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Csendben Isten előtt

...hogy szebbé tegyük 
embertársaink életét...

Habakuk 2, 1—4

(A Magyar Rádióban 1976. augusztus 20-án elhangzott igehirdetés)

Kedves Testvéreim !
Ez az igeszakasz evangélikus egyházunkban a m ai vasárnap, Szent- 

három ság ünnepe u táni tizedik vasárnap ótestam entum i igéje. Egy iste
nes em ber: H abakuk próféta figyelemmel hallgatja  U ra sz av á t Aki szól 
hozzá, az Ú risten  az. A m it szól, továbbadásra méltó üzenet. K őtáb lára 
vésték, pap írra  nyom tatták, szószékről h irdették  azóta is, évszázadokon 
keresztül, míg hozzánk is e lju to tt Nekünk, evangélikusoknak különösen 
is kedves ü zen et: az igaz em ber h ite  á ltal él. Öröm mel ism erjük  fel benne 
Pál apostol Római levelének fő m ondanivalóját: „nem  szégyenlem az 
evangéliumot, hiszen Isten  ereje az, am ellyel m inden hivőt üdvözít, m ert 
Isten a m aga igazságát ny ila tkoztatta ki benne hitből hitbe, ahogyan meg 
van írva: az igaz em ber h itből fog élni.” A Zsidókhoz ír t  levél szavai is 
fülünkbe csengenek: „az én igaz em berem  hitből él és ha m eghótrál, 
nem gyönyörködik benne a lelkem  — de mi nem  vagyunk a m eghátrálás 
emberei, hogy elvesszünk, hanem  a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Luther 
M árton a h itből való élet titk á t ism erte fel e m ondatban boldogan és 
örömmel a Szentírás központi üzeneteként. Felfedezése nyom án biza
lom ban és rem énységben gazdag, tevékeny és hasznos élet fakadt. Meg
győződésem, hogy a mi korunkban, a  m i körülm ényeink között is sokat
mondó Istennek ez az igéje Jézus m ai tan ítványai szám ára. A hangsúly 
ta lán  egy-egy korban  m ás-m ás szóra esett e  fontos m ondatban, lényegé
ben azonban összefüggő, elszakíthatatlan, m indenestől öszetartozó k i
jelentés ez: az igaz em ber h ite á lta l él. Volt idő, am ikor az igaz ember 
kifejezés volt elsősorban érdekes: az ótestam entum i kegyességi életben 
vagy Jézus korában rangot jelentett, ha valak it igaz em bernek neveztek. 
Volt idő, am ikor a hit k e rü lt az érdeklődés fényszórójába. A reform ációt 
az érdekelte, mi a h it és így válaszolta meg a  kérdést: elsősorban biza
lom. Bizalom az Isten  bűnt bocsátó irgalm ában, élénkbe futó atyai sze- 
retetében. Ma sokan úgy lá tják , az élet szó hangsúlyos m ondatunkban, 
illetve az élni ige: az igaz em ber hitből él. Az élet érdekli az em bereket, 
tág-ölelésű és m élyen tartalm as, békés életre  vágynak, élni akarnak, le
küzdeni m indent, am i az életet veszélyezteti, legyen az környezet-árta
lom vagy háborús veszély. Ha m ást is é r t életen az egészséges em ber és 
m ást a beteg, a tizenéves, az egyetem ista, az öreg, az orvos, az ügyvéd, 
a volt katona, az életre  készülő vagy az élettől távozó, abban egyek va
gyunk, hogy élni szeretnénk és meg ak arju k  m enteni az életet rom lás
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tó i pusztulástól, elsekélyesedéstől. Igénk i t t  válik  öröm hírré keresztyén  
igehallgatók szám ára. Az igaz em ber h itből él, nem  életellenességbeá 
hanem  jellem ző rá , hogy életet m unkáló, életet szolgáló. H itünk nem vá
laszt ,el a világtól, hanem  beleállít abba és m ások jav ára  hasznos életet 
terem t. A h itben  m inden benne van, ami a keresztyén em ber életét át
h a tja : bizalom, bűnbánat, reménység, szeretet és szorgalm as élet. Luther 
egykor így ír t: „a h it csodálatosan hatalm as, m unkás, tevékeny valami 
úgyhogy nem  is kérdi, kell-e jó t cselekednie, hanem  m ielőtt kérdezné,  
m áris m egtette azt”. A h it nem csak passzív várakozás, Istenre figyelés, 
hanem  aktív  engedelmesség is a szeretetben m unkálkodó tevékeny élet
erő, az új élet állandó táplálója. A h it igénk szerin t m inden gőg, felfu- 
valkodottság, büszkeség ellentéte. A beképzelt, önhitt egyházzal és egyes 
keresztyénnel Isten  nem  tu d  m it kezdeni. A felfuvalkodott em berek csak 
sa já t m aguk körül forognak, önző életet élnek, még ha vallásosnak mond
ják  is m agukat. Az igazi h it m indig felszabadít a m ásik em ber, a  közös
ség szolgálatára.

K ét nappal vagyunk A lkotm ányunk ünnepe után. Természetes, hogy 
mi m agyar evangélikusok is m egem lékezünk errő l az ünnepről, hiszen 
A lkotm ányunk szám unkra is m eghatározza életünk keretét. Biztosítja 
jogainkat és m egszabja kötelességünket, igehallgató evangélikus egyház
tag jaink  és mi valam ennyien nem csak egy-egy gyülekezetnek tagjai, ha
nem  mai m agyar állam polgárok is vagyunk. A lkotm ányunk biztosítja 
lelkiism erti és vallásszabadságunkat e hazában. G aran tálja , hogy ná
lunk  nem  lehet m egkülönböztetés fajra , nem re vagy felekezetre való 
tekintettel. Csak helyeselhetjük, am it a szolgálat ú tjá n  já ró  egyházunk 
zsinata Ünnepélyes N yilatkozatában k ije len te tt: „A M agyarországi Evan
gélikus Egyház a tö rténelm et form áló Isten  akaratából él a m agyar ha
zában és népe közösségében, ezért a szocializmust építő M agyar Nép- 
köztársaság törvényes rendjének  megbecsülésével, a m egkötött egyez
m ények szerint, a kölcsönös bizalom  és m egértés szellem ében végzi ige
hirdető m u n k á já t és szolgáló szerete tte l vesz részt népünk  építő m un
k ájában  a jobb és em beribb életért.”

A m ögöttünk levő nem zeti ünnep az új kenyér ünnepe is volt ha
zánkban. Együtt örülünk m i is hazánk  népével a kenyérgabona betaka
rításának  s az új kenyérnek. A kenyér az élet ősi jelképe. Ezt mi keresz
tyének is jó l értjük . A m indennapi kenyérért is úgy im ádkozunk, m int a 
m indennapi bűnbocsánatért és Jézus tan ítványai szám ára a  kenyér to
vábbadása is éppen úgy kötelező, m in t az elvett bűnbocsániat u tán  a bűn
bocsánat gyakorlása, ahogyan e rre  a M iatyánkban tan íto tta  Jézus tan ít
ványait. Jézus m aga is úgy m utatkozott be, m in t az élet kenyere, aki 
igéjében és az úrvacsorában örök élet eledeleként k íná lja  önm agát s 
ugyanakkor azt k ívánja, hogy m i is m egtörjük kenyerünket másoknak 
és szinte kenyérré vá’junk  a m ásik em ber szám ára. Mi m agyar evangé
likusok is boldogan tud juk  együtt im ádkozni egy északi evangélikus 
testvérünkkel ta rtalm as úrvacsorái im ádságát: „Te, aki válasz lettél 
im ádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy m i is vá’asz és kenyér 
lehessünk m indazoknak, ak ik  h iány t lá tnak  m indabban, am iben mi bő- 
völködünk. Segíts, hogy mi is m egértsük em berek k iáltását, am it Te meg
hallo ttá l és m egértsük azt a szükséget, am it Te m egértettél. H add szol
gáljuk  azt az em beriséget, am elyet Te is szolgáltál. Tárd  fel előttünk 
asztalod titk á t: az egy kenyér és az egy em beriség titká t.” Mi, mai magyar 
evangélikusok, akik  hitünkből akarunk  élni, sem m iképpen sem já tszhat
juk  ki egymás ellen a testi és lelki kenyér fogalm át. M indkettőt komo
lyan vesszük, kicsiny körben és v ilágm éretekben egyaránt fontosnak ta rt-
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juk s hálásak vagyunk Istennek, hogy Ö e rre  az életre  és az örök életre 
egyaránt gondunkat viseli, táp lá l bennünket, életet ad.
        Keresztyén h itünk  nem  kerü l ellentétbe m ai tá rsadalm unkban  foly
tatott életünkkel, sőt am íg egyfelől a  p róféta  szavaival kifejezve, őrálló
ként vigyázzuk, figyeljük Isten  szavát, m ásfelől h itünkből nyert m inden 
energiánkat a rra  fordíthatjuk , hogy szebbé, ta rtalm asabbá tegyük em 
bertársaink életét. Jézus azért jött, hogy tan ítványainak  bővölködő éle
tük legyen és azt akarta, hogy tan ítványai életüket az élet szolgálatába, 
emberek szolgá’atába állítsák. A zt akarta, hogy a belőle áradó életerők 
ne rekedjenek meg a tanítványi körben, hanem  k iá rad janak  az em berek 
világába. A zt akarta, hogy am in t ö  szolgálatba ad ta  életét, úgy éljenek 
tanítványai is, m agukról megfeledkező, em bertársaknak  hasznos életet.

N álunk ezekben s az elkövetkezendő napokban sok szó esik Mo
hácsról, a 450 éves évforduló sokakat foglalkoztat és meggondolkoztat 
hazánkban. Ma történészeink ú jra  értékelése nyom án egyre inkább m o
hácsi csatavesztésről és nem  mohácsi vészről beszélünk és az egész szo
morú esem ényt más m egvilágításban látjuk. M inket protestánsokat k ü 
lönösen is kell, hogy foglalkoztasson Mohács, a  csatát megelőző s a  csa
tát követő esztendők. Nemcsak azért érdekelnek bennünket azok az évek, 
mivel m indenáron azt szeretnénk igazolni, hogy m ár M ohács előtt is élt 
a protestantizm us, közelebbről az evangélikus keresztyénség hazánkban, 
hiszen tö rvényeket hoztak  m ár ellenünk, jószág- és fejvesztésre, m ás
kor meg tűzhalá lra  ítélvén őseinket, de nem  is csak azért, m ert a vesz
tes csata u tán  L uther M árton vigasztaló levelet és zsoltárm agyarázato
kat kü ldött a fiatalon özvegyen m arad t m agyar királynénak, hanem  sok
kal inkább azért, m ert Mohács u tán  a  protestantizm us és benne evan
gélikus őseink példam utató  m ódon hittek, éltek, vettek  részt népünk éle
tében. Nemcsak sirató  panaszdalokat tu d tak  költeni és énekelni, hanem  
az ige vigasztaló szavát hirdették , az élet dalát énekelték  és építettek, 
amit lehetett. Nem  estek kétségbe. Nem estek a sokak által „bús m agyar - 
kodónak” nevezett szem lélet csapdájába. M ondjuk így: hivő optim izm u
suk tö retlen  m aradt. H itték, hogy Isten  őket életre  íté lte és vallották, 
hogy hitük  á lta l élni fognak. P réd ikáto ra ink  irodalm i szinten is tan íto t
ták, hogy a h itből élet fakadhat. „Optim izm us M ohácsból” című fejeze
tében m agyar reform átori őseinkkel kapcsolatban ír ja  egy mai m agyar 
író és történész (Perjés Géza) a következő sorokat: „Am ikor ebben az 
országban m inden recseg-ropog, m inden lángokban áll és vérben fü r
dik, am ikor nem hogy a holnapról, de a legközelebbi óráról sem  lehet 
tudni, hogy m ilyen borzalm akat re jt  m agában, akkor ennek az ország
nak népe a lángok fe le tt kezet n yú jt Európának, agya együtt mozog, szí
ve együtt dobog v e le . . .  hogy irodalm unk az óriási gazdasági és tá r 
sadalmi hátrányok  ellenére is m indig magas szinten tudo tt m aradni, azt 
nem kis m értékben  éppen a reform áció alapvetésének köszönhetjük . . .  
az írókat a  nem zeti közösségbe fűző elszak íthatatlan  hajszálgyökerek, az 
ország balsorsa fele tt érzett fájdalom  és segíteni a k a rá s . . .  az egyete
mesbe, az általános em beribe, a haladás igenlésébe, m indez a reform á
ció öröksége a  m agyar irodalom ban és épp a  Mohács vigasztalása: „Mai 
evangélikusok, akik  m ár a kétezredik  év felé közeledünk, sokat ta n u l
hatunk őseinktől, akik  a h it optim izm usát vá lla lták  pontosan annak  
alapján, am it mai igénk így m ond: az igaz em ber h ite  által élni fog. 
Az életre ad ták  szavazatukat, jó l választottak. Em lékezésünk nem  akkor 
lesz helyes, ha csak sok adato t tudunk  meg róluk, esetleg protestáns 
szenteknek k iá ltju k  k i őket, hanem  h a  sa já t korunkban  átvesszük és a l
kalm azzuk őket, hogyan vették  kom olyan Isten igéjét sa já t helyzetük
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ben és m erítettek  erőt belőle. M int egykor a próféta, H abakuk, őrálló, 
ként figyelték U ruk szavát és am ikor m egértették, továbbadták  az élet 
re  biztató igét: az igaz em ber h ite  á ltal élni fog.

Ami igaz volt egykor és most nagy összefüggésekben, az igaz az 
egyes em ber életében is. Lelkipásztori tapasztalatból tudom, hogy a rá
diós istentiszteletet sok beteg és öreg testvérünk  is hallgatja, aki már 
nem  tud e ljá rn i tem plom ba istentiszteletre, gyülekezeti alkalom ra. Ma 
két hete, vasárnap  délu tán  egy idős nőtestvérünknek adtam  úrvacsorát 
otthonában. N ála kü lön is felfigyeltem, m it je len t életében a rádió. 85 
éves, öt éve nem  lá t semmit. Szám ára a rádió az egyetlen ablak  a világ 
felé: a rádió hozza be a  világot kicsiny szobájába. M ajdnem  m inden mű
sort m eghallgat, m inden vasárnap m eghallgatja a vallásos félórákat is 
m inden felekezetét. Tudom, hogy nem  ő az egyedüli ilyen szobafogság
ban  élő, mégis közösségbe tartozó testvérem . H add hirdessem  most ne
kik, ágyhoz kötötteknek, lakásból kim ozdulni nem  tudóknak, hogy ami 
érvényes Isten  egész népére, az érvényes rá ju k  személy szerin t is. A hit
ből élet fakadhat, az ő esetükben is. T alán  nem  látványos, nem  szenzá
ciós, de értelm es élet m indenképpen. H ihetik, hogy van értelm e életük
nek, Isten  nem  feledte el őket végleg, m in t ahogy nekünk embereknek 
sem szabad m egfeledkeznünk róluk, drága érték  kicsiny mécsvilág éle
tü k  s ta lán  még m ásoknak is végezhetnek szolgálatot türelem m el, pél
dásan viselt betegségükkel, idejükből futó im ádságszolgáláttal.

Rem énységünk szerin t a hitből való élet örök életet is jelent. Vall
juk, hogy Jézusnál valóban az örök élet beszédei vannak, ahogyan Péter 
apostol m ondta egykor. Azt hisszük, hogy Istennek nem  utolsó szava a 
halá l az em ber életében, rem éljük, hogy örök életre  h ívott el minket. 
— János evangélium a végén olvassuk, írása it azért ír ta  meg, hogy higy- 
gyünk Jézus K risztusban és ebben a h itben  életünk legyen az ö  neve 
által. M inden szentírásbeli iratról, így H abakuk prófétai szavairól is el
m ondhatjuk  ugyanezt: h ite t és életet együtt m unkálnak. A helyesen, fi
gyelmesen hallgato tt és h ittel m egértett ige életté válhat az egész egy
ház és az egyes egyháztagok életében az em berek javára. Így értem  mai 
igénket: az igaz em ber hitből él. Ámen.

Dr. Hafenscher Károly
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Egyházunk útján

A Lelkészi M unkaközösségek 
1976. évi szolgálata

(Magnófelvétel a Budai és Fejér-Komáromi LMK ülésén elhangzott
előadásról)

Diakóniai teológiánk továbbérlelése és bázisának kiszélesítése az az 
alapvető célkitűzés, am elynek fo lyam atában ' helyezkedik el m inden esz
tendő LMK m unkájának  szolgálata. Lelkészi karunk  úgyis tudja, de 
akik nem tartoznak  ehhez a testülethez, azok szám ára mégis összefog
lalom azt, hogy egy-egy esztendő tém áit a 16 egyházmegyei LMK javas
lata alapján  az országos LMK választm ány tűzi ki és lá tja  el a kidol
gozás szám ára irányvonalakkal. A kitűzött tém ák az illető esztendő leg
fontosabb teológiai, egyházpolitikai és politikai kérdéseit ölelik fel. Ezek
re adnak lelkészeink választ az előadásokkal, korreferátum okkal és hoz
zászólásokkal.

M inden évben hatalmas anyag gyűlik egybe. 1976-ban a 16 egyház- 
megyei lelkészi m unkaközöség 8 tém át dolgozott fel. Ez azért több, m in t 
128 előadás, m ert egyes egyházm egyékben több előadója is van egy-egy 
témának. Ehhez jön  még a hozzászólási anyag is, am i a jegyzőkönyvek
ben tükröződik. Egyrészt igen nagy értékű  anyag gyűlik össze évenként 
lelkészeink teológiai és egyházpolitikai m unkájáról, m ásrészt ezt a h a 
talmas anyagot igen nehéz áttek in ten i és feldolgozni. A m ikor m ost össze
foglalásra és értékelésre vállalkozom, annak előrebocsátásával teszem, 
hogy csak a leglényegesebb vonásokra koncentrálok, m ert az egyes egy
házmegyékre vonatkozó konkrét értékelést espereseink m ár elvégezték.

1. Alapvető jellem vonások
1976-ban tovább tisztázódott és erősödött bennünk teológiai u tunk  

kidolgozása, az egyházpolitikai és politikai döntés, ami ebből a teológiai 
útból következik. Egyre világosabb m ár m indenki előtt, s ez m ajdnem  
százszázalékos meggyőződés, hogy egyházunknak ez az egyetlen ú tja  van, 
ez az egyetlen helyes teológiai irány, am elyet itt  Isten  segítségével közö
sen m unkálunk. Az LMK együttlétekből az elm últ évben is eltűnt már 
az a rossz légkör, am ikor panaszkodások voltak, keserűségek jelentkez
tek, jövőtlenséget em legettek. Lelkészeink m egtalálták  a helyüket, jó 
szívvel válla lják  ezt a  teológiai utat. Az egyik esperes például így szá
mol be errő l: „M unkaközösségünk m inden egyes tag ja  kivétel nélkül 
nemcsak elfogadja azt a teológiai alapelvet, am elyet egyházvezetésünk 
és egész egyházunk képvisel, hanem  azt igényli is, m agáénak vallja, épít 
rá és érti azt. M egbizonyosodottnak látom  — ír ja  —, hogy olyan világ- 
történeti és teológiatörténeti korszakban élünk, m időn a  szeretet szol
gálatának értése és gyakorlata első renden való m ércéje h itünk  és papi 
életünk valódiságának.” Ez is jelzi a meggyőződésnek a hőfokát.
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Az egyes dolgozatokban sem az tükröződik, hogy kinek milyen a  
személyes felfogása, tapasztalata , hanem  a szubjektív  vonásokon felül 
m indig középpontban áll a  m i teológiánknak a továbbépítése. A munka- 
közösség tag jaiban  egyházunk teológiai felism erése m élyen gyökeret vert 
Nem  az a célja az egyes dolgozatnak, hogy az illető  individuális nézel 
te it tükrözze, hanem  az, hogy értse és tu d ja  érte tn i a m egadott témában 
egyházunk felfogásm ódját az ak tuális kérdések területén.

G yakorlatiak  ezek az előadások, ezt m aga a cím is adja. A legtöbb 
tétel olyan, am elynek nincsen irodalm a, a teológiában sem lehet találni 
kézikönyvekben ehhez anyagot, ezt nekünk m agunknak kell megfogal
m aznunk és kitusakodnunk. M inden évben azt szoktuk kérn i a  lelkészi 
munkaközösségektől, hogy legyenek a dolgozatok tudom ányos szintűek. 
I tt  is em elkedést é rtünk  el: a kérést á ltalában  a lelkészi k a r  teljesí
tette, hogy értsék teológiánkat, azt p róbálják  továbbfejleszteni, és lássák 
meg feladata inkat a permanens forradalomban, tudniillik , am ikor a fej
lettebb szocializmus felé halad  az egész társadalm i fejlődés, akkor az 
egyház szám ára felvetett kérdésekre tu d ju n k  közösen kidolgozott és he
lyén való választ adni. Így a tudatform álásnak a m űhelye  m inden egyes 
LMK.

A belső légkör, a testvéri együttes  melegebb lett, m eghittebb, őszin
tébb lett. A fra te rn itás nem  azt je lenti csupán, hogy egym ásnak min
dent elnézünk, tehá t csak a barátkozás színvonalán megy a testvériség 
élése, hanem  ebbe belefér a bírálat is, m ert itt  egymás segítéséről van 
szó. Éppen ezért szóvá kell tenni a m ulasztást is, s így m inden esetben 
úgy folyik az LMK m unka, hogy pozitív és negatív m érlegelést kapnak 
a dolgozatok, vagy a  gondolatok.

