talaján kell állnia, saját életét is, de a kör
nyező világ életét is valószerűen és helyesen megítélnie, hogy méltó 
legyen nevére, hogy rajta és általa felragyoghasson az a Krisztus, aki 
az életet a maga valóságában vállalta és komolyan vette, hogy segíthes
sen az embernek.

Isten dicsősége tehát akkor lesz láthatóvá közöttünk, ha felserkenve 
mindenféle álmodozásból és ködösítésből az élet valóságait és Krisztus 
valóságát tudjuk látni és láttatni.

1. A terméketlenség (más fordítások szerint gyümölcstelenség, med
dőség) lelepleződik. Többször adott hírt az újság olyan japán katonákról,
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akik évtizedekkel a második világháború befejezése után is dzsungelek- 
ben rejtőzködve várták az újabb hadi parancsokat és a maguk részéről 
„folytatták a háborút”. Amikor azután előkerültek, igazi hősöknek hitték 
magukat, pedig csak megszállott és értelmetlenségbe fulladó áldozatai 
voltak a háborús lelkületnek.

Sajnos azonban ennél sokkal egyszerűbb és mindennaposabb példái 
is vannak a sötétség és terméketlenség összefüggésének. Hány mai ember 
életét bénítja meg a harag és gyűlölködés, a vélt sérelmek és féltékeny
ség, a szűk látókörűség és hamis elképzelések, várakozások sötétsége?! 
Lehet itt az esztelen faji gyűlölködésre gondolni, de az egy-egy családon 
belül kialakuló és néha nemzedékről nemzedékre öröklődő ellentétekre is. 
Lehet politikai szűklátókörűségre, kákán is csomót keresésre, mindent 
feketének ítélésre is gondolni, de azokra a munkahelyi irigykedésekre és 
féltékenykedésekre is, amelyeknek kárát az emberi lélek mételyezettségén 
túl maga a munka minősége s így az egész társadalom látja. A maga 
gyülekezetében prédikáló lelkész említhet itt olyan helyi problémákat is, 
amelyek gátolják a jobb munkát, akár a templomlátogatottságra, akár a 
gyülekezeti tagok magánéletére gondolunk. Ahol valamilyen sötétség üli 
meg az ember lelkét, ott csökken a gyümölcstermés, romlik mindennek az 
értéke és minősége. Ha nem lenne Krisztusunk, ha nem az lenne a fel
adatunk, hogy evangéliumot hirdessünk és abban a megújulás lehetőségét, 
akkor sokszor nagyon lehangoló lenne a szolgálatunk, hiszen a gyüleke
zetét jól ismerő lelkész sok ilyen homályt és terméketlenséget lát. Akkor 
a másik szó, a „meddőség”, amelytől a bibliai kor embere annyira félt, 
fejezné ki jobban Pál íapostol óvását. Mivel azonban van Krisztusunk, aki 
jó vincellérként megöntözi és megtrágyázza a rá bízott fügefát, ezért ne
künk is derűlátóknak kell lennünk és nem szabad belefáradnunk a sö
tétség ellen vívott harcba, a terméketlen, öncélú keresztyén élet megíté
lésében, az előítéletek elleni figyelmeztetésben és a rejtett, vagy nyil
vánvaló bűnök, lelkiismeretlenségek, felelőtlenségek felfedésében.

2. Világosságra vitt cselekedetekkel élni. Hetekkel ezelőtt különös kí
sérletnek lehettek tanúi a televízió nézői: egy megrendezett helyzetben 
(öreg trafikos néni hírt kap öttalálatos lottó nyereményéről) rejtett ka
merákkal figyelték azok reagálásait és viselkedését, akik a kísérletről 
mit sem tudva beléptek a trafikba és tanúi lettek az eseménynek, majd 
magukra maradtak pár percre. A műsor sok kritikát kapott, amelyben 
súlyos visszaélésnek minősítették a rejtett kamerákkal való munkát. Pál 
apostol is megerősíti azt, hogy a titokban tett dolgokról beszélni is szé
gyen, de hozzáteszi, hogy a világosság mindent nyilvánvalóvá tesz.

Valamikor azt mondták, hogy a lelkészlakások falai üvegből vannak 
és ami ott történik, annak híre megy hamar. Azt hiszem, bátran kiter
jeszthetjük ezt a mondást általában a keresztyén emberek életére. Csa
ládban, munkahelyen, társadalomban számolnunk kell azzal, hogy éle
tünket látják és megítélik a körülöttünk élők. A mi társadalmunkban 
nem kell titokban tartani senkinek sem hitét, sem hitetlenségét. Nem 
kell bújkálva templomba menni és nem lehet senkit megszólni azért, 
mert nem jár templomba. A nyíltság és becsületesség az, amit mindenki 
megbecsül. De ez nemcsak szavakra és hitvallásokra, hanem 'a minden
napi élet folytatására is vonatkozik! Nem lehet Istenre hivatkozni és em
bertelenül élni! Nem lehet Krisztus példáját felhozni és közben rosszul, 
felelőtlenül dolgozni, haszontalan tagként élni a közösségben. Tudjuk, 
hogy az élet, a termékenység, a gyümölcstermés fény és világosság nélkül 
elképzelhetetlen. Isten azonban ad világosságot! A természet világában is, 
az emberi szívekbe is. Lehet, hogy a televízió rejtett kamerái nem helye-
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selhetők az ember méltóságára és szabadságára hivatkozással, de a ke
resztyén embernek mégis úgy kell élnie, hogy rejtett kamerák áltat nyil
vánvalóvá lesz egész élete, Isten előtt is, de cselekedetei és bizonyságtétele 
által emberek előtt is. Ez bizony nagy felelősség.

3. Jézus Krisztusban felragyog a világosság, megtermékenyül az élet. 
Istennek még a „legyen világosság!” szavánál is nagyobb csodája és aján
déka az, amit Jézus Krisztusban adott. Hiszen ő emberi szavakkal szólt, 
emberi életet élt, ember számára mutatta meg Isten arcát és tette megkö
zelíthetővé irgalmát. Nincs az a filozófiai vagy életből merített pesszi
mizmus, nincs az az emberből való kiábrándultság, amely Jézus Krisztus 
személyének, tanításának és életfolytatásának láttán és helyes megértése 
esetén ne oldódna és változna jó reménységgé, az emberi élet gyümölcs- 
termő erejében való meggyőződéssé. Ehhez azonban „fel kell ébrednünk” 
mindenféle álomból, közönyösségből, tehetetlenségi érzésből és mindenek
előtt a bűn sötétségéből. Jézus Krisztusban a bűnbocsánat fénye is és az 
új élet világossága is megjelent. Aki őt megismeri és követni akarja, nem 
járhat többé a sötétségben. Ez kell, hogy igehirdetésünket gyakorlativá, 
használhatóvá, jó cselekvésre buzdítóvó tegye. A mai ember ébren akar 
lenni, élni akar mindazzal, amit Isten éppen ebben a korban tett nyilván
valóvá. Közösségi élet és technikai fejlődés, békemunka és társadalmunk 
jó célkitűzései, gyülekezeteink diakóniai lelkületének erősítése és gyakor
lativá tétele mind ide tartoznak.

Isten dicsősége létezik az emberi életen kívül is. A mi számunkra 
azonban az a döntő, ami életünkkel és földünkkel összefügg. Istennek 
tehát ezt a dicsőségét kell észrevennünk és a Jézusban kapott világosság
gal megélnünk.

Szirmai Zoltán

VlZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP 

Zsid 13,20—21 

Isten akarata

A hivő embernek állandó és egzisztenciális kérdése az, hogy mi az 
Isten akarata. A Zsidókhoz írt levél szerzője olyannak ír Isten akaratá
nak teljesítéséről, akik között a gyülekezetben nem volt teljes a békes
ség, talán magával a levél küldőjével sem értettek egyet mindenben. 
Vita és saját igazának bizonygatása helyett Isten akaratának teljesítésé
re inti a gyülekezetét, és azért imádkozik, hogy Isten akarata megvaló
sulhasson közöttük. Ezen a ponton lesz időszerű a textus mai igehirde- 
tőkijek és mai gyülekezetnek egyaránt. Néhány aktuális választ kell 
meghallanunk arra az örök kérdésre, hogy mi az Isten akarata.

1. Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy mi nem az Isten 
akarata. Gyászolókat, betegeket, más szenvedésben levőket szoktak 
egyesek így vigasztalni: „Nyugodjatok meg Isten akaratában.” Mintha a 
baj, a rossz, a szenvedés lenne az Isten akarata. Ez hamis beállítás. Isten 
nem akarja az ember szenvedését, hanem örömét és megelégedését. 
A bajban pedig nem tehetetlenségünk igazolását és átvállalását akarja, 
hanem éltető vigasztalást nyújt. Ugyancsak téves az a „hivő” álláspont, 
hogy amit nem tudunk megmagyarázni, ami előtt értetlenül, csodálkozva
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állunk, az az Isten akarata. Volt idő, amikor az ilyen álláspont meg
kötötte a legkiválóbb tudósok kutató munkáját, s gátolta a tudományt. 
Ma is találkozunk „csodákban” — tehát nem Istenben — hivő embe
rekkel, akik naivitásukkal éppen a legnagyobb csodából, Isten bűnbo
csátó szeretetéből zárják ki önmagukat. A legveszedelmesebb félreérté
se, de úgy is mondhatjuk: félremagyarázása Isten akaratának azonban 
az, ha az ember a saját akaratát nevezi ki Isten akaratának. Amikor 
gyilkos fegyvereket áldottak meg Isten nevével, vagy nyomort, ember
telenséget akartak, vagy akarnak igazolni „isteni rend, szükségesség” cí
mén, akkor a leggaládabb visszaélés történik Isten akaratával. Kisebb 
mértékben, de az érintetteknek nem kisebb szomorúságot okozva nyil
vánul meg ez az embertelen magatartás a mindennapi életben is ott, 
ahol Isten nevében — szeretet és szolgálat helyett — uralkodni akar 
egyik ember a másikon. — Előfordul a mi gyülekezeteinkben is, hogy 
egyesek hajlamosak Isten akaratának félreértésére és félremagyarázá
sára. Itt az alkalom és a lehetőség arra, hogy az igehirdetésben is 
hangot kapjon, hogy mi nem az Isten akarata.

2. A negatívumok tisztázása után, Isten kijelentett akaratának kü
lönböző területei közül a békesség kívánkozik az első helyre. A levél 
írója áldó imádságát így kezdi: „A békesség Istene. . . ” Békétlen embe
reknek azt akarta hangsúlyozni, hogy Isten akaratával ellenkezik a 
békétlenség. Isten békíteni akar, békességet vár és ajándékoz, mert ő 
maga a békesség Istene. A szó mögött igen gazdag a jelentés-tartalom. 
Elkezdve attól, hogy Isten a szívben az indulatban akarja megindítani bé
kítő munkáját, egészen addig, hogy a népek között béke legyen a föl
dön, a mennyben pedig örök békesség legyen osztályrésze a megváltot- 
taknak. A gyülekezet tagjainak tehát ott kell megkezdeniük Isten aka
ratának a teljesítését, hogy az alapnál, a kiinduló pontnál, a szívben bé- 
külnek meg Istennel és emberekkel. Karácsonyra visszatekintve, de 
már böjtre is előre nézve, látnunk kell, hogy Isten mindent megtett en
nek a békességnek az érdekében azáltal, hogy hogy Jézus Krisztust adta 
a világnak. Az ő erejével meg kell valósítanunk a békességet az ő népe 
körében, a gyülekezetben, hogy templomba járó és imádkozó gyülekezeti 
tagok és Istent hivatalból szolgáló és hirdető papok békétlen életfolyta
tásukkal ne legyenek gyalázatára a „békesség Istenének” . Ugyancsak el
sőrendű feladatunk, hogy a világ békéjéért is mindent megtegyünk. 
„Helsinki után” sem szabad hamis illúziókat táplálnunk, mintha nem 
lenne immár semmi tennivalónk. A sokféle lehetőségből most hadd áll
jon itt példának csak egy. A háborút csak történelemből vagy izgalmas 
tévéfilmekből ismerő fiataljaink közül némelyek hajlamosak arra, hogy 
túlságosan természetesnek tartsák azt, hogy békében élhetnek, tanul
hatnak stb. Mintha nem éreznék át teljes mélységében, hogy ma is 
szükséges éberen őrködnünk azon, hogy a háború réme soha többé ne 
rettegtethessen bennünket. Ha ilyen magatartással találkozunk — mi 
idősebbek, akik tapasztalatból tudjuk, hogy mi a háború — magyaráza
tok és érvelések helyett (vagy mellett!) mondjuk el néhány személyes 
élményünket a háború borzalmairól. Talán így is tehetünk valamit a 
béke érdekében.