H a álta lában  lehet kr itiká t gyakorolni, akkor az most ezúttal a hoz
zászólási anyagra irányul. Ezek lehetnének átgondoltabbak, színvonala
sabbak, sok bennük a spontaneitás. Jó  lenne, ha ki-ki, am ikor megkapja 
az LMK meghívót, tudna készülni az előadásban m egjelent tém ára. Ez 
azért könnyű, m ert a k iadott tájékoztató m ár egy vázlatot is ad, hogy 
m iről lesz szó az előadás folyam án. így a hozzászólások szakszerűbbek 
lehetnének.

Egyik esperes így fogalm azott: „Jó volt a részvételi morál.” Á ltalá
ban a lelkészi k ar öröm m el és szívesen vesz részt az LMK munkában, 
m ert lá tja  annak  a gyakorlati hasznosságát, célszerűségét. Az ő dolgáról 
van egyben szó. Mégis hozzá lehet tenni, hogy voltak olyan lelkésztest
vérek  is, ak ik  e lhárítha tták  volna azt az akadályt, am ire hivatkozva nem 
jelentek  meg. Egyes terü leteken  még lazaságok is m utatkoznak, miköz
ben az összkép kedvező.

Az LMK m unka szervezésénél is m utatkoznak gondok, e ls ő s o rb a n  
az év végén, am ikor kiderül, hogy még hány dolgozatot nem készí
te ttü n k  el, ekkor torlódás keletkezik, olykor azon az áron, hogy a homi- 
letikai m unka is hátté rbe  szorul. Egy esztendő bőséges alkalm at n y ú j t  
arra, hogy be lehessen osztani az LMK tém ák feldolgozását.

2. A  hom iletikai m unka
Az evangélikus igehirdetésnek is van tö rténete — ez term észetes is 

s ezen a folyam aton belül külön hangsúlyt kap az, hogy u tu n k  teológiaja 
m iképp  tudja megszólítani a m ai embert. Nem teológiát p r é d ik á lu n k ,  
hanem  Jézus K risztust magát. De am ikor ennnek a teológiának Jézus au 
a középpontjában, egyszeriben a személyében és az általa  h i r d e t e t t  
evangélium ban fe loldódik a horizontális és vertikális  problém a, m ert ° 
az, aki szolgál és aki a tan ítvány t is szolgálatra indítja. Az evangélikus
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igehirdető ezekben az évtizedekben, években term észetesen e rre  a szol
gáló Jézusra koncentrál, és az á lta la  adott indítás a lap ján  szólítja meg a 
mai em bert és szolgál neki. Ebben a globális feladatban  a hom iletikai 
feldolgozások ném elyike szűk látókörűnek bizonyul. Valószínű, hogy az 
igehirdetéseinkkel is van  ilyen problém a. Ez azt jelenti, hogy az igehir
detésre nézve nem  m inden esetben lá ttá k  meg a hom iletikai előkészítőt 
hozó lelkészek a Diakonos Jézust, aki világtávlatú  szolgálatra indít. Ép
pen az a döntő, hogy ezekben az években, évtizedekben m egértsük az 
individuális beállítottságú igehirdetésnek az átm enetét a kollektív  szem 
léletű, a közösséget szem elő tt ta rtó  igehirdetési m ódszer és stílus felé. 
Ez jelenti a közegyházi szem m értéket is, a világtávlatú  szolgálatot is. 
U gyanakkor öröm m el lehet m egállapítani, hogy a h it és a  h itből fakadó 
cselekedetek gyümölcseinek összefüggésére m ilyen szorgalom m al m u ta t
nak rá  lelkészeink. N éhány jó példa erre:

A Szenthárom ság u táni 16. vasárnap alapigéje, Mt 6,1—6 alap ján  
ta rto tt hom iletikai előkészítő. Ez az aktuális, m ai keresztyén feladatot 
úgy jellemzi, hogy hazánkban nincs többé három m illió koldus, éhező 
ember, vagy ru h átlan  em ber, azonban igen nagy a szomjúság a lelki 
szegénység m egszüntetésére. Az em berek együttérző testvéri szívre v ár
nak. I t t  van a m ai irgalm as sam aritánusnak  végtelen sok szolgálati lehe
tősége. I t t  fel is sorolja konkrétan  a  m ai gyakorlati feladatokat az em 
bernek való szolgálat, az em beren való segítés területén.

Egy m ásik hom iletikai előkészítő 1 P ét 1,22—25 alap ján  íródott. R á
m utat Jézusra, az erő forrására, aki m egújítja az em berszeretetet. M ert 
meg lehet fáradni az em berszeretet gyakorlásában, lehet k iábránduln i 
az em berből. De éppen a Jézustól tan u lt em berszeretet az, am ely mindig 
meg tud újulni, am ely aktív, cselekvőképes, lá tja  a feladatait, akár a 
családtagok vonatkozásában, akár a m unkatársak  között, akár tágabb 
értelem ben az em beri együttélés rendjének  a nagyobb kollektíváiban.

Egy harm adik  igehirdetés, am elynek pedig nehéz textusa volt, böjt 
4. vasárnap jának  az igéjét dolgozta fel 2 Móz 16,11—15 alapján, Isten 
gondoskodó szerete té t m u ta tta  be. Ennek a m ai vetü letére is rám utato tt 
úgy, hogy m it je len t a m indennapi kenyérnek a p rob lém ája éppen m a: a 
kenyérkérdés, a m unkahelyi problém a, az ezzel kapcsolatos lelki gond. 
Miképp tud  az igehirdető éppen ezekben a problém ákban Isten  gondos
kodó szeretetének a jegyében szolgálatot végezni.

Hosszan lehetne sorolni m indazokat az igehirdetéseket, am elyek jól 
tud ják  teljesíteni azt a történelm i feladatot, ami elő ttünk van.

De van kritika i észrevétel is. Böjt 1. vasárnap szószéki igéjének a 
feldolgozása Zak 3,1—7 alap ján  történt. Ebben az esetben a meditáció 
készítője h íjával volt a mi teológiánk m edrébe való beilleszkedésnek. 
A rossz érte lm ű p ie tista  igehirdetési stílus jellem ezte, bent m arad t a 
tex tus fogságában. S teril volt, nem  táru lkozott ki igehirdetésében a  ma 
em bere felé. Bezárt m aradt, a lelki sík ra szűkítette le  m ondanivalóját. 
Adós m arad t azzal, hogy konfron tá lta  volna az üzenetet a m a em berével 
és a m ai világ problém áival. K is m értékben  ugyan, de még mindig van 
ilyen p ie tista  ízű, beszűkült igehirdetési stílus.

Az LM K -k nagy haszonnal alkalm azták  az úgynevezett gyenesdiási 
m ódszert. Ez ott Gyenesdiáson azt je lentette, hogy három  lelkész felké
szült egy tex tussal kapcsolatban és pódiumbeszélgetés form ájában  dol
gozta fel, olykor egym ást kiegészítve, egym ással vitatkozva. Ezt a m ód
szert jónéhány LMK átvette  és haszonnal tud ta  m egvalósítani.

Nem  új módszer, de m égis jól bevált és eredm ényes volt az, am ikor 
nem csak előre tek in te ttek  az igehirdetésre való készülésben, hanem
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ilyen szem pont a la tt is foglalkoztak hom iletikai m unkával: Hogyan pré
dikáltam  a gyülekezetem ben?  Ekkor az elhangzott igehirdetés került 
m egtárgyalásra. Ehhez persze le  kellett írn i azt az igehirdetést, vagy 
pedig legalábbis m agnófelvételről kellett elhangzania. Ez akkor sikerül 
jól, ha a  hozzászólók részéről nincs személyeskedés, hanem  testvéri a 
b írá la t és segítő szándékú, — az igehirdető részéről pedig nincs hiúsági 
problém a. H a ezek a gyengeségek nem  jelentkeznek, akkor igen hasz
nos az elhangzott igehirdetés m egtárgyalása.

Az igehirdetésekkel kapcsolatban — itt  m indig hom iletikai feldol
gozásokra gondolok — változatlan problém a a kom m entárok használata, 
és általában  az apparátusnak, a segédeszközöknek a használata, ha a 
bibliai szótárakat, térképeket, kortörténeti anyagokat is ideértjük. A- ma
gyar evangélikus lelkészi k a r hagyom ányaiban gyökerezik, hogy általá
ban a ném et nyelvű teológiából m erít. Ez m agában véve helyes, hiszen 
óriás energiája van a ném et nyelvű keresztyénségnek m ind anyagiak
ban, m ind személyi tekintetben, és példás precizitással tud ják  kidol
gozni akár a Szentírás m agyarázati kérdéseit, akár a  bibliai szótárak 
fogalm ait, akár bibliai földrajzi, kortörténeti anyagokat. Ezt m indenkép
pen érdem es és nélkülözhetetlen is használni. A problém a azonban ott 
van, hogyha ezeknél m egrekedünk, akkor egy m ás világban elhangzott 
szituációból vesszük a gondolatainkat. H a nem  tud juk  tovább vinni ép
pen a mi gyülekezetünk, a mi em berünk, a mi korszakunk feltételei 
között a m ondanivalónkat, akkor idegen lesz az egész hang. Ezzel a ne
hézséggel szemmel lá thatóan  küzd az egész lelkészi kar. A tudományos 
apparátus nélkülözhetetlen, de a mi feladatunk  az, hogy m iként válik 
a h irde te tt ige „viva vox”-szá a gyülekezetben? Ez az én konkrét fel
adatom , am it helyettem  nem  végezhet el más, ezt csak én oldhatom 
meg. Éppen ez a követelm ény az, ami az igehirdetést nehézzé, de egyben 
széppé is teszi.

Következő megjegyzés a hom oletikai m unkára: régen az evangéli
kus igehirdető a retorika  szabályai szerin t elm ondta a bevezetést, előre 
bejelentette a három  pontot, am iről m ajd  szólni kíván, és a végén össze
foglalta m ondanivalóját. Ha otthon a családfő m egkérdezte a  gyermeke
ket, m iről szólt az igehirdetés, elég volt em lékezni a három  jellegzetes 
pontra, arró l könnyen meg lehete tt jegyezni. Ennek persze racionális 
k ísértése is volt. E rre következett az a korszak, am it javarészt az evan- 
gelizáció hozott, hogy tudniillik  a  fo rm ára nem  kell tekinteni, csak Is
ten  lelke árad jon  a szavakon keresztül. A kkor viszont elvesztettük a for
mai dolgoknak az értékét. Most m ár m indezen tú lju tva, elérkezhettünk 
oda, hogy szinte egy ilyen tézis-antitézis-szintézis állapotában a mostani 
igehirdetés legyen logikai rendben  előadott, nem  neo-skolasztika vagy 
neo-racionalizm us értelm ében, hanem  legyen stilisztikailag szép. A ki
ejtés, a beszéd is legyen korszerű színvonalon álló. Többet adhatunk  te
h á t a form ákra, m iu tán  előzőleg tisztáztuk, hogy mi az igehirdetés alap
vető feladata, mi annak  a lényege.

3. H elsinki után

Helsinki u tán  — ez volt az 1976. évi tém ák sorában a béketéma. 
A  dolgozatok korrekten  vázolják fe l a H elsinki utáni nem zetközi hely
zetet. Ezt az enyhülés politikája jellem zi. Nincs is más alternatíva, csak 
az enyhülés. U gyanakkor a  dolgozatok k im u tatják  azt is, hogy a két 
társadalm i rendszernek a konvergálása, tehá t egym ásba folyása, érin t
kezése, elképzelhetetlen.
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M iután az enyhülésnek logikus következménye, hogy a politikai eny
hülést katonai intézkedéseknek, lépéseknek is követniük kell, ju tunk  a 
követő ponthoz, a leszerelés kérdéséhez. Ezt a feladato t is világo
san lá tják  a dolgozatok és segítséget nyú jtanak  abban, hogy az evangé
likus egyház is részt vegyen a békére nevelésnek  az átfogó m unkájá
ban. így mi is besegítünk a tudatform álásba.

A dolgozatok m ár érzékelik azt a tényt, hogy miközben nagy nyere
ség volt a nemzetközi életben mindaz, am i H elsinkiben történt, u tána 
jelentkeztek hidegháborús hangok is. Ezt nem csak általánosságokban 
fejezik ki a dolgozatok, hanem  nagyon konkrétan. K ét konkrét példa: 
1. Nyugat-M agyarországon volt egy lelkész, aki 15 könyvet adott á t ne
kem, am it az em igráció készített, ez az ún. evangélium i irat-m isszió, 
népszerű nyelvén az Ungár A ladár féle kiadványsorozat. Ezek általában 
szabadegyházi anyagok, am elyek d irek t tám adást velünk kapcsolatban 
nem tartalm aznak, de m agában véve m ár rosszul befolyásolják gondol
kozásunkat azzal, hogy ilyen individualista szemléletben, régi, beszű
kült p ietista módon kerü lnek  elénk elmélkedések.

Másik konkrét példa, am ely m ár nyersebb: D él-D unántúlon terjesz
tenek, mégpedig M ünchenből, egy könyvet „Die schwabische T ürke i” 
címmel, am ely a régi Volksbund stílusában és módszerével foglalkozik 
a m agyarországi ném etség helyzetével. Ez elsősorban Tolna, B aranya 
megye te rü le té re  vonatkozik. Az ottani lelkészek a m aguk részéről m ind 
kifogásolták ezt a könyvet, az LM K-kon is szóba került, ezért hozom 
az országos öszesítésnél is szóba.

Az érték  ebben az esetben az a m agatartás, ahogyan a lelkészi kar 
ezeket a könyveket visszautasítja, és ahogy m eglátja és észreveszi m ind
azt a helytelen dolgot, am it ezek tartalm aznak. Így teh á t azt, hogy elin
dult hidegháborús hangulatkeltés is az enyhülés politikájának  kísérő 
árnyékaként, ezt a  jelenséget a mi lelkészi karunk  a sa já t bőrén érzi, 
és az asztalra le rako tt dokum entációkban is tanúsítja.

A hidegháborús körök nehezen nyugodtak bele abba, hogy hazánk, 
népünk m egtalálta a szám ára egyedül já rha tó  utat, am elyen felfelé h a
lad, am ely szám ára biztonságot jelent, m ert a szocializmus jó ú t m in
den becsületes és jószándékú m agyar állam polgárnak. Lelkészeink öröm
mel és hazafiúi büszkeséggel nyugtázták  m indazokat az alapvető ny ila t
kozatokat, am elyek kifejezik az állam  és egyház jó viszonyát, s am elyek 
utat m uta tnak  a népi-nem zeti egység ú tjá n  a széles körű összefogásra, 
a fejlettebb szocializmus építésére. Ezeknek a fontos nyilatkozatoknak 
s az ezekre épülő m indennapi gyakorlatnak az a lap ján  az evangélikus 
lelkész o tthon érzi m agát ebben a hazában, őszintén és jó szándékkal 
végzi szolgálatát m ind a gyülekezetekben, m ind a társadalm i feladatok
ban.

A dolgozatok jelentős része idézi Kádár Jánosnak a XI. pártkong
resszuson elm ondott szavait: „Az em berek leikébe nem lehet belátni. 
Azt hiszem  azonban, hogy hazánkban nem  kevés a hívó em ber. A m ikor 
egyetemes összefogásról és szocialista szervezeti egységről beszélünk, rá 
juk  is gondolunk. M indnyájunknak össze kell ta rtanunk .” Ezek után  
részletesen szól arról, hogy konkrétan  hogy jelentkezik az együttm ű
ködés a népi-nem zeti egység jegyében.

A m ásik cikk, am elyet a dolgozatok gyakran idéznek, Aczél György 
m iniszterelnök-helyettesnek az írása, am ely a Világosságban je len t meg 
„A szocialista állam  és az egyházak M agyarországon” címmel. A dol
gozatok rendszerin t ezt a részletet em elik ki belőle: „Hasznos tapasz
ta latok  gyűltek össze a különböző világnézetű em berek összefogásával
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kapcsolatban. K ötelességünknek érezzük, hogy a tapasztalatokat a  jövő
ben is hasznosítsuk, hogy ezzel a hívők és a  m arx isták  szám ára közös 
nem zeti és nem zetközi feladatok m egoldását szolgáljuk.” A zután szól a 
„türelm es kooperációról”, tudniillik  m indkét fél a világnézeti alapokban, 
a végső dolgokra vonatkozóan különböző álláspontot foglal el, de egy
más m egértése és a közös célokban való összefogás az a közös nevező 
am i az útja , a  m otorja a népi-nem zeti egységnek.

A harm adik  M iklós Im re  á llam titkárnak  a Világosságban megjelent 
cikke: Új típusú kapcsolatok címmel. Ebből is egy gyakran idézett mon
dat: „A rra törekszünk, hogy az egyezmények szellem ében m indkét fél 
érdekeinek megfelelően alakítsuk és fejlesszük a különböző egyházakkal 
a kapcsolatokat. Eközben fontos és sokoldalú feladatot je len t a m unka 
koordinálása a megyei, városi és községi tanácsok tevékenységével, ame
lyek m in t az állam hatalom  helyi szervei állandó kapcsolatban vannak 
az egyházak helyi szerveivel.” A cikk kifejti, hogy az élet á lta l felve
te tt problém ákat, m ert hiszen ilyenek vannak, éppen a k ialakíto tt jó 
viszony alap ján  lehet megoldani, tárgyalások ú tján , és lehet a megol
dásban közös nevezőre jutni.

A dolgozatoknak ez a vonatkozása, hogy tudniillik  helyesen emelik 
ki az állam  és egyház viszonyának jellegzetességeit, azért fontos, mert 
ebben tükröződik az a tény, hogy M agyarországon 1976-ban is, de végig, 
a több m int 30 éves történelm ünkön keresztül, végighúzódik az együtt
m űködésnek, a jó kapcsolatnak a szándéka. Ez olyan, m in t egy lánc, 
am elynek egyik láncszem e egy esztendő. Ebben is három  alapvető nyi
latkozat tud ta  k ifejezésre ju tta tn i azt az állandó, következetes célkitű
zést, am ely nem rövid le járatú , vagy tak tikai kifejezése a népi-nemzeti 
egységnek, hanem  m indig m egerősített és nagy táv la tú  felfogásmód, 
am ely megtisztelő hívást ad az egyházaknak a társadalom m al való 
együttm űködésre, a közös célok szolgálatára.

4. Nairobi tanulságai

Dr. K áldy Zoltán  püspök igen sok LM K-ban adott nagyon élmény
szerű, eleven beszámolót a nairobi tapasztalatairó l. A dolgozatok is köny- 
nyen íródtak, egyrészt ezeknek a beszámolóknak, m ásrészt az Evangé
likus Életben m egjelent bőséges cikkeknek az alapján. A m it a  dolgoza
tok ezen túlm enően mégis kiem elnek, az az, hogy hangsúlyozzák a nairo
bi világgyűlésnek a világm éretű szem pontját és kitekintését. A világ- 
problém ák között érin tik  a  term észeti kincsek kim erülésének a problé
m áját. Ez lényegében az a téma, am it ökológiának neveznek. A term é
szeti kincssek, m in t a  levegő tisztasága, veszélyeztetve vannak. A föld 
légkörének ox igéntartalm a egyre fogy, éppen a technizálódás következ
tében. Veszélyeztetve van a tiszta víz, akár a tengereknek, akár a folyók- 
nak, tavaknak  a tisztasága, tehá t az Isten  á lta l az em ber kezére bízott 
term észet van veszélyben. Vagyis nem csak úgy lehet az em bert elpusz
títani, ha atom háború tö rne ki, hanem  úgy is, hogy háború  nélkül tud ja  
önm agát tönkre tenni. Ezek sorába tartozik  az élelm iszerhiány. Ez jól
lehet, nálunk  nem  aktuális problém a, de az em beriség kétharm ada az 
éhínség szélén áll. Mi tú l vagyunk a három m illió koldus problém áján, 
de sose feledkezzünk meg a nagy összefüggésekről, am elyek a világ em
beri együtélésének a rend jé t veszélyeztethetik. Robbanás is lehet még 
ezek m ia tt a  problém ák m iatt. A túlnépesedés gondja sem egyszerű. Le
het i t t  gondolni a rra  a perspektívára, hogy mi lesz ezzel a  növekvő lét
szám ú em beriséggel kétezerben, vagy akár azon túlm enően, ha az em -
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ber önző és bűnös módon visszaél az Isten  á lta l ráb ízo tt term észeti k in 
csekkel. Nairobi felh ív ta erre  a figyelmet, és azóta a tagegyházakban is 
elevenen él ennek a gondja. K iem elték, hogy a gazdagok gazdagsága egy- 
re nő, a szegények szegénysége pedig m indig fokozódik, tehá t lényegé
ben a távolság em ber és em ber között egyre nagyobb, mégpedig az em 
ber bűne m iatt, az elosztás bűnei m ia tt és a term észet javaival való ön
ző könnyelmű, kizsákm ányoló bánásm ód m iatt.