3. Isten békeakarata nem öncélú. Az ember érdekében történik. így 
is fogalmazhatjuk: Isten az élet. Akaratával ellenkezik a halál. Ezért 
„hozta ki a halálból a juhok nagy pásztorát” , hogy az élő Jézus legyen 
akaratának hordozója, hirdetője. Újra és újra tapasztaljuk, hogy csak 
úgy van életünk, ha van éltetőnk, hogy csak akkor lehet valóban életnek 
nevezni az életünket, ha annak van igazi tartalma, célja, menedéke,
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eredménye stb. Mindezt Jézus úgy végzi, hogy Pásztorunkká lett, tehát 
vezeti, védi és gondját viseli életünknek. A pásztor nem egy juhot, ha
nem a nyájat pászitorolja, élteti. Földi éltünk örömei, eredményei, fel
adatai, de gondjai is egymásra utalnak bennünket embertársainkkal. Eb
ből adódó szolgálatunkat annál inkább látjuk, minél inkább meggyő
ződésünk, hogy Jézus Krisztus azért támadott fel a halálból, hogy győz
zön a halálon, tehát éltessen az örökéletre. Az örökélet örömével és re
ménységével még hálásabban tudunk embertársainknak szolgálni. Szük
séges újra és újra rámutatnunk arra, hogy az örök élet nem csupán 
a halál után való élet formája, hanem földi életünket, életvitelünket, 
munkánkat és szolgálatunkat erővel megtöltő reménység. Akinek nem 
így valóság, annak képmutatóvá vagy tétlenné válik az élete, vagy a 
szekták szintjére süllyedve rajongássá válik Istennel való kapcsolata. He
lyes útra vezet bennünket ezen a téren is az az alapigazságunk, hogy 
a szeretettel való szolgálat lehet az egyetlen, Istennek tetsző, keresztény 
életforma. Ahogy Krisztusnak is ez a szolgálat volt az élete a Földön, 
feltámadásával pedig az erőforrást is megteremtette azoknak, akik a 
szolgálatban követni akarják.

4. Isten akaratát összegezve „minden jó”-nak nevezi annak teljesí
tését a levél írója. A „minden jó" az Ótestamentum népe számára a tíz- 
parancsolatban, a törvényben volt megadva. A törvény foglalta rendszer
be és fogalmazta meg Istennek az emberrel való akaratát. Sajnos a sók 
szabály végül is nem megmutatta, hanem elrejtette ezt. Az Üjtestamen- 
tum Jézus Krisztusban találta meg Isten akaratának teljesülését, hiszen 
ő született és halt meg azért, hogy „minden ember üdvözüljön” . Jézus 
Krisztus törvénybetöltése azonban nem válaszolta és válaszolja meg a 
mindennapi élet sokszor gyötrő kérdését: abban az élethelyzetben, 
amelyben éppen vagyunk, döntéseink előtt stb. mi az Isten akarata. 
Mindig újra meg kell vívnunk a harcot és könyörögnünk Isten aka
ratáról való megbizonyosodásunkért. A magabiztos kijelentések Isten 
akaratának világos és azonnali felismeréséről és teljesítéséről méltán 
gyanúsak előttünk. Mégsem megfoghatatlan és ködbe vesző az Isten 
akarata, sőt egészen egyszerű: „minden jó” . A szenvedés enyhítése, a 
bűnbocsánat hirdetése és az üdvösség Uráról szóló bizonyságtétel mind 
— „jó” . Ahogy Jézus tette annakidején és cselekszi ma is. Cselekvője 
Isten akaratának, ez az örök szövetség, amelyet Istennel kötött. De pél
dánk is Isten akaratának cselekvésében, hiszen nem egyszer bíztatta ta- 
tanítványait pl. arra, hogy „ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek 
fi is egymást” ! (Jn 15,12). Sőt az erőt is ő adja a „minden jó” -ra, vagyis 
akaratateljesítésére, amit külön is hangsúlyoz mai textusunk.

5. Istennek az is akarata, hogy képesek legyünk akaratának teljesí
tésére. Tehát nem mindegy, hogy milyen módon teljesül akarata. Vég
telen a lehetősége, hogy terveit, szándékait megvalósítsa, van rá ereje 
és hatalma is. De Isten az embertől várja akarata teljesítését. Az Isten
nek engedelmeskedni akaró ember igyekszik megismerni Isten paran
csát, s minél jobban megismeri, annál inkább érzi saját kicsinységét, a 
rá váró feladat nagyságát és terhét. Ezért marad azután igen sokszor 
csak vágy; jó lenne Isten akaratának érvényesülését látni a magunk és 
mások életében. Istennek nem ez a hiábavaló sóvárgás az akarata. Er
ről volt meggyőződve a levél írója is, ezért imádkozott így: „Tegyen 
készségessé titeket. . .  akaratának teljesítésére.’’ Tanítson minket is 
könyörgő imádságra Isten akaratának teljesüléséért, s erősítse meggyő
ződésünket és hitünket, hogy Istennek valóban van hatalma arra, hogy 
„munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte” . Így akar felhasználni ben
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nünket akarata szószólóiul és cselekvőiül gyülekezetünk, népünk és 
társadalmunk életében. Nem magunkra hagyottan, erőtlenül, hanem a 
„Jézus Krisztus által”.

Félelmes érzés arra gondolnunk, hogy a szent Isten akaratának cse
lekvői kell, hogy legyünk. Ugyanakkor lenyűgöző öröm és lehetőség: 
Isten alkalmassá tesz a neki való engedelmességre. Luther mindezt így 
foglalta össze: „Félnünk... és szeretnünk kell tehát őt és bíznunk ben
ne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.”

Bárány Gyula

VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP 
1 Jn 3,10—12 

Szeretet és igazság
Úgy tűnik olykor, hogy a szeretet és az igazság szembenáll egy

mással. Ha Isten bűnt gyűlölő igazsága érvényesülne, emberi menthe- 
tetlenségünket szigorúan mért igazsággal megítélné, csak a kárhozat 
lenne számunkra az egyetlen reális lehetőség. Mivel szeret, ezért nem 
alkalmazza következetesen az igazságát velünk szemben. Csakhogy 
Isten igazsága nem emberi mértékkel mérhető bírói, osztó igazság. Isten 
igazsága nem elítélő, hanem igazzá tevő, megigazító igazság. Jézusban 
Istennek ez az igazsága lett nyilvánvalóvá a Földön. Ennek az igaz
ságnak pedig éppen döntő tényezője Istennek a szeretete. Az evan
gélium központi üzenete: „úgy szerette Isten a világot”. Isten szere
tete nélkül sohasem érthetjük meg Isten igazságát, az evangélium igaz
ságát, Szeretet és igazság tehát nem egymással feszültségben álló, egy
mást gyengítő vagy semlegesítő, esetleg kizáró tényezők, hanem egymás 
nélkül igazán elképzelhetetlen valóságok. Itt a földön, egészen az íté
letig, megigazít, mentő szeretettel közelít hozzánk Isten igazsága Jézus 
Krisztusban.

Nem filozófiai, vagy természettudományos, emberektől független 
objektív igazságról van itt tehát szó, hanem Isten és az ember, vala
mint ember és ember közötti kapcsolatokat helyrehozó, rendbehozó, 
helyes viszonyulást létrehozó igazságról. Ebben az értelemben el lehet 
mondani, hogy nincsen igazság szeretet nélkül, a szeretetnek pedig 
mindig valóságos igazságtartalma van Istennél. De az emberek között 
is.

Az igaz ember, igazságot cselekvő ember szeretetben járó ember. 
Például igazi hazafi, a hazájáért igazán cselekvő ember csak hazaszerető 
ember lehet. Elképzelhetetlen az anyagi javak igazságos elosztásáért, 
az elnyomott népek igazságáért, politikai és társadalmi igazságért har
colni a világon anélkül, hogy szeretnénk azt az embert, akiért ez a 
harc folyik. A szeretet kötelez el minden igaz ügyért, és csak az tesz 
képessé tiszta és önzetlen áldozatra.

Jézust Isten szeretete küldte a világba, a világért, azzal a céllal, 
hogy megigazítsa az embert. Ennek azonban féloldalas magyarázata az, 
hogy Isten az egyébként nem igaz embert Jézusért — igaznak fogadja 
el, úgy tesz, mintha a bűnös ember igaz lenne. Kétségtelenül igaz ez, 
de az igazságnak csak az egyik fele. A másik fele az igazságnak az, 
hogy Isten nemcsak úgy tesz, mintha a bűnös ember igaz lenne, hanem
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a valóságban, földi, emberi viszonylataiban mássá, igazzá akarja tenni. 
Konkrét esetekben, konkrét helyzetekben, valóságos ügyekben és fel
adatokban, viszonylatokban és kapcsolatokban akarja feddhetetlenné, 
igazzá tenni. Gondolkodásában, az embertársához, vagy az anyagiakhoz 
való viszonyában és minden egyéb evilági dolgában is meg akarja 
igazítani. Helyére akarja billenteni, korrigálni akarja azt, ami elrom
lott. Hiszen megigazítani azt kell, ami elromlott, javításra, korrekcióra 
szorul.

Űrhajók olykor — valamilyen okból — letérnek a kijelölt pályáról. 
Ilyenkor pályamódosítást, kiigazítást hajtanak végre rajtuk, az irányító 
központból. A megigazító Isten elrontott emberi életpályák szeretetből 
való helyreigazítását végzi. De elrontott közösségek emberi kapcsolatok, 
sőt társadalmi és gazdasági struktúrák kiigazítása is a célja. Ha Isten
nek szívügye, hogy az egyes embert megigazítsa — helyes kapcsolatra 
vezesse Istennel, önmagával és az őt körülvevő anyagi, szellemi és 
embervilággal — mennyivel inkább fontos neki az hogy embermilliókra 
hatással levő társadalmi, politikai és katonai struktúrák is módosul
janak, igazságos módon változzanak, vagy pedig mindenestől megszűn
jenek, amennyiben igazságtalan, agresszív, elnyomó törekvések irányít
ják őket. Igazságos jó rendet akar az emberek között és ahol ez nincs, 
ott igenis azt akarja, hogy legyen!

Így válik számunkra élővé, maivá, fontossá és iránymutatóvá a 
bibliai megigazulás tanítása, ha nem szorosan vett lelki síkon és csak 
a túlvilágra nézve értelmezzük, hanem belátjuk, hogy az ember evilági, 
mindennapi, közösségi életével kapcsolatban levő, az evangélium leg
mélyéből jövő, konkrét életformáló üzenet. Átfogja a munkához való 
viszonytól kezdve a házastársi hűséges kapcsolaton át egészen a poli
tikai gondolkodásig az egész életet, konkrét útmutatással arra, hogy 
miben hol és hogyan kell konkrét változásnak történni, feltárja hol 
hibás a gondolkodás, az életvitel és a viszonyulás és arra is fényt derít, 
mi a megoldás. Ahol ez nem következik be, ott a megigazulás tanítása 
csak kegyes malaszt, lelkiismeretaltató önámítás, jó ürügy arra, hogy 
vétkezzünk bátran.