5. Jézus K risztusban ú j közösség

I tt a Lutheránus Világszövetség  D ar-es-Salaam -ban ta rtandó  nagy
gyűlésének a főtém ájáróí van szó. Az elgondolás az volt, hogy a lelkészi 
kar végigtárgyalja ezt a tém át, hoz ötleteket, elgondolásokat ezzel kap
csolatban. Lehet látni, hogy m it m ondtak volna lelkészeink D ar-es- 
Saam-ban, ha m ódjuk le tt volna o tt m egjelenni. Érdekes és jó  anyag 
gyűlt itt  össze. Részben erre  is tudo tt építeni a m agyar hozzászólás, 
amely D ar-es-Salaam  főtém ájával kapcsolatban elkészült. M egem lítenék 
néhányat a lelkészi kar gondolataiból:

Kiem elik annak  a jelentőségét, hogy „en Christo” azaz Jézusban, 
Krisztusban, le tt szabaddá az em ber, m ert m egtalálta  az Istenhez való 
helyes viszonyt, és Istenen keresztü l tud ja  a m ásik em berrel való közös
séget kiépíteni és realizálni. Űj ind ítást kap a keresztyén em ber, hogy 
az em beri együttélés m ai ak tuális kérdéseiben vállalja  a szolidaritást 
testvéreivel, és jö jjön  lé tre  a közösség a je lenben is, de a jövőben is. 
Másrészt rám u ta tnak  a dolgozatok a rra  is, hogy az egész em beriségnek 
csak egy része — egynegyede — keresztyén. Nagy hangsúly van tehát 
a terem tésben rejlő egységen. Istennek nincsenek m ostoha gyermekei, 
Isten az egész em beri nem zetséget egy vérből terem tette , mi teh á t nem 
vonulunk be keresztyén gettóba, hanem  testvérünk  m inden ember. 
Ugyanakkor Isten  — a Római levél szerin t — beoltotta az em ber szí
vébe az em beri együttélés rendjének  alapvető törvényeit. Megvan tehát 
mind a terem tettségében, m ind Isten, cselekvésében a közös nevező ah 
hoz. hogy a keresztyének keressék is az együttm űködés alapját az egész 
emberiséggel, m ás vallásokkal, am elyek nem  keresztyének, m oham edá
nokkal, buddhistákkal, sintoistákkal, stb. vagy azokkal, akik  ateisták  
vagy m arxisták. Ez a bizonyos szekuláris ökumené, ahol az em berek 
összetartanak az em berségnek, a terem tettségnek, a közös feladatoknak 
a jegyében, és keresik egym ással a kapcsolatokat.

6. Mire nem  fe lelt még diakóniai teológiánk?

Ezek az előadások részben tartózkodóak voltak és nem, vagy alig 
adtak választ e rre  a  cím re: M ire nem  felelt még diakóniai teológiánk? 
Azt is elism eréssel vesszük, ha valaki ezt a teológiát m agáévá teszi, ezt 
érti, ezt kifejezésre ju tta tja , — ez is egyik cél, hogy széles körben te r
jedjen. I tt  azonban arró l volt szó, hogy u ta t m utassunk, problém ákra m u
tassunk rá, am elyek még m egvilágításra várnak. Ezt körülbelül a dolgo
zatoknak csak ötven százaléka válaszolta meg. A ik azonban választ ad 
tak erre a kérdésre, igen hasznosan cselekedtek. Egy-két gondolat ab 
ból, hogy m ire irány ítják  a figyelmet, m ivel foglalkozzunk a jövőben.

K iem elik a m unka  tém áját. Persze nem  egy kézikönyv anyagát is
mételve, hanem  úgy, ahogy ez nap ja inkban  jelentkezik. Éppen azért, 
m ert 1976-ban sok dolgozat irány íto tta  e rre  a figyelmet, te ttü k  1977-ben 
egyik k itűzött tém ává a m unkaetikának  a kérdését. R ávilágítanak arra,
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hogy m unkahelyi közösségekben, kollektívákban egymás u tán  vetődnek- 
fel az em beri együttélés aktuális problém ái. V an-e e rre  feleletünk ne
künk, akik  a szolgáló Jézus felől közelítjük meg az em bert? M it tudunk 
m ondani annak  az em bernek, aki az anyagiakat túlhajszolja, aki elveszti 
a  m unka és pihenés kettősségének vagy dia lek tikájának  a ritm usát’ 
Aki azért nem  tu d  pihenni, m ert helyette elmegy „m aszekolni”, elmegy 
„hakniba”, kell a  pénz, ki tudja, m ilyen célra, pénzért eladja a szabad 
idejét, k izsákm ányolja a sa já t m unkaerejét. Persze, ez egyéb közösségi 
relációban is k ih a t: akár a családjához való viszonyban, akár a hivatás- 
szerű m unkájához való viszinyában.

A dolgozatok nagy hangsúlyt tesznek arra, hogy m iközben folyamat
ban van a közösségi em bertípus kiform álása, eközben nekünk is vannak 
feladataink, mégpedig a segítés terén. A technikai fejlődéssel erkölcsi 
problém ák  is kapcsolatosak. Az em ber óriási technikai erő t kap a ke
zébe, ezzel veszedelmessé is vá lha t akkor, hogyha ezzel nem  párosul eti
kai meggyőződés, m agatartás, álláspont. Példa rá  m aga a közlekedés. 
Egy fia ta l em ber, aki egy tehergépkocsi vezetője, óriási energiát tart 
a kezében, am ellyel vissza is élhet m ások rovására, vagy pedig igen 
hasznosan tud  beilleszkedni a közlekedés rendjébe és a gazdaság épí
tésébe. De ezt meg lehet hosszabbítani m ás technizált terü leten  is, ahol 
m indenütt döntő az erkölcsi gerinc kialakítása, m ert különben az ember 
az em ber farkasává válhat, akkor, hogyha ezt a hallatlanu l nagy tech
nikai erőt és fejlődést em berellenesen, vagy önző módon használja fel.

A dolgozatok változatlanul rám u ta tnak  az anyagi kérdések  lelki 
problém áira. Ugyancsak kiem elik a házasság, családi élet, s az ezt meg
előző szerelem problém áit. Ezekkel foglalkoztunk ugyan az előző évek
ben, de érezni lehet, hogy ezek a szociáletikai és erkölcsi kérdések ál
landó problém ák akár a pásztori gondozásban, akár az igehirdetésben. 
Idetartozik  még az alkoholizm us elleni küzdelem , az öngyilkosság gond
ja, a környezetvédelem  problém áiban a konkrét útm utatás, stb.

Közben előfordulnak negatív jelenségek is a dolgozatokban. I tt kü
lönösen két dolgozatot kell m egbírálni. Az egyik nem csak hogy nem  
fe le lt a címben m egadott kérdésre, hanem  a forradalom  teológiájának 
egyik képviselőjével polemizált, ism erteti a forradalom  teológiáját, ahe
lyett, hogy a rra  adott volna feleletet, hogy a nekünk szolgáló és előt
tü n k  já ró  Jézus nyom dokain haladva m ilyen feladatokat látunk, ame
lyeket el kell végeznünk, am elyekre jobban oda kell figyelnünk. Tehát 
elirányíto tta  a figyelm et a cím ben m egadott tém áról, m agyarul mellé
beszélt. Ennél még nehezebb problém át okozott egy m ásik dolgozat, 
am ely félreism erve a feladatot, nem  a kérdésre válaszolt, hanem  elő
ve tte  a fe lnő tt keresztség problémáját. Eközben a bap tista egyház taní
tásához hasonló nézeteket vallott, mellőzve az evangélikus egyház taní
tását és k ia lak íto tt gyakorla tát ebben a kérdésben. M indkét előadással 
kapcsolatban elism erhetjük, hogy az LMK, am int hallotta, ellent mon
dott neki, az esperessel az élen, és foglalkoztak az illetővel, hogy vilá
gossá váljon  előtte, hogy mi itt  a  feladat, m it tévesztett el, m it v á r u n k  
tőle.

7. Szektás jelenségek gyü lekezeteinkben
N éhány helyen ezt úgy érte tték  félre, hogy álta lában  foglalkoztak 

a szektakérdéssel. De h á t itt m ost nem  a szim bolikának vagy a K ir c h e n -  
kunde-nak a sz in tjén  kell elemezni a szekták lényegét, hanem  egész 
konkrétan  a mi dolgunkra kell irányítan i a figyelmet, hogy tu d n ii l lik  
a gyülekezeteinkben, vagy a lelkészek sorában jelentkeznek-e s z e k tá s
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jelenségek. Volt is dolgozat, am ely kereken így fogalm azott: „A szektá
sodásban nincs-e elsődleges szerepük éppen a le lkészeknek?” — teh á t 
a szektás beállítottságú vagy hajlam ú lelkészek felől indul a gyülekezeti 
ta g o k  felé a szektásodás folyam ata? Ez azért lenne kínos, m ert ki ne 
tudná, hogy a törvényünkben benne van, hogy a gyülekezeti lelkész, il
letve lelkészek, felelősek azért, hogy a gyülekezetben szektás jelenségek 
ne tud janak  elburjánzani, azokkal vegyék fel a küzdelmet. Mégis több 
ponton kiem elték, hogy olykor szektás papi tan ítás viszi félre a gyüle
k e z e te k e t.  Hogy értik  ezt a szektás m agatartást az evangélikus egyházon 
belül? Egy jellegzetes idézet az egyik dolgozatból: „Szektás m inden olyan 
csoportosulás, az egyházon belül, am ely csak a lelkek m entésével törő
dik, de nem  törődik az egyház anyagi dolgaival, nem  törődik népünk 
sorsdöntő dolgaival, nem  fogadja el az egyház vezetésének irányvonalát, 
mely népünk és a béke dolgában éppen a diakóniai teológia alapvető 
tanításában, ezekben a dolgokban h a lla tja  szavát és á llás t foglal.”

A dolgozatokban m indig ismétlődik, hogy a szektás m agatartást az 
evangélikus egyházon belül a világtól való elidegenedés jellemzi, ami 
azt jelenti, hogy az életet profán és szent te rü le tre  ak a rják  felosztani. 
Bizonyos te rü leteket tilalom  alá akarnak  helyezni, ilyen a közéletiség 
kizárása a keresztyén életből, beleértve a politizálás eltiltását. Ennek egy 
veszélytelenebb változata, am ikor a szórakozás m inden fa jtá já t, a te le
víziótól kezdve végig, elítélik. Ez jellegzetes szektás m agatartás. Azon
ban a döntő és az alapvető fontosságú rajongás az, am ikor az egészből, 
a közegyházból, a m agyarországi evangélikus egyházból akar elkülönül
ni valaki. Hangzik ilyen vélem ény is, hogy különbség van  a hivatalos 
egyház és a lelki egyház között. A lelki egyházban vannak  együtt Isten 
gyermekei. Ekkor m áris m egérkeztünk a kegyes gőghöz, hogy „mi igen, 
de ők nem ”.

Ezt a szektás m agatartást konkrétan  is m egnevezték két ponton. 
Mindkét te rü le t tu lajdonképpen m ár régi, jelentőségük is csökkenőben 
van, azonban mégis vannak  jelek, hogy ezek léteznek. Ilyen a bethániz- 
mus. Nem a m i egyházunkból indu lt el ennek az áram lata, de itt-o tt 
a hullám ai az evangélikus hajóba is átcsapnak, elsősorban K elet-M a- 
gyarországon, ahol ez m ás egyházak te rü le tén  eléggé eleven volt. A m á
sik az ágostonosoknak a  csoportosulása; ezt az egyébként m ár elhunyt 
Ágoston Sándor m érnökről nevezték el, akik  külön közösséget képez
nek. Ezeknek a szám a is, aktiv itása is igen erősen csökkent. T ehát egyik 
sem je len t aku t veszélyt, m égis jelzik a dolgozatok, hogy ezt is érzé
kelik finom  teológiai szeizmográfként.

N éhány dolgozat kiem eli azt is, hogy a szektás jelenségek sorába ta r 
tozik az a katolikus hatás, am elyik így hangzik néhány egyszerű gyüle
kezeti tag részéről: rövidesen úgyis egy egyház lesz, egy akol és egy 
Pásztor, vagyis a róm ai katolikus. I t t  tehá t a katolikus fölénynek a je 
lentkezése az, am i elkülönít az evangélikus egyház egészétől.

V annak dolgozatok, am elyek éber és vigyázó látásm óddal m egha
tározzák a  szektás gondolatok politikai vetü letét is. Hogy tudniillik  a 
szektás gondolat világidegenségre akar elvezetni. A zért húzódik vissza 
a lelki szférára, hogy kivonja  önmagát a társadalmi felelősség vagy ösz- 
szefüggés alól is. Ennyiben válik  a közegyházi gondolkodásmódtól is tá 
vol állóvá, vagy éppen elidegenedővé ez az irány. Ezek a dolgozatok n a
gyon célszerűen, aktuálisan, frissen  fogalm azzák meg azt, hogy m ik a 
szektás jelenségek egyházunkban ma, hozzátéve, hogy az óriási többség 
jó irányban halad, de itt-o tt, ahol kis százalékban m utatkoznak problé
mák, azt az LM K-k lelkészei azonnal és nagyon éberen leleplezik.

401



8. A  lelkészt munkaerőgazdálkodás
Ezzel a tém ával igen nagy kedvvel foglalkoztak lelkészeink, több 

esperes is hozott róla dolgozatot. U taltak, némi történelm i analízissel, a rJ  
ra  is, hogy hogyan a laku lt ki ez a helyzet. Volt idő, am ikor a harmincas 
években egyházi m unkanélküliség á llt elő, am it úgy lehete tt megoldani 
hogy akkor a nagyobb filiákat anyásították, tehá t sok apró önálló gyü
lekezet jö tt létre. Most éppen ez a feladat, hogy hogyan lehet a lelkészt 
m unkaerőt célszerűen beosztani, m iközben elő ttünk van a munkaerőgaz
dálkodásnak igen sok tanulsága. Az evangélikus hívek bizonyos belső 
népvándorlásban is mozognak, van tehá t urbanizálódási folyam at (a ko
rábbi években ezt is feldolgoztuk). U gyanakkor célszerűtlen a lelkészi 
m unkaerő elosztása, sok helyen egymás közelében levő ké t faluban is 
él evangélikus lelkész, stb.

Jó  diagnózist adnak a  dolgozatok arról, hogy m ik a problém ák. El
ju tn ak  a terápiáig is, teh á t javasolják  a gyógymódot is, hogy tudniillik 
célszerűen kell a meglevő lelkészi m unkaerőt beosztani. L átják  ennek a 
bonyolult voltát is, m ert ez nem  csupán fö ldrajzi kérdés. Gyülekezetek 
is vannak, am elyekkel ezt meg kell értetni, és lelkészekről is szó van, 
akiknek személyi problém ái is léteznek. Ebben a szinkronban kell a lel
készi m unkaerőgazdálkodás aktuális feladata it elvégeznünk.

Igen sok jó ötlet hangzott el, am i term észetesen aktuális. Azt kér
tem  ugyanis espereseinktől, hogy m indegyik a m aga egyházmegyéjére 
nézve adjon értékelést az 1976. évi m unkáról, s az egyházmegyei m unka
erőgazdálkodást illető javaslatairól. Egy ilyen országos összesítésnél csak 
az alapelveket érdem es hangoztatni, a konkrét problém ák természetesen 
m indenütt sajátosak, s jelenleg feldolgozás a la tt állnak.

9. M it je len t ma a ké t fillér egyházunkban?
Ez lényegében a pénzügyi kérdésnek közegyházi tém ává tétele. Itt 

nagy hangsúlyt kapnak  a hozzászólások. Egy rövid hozzászólásnak egy 
frappáns m ondata hadd hullám ozzon végig az LM K-kon: „Híveinknek 
meg kell szokniuk, hogy nem csak a feleslegből adnak, hanem  áldozatot 
hoznak”. T ehát ne csak az aprópénzt adják, hanem  olyan áldozatot hoz
zanak, m in t az a bizonyos bibliai özvegyasszony, aki m indenét — ebben 
az esetben két fillé r volt m indene — odaadta a  Jézus-ügy számára. Ró 
kell nevelni a gyü lekezeteket arra, hogy az áldozatkészség fokozódjék. 
Sok lelkész fél attól, hogy anyagiasnak tűnik, ha ezt a problém át elő
veszi. Viszont, ha a gyülekezet nem  érti, hogy m ire kell adakoznia, mi 
áll előtte, akkor tá jékozatlan  is a  szükségletek felől. Nemcsak gyüleke
zetről van  i t t  szó, hanem  m egint érvényes a közegyházi szemléletmód, 
a  nagy egésznek, a nagy közösnek a látása. B írá lták  a lelkészek sok 
LM K -ban azt a Gyenesdiáson elhangzott m ondatot, am it egy nagy gyű* 
lekezet lelkésze m ondott: „Nekünk elég a lelkenkénti évi 40 forin t is.” 
H át éppen ennek a szem léletnek a m egváltozásáról van szó, hogy nem
csak én létezem, nem csak az én  gyülekezetem  van a világon, és a mi 
kis falunk, hanem  meg kell lá tnunk  tágabb dim enziókban is a  szeretet 
összefüggéseit: ha nekik ez elég is, ugyanakkor a közegyháznak nyil
vánvalóan nem  elég. Joggal érte  ezt a m ondatot sokoldalú b írá la t több 
LMK-ból.

10. A z öregek gondozása egyházunkban
Ez a tém a is lényegében foly tatása annak  a tém ának, ami évekkel 

ezelőtt így szerepelt: a diakóniailag s tru k tu rá lt gyülekezet. Vagyis ú t 
m egint o gyülekezeti diakóniáról van  szó, ellentétben az in stitú c ió n á lis
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diákóniával, am ellyel más relációban foglalkozunk. A feladat az, hogy 
a rászorult em bernek, az öreg em bernek a p roblém áját karo lja  fel Jézus 
K r is z tu s  helyi gyülekezete ugyanúgy, m in t az egyház nagy egésze. A szo
ciális gondoskodásról sok lelkész sok jó ötletet hozott, m iként valósítja 
ezt meg. Csak egy példa belőle. Nagy gyülekezet lelkésze nem  gondolja, 
hogy ő egymaga tudna m inden feladatot elvégezni, ezért van javarészt 
nyugdíjas asszonyokból álló diakóniai munkaközössége. Ennek tagjai 
v é g z ik  az öregek vagy rászoru ltak  gondozását. A jézusi szeretettől fű
tö tt m agatartás tud  ak tív  is lenni, és a  feladatokat m eglátja anélkül, 
hogy neki ezt külön m agyaráznák. A jellegzetes lu theri idézet ju th a t itt  
eszünkbe, hogy a h it m ilyen tevékeny, ak tív  dolog, am ely nem  is kér
d e z i, hogy m it kell cselekednie, m ert még m ielőtt kérdezne, m ár meg is 
cselekedte azt. Ez aktualizálódik a  gyülekezteinkben éppen ennek a té 
m ának  a kapcsán. A gyülekezeti diakónia te rü le tén  igen sok jó  ötlet, 
javaslat hangzott el, am ire nagyon érdem es odafigyelni.

11. A z L M K -k  egyéb eseményei

Az LM K -kat m indkét püspök  sű rűn  látogatta, erről m indenütt meg
em lékeznek az esperesek. H asonlóan arró l is, hogy olykor az egyház
ügyi titkárok  is lá togatták  az LM K-kat. Köszönik a Hazafias N épfront 
á ltal rendezett papi békegyűléseket, ahol politikai kérdésekben tud  tá 
gulni a  látás. K iem elik a Teológia professzorainak a  jó szolgálatát, akik 
az LM K-kon előadással és a kérdéseló-e adott válasszal szolgálnak. E l
ism erően nyilatkoznak az egyházi lapok szerkesztőivel fo ly tato tt konzul
tációkról. M egemlékeztek az 1976-ban aktuális évfordulókról, szám ukat 
i t t  m ost nem  is sorolom fel.

Az értékelés végére érve, azzal foglalom m indezt össze, hogy az 
LMK m unkának  a hőse az evangélikus le lké sz  ak i ír ja  a dolgozatot, 
ta lán  m ár késő esti órában, am ikor a család zaja elcsitult. E lőtte ta lán  
csak az a  meggondolás áll, hogy 20—30 szolgatársának ír ja  a dolgozatot. 
Pedig nem! M indez bekerül az evangélikus lelkészi kar nagy közös teo
lógiai m unkájának  szinte a könyvtárába — m ert a dolgozatokat m eg
őrizzük és értékeljük. Ezen túlm enően történelm i feladatot végez a le l
kész, m ert ezeken a dolgozatokon keresztül is tükröződik, hogy ez az 
evangélikus lelkészi kar, a három nem zedék  együtt és egyszerre, fiatal, 
középkorú és idős, hogy tud ta továbbfejleszteni teológiánkat, hogy tu 
dott az aktuális kérdésekre, am elyeket Isten  állíto tt eléje, választ adni 
— és m ilyen választ adott. M ikor összesítés van  az em ber előtt, akkor 
lehet lá tn i az LMK m unkának  a nagyszerűségét.

Ehhez a szolgálathoz adjon Isten  m indnyájunknak  erőt, egészséget, 
szorgalm at, képességet és áldást. Isten, akié a  dicsőség, m ert Ö mindig 
m inden m indenekben.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

D. Dr. Gottfried Klapper:

Bántó szó „diaszpóra”
(A Martin Luther Bund szolgálata a szórvány-egyházakban)

1. a diaszpóra, m in t maradandó probléma
Köztudott, hogy a diaszpórának sem szervezeti, sem anyagi ereje 

nincs. H a m indezt gyülekezeti m unka szem pontjából figyeljük, szembe
tűnik, hogy valójában az egész egyház diaszpóra. Ebben az összefüggés
ben, a kisebbségi egyházak, különösen is szívünkhöz nőttek. A diasz
póra színes képet nyújt, de ugyanakkor sokrétű m unkával jár. A munka 
felelősségét növeli még az, h a  m indezt a közegyház felől közelítjük meg.