Isten megigazító szeretete krisztusi lelkületűvé, tehát a felebarát 
szeretetére és szolgálatára formál át. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten 
a felebarát számára, annak javára és szolgálatára igazít meg. A meg- 
igazult ember üdvözül, de megigazultságát itt a földön a felebarátért 
végzett — Istentől rendelt és tanult — szolgálatban éli meg. Üdvös
ségünk kérdésévé teszi Isten — megigazító kegyelme által — a fele
baráthoz való viszonyunkat, helyes, önzetlen szeretettel végzett szol
gálatunkat, vagy igaztalan, szeretetlen életünket.

Az igazságtalanságnak mindig áldozatai vannak. Az egyéni és tár
sadalmi, gazdasági, politikai igazságtalanságoknak egyaránt. Szenvedés, 
baj, testi, lelki, szellemi nyomorúság, alultápláltság, diszkrimináció az 
igazságtalanság következménye, ezerféle tünetben és formában. Isten 
megigazító kegyelme éppen azt célozza, hogy egyik ember ne legyen 
a másik igazságtalanságának az áldozata. Megigazultnak lenni tehát 
annyi: szavaim, tetteim, életvitelem, gondolkodásom, meggyőződésem — 
bűnös, szeretetlen és igaztalan voltuk miatt — ne szedjenek áldozatot 
az emberek között. Ez pedig egyedül a szolgálat vállalása és élése által 
lehetséges. A diakóniai létformában jut egyedül kifejezésre az igazság 
és a szeretet. A Jézus Diakonosz így hozta Isten igazságát és szeretetét 
a földre. A szolgálat létformája nem egyik, az Istentől adott, vagy jóvá
hagyott sokféle különböző lehetséges életforma közül, hanem az egyet
len. Nincs más, amit Isten még elfogadna.
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A szeretetlen járó, a felebarát és az embervilág javára megigazított 
élet gyümölcsei jelek arra, hogy valóban Isten gyermekei, tehát az ő 
szeretetéből és a felebarát szeretetére megújult emberek vagyunk. A 
szolgáló szeretet az igazi Istenhez tartozás ismertető jele. E nélkül 
hiábailó minden jel. Nem bizonyítják az Istenhez tartozást sem a val
lásos külsőségek sem a kegyes elkülönültség, sem a szertartások, sem 
az imádság, sem a bibliázás, ha nem kísérik a szolgáló élet gyümölcsei. 
Ezek hiánya János apostol szerint egyenesen ördögi, sátáni vonás. 
Nagyon világos beszéd. Keresztülhúzza azt a gondolkodást, mely sze
rint nem vállalom ugyan a diakóniát, sem elvében, mint teológiát, sem 
a gyakorlatában, mint életvitelt, de mégis Istennek hűséges gyermeke 
vagyok, mert hiszen hiszek Jézusban és ezért ő megigazultnak tekint.

Ábel és Kain történetére való utalás azt húzza alá, hogy a két 
testvér beállítottságát, gondolkodását a cselekedeteik tükrözték. Mózes 
első könyve nem sokat mond el Ábelről és Káinról, viselt dolgaikról, 
sem arról, hogy Ábel áldozata mivel nyerte el Isten figyelmét, Káiné 
pedig miért nem. Azt azonban világosan kifejezi, hogy „emelt fővel 
járni” csak a jó cselekvésével lehet, különben a bűn martalékává lesz. 
A bűnt elkövető egyúttal a bűne áldozatává is lesz, a bűn uralma alá 
kerül. Kain ezt a figyelmeztetést nem értette meg vagy nem vette 
komolyan, hogy egyedül a jó cselekvése őrizheti meg kettejük közös
ségét a katasztrófától. Mivel nem ehhez igazította az életét, gyilkos 
lett, de maga is elbukott. Visszavetítve Ábel és Kain történetét a jánosi 
igébe arra a következtetésre jutunk, hogy az igazság és szeretet cse
lekvésének hiánya kaini tettekig elmenő következményekkel jár.

Baranyai Tamás

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Csel 26,9—20

Napnál is világosabb Krisztus dicsősége

Már két éve raboskodott Pál a cézáreai börtönben, amikor Félix 
helytartót felváltotta Fesztusz. Hivatalbaállása elején tisztelgő látoga
tást tesz nála Heródes király és közösen hallgatják ki Pált. Fogsága 
alatt az apostol csak leveleket írhatott szeretett gyülekezeteinek, most 
azonban itt a szólás! alkalma, amikor végre bírái között ott van a zsidó 
Heródes, aki el tud igazodni a Pál és vádolói között folyó vallási vi
tán. Azon, hogy a messiási remény össze is kötötte, de szembe is állí
totta Pált a farizeusokkal. Összekötötte, mert egyformán nagyrabecsül- 
ték a messiási próféciákat, de szembe is fordultak egymással, mert Pál 
azt vallotta, hogy a Messiás a megfeszített és feltámadott Jézus. A da
maszkuszi úton a napnál is világosabb fényben megjelent a megdicsőült 
Jézus, őt magát is megragadta és szolgálatába állította.

Vízkereszt ünnepkörének végén vagyunk, az elmúlt vasárnapokon oly 
sokszor „öltöztünk fénybe”, hallottunk Jézus dicsőségéről és íme textu
sunk elmondja, hogy mindez nem liturgikus énekvers és nem agendai 
téma csupán, hanem nyilvánvaló történeti esemény, hogy Jézus kira
gad egy embert a sátán hatalmából azért, hogy ő meg mások szemét 
nyissa meg és vezessen a sötétségből világosságra.
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1. A damaszkuszi úton történt mindez nagy nyilvánosság előtt. Da
maszkusz földünk legrégibb városa. Keresztyén szempontból is nagyon 
értékes volt mindaz amit Chrudinák A. erről a városról egy Tv-riport- 
ban elmondott. A damaszkuszi út nagyszerű kulturális emlékekhez ve
zet, ezért kedvelt turistaút, ősi kereskedelmi út és talán még ősibb ha- 
diút. Nemcsak a babiloni hadak vonultak rajta, napjainkban is tankok 
dübörögnek ott, mert a cédrusok Libanonjában iszonyatos polgárhá
ború dúl. Jézus is ott volt és ott van az úton ahol az emberek egy
másra rohannak, ahol üzletelnek, szórakoznak, hogy megragadja őket, 
átformálja őket, továbbindítsa őket, de most már új életre. Jézus nem 
szorul le az útról & azt akarja, hogy a keresztyén is „Homo viator” le
gyen, aki nem valamilyen zugban, elvonultságban képviseli a Feltáma- 
dottat, hanem ott, ahol áramlik az élet és vele együtt az öröm és bá
nat, a szeretet és gyűlölet, a felelősség és felelőtlenség.

2. Azért támadt a napnál is ragyogóbb fény, hogy Saul megtérjen. 
A gyülekezetei nem kell olyasmivel traktálni amint azt egy prédiká
cióban olvasom: „Megmagyarázhatatlan titok, hogy Saul éppen a leg
szelídebb tanítónak, Gamálielnek volt a tanítványa és mégis minden 
farizeuson túltett amikor öldökléstől lihegve üldözte a keresztyéneket” . 
Inkább azon kell csodálkoznunk, hogy amikor Jézus megnyitotta sze
meit, milyen őszintén ítélte el bűneit, kíméletlen nyíltsággal vallotta 
meg azokat szóban, és írásban. Beismerte, hogy nagyon hamis vallásos
sága volt, mert abba minden belefért: védtelenek üldözése, családok 
szétszórása, legyilkolásuk igenlése, annak élvezése amikor ki tudta csi
karni áldozataiból azt, hogy káromolják az Urat akit előbb még imád
tak. Hogy lehetett Isten nevében és nevével ilyen embertelen. Ez fájt 
Pálnak, ezt utálta meg önmagában amikor Jézus elállta útját és föld- 
hözverte őt. Mi minden fér meg bennünk is, akik Istenhez tartozónak 
valljuk magunkat! Igénk odaállít Pál mellé, hogy vele együtt tudjuk 
megvallani és megbánni bűneinket.

3. Ragyogó fény hull Jézusra, a bűnösök barátjára. Pál úgy tesz 
bizonyságot, hogy abban minden dicsőség Jézusé, egyedül a Feltáma
dott nő naggyá. Nagysága nemcsak abban van, hogy porba tudta aláz
ni ellenségét, hanem méginkább abban, ahogyan fel tudta emelni, lábra 
tudta állítani és szolgálatába tudta vonni őt. Abban az időben az volt 
a természetes, hogy a legyőzött a „vae victis” ordítását hallotta az aré
nában. Igaz, semmit se fordított le azóta is szívesebben minden nemze
dék és minden nép a maga nyelvére mint éppen ezt. Jézus azonban a 
damaszkuszi úton nem tagadta meg magát: ő a bűnösök barátja! Kér
déséből: „Saul, Saul miért üldözöl engem” nem fenyegetés és nem is 
annyira számonkérés, hanem szánalom és féltő szeretet csendül ki. Le
taglózhatná őt az Ür, de inkább csak osztókét használ, hogy egyenesbe 
hozza életét.

„Én vagyok Jézus” — így mutatkozik be Saulnak az Ür. Én így bá
nok legyőzötteimmel. Ezt a bemutatkozást a Saulból lett Pál sohase 
feledte el. Ö is ilyennek; kegyelemben és bűnbocsánatban gazdag Úr
nak mutatta be Jézust mindenkinek. Hittel, engedelmességgel szolgál
ta Urát. Nem tehetett másképpen, mivel saját bőrén tapasztalta meg, 
hogy mi a kegyelem. Jézus szereti a bűnöst! Ez tény volt a Golgotán és 
íme tény maradt a feltámadás után is. Bizonyságtevésével Pál jó szol
gálatot tett nekünk is. Vele együtt megbizonyosodhatunk abban, hogy 
hitünk és engedelmességünk alapja nem valamilyen élményünk vagy 
érzésünk, hanem az amit Jézus tett és tesz érettünk. Hinni azt jelenti,
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hogy elismerjük tetteit. Elismerjük, hogy Jézus történetében nyer ér
telmet, kiteljesedést magunk története is.

4. Jutott Jézus dicsőségéből az egész föld kerekségének. Pál bizony
ságtevése nyomán mindkét bírája megrendült. Ki-ki a maga módján. 
Fesztusz elmezavartól féltette ezt az okos embert. Agrippa pedig egy 
pillanatra megingott zsidó felfogásában. De aztán gyorsan elhagyták 
a termet, még sok fontos tanácskozás várt rájuk. Nem gondolhattak 
arra, hogy éppen az ő ügyködésük volt jelentéktelen és éppen a fo
goly kihallgatásán hangzott el mindaz amitől évezredek múlva is vissz
hangzik a világ.

A ma gyülekezete mégse ítélje el e két régi igehallgatót. A ma gyü
lekezete már tudja, hogy a Pál által hirdetett Jézus jóhíre valóban ki- 
zendült minden világrészre, a megdicsőült Krisztus gyülekezeteiben 
mégis milyen sok a csak „majdnem” keresztyén, aki saját kis zugából, 
egyéni érdekeinek kerítései mögül nem látja Istennek nagyságos dol
gait.

Ez a bizonyságtevés Pál utolsó beszéde. Ezután már csak a kalan
dos tengeri utazás, Rómába szállítása és ottani fogsága meg vértanú- 
halála vannak hátra. Az apostol a gyülekezetekre bízta, hogy folytas
sák azt, amivel Jézus őt a damaszkuszi úton megbízta: „Azzal külde- 
lek el, hogy nyisd meg szemüket. . .  (18. v.)