2. a diaszpóra kérdései
K orunk homo politicusa m egtanult széles távlatokban, azaz világ

m éretű koncepciókban és globális stratég iában  gondolkodni. Ezzel kap
csolatban a rra  is rá  kell m utatnunk, hogy a diaszpóra egyházi fogalom, 
am it más vonatkozásban is alkalm azni lehet: nemzeti, kulturális, nyelvi 
és más társadalm i, ill politikai egységekre.

Ezáltal sok téves beszűkülés és félreértés áldozata le tt e fogalom. 
Ezzel szemben tisztáznunk kell, hogy a M artin  L uther Bundon belül ki
fejezetten egyházi, sőt pontosabban, lu theránus egyházhoz kö tö tt diaszpó
ráról van szó, még akkor is, hogyha ehhez a diaszpórajelenséghez — m int 
m inden egyházban — nemzeti, politikai és ku ltu rá lis szem pontokat is 
figyelembe kell vennünk, de m indezt türelem m el és szeretettel.

M ielőtt azonban aktuális kérdésekre térnénk  át, fel kell tá rnunk  en
nek a fogalom nak az eredetét.

3. a diaszpóra a Szentírás szerint
Régi tapasztalata a diaszpóra Isten  népének. A Szeptuagintában ben

ne van m indaz, ami a H ebraikában még különböző fogalm ak a la tt sze
repel: zsidóság szétszóródottsága a  pogányok között, kiűzetés, fogság, el
szakadtak, k itaszíto ttak  és akik  elkallódtak. A diaszpóra ősi élménye: 
az elhurcolás és az azzal összefüggő felism erés, hogy e nép, amelynek 
szól a törvény és az Ország ígérete, ebben az ú jban  is, azaz a kitaszí
tottság  és az elhurcolt szituáció, benne van Isten  tervében és ígéretében. 
Később jön  ehhez a kereskedelm i és politikai fejlődés alap ján  a szabad 
kivándorlás tapasztalata . A zsidóság szétszóródása a  világban a diado- 
chusok idejében éri el csúcspontját, akik  Nagy Sándor örökségeként 
egyet akarnak, keveredjenek a népek.

A Septuaginta a diaszpóra fogalom m al Izraelnek m indazt a tapasz
ta la tá t fogja össze, am iben benne van az a tudat, hogy Isten népe Isten 
kezében van a fogság, a nyom or idején, de külföldön is, s ez hitvallása
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is. a m i  késői keresztyén diaszpóra fogalom előfeltétele. Ennek tartalm a, 
az átok és kín között is, van ígéretének (Isten) súlya és nagysága, ez az, 
ami ennek a fogalom nak távlata. Isten  nem  hagyja övéit, kegyelmében 
és büntetésében jelen van még akkor is, hogyha nem is élnek együtt a 
Szentföldön és a szent helyeken. Még egy pozitív vonás lép itt előtérbe, 
ami Izrael történelm ében található  meg: A szétszóródás lesz a m egm en
tés eszköze, ez a nép nem  megy tönkre a haza elpusztulásával, K arl- 
Ludwig Schm idt: „A nnyiban lá tták  a szétszórtság jóságát, hogy így a 
zsidóságot lehetetlen  egyszerre az egész földön kipusztítani.” Ehhez jön, 
hogy a diaszpórában az „istenfélők”, azaz a prozeliták is csatlakoznak, és 
így növekszik a diaszpóra zsidóság létszám a. Jézus korában több m int 
150 olyan helység volt Palesztinán kívül, ahol zsidó gyülekezet létezett. 
J o s e p h u s  úgy beszél ezekről, m in t „oikum ené”-ről. F ranz R andetdorff: 
„a prófétai m egítélés fényében a zsidó diaszpóra Isten büntetése és átka. 
Csak a hellenista optim izm us ítéli m ásnak.”

Ez az „optim izm us” még szükségszerűbbé válik  Jeruzsálem  pusztu
lása után, 70-ben, azaz, hogy a teljesen hazátlanoknak is m egm arad Is
ten ígérete, s a szétszóródottságban is a Legnagyobb védelm e és szár
nyai a latt vannak. Talán, innen ered a mi optim izm usunk is a diaszpó
rával kapcsolatban. Ezért kell em lékeztetnünk a prófétai szóra, hogy 
ennek komolysága el ne vesszen. A keresztyénség szétszórtságát a bün
tetés és szükségszerűség szemszögéből fogja fel és innen is lássa meg 
Isten ígéretét. Innen érthető, m it je len t Isten népének lenni, erejéből 
törvényéből és evangélium ából élni. így  nekünk nem  kell, ahogy Jose
phus, „fennkölten írnunk  a diaszpóráról, m in tha nem  is le tt volna tem 
plom pusztulás, de g lóriát sem kell a diaszpórának adnunk  (Karl-Ludw ig 
Schmidt), hanem  együtt kell lá tnunk  Isten  cselekedetében a diaszpóra 
fogalom táv la ta it és m élységeit” A fogalom táv la ta  nem  eshet áldozatul 
egy vallásos nyíltságnak, hanem  mindig benne kell lá tnunk  Isten. íté le
tének és kegyelm ének összetartozó mélységét.

K ét szem pontra kell felhívnunk a figyelm et:
1. a róm ai birodalom ban kap a diaszpóra tör vény jogot, am ire m ár 

hivatkozni lehet (imaház, temető).
2. a diaszpóra nem  szervezet. A világtávlatú  diaszpórának nincs szu

perstruktúrája. Jeruzsálem nek csak egy járu lékot fizet és vándorol a 
templomba, amig áll, ill. létezik. Viszont élénk eszmecsere folyik az 
arám nyelvű haza és a  görögnyelvű diaszpóra között, am ely hatással van 
a zsidó lelkiéletre és a zsidóság további történelm ére (Sept. és Talmud)

A keresztyénség terjesztésében jelentős szerepet já tszottak  a zsina
gógák. P ál apostol is az ő m isszióját a diaszpóra zsidósághoz kapcsolja.

Az UT-ban, az első keresztyén diaszpóra le írásá t az Ap. Csel.-ben 
találjuk  — Ap. Csel. 8,1—4, 11, 19, s csak ezu tán  jelentkezik a pogány 
keresztyénség problem atikája, am inek a klasszikusát Rm 9—11. fejeze
tekben olvashatjuk.

Amikor Jézus azt m ondja, hogy ő Izrael házának elveszett juha iért 
jött, am ikor a  tanítványok még nem  a pogányok u tcáin  mozognak is és 
a diaszpórában még csak a zsidóknak hangzik az ige, a pogánymisszió 
nem eszme és te tt, hanem  P ál apostol küldetése és engedelmessége. Ez 
viszont nem  az ő elképzelése, hanem  út, am elyen nem  sa já t elképzelé
seit kell betöltenie, hanem  Isten  akaratából való m egbízatás szerin t kell 
járnia. Jézus az, aki őt és m inden tan ítványát vezeti, engedi és akadá
lyozza. Ap. Csel 16,7, 1 K or 16,7.

Isten  a jtókat nyit és zár, szavától és akaratá tó l van  m inden, am i 
történik. Ebben az összefüggésben van a közös a lap ja az UT-i diaszpóra
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fogalom különböző kifejezéseinek. P éter az lP t  levelében üdvözli a z  
„idegeneket a szétszórtságban Pontuszban, Galíciában, Kappadóciában, 
Ázsia vidékén és B itin iában”. Jakab  levele a keresztyénséget a S zét
szórtak 12 törzsének nevezi”. Jézus gyülekezete =  Isten  új népe, azaz az 
eklézsia, Izrael „kata pneum a”.

A h it középpontjává a jeruzsálm ei tem plom  helyett a kereszt és Jé
zus feltám adása lesz. „Hágár a Sinai-hegy A rábiában  — m egfelel a mos
tan i Jeruzsálem nek —, am ely szolgaságban van  fiaival együtt. De a 
m ennyei Jeruzsálem  szabad: ez a mi anyánk. Ti pedig testvéreim , Izsák 
szerint az ígéret gyerm ekei vagytok.” (Gál 4,25., 26., 28.) „Nincs itt  mara
dandó városunk, hanem  az eljövendőt keressük (Zsid 13,14.).

4. a diaszpóra az egyháztörténetben
A keresztyénség diaszpóraként keletkezett: K risztus testének tagjai

ként, az Úr á lta l összetartva, de szétszórva az egész orbis terratum-on. 
K ülönböznek a  gyülekezetek szükségükben, adottságaikban és bűneik
ben. Viszont, m indenütt az Úrn ak  ugyanarról a dicsőségéről van szó, 
kegyelm ének elfogadásáról és továbbadásáról, valam in t az igehirdetés 
eszhatológiai m egvalósításáról. M int ahogy a zsidó diaszpórában volt, 
nincs szilárd szervezettség és feszes struk tu rá lis  tagozódás, hanem  csak 
a h it teszi lehetővé a szeretetet és a reménységet. Csak ezen az alapon 
m aradhato tt meg: „igyekezzetek m egtartani a Lélek egységét a békes
ség kötelékével” (Ef 4,3). Természetesen, ezért volt vita is a keresztyé
nek között. Vita, az igaz tan ítás kérdésében, az egyházközösség és a he- 
retikusok kizárása is ősi kérdése az egyháznak. K ezdettől fogva voltak 
„konfessziók”, de e kérdéseken tú l m indegyik szám ára a  vezércsillag az 
egyetlen Úr Igéje és m egbízatása, aki „az egész teste t egybeszerkesztette 
Ef 4,16 és egyben ta r t ja  az Eklézsiában”. Hogy mi „saját erőnkből és 
értelm ünkből sem hinni, sem Jézus K risztushoz m enni nem  tudunk”.
A szétszórt keresztyénség egységének alap ja  és élete nem  világítható 
meg csupán szociológiai analízissel. Az egyház lelkierejével nem  az em
berek rendelkeznek, de az apostolok sem, hanem  egyedül csak Isten. 
Ez elfogadható az evangélium  préd ikálása és a szentségek elfogadása 
által.

A konstantinuszi fo rdulattal, azaz a „religio lic ita” á lta l szorul a 
diaszpóra k a rak te r háttérbe. Az „Im perium  Rom ánum ” a katolikus egy
ház szervezetének m odellje és később a keresztyén nyugat eszméje. 
M ajdnem  elfelejtetik  azt, am it a reform ációnak ú jra  fel kell e le v e n í te n i ,  
hogy az egyház egysége nem  a v ilágban levő hatalm ának  teljességében 
van, hanem  egyedül Jézus K risztushoz való kötődésében. K risztus ke
resztje az egyetlen je l és K risztus je len léte annak  egyetlen ereje.

Ha a nagy egyház gondolkodásban nincs helye a diaszpórának, úgy 
m ár a  nagy konstantinuszi korszakban rá  kell m uta tn i a r ra  a  tényre, 
hogy m inden misszió elsősorban diaszpóra. „A propagatio fidei” vetes, 
reménységre.

Az, hogy a diaszpóra fogalm a K onstantin  u tán  eltűnt, ez a folyamat 
a reform áció u táni korra is jellem ző volt. Az 1555-ös augsburgi vallas- 
béke és az 1648-as w estfaliai béke is hozzájárult — még akkor is, ha 
egyik sem  volt sem katolikus, sem evangélikus — a zárt nép- és állam 
egyház kialakításához. A kisebbségeket elnyom ták és üldözték, s ugyan
azt kellett elszenvedniük, m in t az albigenseknek, huszitáknak és m á s o k 
nak.

Most m arad junk  az evangélikus diaszpóráknál. A lu theránus diasz-

466



óra globális elterjedését a kivándorlásokban lá tjuk , am elyeknek gyak
ran volt vallási, de más oka is. Em berek vándoroltak  azért, m ert nem  
volt hazájukban helyük, ill. az új hazában rem ényteljesebb jövendőt se j
tettek. A 16. és 17. sz.-ban így m enekültek em berek Németországból 
Angliába, Lengyelországból Németországba. A harm incéves háború  és 
ez ellenreform áció nagyon sok titkos és nyilvános diaszpóra gyülekezet 
keletkezésének volt okozója.

A W estfaliai Béke u tán  az evangélikus kisebbségek külön jogokat 
k a p ta k . Ilyen tö rtén t Schleziában. 1669-ben A ngliában keletkezik az első 
evangélikus gyülekezet. II. K ároly a  Németországból és Skandináviá
ból származó hajósokból keletkezett evangélikusoknak engedélyt ad gyü
lekezet alapításra, tem plom  építésre és arra, hogy lu theri hitvallás sze
rint istentiszteletet tarthassanak.

Az Észak-Am erikába történő kivándorlások 1626-ban kezdődtek, de 
Latin-A m erikába m ár a 16. sz-ban. Különleges kivándorlási hu llám  volt 
a 19. sz-ban. így  jö tt lé tre  a  „külföldi-diaszpóra”. Ezután, ha nehezen 
is, de lé tre jö tt a lu theránusság v ilágm éretű hálózata.

K ét fontos tényezőt azonban nem  fele jthe tünk  el:
1. A történelem  folyam án törés jö tt lé tre  a lu theránus egyházkban. 

A legnagyobb a 2. világháború u tán  történt.
2. a türelm i mozgalom, am ely a lutheranizm us szám ára nagyon fon

tos volt. Elég, ha csak az 1791-es Türelm i R endeletre gondolunk, am ely 
Erdély és a  m aradék  A usztria szám ára új lehetőséget hozott.

A diaszpórák megsegítésére szóló felh ívásra volt a felelet a 19. sz- 
ban m egalakult D iaspora-W erk. M artin  Schm idt: W ort Gottes und
Frem dligschaft mély hatású jelentést ad erről. Ő ír ja  bevezetésében, 
hogy a 19. sz. nagy eredm énye a h ittestvérek  felfedezése és az egyházi 
gondozás új alapokra való helyezése.

A diaszpóra ügyének felvételekor, kezdettől fogva az egyházi m un
kára esett a hangsúly. Párhuzam osan helyet kap tak  ebben a m unkában 
a belmisszió és a m issziótársaságok. Ezek nem  az egyház m ellett, hanem  
abban akartak  dolgozni. Ezért nevezi m agát a M artin  L uther Bund 
„Dispora W erk lu therischer K irchen”-nek  és a  G ustav Adolf W erk ma 
is „W erk dér Evangelischen K irchen in  D eutschland”-nak.

5. Lutheránus diaszpóra ma
Egymillió leiken felüli egyháztagot számláló egyház m a csak nyolc 

állam ban van: NSZK, NDK, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, 
Egyesült Államok, K anada, valam in t Indonézia. Következő legnagyobbak: 
Tanzánia, D él-A frika és Brazília te rü le tén  találhatók. A többi lu theránus 
egyházak „kisebbségi egyházak”, azaz nem  lu theránus környezetben él
nek. K rusche püspök az N D K-ban nem  is olyan régen ta rto tt előadásá
ban arró l beszélt, hogy egyháza úton van a diaszpóra felé. A Lengyel- 
országban, Rom ániában és Csehszlovákiában élő egyházak, valam in t az 
NDK-ban élő egyházak között az a nagy különbség, hogy az utóbbiban 
— az apadó hivőszám ellenére — még Landeskirche-rő’ beszélnek. A kis 
egyházaknak és gyülekezeteknek feltétlenü l szükségük van a közegy
házzal való kapcsolatra.

I tt a L utheránus Világszövetség fontos szerepet vállalt. Kész arra, 
hogy segítséget nyújtson a kisebbségi egyházaknak. Ilyenek vannak; 
N agy-Britanniában, íroszágban, Itáliában, E tiópiában és Dél-A frikában. 
Természetes, m inden egyháznak m ás a  történelm i tapasztalata  abban a
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vonatkozásban, hogy hogyan és m ilyen módon segítse a diaszpórában 
élő gyülekezeteit. 

E lérkezett annak az ideje, hogy gondoskodni kell az egyházi együtt
m űködésről, hogy könnyítsenek a diaszpóra egzisztenciájának keresztjén 
Sokszor a diaszpórában m élyebben érzik az em berek az egyház értel
mét. I tt  felism erték, hogy az egyházban többről van szó, m in t emberi
ről. Meg kell m uta tnunk  a diaszpóra szabadságát és kötődését. Ahogy 
a diaszpóra, úgy a nagy egyház is nem  egy em ber műve, hanem  Isten 
kegyelme: „m ert az igén és a szentségeken, m int közvetítő eszközökön 
keresztül kap juk  a Szentlélek ajándékát. Q tám aszt h ite t — ahol és ami
kor Istennek tetszik — azokban, akik  hallják  az evangélium ot” Confessio 
A ugustana 5. cikk.

6. a M artin L uther Bund szerepe
A  hivatalos egyházak elism erik ezt a szövetséget, am ely a diaszpórát 

kom olyan veszi, m ert aki a diaszpóráról beszél, annak késznek kell len
nie ezeket elism erni és úgy tekinteni, m in t akik K risztus testének tagjai. 
M indenki szám ára csak egyféle m eghatározás létezhet az egyházról, 
am ely m a sem  idejét m últ, még akkor sem, ha m ásak a struk túrák , ne
hézségek és gyengeségek: „az egyház a hivők közössége, am elyben az 
evangélium ot tisztán tan ítják  és a  szentségeket helyesen szolgáltatják 
ki.” Vagy ahogy P ál apostol m ondja: „egy test a és egy a L é le k .. .  egy 
az Ür, egy a hit, egy a keresztség” Ef 4,4.5.

A M artin  L uther Bund szerepe kezdettől fogva az, hogy határokon . 
á t akarja  összefogni a világ lu theran izm usát olyan helyeken is, ahol 
még szervezés előtti közösséggel áll szemben, m ert elsősorban embereket 
akar elérni, akik segítségre szorulnak. Bodelschwingh: „Ha nem  sietünk, 
m ások belehalnak.” Bodelschwingh más szava is érvényes a diaszpóra 
m unkára, am ikor egy porosz m iniszter te tte  kérdésessé bétheli mun
kásságát: „Uram, ugyanígy kérdezne, ha az ö n  fia is közöttük lenne?” 
Természetesen, a M artin  L uther Bund nem  konkurrál egy egyházzal 
sem, de az LVSZ-szel sem.

Diaszpóra m unkájának  célja, az elszórtságban élő egyházaknak segí
teni, valam int a Jézus K risztus egyházának átfogó felelősségét megélni. 
Ez az együttm űködés az egyházakkal és világszövetségekkel az egysé
ges egyház- és diaszpóraértelm ezésben gyökerezik. Ez érvényes a Gustav 
Adolf W erk-re is, még akkor is, hogyha a különbözőségekre tekintettel 
is kell lenni. M indegyik m egtartja  identitását. A M artin Luther Bund- 
nak az a szerepe, hogy a lu theránus egyházon belül figyelmeztessen a 
lu theri hitvallások betartására  és figyelmeztessen azokra a tendenciákra, 
am elyek ellenkeznek a hitvallásokkal.

A M artin  Luther Bund tehá t lu theránus keresztyéneknek akar segí
teni a nehéz diaszpóra-körülm ényekben, hogy o tt tud ják  azt teljesíteni 
önállóan, am ire K risztus m egbízatása szól. Ebben a segélynyújtásban el
ső helyen állnak : istentisztelet és teológia, tem plom - és lelkészlakás épí
tése. A segítség m értékét mindig a helyzet határozza meg. Tehát, nem 
építő elem ek exportálásán van a hangsúly, hanem  a „propagatio fidei"-n-

7. a mai probléma
Sok kérdést kell még tisztáznunk, m ert az integráció több, m int az 

egységesítés. Az integráció m ajdnem  autom atikusan jelentkezik, ha a 
közösség egységét felism erik, akkor a szabad erők az új helyre sora- 
koznak. I tt  is érvényes John  F. K ennedy szava: „ha szükségtelen a val-
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toztatás, akkor egy szükséges van, nem  változtatn i”. A hitvallás és ré 
giók kérdésének elsődlegessége a keresztyénségen belül az egyházfoga
lom karak terének  m eghatározó faktora. M inden egyház szám ára m ind
két faktor lényeges. Mi elsősorban a h itvallást hangsúlyozzuk, m ert az 
egyházi h itvallást nem  történelm i tapasztalatból, vagy jelenlegi szocio
lógiai adottságokból vezettük le, hanem  rangja éppen abban van, hogy 
Isten szavát szólaltatja meg, rám u ta t és erejéből él K risztus szavával 
s z e m b e n  a hitvallás szekunder. A hitvallás hangsúlyozza m indazt, ami 
extra nos Istentől van, azaz, m inket k ívülrő l ér el és nem  a körülm ény
től m eghatározott, am ely in tra  nos m egvitatásra kerül. Így h ív ja a h it
vallás az egyházat az ígérethez és feladatához. A reform áció óta a lu the
ránus egyháznak világossá vált a pozíciója. Elsődleges feladata az evan- 
géüum hirdetése, am itől függ a hit. Rm 10,27: „a h it tehá t hallásból 
van, a hallás pedig a  K risztus beszéde á lta l”.

A reform áció h itvallási ira ta inak  a jelentősége sohasem  önm agában 
volt, hanem  a Szentírás m egértésének a reform átori intenciójában, s ez
zel szolgálta az egyház egységét. Ennek aktualizálásával nyújt segítsé
get a M artin  L uther Bund a diaszpóra-m unka szám ára. A lu the ránu 
soknak egységben kell lenniük a reform átusokkal, anglikánokkal, val- 
densekkel, stb. Az ökum ené haladása nem  abban  van, hogy elmossuk a 
határokat, hanem  egységesen kell m egfogalmazniok közös küldetésüket 
és U ruknak m utato tt engedelmességüket.