Annyi az öröm minden gyülekezetben amennyire átvették ezt a 
megbízatást és amennyire szolgálják azt.

A gyülekezetek életéről szóló évi lelkészi jelentések szorgosan gyűj
tik össze mindazt amit örömmel jelenthetnek: felépíthettek valamit, 
vagy elkészültek egy renoválással, sok alkalmat tarthattak, nőtt a részt
vevők száma, megfelelő embert találtak egy-egy posztra, az anyagi 
helyzet is kielégítő és így tovább. Jól van ez így, mert a jó rend és 
az öröm összetartoznak. De Jézus azért hívta ki a gyülekezetét a sötét
ségből a világosságra, hogy ott szemek nyíljanak meg, melyek rácso
dálkoznak az ő szeretetére. Ott megtapasztalják, hogy Istennek  ̂ van 
hatalma megszabadítani minket a gonosztól. Hogy ott sokan legyenek 
olyanok, akik Jézus szeretetével gondoskodnak másokról is. A gyüleke
zet. igazi háztartási naplóját nem a pénztáros vezeti, hanem a gyüleke
zet Ura és Felvigyázója. Van bevételi oldala ennek a naplónak: mert 
lehet kapni bűnbocsánatot és el lehet nyerni az örökélet örökségét. De 
a tartozások oldalán is meg vannak jelölve a kötelezettségeink. Igénk 
ezt is tartalmazza: „éljenek a megtéréshez méltóan” . Kényes és kínos 
lenne egy olyan zárszámadó gyűlés melyen gyülekezetünk és a világ 
minden gyülekezete azzal számolna el, hogy mit kapott, mit nyert Jé
zustól és mit adott tovább abból a rábízottaknak. Jó, hogy Jézus nem 
mérlegeli népét, hanem szereti azt. Ott a damaszkuszi úton még aznap 
reggel úgy tűnt, hogy Jézus szeretete nem elég arra, hogy megtartsa 
gyülekezetét. Déltájban azonban a napnál világosabbá vált, hogy Jézus 
szeretete igazi nagyhatalom. Nem tudott neki ellenállni Saul sem és 
vonzása megtart és őriz minket is.

Józsa Márton
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HETVENED VASÁRNAP

„Félre a hazug vallásossággal...!”

Ézs. 1, 12—17

Ez az ige csupa evangélium! Ez a megállapítás tudom meglepő és 
elgondolkoztató, hiszen textusunk első olvasásakor ennek minden ellent 
mond. Akkor is evangélium! Amikor Isten prófétái szóval, igéje által 
ítéletet hirdet, ez Isten irgalmas diakóniája! DIAKÓNIA éppen az, hogy 
ő szól, és nem marad némán, nem hallgat. Gondoljuk csak el, mi len
ne belőlünk, mi lenne az egyházból és a világból ha Isten néma ma
radna és nem szólna semmit akkor, amikor a bűn az égre kiált? Amíg 
hangzik Isten ítélő, fenyegető, riasztó szava ez azért diakónia, mert e 
mögött ott van Isten szerető-mentő szándéka; hátha meghallják sza
vát, hátha engedelmeskednek . . .  ’ Amikor Isten ítélő szóval fordul népe 
felé, akkor evvel pontosan azt akarja elérni, ami a 16—17. vkben oly 
plasztikusan áll előttünk.

Isten haragja és ítélete mindég konkrét. Ö sosem oldódik fel ál
talánosságokban. Itt sem! Panasza a nép vallásos élete ellen irányul. 
Ebben Ezsaiás nem az egyedüli próféta. Az egész ó- és újtestamentum, 
a próféták és apostolok bizonyságtétele összefoglalható — persze bizo
nyos egyoldalúsággal de igazságosan! — ebben a megállapításban: Is
ten harca a vallásosság leple alá rejtőzködő ember ellen. Itt elsősorban 
gondoljunk csak a mi Urunk Jézus Krisztusra. Az ő életére! Kikkel állt 
ő szakadatlanul harcban? Kik voltak az ő „halálos ellenségei?” Hiszen 
valamennyien tudjuk, hogy nem volt olyan elesett, olyan nyomorult, 
olyan kivetett és megbélyegzett, akit ő azonnal át ne ölelt és fel ne ka
rolt volna. Egy, csak egyetlenegy embertípus volt, amelyikkel végeste
ien végig szakadatlan harcban állt: a farizeusok és írástudók. Ott volt 
a romlás fészke Jézus szerint, ott volt a legbelső magja minden sötét
ségnek! Azért olyan félelmes, amikor így szól hozzájuk: „ . . .  ha a ben
ned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?”

Miért helyezte és helyezi Isten ítélet alá népe vallásos életét? — A 
történeti összefüggésből elég itt csak annyit megemlíteni, hogy a nép, 
a gyülekezet egy új fellendülés, egy új virágzás látszatában élt, és ezt 
arra használta fel, hogy a maga látszat-háláját áldozatoknak és ünnepi 
szertartásoknak a bőségével illusztrálja. Bőven áldozott rossz lelkiisme
rete elkábítására és elaltatására. így is mondhatnánk; a farizeusi lelkű
iét jellemvonásait hordozta magán. A farizeus nem abban hazug, hogy 
nem végzi el, nem csinálja meg azt, amit mond, mert megcsinálja, A 
farizeusnak a lénye hazug, mert a belső megelégedettségnek, az önma
gával be- és eltelt embernek az Istent is kielégíteni akaró rossz attitűd
jében él.