Amíg különböző egyházakról tudunk, addig nem  lehet külső m érté
ket ráerőszakolni, hogy m ilyen mély a hitélet, m ennyire igazi az isten- 
tisztelet és m ennyire felel meg a tan ítás és a  gyakorlat az Una Sancta- 
nak. Sok nagy teológus csődöt m ondott ezen a ponton. L uther szerin t 
is az egyház egységének nem em beri m érték  szerint, hanem  Isten  akarata  
szerint kell fejlődnie.

8. a diaszpóramunka hét pontja
1. A diaszpóra az egyház egzisztenciájának m egjelenési form ája, 

am elyben szem betűnik az egység és a szétszórtság feszültsége. A diasz
póra tágabb értelem ben szétszórt keresztyénséget je len t ezen a földön 
nem -keresztyének közé. Olyan szétszórtság, ez, am elyben a keresztyének
nek, szőkébb értelem ben egy m egadott egyház tagjai elszórtan élnek 
olyan em berek között, akik e lu tasítják  azt a  felekezetet, vagy tudatosan 
ta rtják  m agukat távol attól, tehá t lu theránusok  rkát-ok, baptisták, or
todoxok, anglikánok stb. között.

2. Egyházi egzisztencia a diaszpórában a szó igazi értelm ében egyhá
zi egzisztencia. M egtalálhatók benne az egyház igazi jegyei: az evangélium  
hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása a 3. cikk értelm ében, ahogyan 
azt a lu theri reform áció felú jítva m agyarázta. A lapjában, a diaszpóra 
gyülekezet hasonlít a missziói gyülekezetekhez: ez érvényes m ind az 
anyagi, m ind a szervezeti lehetőségek hiányára, valam in t a  hitbuzgó- 
ságra és a közösség lelkületére.

3. L utheránus diaszpórával addig szám olhatunk, amíg lu theránus egy
ház van. A felekezeti ism ertetőjel nem  az egyház ism ertető jegye.

4. A gondoskodás, azaz a kapcsolat és segítség a szétszórtságban élő 
egyházak és gyülekezetek szám ára az egész egyház ügye. Ez az evangé
likus egyházban nem  központilag m egszervezett és hierarchikusan fel
épített együttm űködés, hanem  a diaszpórának nyú jto tt segítség a h it és 
a diakóniai gondolkodás ügye, am it mindig a diaszpóra helyzete és szük
ségszerűsége határoz meg.
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5. A diaszpórában élő lu theránus egyházak és gyülekezetek nagy ösz- 
szefüggésében nagyon fontos helye van a „diaszpóra intézm ényének” 
am ely önkéntes jelentkezőket állíto tt m unkába. Innen  van  a M arti Lu
the r Bud elnevezése: „Lutherásus Egyházak Diakóniai In tézete”.

6. Van előnye a diaszpóra intézm ényének, m ert sokkal spontánabb és 
em berileg is közvetlenebb szolgálatot tud  teljesíteni, m in t az egyház in
tézménye. Ezért szereti az egyházvezetés, ezért biztosítja, ső t igényli 
szolgálatát.

7. A  diaspórában végzett szolgálat k ritérium ai nem  különböznek az 
egyházak közötti kooperációk általános kritérium aitól. A szórványmur.- 
kának  5 ponton különösen is következetesnek kell lennie:

a) k ita rtás a lu theri egyházfogalom m ellett, m in t P ál apostol is ér
telm ezi — az egyenjogú partne rek  bázisa m ellett (2Kor 1,24).

b) k ita rtás az istentisztelet, a  keresztyén nevelés és teológiai képzés 
elsődlegessége mellett.

c) a közvetlen, em beri kapcsolat gondozásában, am inek célja, hogy 
részesedjenek az isteni kegyelem adom ányában és kölcsönösen erősöd
jenek a h itben  és Jézus K risztus egyházának közösségében.

d) az együttm űködési készség bizonyításában, am elyet az egyházfo
galom tisztasága és bizonyossága határoz meg.

e) a lu theránus egyház irán ti szeretetében, am elyben a Szentírás és 
hitvallások, valam int azok használata jobban érvényesüljenek, mint 
az ellentétet szító és csábító hangok.

Németből: Káposzta Lajos

[Részletek a „Lutherische Kirche in dér Welt-ben (Jahrbuch des Martin 
Luther Bundes 1976) megjelent tanulmányból.)

ABC-társadalom?
M int ahova időnként betér az em ber, hogy aznapra, vagy egy hétre 

bevásároljon? Ahol megelégedéssel nyugtázza az egyre bővülő választé
kot, beteszi a kosarába, am i neki kell, aztán  fizet és elmegy? Mások gond
ja, hogy a polcok tele legyenek s igényét kielégítsék!

S valóban, a társadalom  elégít is ki igényeket. Ennek egyik form ája 
a  társadalm i ju tta tások  nyú jtásán  keresztül történik. Olvasom a napila
pokban a K SH  jelentését az elm últ év ide vonatkozó adata iró l: gyermek- 
gondozási segélyben 287 000 anya részesült, 3,5 m illiárd F t értékben; csa
ládi pótlékra 7,5 m illiárd F t-o t s az 1 871 000 nyugdíjasnak 32,3 milliárd 
F t-o t ju tta to tt a társadalom . Egészségügyre 12 m illiárdot, oktatásügyre 
17 m illiárdot. U gyanakkor olvasom a nap ilapban a benzinkutas-m affia 
leleplezését, akik  többm illió forin t értékű  üzem anyagot sikkasztottak. 
Persze „csak” az „állam -bácsi” zsebe le tt üresebb, m ondta egy jól talpalt 
sikkasztó. A kérdés csupán az, hogy egyáltalán van-e az „állam -bácsinak” 
valam i m indannyiunk zsebétől független külön zsebe? Én nem  hiszem.

A karik írozott helyzet tehát ez: m iközben a fenti benzinkutas felesé
ge gyes-en lévén a három  és félm illiárd egy részét kapja, édesanyja a
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32 m i l l iá r d b ó l  élvez nyugdíjat, gyerm eke a 17 m illiárdból tanu l s ő ma- 
a 12 m illiárdból já r  SZTK-ba, hiszen m indez nekik já r, ráadásu l né

hány milliót még sikkaszt. Ami az állam -háztartás nagyságrendjében nem 
több, m in t egy csomag kávé zsebredugása az A B C -szinten,. . .  hogy az 
in d u ló  képnél m aradjunk.

Á ltalában pedig a vásárlók között kevés az áruházi szarka, aki m eg
károsíthatja a társadalm at, a többség becsületes fogyasztó, aki választ, 
fizet és távozik.

Jelen írás célja annak megvizsgálása, hogy vajon csupán az károsít
ja-e meg a társadalmat, aki „nem fize t”, vagy pedig a becsületes távozás 
után is lehetségesek problémák? . . .

Fogyasztó társadalom, vagy alkotó ember?

„Vannak, akik  azt állítják , hogy az Önök szocializmusa a fogyasztó 
társadalom nak valam iféle új v á lto za ta . . érvel Jacques De Bonis. (1.) 
,,A ^fogyasztói társadalom " fogalm át nyugati ideológusok alkották, és ez a 
fogalom vélem ényem  szerint kétszeresen is megtévesztő. Egyrészt ellep
lezi az egyre növekvő távolságot a valódi szükségletek és a kapitalizm us 
erről k ia lak íto tt érték rend je  között. M ásrészt, m ert az em bereket a vege
ta tív  életform a korlátái közé szorítja — még azokat is, akiknek anyagi 
szükségleteit a legfejlettebb tőkésországokban viszonylag magas színvo
nalon elégítik k i” — m ondja válaszában Aczél György.

S valóban, a nyugati ideológusok óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy 
a szalonképtelenné vált „kapitalista társadalom ” fogalm a helyett valam i 
megfelelőbb alternatívát találjanak a forradalm i szocialista társadalom
mal szemben. Társadalm i stru k tú rák  arzenáljá t sorakoztatják  fel. (2.) A 
növekvő fogyasztás érdekében olyan m anipulációs és reklám tevékenysé
get fejtenek ki, am elynek célja, hogy az em berek elveszítsék minőségi 
értékrendjüket és azt a fogyasztási javak  mennyiségi b irtok le ltárával cse
réljék fel. Hogy összetévesszék a hum ánum ot az áruval, az életet a tárgy- 
gyal.

A pazarlásra ép ített konzum társadalom ban „a vásárló meggyőződik 
arró’, hogy nem  érdem li meg a homo sapiens elnevezést, ha vadonatúj, 
lekerekített sarkú  hűtőszekrényét nem  cseréli le egy nem lekerek ített 
sarkúra, am elyben — a technikai-tudom ányos forralalom  kolosszális vív
m ányaként — először a történelem ben külön rekesz van  beépítve a k u 
tyaeledel szám ára speciális term osztáttal felszerelve. Megveszi — és ki 
dobja a „régit”, az „elavulta t” (3.)

A „dobd-el-társadalom ” — ahogy A. Toffler  nevezi ezt a fogyasztói 
m agatartást, m iért dem oralizálja az em bert? M iért veszi el alkotókedvét? 
Az a nyilvánvaló tény, hogy az em bereknek a dolgokhoz, a tárgyakhoz 
fűződő viszonya időtartam  szem pontjából egyre zsugorodik, visszahat a 
tárgyak és dolgok tervezőire, előállítóira is. A tervezők és fejlesztési rész
legek olyan változtatásokat eszközölnek az árukon, am elyek nem  em elik 
a használhatóságot, hanem  kizárólag a d ivat szolgálatában állnak, vagy 
olyan kényelm i szolgáltatásokat építenek bele, am elyeket nem  is lehet 
kihasználni (pl. egy autó TV). Sőt, a „szakem berek” legfőbb célja az anya
gok m inőségét hozzásilányítani a gyors elavuláshoz, hiszen ha úgyis ha
m ar kidobják, m iért legyen az tartós. Így a szakem berek jelentős része 
„kénytelen prostituálni a technikai haladást” (4.), m ert m inek is legyen 
egy cipőtalp ta rtós anyagból, ha egy szezon u tán  úgyis a szem étbe kerül, 
így aztán még az is, aki történetesen nem  akarná úgy kidobni cipőjét,
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m int egy használt papírzsebkendőt, mégis kényszerítve van a rra  az áru 
silánysága m iatt. A kör bezárult.

A szocialista társadalom ban az alkotó em ber m unkaöröm ét többek 
között az adja, hogy tu d ja : ha jó  m unkát végez, jó á ru t állít elő, azzal 
segíti annak  az életét, aki azt m egvásáorlja. A rad írt vásárló  kisgyerek 
sztorija először kedvesnek tűn ik  (5.), de rávilágít a kapitalista társadalom 
egyik ellentmondására. Ím e a történet. A kisfiú egy féltucat rad ír t vásá
rol az írószerboltban. K íváncsi voltam , m iért van szüksége egyből ha t da
rabra, én is kézbevettem  egyet s m egkérdeztem  tőle ,jól radíroz?’ ,Azt 
nem  tudom  — felelte —, de nagyon klassz szaga van!’ S tényleg az volt.” 
— Ezek u tán  képzeljük el a radírgum i m inőségéért felelős gyártmány- 
fejlesztő m érnök alkotási v á g y á t. . .  hacsak nem  pályát tévesztett drogista.

Term észetesen a polgári szakértők is tisztában vannak  azzal, hogy a 
fogyasztói társadalom  gyökere a kizsákm ányoló — em bert és természetet 
kizsákm ányoló — individualista gondolkozásmód. Amolyan „cowboy-gaz- 
dálkodás”. A cowboy, aki előtt a végtelen tér, k im eríthetetlen  tartalé
kokkal s hozzá a gondtalan, rám enős, hódításra kész alkat. Ezzel szemben 
a jövőt az „űrhajós-gazdálkodásban” lá tják  (6.). A Föld-űrhajó, amely 
nincs ellátva k im eríthetetlen  tartalékokkal, sem  térben, sem üzemanyag
ban, hanem  tulajdonképpen egy zárt rendszer, ahol a benn  élőknek egy 
ciklikus ökológiai szisztém a szerin t kell megszervezni az életet. I tt már 
nem  a produkció és a konzum  a gazdasági siker mércéje, hanem  a minő
ség és kom plexitás és nem  utolsósorban a velem  együtt u tazók testi-lelki- 
szellem i hogyléte. Csak arra  nem  kapunk választ, hogy az a 600 millió la
kost szám láló fe jle tt tőkés világ — a nem szocialista körülm ények között 
élő em beriség lélekszám únak alig több m in t 1/4-e —, am elyik a tőkés vi
lág összterm elésének 84% -át term eli meg és rendelkezik a  kihasznált ter
m észeti erőforrások 9/10-ével, hogyan képes (ha akarná  is) a Föld-űrhajó 
együttutazók testi-lelki-szellem i hogylétét, m eglétét biztosítani? Magya
rán : mi van akkor, ha beszabadul néhány cowboy az űrhajóba? Medd'g 
van még sansza o tt is a cowboyt játszani?

Ilyen további kérdéseket term észetesen a polgári szociológusok már 
nem  szívesen feszegetnek, m ert azok m ár a társadalm i stru k tú ra  egészé
nek m egváltoztatásához, a tulajdonviszonyok felforgatásához és egyéb 
kellem etlen következm ényekhez vezetnének. Inkább abban rem ényked
nek, hogy a cowboyból is válhat jó  űrhajós.

A  szocialista társadalom olyan em berek közössége, akiknek nem  egyet
len vágyuk a pazarlásig m enő fogyasztás, akik „nem kérnek első osztályú 
vonatjegyet” a jövőbe (7.), hanem alkotó m unkával, anyag és energia
takarékossággal, a term előberendezések és a m unkaidő jobb kihasználá
sával és jobb munkaerő-gazdálkodással arra törekednek, hogy — ha nem  
is luxusvonaton, de — m indenki utazhasson.

Aki nem  így alkot és dolgozik, az m egkárosítja a társadalm at, még 
akkor is, ha nem  sikkasztja a benzint. Ezt a teológusok jól értik : nem 
csak az bűn, am it — rosszat — elkövetek, hanem  az is, ha valam it nem 
teszek, pedig tehetném , — a jót. A jobbat. —

Nézzünk erre  is néhány példát.

Pedál-medál

„A művezető m ár napok óta m ondogatta a  délutános m űszakban dol
gozóknak, hogy jó lenne példát venniük az éjszakásoktól. Legalább 20%- 
kal többet teljesítenek” — kezdődik egy életízű riportkönyv egyik d a r a b -
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ja. (8.) Nem lehete tlen t kért a művezető, csak a nyolcórás m unkaidő tisz
tességes kihasználását. Ráadásul nem  is ingyen. A negyedik napon, ahogy 
végigment a gépek sorfala között és lá tta  a sok unott, m akacs arcot, ú jra  
cSak az éjszakások teljesítm ényét citálta: azokban úgy látszik van becsü
let, és nem  azért jönnek be a gyárba, hogy valahol elteljen  életükből 
nyolc óra. Ekkor a délutánosok közül valaki, elism erésre méltó szakmai 
tudással rézből, feltűnően szép, tízcentis m edált készített. Hozzá, aprólé
kos gonddal, láncot is. A m űszakváltás nyüzsgő forgatagában ezt az éjsza
kás m űszak brigádvezetőjének gépére akasztotta. Csak úgy csillogott a 
vörösréz, am ikor az é rin te tt birgádvezető észrevette. R ajta  csak ennyi 
állt: „Pedál-medál”. A hajtóknak. Azoknak az éjszakásoknak, akik  job
ban hajtanak  s ezzel m egszégyenítik a délutáni m űszak lógósait.

A tréfán  az érin te ttek  nem  nevettek. Kom olyan vették  és szép kis 
vita kerekedett az ügyből. Tém ánk szem pontjából nem  lehet célunk en 
nek egész m enetét figyelni. Csak a jelenségre, am ely ha nem  nevezhető 
is tipikusnak, azért gyakori. Bár nyilván nem  alap ta lan  a délutánosok vé
dekezésében az ilyen: „Amikor nem  éjszakás vagy, te  is tudod, hogy m in
den a feje te tejére áll. Rohan az egyik, hogy ezt csináld meg, de azonnal. 
Aztán jön a másik, hogy m áris vedd le, am i a  gépen van és helyette  gyor
san ezt esztergályozd meg. Ezek a ,sós melók’, hogy ezt S. O. S. csináljuk 
meg. Ha pedig véletlenül egyetlen góré sem ugráltat, akkor meg nincs 
anyag” . . .  ők m aguk is érzik, nem csak az anyagellátásban és a szervezés
ben van a hiba. Hanem  a m unkaerkölcsben.

A  szocialista társadalom  szám ára a m unkásosztály történelem form áló 
szerepe kezdettől fogva ism ert téma. Az ideológusok éppúgy foglalkoznak 
a m unka em ber- személyiségformáló erejével, ahogy a teológiai etika. 
Ugyanúgy a munkaszociológiai ku tatások hatvanas évek elején tö rtén t 
intenzívvé válása lassan szisztem atikus módon egyre karakterisztikusabb 
form át öltött. De az a jelenség, hogy az elm életi eredm ények napjainkban  
egyre inkább visszacsatolódnak a gyakorlatba s hogy ezek egyre nagyobb 
publicitást kapnak, ez a fejlődés új szakaszát jelenti.

Egyre gyakrabban találkozunk tehát a nem -szakfolyóiratok hasábjain 
is, napilapok cikkeiben, vezető politikusok és közgazdászok nyilatkozatai
ban a konkrét m unkaerkölcsöt érintő kérdésekkel. Am it Kádár János 
1965-ben az országgyűlés előtt szóvá te tt (9.), az nap jainban  növekvő 
m értékben realizálódik. „Mi szeretjük  a sportot általában, én is szere
tem, de m ár m egint kezd olyan helyzet előállni, hogy egy lesántult bal- 
összekötő hogylétéről hétfőn is, kedden is, szerdán is, pénteken is értesül 
az egész ország, de önfeláldozó, dolgozó m unkásokról, parasztokról, é r
telmiségiekről, tudósokról nem  lehet eleget hallani. Á llítsuk helyre a 
megfelelő arányokat.” A megfelelő arányok helyreállítása folyik. S az ezt 
célzó publikálásokban m ind gyakrabban kerül elő a „hatékonyabban” 
és a „fegyelm ezettebben” kifejezés.

Köztudott, hogy hazánkban jelenleg bizonyos m unkaerőhiány  tapasz
talható. A tőkésországok m unkanélküliségtől fenyegetett m unkásainak 
nem kis irigységére, és valljuk  be, a m agyar dolgozók nem  kis örömére, 
hiszen ahol nagyobb a kereslet, o tt a kereset is magasabb. Ugyanakkor 
ez a m unkaerőhiány a népgazdaság egészének szem pontjait figyelembe 
véve gondot okoz. A m unkaerőhiányban valószínűleg közrejátszik a tech
nológiai fejlődés, a m unkahelyek szám ának növekedése, vagy az egykori 
dem ográfiai hullám völgy most érezhető következménye. De az is biztos, 
hogy hatékonyabb m unkaszervezéssel egyrészt, m ásrészt a m unka erköl-
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csi oldalának tisztázásával az adott m unkaerő-kapacitás m ellett is növel
hető lenne a term elékenység. Kevésbé tudom ányos megfogalmazással: ha 
kevesebb lenne a lógás. Vagy ahogy ennek egyik form áját a riporter ne
vezi, a

Háztáji betegség. (10.)

„H árom  nap a la tt lehet végezni a kapálással. A ztán a permetezésig 
behozzák a lem aradást, a fatelep úgysem szalad el” — érveltek egy fa
telep dolgozói. De az üzemvezető más vélem éyen volt. U nta m ár a nap
felkeltével felszökő lázat, a nyári betakarítás orvosilag igazolt gyomor
rontását, az őszi alm aszüretet igazoló néhány napos m egfázásokat és a 
m ustot megelőző otthonm aradásokat. Ha felhő árnyékolta az eget, vidá
m an fütyörészett, m ert a gondolatban végzett létszám olvasásnál egyetlen 
arc sem hiányzott. De am ikor gyümölcsöt érlelőén, p a lán tá t hizlalóan, 
gyomot és term ést szaporítón ébred t a nap, a m unkahelyen csak néhány 
m unkás lézengett. A m ikor egyszer szúrópróbát tett, a betegállományba 
k iír t beteg term észetesen a háztá jiban  kapálgatott. H iszen csakugyan vé
tek lenne azt a jó kis földet parlagon hagyni. í/teg aztán az ilyen kisker
tekben te rm ett zöldségre, gyümölcsre valóban szüksége van a társada
lomnak.

Látszólag nem  ilyen komoly ügy a tanulók iskolai hiányzása. A gye
rek  jó fejű, azt a p á r napot m ajd bepótolja, úgyis annyira hiányzik neki 
a friss tavaszi levegő. Ilyenkor elég egy szülői bejegyzés az ellenőrző
könyvbe és a gyerek m áris segíthet a  ház körüli m unkáknál. Aztán ba
rátságos cinkossággal össze is mosolyog a szülő a gyerekével az igazolás 
beírásakor. Nem komoly ügy, csupán annyi, hogy a gyerek megszokja 
az írásba adott hazugságot, a leplezett lógást.

Csodálható-e, hogyha felnő, a m unkahelyén végzi el az összes szük
séges fusi m unkát, ha gyárban dolgozik. Ha az építő, vagy szolgáltató- 
iparban  helyezkedik el, akkor csak a reggeli átöltözésnél és ebédidőben 
lehet rátaláln i, m ert egyébként apróbb javításokkal a lakosság rendelke
zésére áll, ak ik  szívesen vállalják  az üzletet, csakhogy ne kelljen több 
napi szabaságot kivennie m esterre várva (esetleg ugyanazon személy le
gális m egjelenésére). Ha meg irodában helyezkedik el, o tt a közösségi élet 
annyi szép alkalm át lehet lebonyolítani m unkaidő alatt, hiszen az okvet
lenül m egünnepelendő születés- és névnapok olyan szép arányosan osz
latlak  el év közben, hogy m ajdnem  m inden hétre  ju t belőlük.

A m ikor a tüzelőt hozzák, úgyis el kell kéredzkedni, a h itel- és pénz
intézetek, biztosítók és tanácsok, jogi és egyéb h ivatalok és irodák több
nyire egyébként is csak délelőttönként ügyintéznek s nem  lehet m in d e n  
ügyet a vállalati telefonon lebonyolítani. A bevásárlás is gyorsabb a  k is 
sé m eghosszabbított ebédidőben, m in t a nagy tum ultusban  m u n k a id ő  
után.

Ezeket a jelenségeket adm inisztratív  rendelkezésekkel és szabályozá
sokkal csak részben lehet m egszüntetni. Többre van szükség. Egyrészt 
olyan — átfogó, az egész népgazdaság összérdekeinek megfelelő — m un
kaszervezési koncepcióra, mellyel a hatékonyság növelhető. Kevesebb ál
lásidő, folyam atosabb anyagellátás, ésszerűbb m unkafolyam at-szervezés 
és a term elékenység nő, anélkül, hogy bárk i há trány t szenvedne. Más
részt — és itt  nyílik  tér az egyház diakóniájának adekvát gyakorlására — 
a m unkam orál hitbeli alapállásból is történő vizsgálata, aktualizálása es 
kom olyanvétele fo lytán olyan egyháztagok nevelése, akik  hitbeli dönté
seikből fakadó erkölcsi felelősségüket a m unkahelyen  is aktualizálják. i
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Például a pazarlás

Nagyszerű és ijesztő könyveket ír tak  m ár Földünk nyersanyagkész
letének pazarló kizsákm ányolásáról, bolygóm éretű környezetszennyezés
ről a vegyi, ipari, háztartási, hadi „super-pollution” élővilágot veszélyez
tető hatásáról. (11.) Közel sem érdektelen  az a tém a, hogy az anyag és a 
term észet ilyen következm ényekkel járó  értékeléséhez m ennyiben já ru lt 
hozzá a keresztyén teológia s hogy globális m éretekben m it tehet a „ci
vilizált” em ber term észethez, subhum án élővilághoz s az anyaghoz való 
viszonyának m egváltoztatásáért. (12.)

De ezúttal nem  a nyersanyag, energiahordozók, víz, levegő stb. boly
gó-méretű pazarlásáról, nem  is a m indezt eredm ényező szem lélet tudom á
nyos-teológiai tám ogatásának k ritiká járó l van alkalom  írni. Sokkal k i
sebb jelentőségű, szinte bagatell az egész, az em ber röstelli még m egem 
líteni is. Sok fia ta l nem is biztos, hogy egyáltalán megérti. Kis srác ko
romból á tm en tett kincseszsákom egyik értékes darab ja  egy igazolás, mely 
m int bizonyos M ÉH-felelősnek szabad bejárást biztosított a nagy bérház
tömb m inden lakásába és irodájába a pincétől a padlásig. H ihetetlen 
mennyiségű fém hulladékot és akta-, ú jságpapírhegyet szállíto ttunk el. 
Attól tartok , hogy a m ai hasonló korú kis srácnak  nem  cikk a néhány 
mozijegy ára, am it ilyen módon össze lehete tt gyűjteni. De az én generá
cióm szám ára sem a m ozijegyek je len tették  a  m aradandó hasznot, hanem  
annak a szem léletm ódnak  a kialakulása, hogy még m a is nehezebb szív
vel dobálja ki a szem étbe a filléres limlomot. Term észetesen nem  tehet 
mást, m ert a lakótelepen még eltüzelni sem lehet az újságkötegeket; még 
a téli cipőket sincs hely tárolni, há t még az érték telen  eztazt. Csak kidob
ni lehet a szemétbe.

Hazai író -riporte rünk  m integy tíz évvel ezelőtt m egjelent beszélge
tésének egy részlete kívánkozik ide: „M it gondol, m ennyi a M ÉH-nek 
egyévi forgalm a?” „Nem tudom  — vallja  be a ripo rter —, százezer fo
r in t?” „Kilencszázmillió és egym illiárd körül mozog, kétszázhúsz m illió
val já ru lunk  hozzá évente az állam kasszához. Évi tizenhatm illió  dollárt 
takarítunk  meg a népgazdaságnak”. (13.) Ez az összeg az, am it sikerül 
megmenteni, am it vissza sikerül állítani az „űrhajós-gazdálkodás” kör
forgásába ismét. A többi m enthetetlenül szemét.

Azt m ondják, azért még azt is m egszűrik a végleges használhata tlan
ság előtt. Persze, lehet, hogy csak h írlapíró i túlzás a szem éttelepre M er- 
cedesen érkező guberáló-m illiom os, de ha a rra  gondolok, hogy a kukás
legények felületes lefölözése u tán  is mi m inden negyedosztályú m aradhat 
ott, lehet benne valami. Hiszen a BÁV nagyon kényes — vagy az ott v á 
sárlók? —, a ruhanem ű az üzletből kikerülve szinte e ladhatatlanná v á 
lik. A használt bú tor ugyanúgy. Elképzelni sem  tudom, hogy például egy 
új lakótelepre költöző család nem  rossz bútoraival mi történik , ha — tö r
ténetesen nem  lévén hétvégi házacska, ahova kiviszik — otthagyják  a 
szanálásra íté lt régi épületben. Ellenben ha a barkácsboltban akar vásá
rolni egy kis faanyagot, azt dekánként és centinként szám ítják  neki bor
sos áron.

K ora tavasszal és késő ősszel az országutak szélére leállni és ott körül
nézni elkeserítő látvány. Egyrészt a sok szemét. M ásrészt a sok kocsikból 
k iha jíto tt felesleges teher. M intha a sok sörösüveg az árokparton  terem ne, 
m ikor a term észet zö’dje m ár halódik és nem  tak ar többé. Nem hiszem, 
hogy a „W egw erf-G esellschaft”-ró l sokat hallo ttak  volna azok, akik  egy, 
a term észet lágy ölébe te tt k irándulás u tán  lu sták  visszacsomagolni a 
m egkezdett parenyica-sajtot, vagy akik a bolt előtt gyorsan k iü ríte tt üve
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geket falhoz csapják, vagy jobb esetben fák  tövénél, kapualjakban hagy
ják. Egy-egy esetre indokot m indig lehet találni, de m indez alapvetően 
m entalitás kérdése.

Hiszen mi nem  vagyunk ilyen kicsinyesek! „Ha a nagym ama, vagy a 
dédi szelleme imbolyogna egy pesti lakásban, úgy szerezhetnénk róla tu
domást, hogy leoltaná a lám pát, ha valaki kilép a szobából vagy a mel
lékhelyiségből” — kezdi egy újságcikk. (14.) Örök vitatém a idősebbek és 
fiatalabbak  között. De m iért is ne ússzon az egész lakás örökös fényár
ban, m ikor olcsó az áram , a fővárosban a légolcsóbb, sőt annál olcsóbb 
m inél m agasabb a fogyasztás. A nnakidején csak a házfelügyelői lakások
ban folyt így az áram . Folyik a  víz is. A hideg is, meleg is. A vízcsapból 
csöpögő forin tokká váló vízcseppek nagyszerű p lakátjának  igazát még 
nem  lá tja  be m indenki. M int ahogy kétségtelenül erkölcsi alapállás is 
közrejátszik abban, hogy az átalánydíjas gázt és melegvizet valaki hogyan 
használja. M ert a gáztűzhellyel konyhát is lehet fűteni és egy kádnyi for
róvizet lehet ráfolyatni egy felm elegítendő cumisüvegre. A távfűtés is 
használható a város légterének m elegítésére is, m ert úgy friss m arad a 
levegő a szobában és egyszerűbb is, m in t állítgatni a fűtőtestet, ha ugyan 
a kivitelező egyáltalán szabályozható rad iá to rt szerelt be.

A példákat a háztartási vétkes nagyvonalúságtól tovább lehetne foly
ta tn i a mezőgazdaság terü letén  időnként tapasztalható  pazarló mulasz
tásokon át, a koncepció nélküli beruházások okozta pénzkidobáson ke
resztül egészen az ipari selejt s a term ékek m inősége kérdéséig. Az 
MSZMP XI. kongresszusán elhangzott gondolat (15.) nem csak a pártta
gokat érinti. „Most nagyon sokat és komolyan foglalkozunk az anyag- és 
energiatakarékossággal, a term előberendezések és a m unkaidő jobb ki
használásával, a jobb m unkaerő-gazdálkodással. De vigyázzunk, nehogy 
úgy szervezzük meg az anyagtakarékosságot — m ár e rre  is volt nálunk 
példa —, hogy nem  tesszük bele a term ékbe a szükséges anyagot.”

A teológiai vizsgálódásban szükségesnek látszik a terem téstörténetek 
„hódítsátok meg a földet, uralkodjatok” (Gen 1,28) és hasonló jellegű at
titűdök  újraértelm ezése m ellett az állandó terem tés, fenn tartás és gond
viselés háttérbe  szorult dim enzióinak kifejtése. „Az Úré a föld és ami 
betölti, a fö ldkerekség és a rajta lakók” (Ps. 24, Ex 19,6 stb) A terem tett- 
ség tehát nem csak terem tettség, hanem  továbbra is Isten tulajdona. Az 
em ber csak a gondviselés eszköze az óvásra, felelősségre. Fokozott felelős
ség az emberért, de a „domínium terrae” egyéb alkotórészei, a szerves 
és szervetlen világért is, hiszen azt is ugyanaz az atyai kéz hozta létre, 
m in t az embert. Testvér a terem tettségben. Az ásvány, az olaj, a levegő, 
a  víz. Vannak, akik m indezt a keresztyén misztika terü letére utalják, 
m indenesetre a „szél-öcsénkről” beszélő Ferenctől húzódik az egyháztör
ténelem ben egy olyan nemes vonal, mely egészben Teilhardig  és Schweit- 
zer ig tart.

Újpuritanizmus, vagy jólét?

Egy félreértés elkerülendő, szükségesnek' lá tszik  nem  a fentiekkel be
fejezni. Az a tény ugyanis, hogy hazánkban annyi kenyér kerül a s z e m é t
be, vagy jobb esetben a disznók elé, am ennyi jószerivel egy kisebb afri
kai ország lakosságának szükségletét biztosítaná, nem  csupán egy vét
kes pazarlás jele, hanem  egyben m uta tó ja  a m egnövekedett jólétnek- 
A z állandóan növekvő életszínvonalnak. A m ikor tehát takarékosságról,
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iózan beosztásról, előrelátó gazdálkodásról hallanak, sokan — különösen 
akik átélték  a két világháború közötti hétkrajcáros időt, vagy em lékez
n e k  az ötvenes évek hasonló jellegű je lm ondataira  (v. ö. 16.) — attól ta r
ta n a k ,  hogy ím e most az életszínvonal em elkedése és jó lé tünk  ügye válik 
kérdésessé. Hacsak nem húzzuk szorosabbra a nadrágszíjat.

Ilyenről szó sincs. Inkább arról, hogy a m últ országos szegénységétől 
megszabadult em bereknek a kezdeti m ám or u tán  meg kell tanuln iuk a 
jólétben élni. De honnan is szerezhették volna meg a töm egek a jóléttel 
való bánásm ód intelligenciáját?! A fe jle tt tőkésországokban évszázadok 
(kizsákmányoláson és gyarm atosításon alapuló) rela tív  jóléte volt hozzá 
szükséges. K önnyen pálcát tö rünk  a szülő fölött, aki kisgyerm ekének m é
regdrága autom ata-játékokat, a firkáláshoz hatalm as filctollkészletet, ka
maszfiának m otorkerékpárt, m ajd  autót vásárol; lányának  óriási kerí
téssel övezett betonm am m ut családi házát épít kívül-belül csempézve. De 
mikor volt idő arra , hogy az egykor rongylabdával játszó, sötét konyhák
ban felnőttekkel m egértessük a jólét, a pénz eszköz-jellegét. Azt, hogy az 
anyagi javak  nem  arra  valók, hogy legyenek s hogy mutogassuk, hanem  
hogy alapot szolgáltassanak az „életük legyen, sőt bőségben é ljenek” 
(Jn 10,10) lehetőségéhez. Teljes életük. H um ánus életük. Értékes életük. 
Hogy bőségben, szépen, okosan és boldogan éljenek.

Volt egy „C APITALY"  nevű gyerm ekjáték, am elynek szocialista vá l
tozata „GAZDÁLKODJ O K O SAN ” néven fut. E névváltozás szimbolikus 
is lehetne. A tőke felhalm ozásnak, befektetéseknek, a m unka nélkül sze
rezhető vagyon b irtoklásának gyakorlata a szocialista társadalom  alapel
veivel ellentétes. A  Capital világa egyszer s m indenkorra m egszűnt Ma
gyarországon. De nem  járt együtt autom atikusan az egyén és a köz m in 
den tekin tetben  okos gazdálkodásának kialakulásával. Szokták így m on
dani a hazánkba látogató nyugatiaknak: „M ivel nincs sok pénzünk, jól 
élünk.” Ez azt jelentené, hogy mivel nincs lehetőségünk arra, hogy m il
liomosok legyünk — hiszen az átlagszínvonal töm egekre kiható em elke
dése a jövedelem -szóródás szélsőségeit csökkenti —, a pénzünket úgy 
költjük el, m intha már milliomosok lennénk. A fia ta l házaspár, mivel 
m ondjuk egy lakás összespórolásóba bele se’ m er kezdeni olyan luxus
cikkeket vásárol, am elyek term észetes igényskálájukban csak igen hátul 
lennének.

Az egyház, am ely nem  „term elő” közvetlenül ugyan, de társadalm i 
diakóniájával rendkívül komoly m értékben hozzájárulhat a  term elés
fogyasztás, jó lét és életstílus egyensúlyának kialakulásához. Ha az egyé
nekben nem csak az önmegvalósítás szükségességét és igényét kelti fel, 
hanem azt a tudatot, hogy az egyik felelős a m ásik önmegvalósításáért. 
Személyiségének, szabadságának, életének m inél gazdagabb és sokrétűbb  
megvalósításáért. Ha olyan kulturált életvitelre neveljük a ránkbízotta- 
kat, am ely szorgalommal és alkotókészséggel párosul. A m ely  saját anya
gi helyzetét is fö ldünk egészének összefüggésében s idői d im enziót te 
kin tve hosszútávúan képes megítélni. Ha az evangélium  hirdetésével is 
hozzájárul annak  a társadalmi jó létérzetnek  a  tudatosításához, amely 
nem csak alapvető politikai tényező, de egyben rendkívül fontos term elő
erő is. Ha a m unkaerkölcs keresztyén etikai vonatkozásainak hangsúlyo
zásával a term elés-fogyasztás folyam atában intelligens módon résztven- 
ni tudó em bereket nevel. Hiszen a ' term elékenység titka  csak részben 
„szakmai” képzettség, de még inkább általános m űveltség és k u ltu rá lt
ság! A term elés folyam atában, de az életvitelben is. Az elsőben úgy, hogy 
a közvetlen szakmai ism eretek m ellett találékony, rugalm as, ízlése van, 
összefüggéseket lát. S az életvitel területén úgy, hogy élete sikerélm ényei

ü l



ben nem csak az összegszerűen kifejezhető  akciók kapnak szerepet, ha
nem  a társadalm i hasznosság, a felebarát szolgálata.

Ebben a vonatkozásban „társadalm unk általános ku lturáltsága ala
csonyabb szintű, m in t az iskolázottsági fok a lap ján  várha tnánk”, — álla
p ítja  meg a m ár idézett Kozma  Ferenc (17.) A kár igaza van, akár nem 
egészen, az egyház szolgálata m indenképpen olyan intellektuális-szellem i 
beruházásnak is tekinthető, mely elősegíti a szakm ai becsület, az igényes 
élet, az önzetlen szorgalom és az öröm teli m unkavégzés további lehető
ségeinek kibontakoztatását. Ezek hazánk legfontosabb „temrészeti kin
csei”. M árpedig ennek a term észeti k incsnek a kiaknázása nem  ipari tech
nológia kérdése, hanem  erkölcsi kérdés. Közgazdasági összefüggések is
m eretében  la ikusak  vagyunk legföljebb; ami az egyes technológiai és 
szervezéstudom ányi tájékozottságunkat illeti, még azok sem. Ez így ter
mészetes is. Az ellenben nem  term észetes, ha a mi asztalunkat is elha
nyagoljuk és a keresztyén etika válaszait nem  konfron tá ljuk  perm anen
sen, m aian és szakszerű term inológiával kifejezve a szocialista társada
lom fejlődése közben felvetődő kérdésekkel.

Egy ilyen kérdés volt — cikkünk kezdő-képéhez visszatérve — az 
„ABC-társadalom” kérdése. Az a szemlélet, am ikor önkiszolgálóboltnak 
tek in tik  a társadalm at, ahol az em ber választ, fizet és elmegy. Teológiai 
meggyőződésünkből következett annak  bizonyítása, hogy csak az vesz 
részt ebben a körfolyam atban valóban becsületesen, aki fogyasztás köz
ben a pu lt túlsó oldalán is tudja  magát, m in t aki szolgál. M int aki fele
lős az anyagi és szellemi javakért. M int aki elkötelezett m inden ember 
jólétére és boldogságára. M int aki érdekelt a jelen és jövő formálásában.
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A  nő a B ib liában, az egyházban 
és a tá rsada lom ban

A m egadott tém ával foglalkozva többek között egy könyv kerü lt a 
kezembe, am elynek címe: „Die F rau  zwischen gestern und m orgen” — 
,,A nő tegnap és holnap között”. Igen jellem zőnek találom  a címet korunk 

asszonyára vonatkoztatva. M indenki érzi benne az átm enetet, az alakuló
ban levést, a folyam atot. Azt, hogy valam i m egállíthatatlan  új kezdődött 
el, valósul, hatalm as eredm ények születtek m ár, de még útközben va
gyunk a holnap felé. Évezredes lem aradást, szem léletm ódot nem  is lehet 
néhány évtized, egy-két em beröltő a la tt m egváltoztatni. — U gyanakkor 
figyelemreméltó, hogy míg Európában a nőmozgalmak, az egyenjogúsá
gért folytatott küzdelem  nagyjából az ipari forradalom m al egyidőben in 
dultak el, addig ez a folyam at a fejlődő, afrikai-ázsiai országokban na
gyon rövid idő alatt, szinte robbanásszerűen m ent végbe.

Amikor ez a tanu lm ány azt p róbálja vizsgálat tárgyává tenni, hogyan 
élt, milyen szerepet tö ltö tt és tö lt be a nő az egyes korokban, a Biblia 
világától az egyház tö rténetén  keresztül korunkig, a mi társadalm unkban  
egészen napjainkig, nem  törekedhetek  teljességre. Megteszi ezt számos 
szociológiai, társadalom történeti és nem  utolsósorban teológiai tanulm ány. 
Célom nem  is ez. N éhány gondolat felvillantásával szeretnék továbbgon
dolkodásra indítani másokat. Azt szeretném , ha jobban tudnánk  segíteni 
azokat, akik problém ákkal, nehézségekkel, sokszor m egnem értéssel küsz
ködnek átalakuló  világukban, akik  az emberiség, benne hazánk népes
ségének nagyobbik felé t teszik ki, akik  egyre nagyobb helyet töltenek be 
a közéletben, de akik  a színházak és hangversenyterm ek nézőközönségé
nek nagyobbik felét is alkotják. Nem utolsósorban ők ülnek jóval n a 
gyobb szám ban szószékeink alatt, a tem plom okban is. Az ő szolgálat
készségükkel, áldozatvállalásukkal, teherhordozásukkal szám olhatunk 
reálisabban gyülekezeti életünkben is. Végül ta lán  az sem  árt, h a  a  lelké
szekben m agukban is végbemegy bizonyos szem léletbeli változás, mely 
szükséges ahhoz, hogy szolgálatukat, m indkét nem  felé forduló szolgála
tukat jobban, hűségesebben végezhessék.