Meg van arról győződve, hogy az Isten ünnepeltetni akarja magát, 
és az Istent ünnepek megtartásával ki is lehet bőségesen elégíteni. Eb
be a hazug, hamis, öncsaló-vallásos világba vág bele Ezsaiás próféta 
szava. Minden áldozat, rítus ünneplés, újhold szombat csak egy ún. 
„erkölcsi bunker” arra hogy ha elmúlik az ünnep, akkor mindenki élje 
tovább a maga hitetlen, önző, hazug, bűnös, képmutató életét. Isten ter
mészetesen egy szót se szóljon, hiszen ő is megkapta a magáért, ő is 
megkapta azt amit kívánt.. .  Isten utálja és megveti az ilyen vallásos- 
kodást. Hiszen az egész vallás nem egyéb, mint gonosz indulatú, ma
guknak élő, magukkal el- és betelt önző emberek „gittegylete” .
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Hogyan tárjuk fel és leplezzük le igehirdetésünkben ezt a köztünk 
élő és bennünket is szakadatlan kísértő hamis kegyességet. Hogy meny
nyire itt él köztünk és kísért arra jellemző az az életszemlélet, melyet 
— tapasztalatom szerint — híveink egy része képvisel. Ha nem is nagy 
része, de egy része! Ez az élet megosztásának a kérdése. Van egy része 
az életünknek — aránylag nagyon kicsi — ahol ünnep van, és van 
egy olyan része, ahol hétköznap van. Ünnepen történnek a „szent dol
gok” : templom, imádság, bibliaóra stb.. .. Hétköznap pedig: a gyár, 
üzem, szántóföld, munka, hivatás stb.. . .  De ezek két külön lapra tar
toznak! Holott réges régen meg kellett volna tanulnunk, hogy az élet 
egy és oszthatatlan. Nincs külön vallásos és nincs külön profán fele -ill, 
része! Abban a pillanatban amikor megosztjuk, belsőleg önmagunkat 
is megosztottuk. A „csak egy kicsit” és a „félig-meddig” fogalma isme
retlen a keresztyén szótárban!

Isten akarata az, hogy ha keresztyének vagyunk, akkor legyünk is 
azok. Az ő akarata az, ha van egyház, akkor az legyen egyház. Isten 
nem tér és idő felett lebegő eszme, hanem az emberi élettel közössé
get vállalt és azzal szakadatlanul törődő valóság. Akiben keresztyén 
szív dobog, az nemcsak érti, mi történik az istentiszteleten vagy a bib
liaórán, hanem azt is tudja, mit jelent ma jót tenni, igazságra töre
kedni, jó útra terelni az erőszakoskodót. . . Olyan kérdések vetődnek 
fel ebből a két és fél évezredes próféciából, melyek most is izzanak és 
igénylik hívő és engedelmes döntéseinket és állásfoglalásainkat. Nincs 
hitele annak a keresztyénségnek, amelyik éppen a földi életünkért, az 
emberiség nagy, közös égető kérdéseinek megoldásáért, nem tűd, nem 
mer, vagy nem akar tenni valamit. Isten mindent megtett azért, hogy 
úgy lássuk a világot, mint ahogy ő látja, úgy szeressük iaz embert, 
ahogy ő szereti. Diakómiájába von be, hogy rajtunk és velünk is meg
jelenhessen a világban.

Blázy Lajos
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Egyháztörténeti évfordulók

Az ismeretlen Horváth Jakab ( „ F uit'’ )
A budapesti Városliget „Fűit” feliratú sírkövének titkát a feledés 

két emberöltőnyi homályából nem kisebb egyéniség, mint Karacs Teréz 
hozta napvilágra. A sírkő alatt porladó evangélikus jogtudósnak, a sze- 
pességi születésű Horváth Jakabnak maga Arany János is szép emlé
ket állított az „Ének a pesti ligetről” című versében.

Horváth Jakab alakja — bár Arany szavaival „méltóbb napi munkát 
nem végzett nála senki sem” — máig is az ismeretlenség homályába 
vész. Pedig egyike azoknak a haladó gondolkodású szellemi őseinknek, 
akikre ma fokozottan fel kell figyelnünk, éspedig több vonatkozás
ban is.

1. A toporczi származású, 1738-ban született ifjú késmárki, majd 
teológiai tanulmányai után mint pesti ügyvéd társadalmi és egyháza 
közösségének szentelte életét. Széles ismeretségi köre folytán szegények 
és gazdagok „prókátoraként” vált Pest és környékének puritán szellemű, 
„vidám ifjú-öregévé” . Amikor élete delén Aszódon egy — sajnos meg 
nem valósult — Evangélikus Egyháztörténeti Társaságot igyekeztek lét
rehozni, annak tagjaként őt is számba vették. (Külön figyelmet érdemel
ne ennek az első, 27 tagú „egyháztörténeti szakcsoport” terveinek a ta
nulmányozása.)

2. A népszerű jogász, mint a jakobinus-per három vádlottja által is
felkért védőügyvéd bátran kiállt a haladó gondolkodású emberek 
ügyéért. A Martinovics-féle összeesküvés irataiból tudjuk, hogy a per 
után őt is feljelentették. Szerepét és helytállását méltó volna alaposab
ban felkutatni. 

3. Diakónia lelkületű egyházszer etetet tanulhatunk tőle. Hatvannyolc
éves korában bekövetkezett halála előtt vagyonát végrendeletileg két 
ifjú (közülük egy protestáns) prókátor, a pesti evangélikus templom és 
iskola, a késmárki iskola, a lőcsei, toporczi és pilisi templomok, a pesti 
közkórház, több rászoruló barátja és egykori ügyvédbojtárjai között osz
totta szét. 

Mindezt névtelenül tette, és halálában is „névtelenül” kívánt nyu
godni. Az volt utolsó kívánsága, hogy csontjai a város kertjében, ár
nyas fák tövében pihenjenek, és sírkövére mindössze ezt a szót véssék: 
FUIT.

A „becsületesek vallását” követő szabadgondolkodót most 170 éve, 
1806. december 14-én temette el Molnár János pesti evangélikus és Bá
thory Gábor pesti református lelkész, későbbi szuperintendens.

Az egykori Fasori Evangélikus Főgimnázium önképzőkörének „Ér
demkönyvében” Scholz László 1929-ben megörökített „Fűit” című 7 sza
kaszos verse érdekes dokumentuma annak, hogy Horváth Jakab névte
len sírjára — mint egykor Arany is — mindig tesz egy „kis gyopár
szálat” a hálás utókor.

Dr. Fabiny Tibor