A  nő az Ószövetségben

összetett, sokrétű, sokszor ellentm ondásos az a kép, am ely az Ószö
vetség lap jairó l elénk tűn ik  a nőkkel kapcsolatban. Izrael népe ko rtö r
ténetének korai szakaszában nem csak arró l hallunk, hogy asszonyok és 
leányok szabadon mozoghatnak, á llhatnak  szóba idegennel — am i a ké
sői zsidóságban elképzelhetetlen volt —, hanem  arró l is, hogy egy-egy 
asszony, patriarcha-feleség, m in t Sára, Rebeka, Rákhel, később R uth m i
lyen m egbecsült helyet tö lt be a családban, m ennyire irányító  a szerepe 
annak  életében. K apcsolatban van  ez az életform ával. A mezőgazdaság: 
a földművelés és á lla ttartás hangsúlyozottan igényelte a női m unkát is, 
tevékenysége nem  m aradhato tt a ház tartás szűk körén  belül. Ezen tú l
menően tudunk  arró l is, hogy asszonyok részt vesznek a vallási életben. 
Így Anna, akinek élő, személyes kegyességéről, sőt fogadalm áról is olvas
hatunk  Sám uel első könyvében. N um eri 30,4. is em líti a női fogadalom 
tételt az apa és férj beleszólási jogának fenntartásával. Viszont az özvegy
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fogadalm a teljes jogú. Még továbbm enve: prófétanők, m in t M irjam, De
bora és Hulda, tágabb értelem ben idesorolhatjuk  Esztert is, döntően irá
ny ítják  népük életét egy-egy történelm i helyzetben. Végül egy prófétai 
jövendöléssel zárom a sort, am ely a messiási korról hangzik Joel 3 ,1
ben: „ . . . é s  p rófétáinak fiaitok és leányaitok.” Vagyis a m essiási kor be- 
köszöntével a nők ugyanúgy részesei lesznek a Lélek ajándékának és a 
szolgálatnak, m in t a férfiak.

Em ellett a pozitív értékelés m ellett jó l megfigyelhétő egy m ásik vo
nal is: a visszafejlődés. A nő viszonylagos szabadsága egyre inkább le
szűkül a társadalm i és vallási életben egyaránt. A honfoglalás u táni idő
ben a törzsek letelepedésével, a városiasodással együtt a mezőgazdasági 
m unkát egyre inkább az ipa r és a kereskedelem  váltja  fel. A nőről egyre 
kevesebbet hallunk. M unkaterülete nem  te rjedhet otthona falain túlra, 
szigorúan a háztartási teendőkre korlátozódik. Az ő kötelessége a liszt 
őrlés, a sütés, mosás, főzés, gyapjú készítés, takarítás s a gyermeknevelés 
is. A későbbi idők diaspóra zsidóságán belül ugyanez a fejlődés figyel
hető meg. Philo elő írja: „A nők őrizzék a  házat, m arad janak  otthon, há
zuk a jta já t tekin tsék  ha tárnak !” Az is volt, mely őket a külvilágból tel
jesen elzárta, az u tcára  csak az ablakok farácsain  keresztül volt szabad 
kitekinteniük. F alun  azért volt m ás a helyzet, m ert a mezőgazdasági mun
ka továbbra is igényelte a nők segítségét, itt  viszonylag szabadabban mo
zoghattak. — Ezen a zárt világon belül a tila lm ak egész sora korlátozta 
az asszony életét. Vendég jelenlétében nem  vehete tt részt a közös étke
zéseken, nem  is szolgálhatott fel. A beszélgetést k in trő l hallgathatta és 
m egihatta a „hálaadás pohará t”, am it férje  kü ldött szám ára az asztalró’. 
K risztus előtt a 2. században Jézus S irák  könyvében ezt olvashatjuk: 
„Férjes asszonnyal ne sokat beszélj, nehogy szíved hozzáforduljon”. A 
kazuisztika ezt később így szigorította meg: „A haszontalan beszédért, 
am it a férfi feleségével folytat, halála ó ráján  felelnie kell”. A nők kö
szöntése sem volt illő, tisztelet, udvariasság sem já r t  nekik. Ök viszont 
feltétlen  engedelmességgel ta rtoztak  férjeiknek.

M ilyen volt Izraelben a nők vallásos élete? Azt m ondhatjuk, hogy a 
zsidó vallás férfivallás volt. A törvény tanulm ányozása és gyakorlása a 
férfi feladata. A kegyes gyakorlatokból, am ely a férfiaknak  kötelező, a 
nők ki vanak tiltva, nincsenek a gyülekezethez szám ítva. A leánygyer
m ek nem  tan u lh a tja  a vallást, a törvényt, m in t ahogy a tanu lás ú tja  a nő 
elől álta lában  el van zárva. Anna még szabadon im ádkozik a silói szent 
hely oltáránál, jeruzsálem i tem plom ban a nők szám ára m ár egy külső 
udvar van kijelölve, am elyet Josephus ugyanazzal a szóval jelöl, m int a 
hárem et (günaikonitis). A zsinagógákban is szigorúan elkülönített hely, 
esetleg a karzat az asszonyoké. Rabbi Juda Ben Ellái Kr. u. a 2. század
ban ilyen im ádkozásra b iz tatja  a zsidó férfit: „Három  dologért adj napon
ta  hálát, hogy nem  vagy pogány, hogy nem  terem tetté l asszonynak és 
hogy nem vagy tanu latlan .” M ennyire igaza van Johannes Leipoldtnak: 
„Csak csodálattal adózhatunk Izrael asszonyainak: k izárattak  vallásból, 
ők mégis ragaszkodnak népük hitéhez, kegyesek, am ennyire lehetőségük 
van erre, és nem süllyednek varázslatokba, bálványim ádásba!”

És ha mégis? A babiloni fogság u tán i időkben a környező pogány val
lások hatására  sokféle pogány kultusz honosodik meg Izraelben. A pró
féták elkeseredetten ostorozzák ezeket a bűnöket. De ezeknek a pogány 
kultuszoknak atív  tagjai lehettek  a nők is. Csodálkozhatunk-e, hogy tu 
datlanságuk, vallásból k izártságuk m ia tt könnyebben hódíthato tt közöt
tük  a bálványim ádás és varázslás különféle form ája? Ezért is m ondhat
ja  H illé l: „Ahol sok az asszony, sok a varázslás.”
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Az asszonyi életnek szinte egyetlen terü lete  volt, ahol m egbecsülték, 
értékelték, s ez az anyaság. A negyedik parancsolat ígéretével kiemeli, 
fontos, m egtisztelő helyet biztosít neki a családban. A kit dicsérni ak a r
nak, annak boldognak m ondják az anyját. Ahogy a legnagyobb szégyen 
volt a nőre nézve a meddőség, am ely m ia tt fé rje  el is válhato tt tőle, úgy 
a gazdag gyerm ekáldás, főleg, a  sok fiúgyerm ek Isten  nyilvánvaló kegyel
mének jele, s m agával hozza a férj megbecsülését is.

Végül tegyük fel a kérdést, honnan a nő ilyen m egkülönböztetése? 
kisebbrendűsége? A Jahv ista  te rem téstörténet egyform án Isten  képére- 
teremtéssel jelöli m indkettőjüket. Genezis 2,18-ban a „hozzáillő segítő
társ” a nő megjelölése, a ku ltú rparancs m indkettő jük közös feladata. Az 
egyik ok ta lán  a bűneset egyoldalú m agyarázata: először az asszony sze
gi meg a tilalm at, ő a főbűnös. Jézus S irák könyvében ezt olvassuk: 
„Egy asszonytól jö tt a bűn, m iatta  halunk  meg m indnyájan .” Philo pedig 
így ír: „A vágy az asszonyt vezette félre és általa  a férfit.” M ivel az asz- 
szony a „bűnös vágy” megtestesítője, az fé rjé t nemhogy segíti a törvény 
gyakorlásában, inkább gátolja. Ezért kell időről időre feleségétől a fé r j
nek elszakadnia. Összefüggésben van ez a tisztulási törvényekkel is: a nő 
gyakran tisztátalan. Isten  ítéletét lá ttá k  ebben is. Végül a körülm etélke- 
dés törvényével is összefügghet a nő kisebbrendűsége, m ert az em lített 
törvény szinte szentségnek szám ított, m egóvta a férfit a pokoltól s m aga
san a nő fölé helyezte őt. .

í
Jézus értékítélete

A döntő fordu la t Jézussal következik be. Viszonyát, kapcsolatát az 
em berekhez a felebaráti szeretet határozza meg. Ez a válasza az írástudók 
kérdésére . (Mk. 12,28.), akiknek em bertelen kegyessége a kazuisztika ú t
vesztőibe tévedve m ár rég nem  az em bert tekin ti szolgálata céljának, h a 
nem a törvény betűit. Jézus szeretete felülem elkedik szokásokon, hagyo
mányokon, tisztasági törvényeken, még az áldozati törvényeken is. Jó t 
tenni, szeretettel szolgálni m indennél fontosabb, a törvény betűjénél is. 
Jézus leül a bűnös asztalához, gyógyításával megszegi a szombatot, m eg
érinti a tisztá talan t, és odafordul a m egvetett, a vallási, de még az em- 
beries életből is k izárt nő felé. Úgy teszi ezt, hogy egyenlőnek tekinti 
a férfival: szóbaáll vele, segíti ínségében, meggyógyítja. A sam áriai asz- 
szony tö rténetében  úgy tűn ik  három szorosan szegi meg ezt a szigorú mo
rált: asszonnyal elegyedik szóba, aki nem valam i jóhírű, és ráadásul po
gány, sam áriai! A szom batnapon m eggyógyított asszonyt Á brahám  leá 
nyának nevezi, ami teljesen szokatlan, botránkoztató zsidó fül szám ára: 
ez a beteg asszony is Isten népéhez tartozik  segítségre szorul. — Érdemes 
arra is figyelni, hogy m ennyiszer veszi példázatának anyagát az asszony 
életéből. G ondoljunk a nehéz fizikai m unkát igénylő őrlő asszonyokra, 
vagy a mezei m unkát végzőkre (Mt 24,40—41.), az egy drachm áért házát 
átkutató asszonyra, vagy m indenkinek kiszolgáltatott özvegy példázatára. 
Jézus irgalm as, szánó szeretete tükröződik ezekből és mélységes szolida
ritása nők  iránt. Soha nem  pellengérezi ki gyengeségeiket, vagy nem  á llít
ja  ki őket elre tten tő  példaként, m in t a farizeusokat. De azon túl, hogy 
törődik asszonyok, lányok testi ínségével, meggyógyítja őket, segít rajtuk , 
különösen is figyelni kell arra, m ilyen fontos szám ára a nő h ité le te  is. 
A zsidó vallás ezzel egyáltalán nem törődik, ahogy em lítettük, a nőnek 
nem  kellett tanu ln i a törvényt. Jézus azonban ugyanúgy végzi köztük a 
lelkipásztoroló m unkáját, m in t a  férfiak  között. A Lk. 10,38. kk .-ban le írt
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lá togatása M árta házában régebbi keletű  kapcsolatot feltételez. A két nő
vér Jézus tan ítványi köréhez tartozott. Jézus elfogadja, illetve korrigálja 
szolgálatukat. Lk. 8,1 és Mk. 15,40 Jézus női követőiről beszélnek. Aszo- 
nyokról és lányokról, akik elhagyták o tthonukat és követik Jézust, hálá
ból a gyógyulásért és szabadulásért, a M estert és tan ítványait szolgálva. 
A kérdéssel foglalkozók feltételezik, hogy Jézus ezeket az asszonyokat, 
akik érte  a zsidó szokások áthágását és botránkozást is vállaltak, felhasz
nálta  az igehirdetés szolgálatában is. N élkülük ugyanis az evangélium 
nem  ju th a to tt volna be a hárem ek zárt v ilágába (Leipoldt).

F igyelem rem éltók Jézus szavai a házassággal kapcsolatban is, am e
lyeket Mk. 10,2—12-ben a farizeusokkal foly tato tt beszélgetésben mond. 
A mózesi törvény farizeusi értelm ezése alkalm at adott a férfinak, hogy 
feleségét válólevéllel elbocsássa. Az okot a férfi teljesen önkényesen je
lölhette meg. Ok lehete tt a meddőség, ha valam i „visszataszítót” talált 
feleségében, ha az é telt az asszony leégette, vagy ha feleségénél szebbet 
talált. A házasságtörő nőt pedig halállal büntethették . Az asszony számá
ra  m indez teljes kiszolgáltatottságot, létbizonytalanságot jelentett. Jézus 
három  dolgot hangsúlyoz a házasságról: 1. Istentől rendelt szoros kap
csolat, szorosabb a szülő gyerm ek kapcsolatánál is. 2. Mivel Isten  rende
lése, felbonthatatlan . 3. Egy férfi és egy nő kapcsolata. Jézus tehá t elítéli 
a zsidóságban meglevő többnej őségét. Az előzőkből következik, hogy ami
kor Isten  eredeti, terem tő ak ara tá t hangsúlyozza, reh ab ilitá lja  a házas
ságot és ú jra  eredeti helyére emeli, m ondhatjuk  úgy is, megszenteli. Ide
tartozik az is, hogy szigorúan elítéli a házasságtörést. Elm élyíti a paráz- 
naság fogalm át: a tisztá talan  gondolat is házasságtörés. B űnbánatra, meg
térésre szólítja fel a bűnös asszonyt, de a  vádló farizeusokból is vádlottak 
lesznek az ő m értékével (Jn  8.). Viszont az íté le te t bocsánat követi és új 
kezdés lehetősége Jézus m indig nevel, a tévelygőt jó ú tra  segíti és el
fogadja szolgálatát is (Lk 7,36 kk.).

Összefoglalva: Jézus em berekhez lehajló, irgalmas, személyválogatás 
nélküli szeretete ta lán  a rabszolgákkal, gyerm ekekkel egy sorba állított 
nők életében a legszembetűnőbb, szinte forradalm i. Ezért is nyilván
valóbb az ő hálás reagálásuk, m int a bűnös asszony tékozló szeretete, 
vagy a halálos veszélyt is vállaló hűség, m ellyel a szétszéledt tanítványok 
helyett egészen a keresztig k ísérték U rukat. A Feltám adott első tanúi 
ugyancsak Jézus női követői.

A  nő az ősgyülekezetben

A m ikor azt vizsgáljuk, hogy pünkösd u tán  a keresztyén gyülekezet 
életében m ilyen szerep ju t a nőnek, kétirányú fejlődés figyelhető meg. 
Az egyik a jeruzsálem i zsidó-keresztyén gyülekezetben van  előttünk. A 
gyülekezetben nagyon sok a nő. A ktivitásuk, szolgáló életük figyelemre
méltó. íg y  M árk anyja M ária, aki otthont ad a jeruzsálem i keresztyének
nek. Rhodé, a rabszolganő is ism ert tag ja  a gyülekezetnek. Tábitha jó
cselekedetekben gazdag élete példa a hívők szám ára. Öt nevezi L u k ács 
az Újszövetségben egyedülállóan „m athé triának”, nőtanítványnak Acta 
9,36-ban. Egyes nőalakjai a gyülekezetnek, m in t Mária, Jézus anyja 
háttérben  m aradnak. Az üldözések m egindulásával (Acta 8,3) olvasunk 
női m ártírokró l is, akik hitükről, kegyességük erejéről tanúskodtak ez
zel. Mégis, azt lehet m ondani, hogy a zsidó hagyom ányok, rabbinista 
szem lélet érezte tte hatását, bizonyos visszahúzódás érezhető m agatarta-
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sukban. — A m ásik irányú  fejlődés a pogány-keresztyén gyülekezetekben 
lelhető fel. így például A ntiochiában, ahol csak néhány évvel a jeruzsá- 
lemi u tán  alakult meg a gyülekezet, ugyancsak sok a  nő, ők azonban elő
térben vannak, nem  húzódnak vissza, szabadon vesznek részt a gyüleke
zet életében. A görög városok légköre ugyanis sokkal szabadabb, más a 
nők helyzete. G ondolhatunk a rra  is, hogy a különböző m isztérium -vallá
sokban (pl. Isis-kultusz) m ilyen nagy szerepe van a nőknek. Ez a hatás 
a diaspóra zsidóság terü letén  is jól megfigyelhető, a zsinagógákban is 
együtt vannak  a férfiakkal (Act. 16,13.). Azt m ondhatjuk, hogy a törvény
hez való viszonyukban, de a nők helyzetében is sokkal közelebb vannak 
ezek a pogány keresztyén gyülekezetek a jézusi etikához. A nők nem 
csak, részt vesznek a gyülekezet életében, hanem  vezető szerepet is tö l
tenek be. Ezért gúnyolódik Porphyrius így: „Az egyházban a nők u ra l
kodnak”, Celsus pedig: „A keresztyénség a rabszolgák és nők vallása”.

Ebből a helyzetből m ár korán  problém ák is adódtak. Több volt a h i
vő nő a gyülekezetben, m in t a férfi és így vetődött fel a vegyes házasság 
kérdése. P éter intése az asszonyokhoz, hogy m agatartásukkal „ige h ir
detése nélkül is” m egnyerjék férjüket, e rre  a helyzetre u ta l (I. P éter 3,1.). 
A gazdag, előkelő nők későbbi csatlakozásával az apostoli kor vége felé 
már egyszerűségre is kell inteni a nőket. Ugyancsak P éter levelében ol
vassuk: ne külsőségek, hajviselet, ékszerek, d ivat legyen a nő ékessége, 
hanem  kegyességük és szolgálatuk.

Az őskeresztyén egyház gyors terjedése, missziói sikere elképzelhetet
len le tt volna női m unkások nélkül. P ál sokat köszönhetett hűséges szol
gálatuknak. Leveleiben meleg hangon emlegeti őket: Lídiát, aki az első 
európai keresztyén, P riscát és Fébét, Rufus anyját, Loist és Eunikát. É r
demes figyelni a rra  is, hogy Lukácsnál, aki született görög, m ennyire elő
térbe kerü lnek  az asszonyok. Evangélium ában például a karácsonyi tö r
ténetet M ária szemszögéből m ondja el, de abban nagy szerepe van Erzsé
betnek, m ajd  A nnának a prófétanőnek is. Egyes tö rténetek  csak nála  
fordulnak elő (M ária és M árta, a bűnös asszony). Ezt a pozitív vonalat J á 
nosnál is m egtaláljuk  (sam áriai asszony, házasságtörő nő) és figyelhetünk 
M ária a lak já ra  is, aki az evangélium  elején  h itre ju t (kánai mennyegző) 
és elkíséri Jézust a keresztig. H ibás lenne azonban a M ária kultuszt ezek
re visszavezetni. („Sőt inkább boldogok . . . ” Lk 11,28.).

Pál tanítása

P ál apostol felfogását ebben a tek in te tben  bizonyos kettősség je lle
mezte. Gál. 3,28-ban arró l a  m erőben új helyzetről tesz bizonyságot, mely 
K risztusban megvalósul. Á thatolhatatlan , ledönthetetlennek tűnő korlá
tok, akadályok dőlnek le, válnak  sem m ivé a K risztusban: „nincs zsidó, 
sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, egyek a K risz
tusban”. Ez az új valósul, am ikor közbenjár a szökött rabszolga érdeké
ben uránál, és ennek az ú jnak  a szellem ében fogadja m unkatársi körébe 
a hivő asszonyokat, bíz rá ju k  felelősségteljes szolgálatokat, értékeli m un
kájukat és em lékezik meg róluk leveleiben szívélyes melegséggel. Ügy 
em líti I. Kor. 11,5-ben a nő im ádkozását és p rófétálását a gyülekezetben, 
m int gyakorolt és á lta la  is elfogadott szokást, csupán a kor szokásaira h i
vatkozva azt kívánja, hogy az befedett fővel történjék . T ehát a Lélek 
adom ányát nem  v ita tja  el tőlük. U gyanakkor azt is elm ondhatjuk róla, 
hogy nem  h iába volt G am áliel tan ítványa éveken keresztül. Leipoldt ezt
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m ondja: „azon a területen, ahol a kegyesség központi kérdése kerül elő 
a kegyelem és cselekedetek összefüggése, P ál nem  ism er ingadozást. Nem 
m arad G am aliel bölcsességéből egy szem ernyi sem. Azonban m ind távo
labb kerü l az apostol új felism erése középpontjától, könnyen visszatér a 
zsidó gondolkodáshoz.” Ez érvényes' a nőkről való vélem ényére is.

A fen t em líte tt kettősséget lá tjuk , ha a szám unkra ké t fontos kér
désre keresünk feleletet: m it tan ít P ál a házasság kérdésében, és hogyan 
vélekedik a nők szolgálatáról a gyülekezetben.

A házasság kérdésével I. Kor. 7-ben foglalkozik. Nem házasságpárti 
szükséges rossznak ta rtja . Nevelőeszköz, mely megóv a paráznaságtól 
Az aszkézist nem  ta rt ja  azonban m agasabb értékűnek, mely közelebb 
visz Istenhez, csupán a közeli paruzia m ia tt ajánlja. A házasságban azon
ban m indkét félhez van szava. Ef. 5-ben két sokat v ita to tt kifejezést ta
lálunk, melyek a lap ján  sokan sokféleképpen m agyarázzák P ál nőkről 
alkotott véleményét. Ez a két kifejezés a „kefalé” : fej és „hypotagein” : 
alávetni, engedelmeskedni. Ugyancsak ezzel a kérdéssel foglalkozik I. 
Kor. 11,8—11 is. M indkét helyen utalás tö rtén ik  a terem téstörténetre, 
mely m integy megerősíti, hogy a házasság Isten  terem tő akaratában  gyö
kerezik, s a K risztusban való új terem tettség  sem oldja azt fel. Sőt I. Kor. 
11,8—11 a kölcsönös egym ásrautaltságot hangsúlyozza, egymástól, végső 
fokon m indketten  Istentől függnek. Az Ef. 5-ben le írt fej és alárendelt
ségi viszonyt pedig m ind járt a K risztus-gyülekezet relációval világítja 
meg. K risztus úgy feje a gyülekezetnek, hogy azért önm agát áldozta fel. 
szolgált neki. Ez az áldozatos szeretet kötelezi a férfit is feleségével szem
ben a szolgálatra. Efezus 5 tehá t nem  egyszerűen az asszonynak szóló, 
őt feltétlen  engedelm ességre intő parancs, hanem  a egész gyülekezetnek, 
benne férfiaknak és nőknek: rendeljék  m agukat egym ásnak alá az Úr 
félelm ében és szeretetben. A férfi „kefalé” volta nem  privilégium , hanem  
szerető belátás és kötelesség. A bban a társadalm i rendben, ahol a férfi 
szolgának tekinti a nőt, uralkodik ra jta , a feltétlen  függés jellem zője kap
csolatuknak, a legnagyobbat m ondja el Pál a  házasságról, nemcsak a 
szociális kérdésekben (úr—rabszolga), hanem  a házasság terü letén  is fel
szabadító ez a tanítás.

A m ásik v ita to tt kérdés a nő szolgálata a gyülekezetben. M int már 
em lítettem , P ál kom olyan számol női m unkatársak  segítségével s nagyra 
becsülte őket. M it m ondjunk akkor I. Kor. 14,34-re és I. Tim. 2.12-re? 
Több írásm agyarázó azon a vélem ényen van, hogy m ivel az előbbi össze
függésbe nehéz az ún. hallgatási parancsot beilleszteni, későbbi betoldás
ról van szó. így F itzer is kim ondja: „Ezeket a m ondatokat nem  Pál for- 
m ulázta. Későbbi betoldás, egy bizonyos zsidó tradíció hatása, mely a nőt 
leértékeli, s m ár az első század végén betör a keresztyén gyülekezetbe”. 
Figyelem rem éltóbb K ahler felfogása, aki a 40. vers alap ján  rám utat, hogy 
a  kiindulási alap a m egértéshez a „jó rend”. A „lalein” egyik értem e 
ugyanis a közbeszólás, belebeszélés, am ivel a tudatlan , tanu la tlan  asszony 
az istentisztelet m enetét zavarja. K érdéseit férjének  tegye fel, o tthon ta 
nuljon. De nem szabad úgy értenünk, m in tha a felhívás m inden időre 
kötelező lenne.” Az Újszövetség leveleinek írói a nőkérdést nem  törvény
szerűen értették , hanem  arra  törekedtek, hogy legjobb tudásuk és lelki
ism eretük szerint rendelkezzenek a gyülekezet életének rend je  felől” (Hse 
Bertinelli). Véleményem szerint a hallgatási parancs kortörténeti jellegű 
s nem  vonatkoztathatjuk  m inden további nélkül m inden időre, vagy ép
pen nem  u tasítha tjuk  el a  nők szolgálatát egyszerűen P ál szavára h ivat
kozva.
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Az ókori és középkori egyház szava a nőkérdésben

Ebből az évezredet átfogó időszakból csak néhány vélem ényt em elek 
ki összefoglalóan egyre negatívabb a vélem ény a nőkről és a házasság
ról, a nők szolgálatáról nem  is beszélve. A lexandriai Kelem en még m e
leg hangon em lékezik meg róluk, dicséri pozitív tulajdonságaikat, képes
ségeiket elismeri. Justinus is hasonlóan szól róluk: „N álunk az asszonyok, 
mint a férfiak, a Szentlélektől karizm ákat kapnak .” Augustinus m ár a nő 
teremtésbeli kisebbségről beszél: „m ulier fucta u t v ir  ei dom ineretur, 
serviant fem inae v iris”. A nselm usnál és Aquinoi Tam ásnál ez a vonal 
folytatódik. Szerintük a nő „státusa” : „subiectionis hom inis”. A férfi a te 
remtés célja és princípium a, csak a férfi hordozója az egyházi h ivatal
nak. E rre azért kell különösen figyelnünk, m ert a róm ai katolikus teoló
gia lényegében a „tom izm uson” alapszik.

A lassan kialakuló klérus és az egyház hivatalos tan ítása egyre m e
revebb a nőkérdésben, viszont a tévtanítók, rajongók között (m ontanisták, 
donatisták, nikolaiták) magas tisztséget, vezető szerepet is töltöttek be. 
Ehhez a folyam athoz ta lán  egy bizonyos kölcsönösség is hozzájárult.

A középkor egyházában egyetlen te rü le t m arad t a nő szám ára kele
ten és nyugaton egyaránt: a kolostorok. Míg Pál a házasságtól való ta r 
tózkodást csupán a paruz iára nézve aján lja, addig a középkorban a 
szűzi élet m ár életszentséggé „m agasztosult”. A házasság csak m ásodla
gos értékkel bír. Ha egy nő Istennek akar szolgálni, kolostorba vonul, 
elzárkózik a világtól. Ezen a terü leten  bizonyos függetlenséget, sőt em an
cipáltságot élveznek a nők: alkalm uk van tudományok, m űvészetek m ű
velésére, egy-egy kolostor főnökasszonya egészen m agas tisztséget tölthet 
be. Viszont eltávolodnak eredeti asszonyi hivatásuktól.

A reformációtól napjainkig

L uther a nők értékelésében is ú ja t hoz. Többé m ár nem  az aszketikus 
életet élő, kolostorlakó nő élete az ideál, hanem  a férje  o ldalán dolgozó 
feleség és anya. A házasság Isten  terem tési rend je  és ak ara ta  — tan ítja  
Luther — s a nő, aki hűségesen végzi asszonyi és anyai hivatását, Isten 
nek tetsző szolgálatot végez. Ez a tan ítás valójában a házasság rehabili
tációja évszázadok után, m ert L uther határozottan  vallja, hogy a házas
ságban élő nő és édesanya szolgálata nagyobb istentisztelet, m in t a kolos
tori élet. E tan ítás hatására  a nők tömegesen hagyják el a kolostorokat és 
térnek vissza a polgári életbe. L uther felesége Bóra K atalin  m aga is en
nek a tan ításnak  és mozgalom nak reprezentánsa volt. Ö m aga is apáca 
volt, s L uthernek  nem csak hűséges felesége, hanem  lelki tá rsa is lett, 
ió családanya és nevelő, aki nagyszerű praktikus érzékkel rendelkezett, 
jó háziasszony volt, rendben ta rto tta  fé rje  gazdasági ügyeit, nyugodt, bé
kés o tthont te rem te tt reform átorunknak. Vendégszerető, nyito tt a mások 
felé végzett szolgálatra is. — L uther sürgeti az oktatási reform ot, annak 
mind szélesebb körben való elterjesztését, a nők tanu lását is. Ezzel m ár 
előkészíti az u ta t a nők hivatásvállalása felé. M egújul a reform áció nyo
m án a női diakóniai m unka is. Az egyházi igeszolgálattal kapcsolatban 
viszont egyértelm ű a vélem ényé: a prédikáció, a szentségek kiszolgálta
tása a férfi feladata.

A pietizm us hatására  ú jra  m egfigyelhetjük a nők aktivizálódását. Az 
életigenlő kegyesség m egtalálja a szolgálat ú tjá t az óegyházi tradíciók 
felé orientálódva. Felélénkül a nők diakóniai m unkája. Kiem elkedő a lak 
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ja  ennek a kornak  D orothea Zinzendorf, akinek tevékeny, szolgáló élete 
gazdag érzelem világgal párosul, mely szép énekekben és költeményekben 
ju t kifejezésre. H azánkban is em líthetnénk neveket: Petróczi Kata, Ezi- 
dónia, akit az első női költőként ta rtan ak  számon. P ára tlan  szépségű 
énekekkel és költem ényekkel gazdagította irodalm unkat. Említhetjük 
L órántffy Zsuzsannát, aki iskolák alapításával ú ttö rő je volt hazánkban 
az oktatás fejlesztésének.

A 19. század közepétől kezdve a k arita tív  m unka m elle tt ott találjuk 
a nőket a külmisszió te rü le tén  is. Az első m isszionárius nő W ilson Cook 
Ind iában  végezte szolgálatát. De folytatódik a  sor a belmisszió területén 
is. Csak neveket sorolunk fel: Siveking Am ália, F ry  Erzsébet, Karolina 
F liedner, akik beírták  nevüket az egyház történetébe.

Egy-egy kiem elkedő név a névtelen sokak közül. M ert az átlagra 
nem  ez a jellemző, akiknek életében évszázadok óta nem  tö rtén t változás. 
O tthonuk zárt világából nem  volt lehetőségük kiem elkedni, hiszen a ta
nulás ú tja  el volt zárva előlük. Az „érvényesülés” egyetlen ú tja  a házas
ság volt, am ikor a  szüleitől való függésből a leány á tkerü lt a férjétől való 
anyagi függésbe, kiszolgáltatva, és sorsa a férj boldogulásának függvénye.

K orunk asszonya

A m ikor vizsgálódásom során a máig ju to ttam  el s  azt a kérdést te
szem fel, m ilyen szerep ju t a m ában, szocialista társadalm unkban a nő
nek, szeretném  K affka M argit sorait idézni, am elyeket a század elején 
írt, de a m ára is érvényesek: „A legújabb idő úgyszólván a szemünk lá t
tá ra  nagy és h irte len  változásokat hozott az asszonyi lélekben! Végtelenül 
finom és ideges m érlegrúd: egyik serpenyőjében a régi asszony minden 
fészekrakó, centripetális ösztönével, a ház és a gyerm ek gondjával — a 
m ásikban az ak tiv itás és az em beri érvényesülés égő és nyugtalan vá
gyával és a sa já t énje szabad kifejlesztésének szenvedélyes akarásával.” 
Ezt a változást három  ponton szeretném  felvázolni: a tanu lás és hivatás
vállalás, a családban betöltö tt szerepre figyelve, végül a keresztyén nő 
h iva tását és szolgálatát vizsgálva.

Tanulás és hivatásvállalás. A m a eredm ényei jobban lemérhetők, ha 
először a rra  a közel egy évszázadig ta rtó  küzdelem re figyelünk, amely a 
nő tanuláshoz való jogaiért folyt a m últ sázad közepétől kezdve. Érde
kes, sőt izgalm as olvasm ány e tek in te tben  Nagyné, Szegvári Katalin, mo
nográfiája: „Nők az egyetem eken” címmel. K ár, hogy eddig csupán az 
1919-ig terjedő I. kötet je len t meg. A gazdasági, társadalm i életben történt 
változásokkal, az ipari forradalom m al kapcsolatban egyre több m unkás
kézre volt szükség, így a nőkére is. S ők egyre nagyobb szám m al vállal
nak m unkát gyárakban, üzemekben. M ivel tanulatlanok, szakképzet- 
lenek, jóval alacsonyabb b ért kapnak, m in t a férfiak. Ezért a nőmozgal
m ak egyik célkitűzése világszerte a nők szakm ai képzése, ezen tú l pedig 
az egyetem ek és főiskolák m egnyitása volt a nők előtt. H azánkban először 
a reform korban, m ajd  a szabadságharc idején  kap hangot ez a követelés, 
am elynek első harcosa Teleki B lanka volt. „Az idő haladó szelleme a ko
runkban  még létező oly sok előítéletet meg fogja szüntetni s a társada
lom  szükségei legcélszerűbben fogják a női foglalkozás hasznosítását élet
belép te tn i” — írta. Ez a „haladó szellem ” azonban még sokáig nem  érez
teti hatását. Szomorú illusztrációja ennek Hom onnay Vilma, az első női 
orvos esete, aki Zürichben kiváló eredm énnyel megszerzett diplom áját 
csak hosszú évek küzdelm e u tán  tud ta  itthon  érvényesíttetni. „Ne rombol-
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játok szét a család boldogságát!” — ilyen és hasonló hangzatos és ham is 
Jelszavakkal próbáltak  sokan a haladás ú tjába állni. György A ladár m ű
velődéstörténész 1897-ben gúnyosan ír ja : „M időn m ár százezrével dolgo
zik a nő gyárakban, m űhelyekben, m időn a megélhetés gondja m ár rég 
szétrobbantotta a régi, patriarchális családi köröket, farizeusi nagyképűs
ködés. vagy rövidlátás kell ahhoz, hogy a családi boldogság lerom bolásá
ról beszéljünk, ha a százezrekhez egy-két tucat m agasabb képzetsségű nő 
jön Ezek az em berek ítéletükben nem  esnek a beszám íthatóság alá.”

A világháború kitörésével m élyreható változás következett be: a fé r
fiak helyére m indenü tt a nő állt. N övekedett az egyetem eken is a nő
hallgatók száma, négy év a la tt megháromszorozódott. K iderült, hogy a 
sok ellenérv dacára m inden té ren  nagyon jól m egállják helyüket. Egy 
1915-ös dékáni jelentésből való a következő idézet: „A nők azzal az á llí
tólagos csekélyebb tehetségükkel túltesznek a fé rfiak o n ,. . .  míg a férfiak 
csupa genialitásból tömegesen buknak.” Azt is meg kell i t t  jegyezni, hogy 
a nőhallgatók a középosztályból, kisbirtokos, tehetős paraszt és iparos 
családokból kerü ltek  ki, az egyetemi k im utatásokban a m unkás kategó
ria nem is szerepelt.

A Tanácsköztársaság alapvető célkitűzése ezen a terü leten  a felső- 
oktatás dem okratizálása volt, az egyetemek m egnyitása a dolgozó nép, 
a munkásság gyerm ekei előtt. R eálisan azonban m indez csak a mi ko
runkban, szocialista tá rsadalm unkban  valósult meg.

N épköztársaságunk alkotm ánya biztosítja a teljes egyenjogúságot, 
a m unkához és a tanuláshoz való egyenlő jogokat. M inden felsőoktatási 
intézmény nyitva áll a nők elő tt: orvos és jogász, kutató  m érnök és egye
temi tanár, politikus és újságíró egyaránt lehet nő. V annak pályák, am e
lyek szinte teljesen  elnőiesedtek, m in t a pedagógus és gyógyszerészpálya. 
Hallatlan tanulási kedv is tapasztalható  ma m indenütt hazánkban. Közép
korú nők, akiknek nem  volt alkalm uk iskolába járn i, ú jra  beülnek az is
kolapadokba, hogy tudásukat gyarapítsák. E rre szükség is van, m ert a női 
dolgozók közül sokkal nagyobb szám ban vannak  szakképzetlenek, m int 
a férfiak között. Ma ritka  kivételnek szám ít az a lány, aki az általános 
iskola elvégzése u tán  nem  megy szak-, vagy középiskolába.

M indezzel nem  m ondjuk, hogy nincsenek problém ák is. Egyrészt a 
nők szellemi igénytelensége is tapasztalható, sokszor a pályaválasztásnál 
egyetlen szem pont a nagyobb pénzkeresés lehetősége. Az is igaz, hogy sok 
esetben azért nem  válla lhatnak  m unkát, m ert nem  tanu ltak ; a m unkaké
pes korú e lta rto tt (nem dolgozó) nők 62%-a nem  végezte el az általános 
iskolát. A férfiak  szem léletm ódja is akadály  sok helyen: nem engedik 
feleségüket m unkába, m ert még m indig a családjának élő háziasszony az 
ideáljuk. De ezzel m ár el is érkeztünk a m ásodik kérdéshez: hogyan tu d 
ja korunk asszonya helyesen összhangba hozni, együtt lá tn i és gyakorolni 
hivatásbeli, asszonyi és anyai feladatait.

A  családban betöltött szerep. K orunk egyik nagy kérdése: hogyan 
egyeztethető össze hivatás és család. Nem fenyeget-e, hogy egyik, vagy 
a m ásik te rü le ten  kudarcot vallunk? M unkahelyi problém ák, ideges gye
rekek, de a m egdöbbentően m agas válási statisz tikák  is e rre  figyelmez
tetnek. Nem csábít-e felületes m unkavégzésre, vagy nem  szegényíti-e m eg 
a család életét, nem  terem t-e állandó feszült légkört az a rohanó tempó, 
am ellyel a nő m indenütt eleget igyekszik tenni? Azt kell válaszolnunk, 
hogy nem  az a megoldás, hogy egyiket, vagy m ásikat feláldozzuk. Az 
Egyesült Á llam okban, ahol családos nők ritk án  vállalnak kereső foglal
kozást, a „nyugodt légkörben” élők között feltűnően sok az idegbeteg.
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Szellem i igényük, produktív  m unkavégzésre való vágyuk kielégítetlen 
m arad. M ert korunk asszonya tud  és akar is a férfiakkal egyenlő m unkát 
végezni.

H azánkban nagy lépéseket te ttünk  a m egoldás felé. Legfontosabb se
gítség állam unk részéről a gyermekgondozási segély bevezetése, mely eb
ben a form ájában a világon egyedül áll. Azt a  három  évet, am ely a gyer
m ek fejlődése szem pontjából jövőjét m eghatározóan döntő jelentőséggel 
bír, az anya fizetett szabadságon, gyerm ekét nevelve, gondozva töltheti el, 
úgy, hogy m unkaviszonya m egm arad s a  három  év letelte u tán  m unka
helyére visszatérhet. Ez a lehetőség fokozta a szülők gyermekvállalási 
kedvét s m a m ár nem ritk a  a két-három  gyerm eket is öröm m el vállaló 
házaspár. Igaz, hogy ennek az időszaknak vannak  kísértései is: a fiatal 
anya egyre inkább elszigeteltnek érzi m agát a m unkahelyi közösségtől 
távol s  nem  elégíti ki csupán a gyerm ekkel való foglalkozás. Sokan a 
három  év le telte  előtt visszam ennek m unkahelyükre.

A további segítség az állam  részéről a gyerm ekintézm ények állandó 
fejlesztése, a különféle szolgáltatások bevezetése, a nők m ásodik műszak
jának  könnyítésére. Ezeken a külső segítségeken tú l a rra  van szükség, hogy 
az egyenjogúság férfi és nő között a házasságon belül is megoldódjon. 
A férfi ne csupán besegítsen otthon, hanem  m agáénak érezze a  háztar
tás, a család m inden terhét, gondját, hogy együtt oldják meg a felada
tokat. Az szükséges, hogy a még mindig oly mélyen gyökerező patriar
kális szem léletm ódot felváltsa a házasság új látása, az egyenrangú felek 
szeretetközösége, partner-kapcsolat. Illyés Gyula egy szép vallomásával 
szeretném  befejezni ezt a részt: „Az az em ber, akinek igazi tá rsa van, 
nem  lehet teljesen magányos. A fiatalok elsősorban tám aszt, tá rsa t ke
resnek, am ikor p á rt választanak. A társadalom  legkisebb sejtje, a közös
ségi tudat bázisa a család. Az itt  k ialakuló em beri kapcsolatok minősé
ge azután  visszahat a tágabb közösségre is.”

Nem m inden társadalom  ju to tt el idáig a nőkérdésben. Kovács Jud it 
ír ja : „Nyugaton a nő pályájának  az íve olyan, m in t egy gyermekrajz, 
am ely  két hegyet és közöttük egy völgyet ábrázol. A lányok tanulnak, 
dolgozni kezdenek, pályájuk  felfelé ível. Férjhez menés u tán  gyermeket 
szülnek és otthon m aradnak  anyának. Azért kényszerülnek rá, m ert nincs 
elég állam i gyerm ekintézm ény, a m agánóvodák pedig drágák. Amikor a 
gyerm ekek m ár önállóak, az anya ism ét m unkába áll, azaz megmássza a 
m ásodik hegyet is.”

De a lem aradás szem léletkérdés is. Beauvoir: „M ásodik nem ” című 
könyvében keserűen vádolja a férfi-centrikus társadalm akat, ahol a nő
nek m indig csak az alárendelt, m ásodik szerep jut. G ondolhatunk Svájc
ra  is, ahol a nők még m indig harcolnak szavazati jogukért.

A  nő az egyház életében. Még egy kérdésre kell feleletet keresnünk. 
M ilyen szerepet tö lt be a nő az egyház életében? M ert a nők em ancipá
ciója nem  állt meg az egyház kapuin kívül. Foglalkozni kell és fog
lalkoznak is világszerte ezzel a kérdéssel. Az EKID 1948-as bétheli kon
ferenciáján  h a t női zsinati tagot választottak, akinek feladata éppen ez
zel a kérdéssel foglalkozni. Ugyanis a genfi ökum énikus Tanácsnak is 
egy nőkérdéssel foglalkozó külön bizottsága van. Az 1948-as am sterdam i 
világkonferenciától kezdve az LVSz és az Őkum énikus konferenciák ál
landó tém ája a nők egyházi szolgálatának kérdése. Az idén nyáron Dar- 
se-Salaam ban ülésező LVSz gyűlésre hazai egyházunk is delegált női 
képviselőt.

A nők egyházi szolgálata kérdésének óriási teológiai irodalm a van. 
Szenvedélyes viták, vélem énykülönbségek kapnak  benne hangot. Nem
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feladatom, hogy akárcsak vázlatosan ism ertessem  ezeket a ma is gyűrűző- 
vitákat. A reális helyzetre kell figyelnünk: nők a világ m inden tá ján  ké
szek arra, hogy szolgáljanak az egyházban, s a diakóniai m unkán tú l ige
hirdetői szolgálatot is végezzenek. A gyakorlat azt m utatja , hogy erre  a 
szolgálatra szükség is van.

A lkalm am  volt az LVSz Addis A bbebában rendezett konferenciájá
nak anyagát áttanulm ányozni. A kérdés i t t  is az volt: hogyan szolgáljon 
a keresztyén nő, mi a feladata m egváltozott v ilágunkban? A konferen
ciát a problém ák felé való nyitottság, felelősségtudat, és a konvenciók
tól m entes légkör jellemezte. Figyelem rem éltó, m ennyire együtt lá tjá k  a 
hit kérdéseivel a szociális problém ákat, s feladatuknak  lá tjá k  más szer
vekkel együttm űködve a tudatlanság felszám olását, az alkoholizmus és a 
prostitúció elleni küzdelm et, a nő helyének méltó megjelölését a család
ban. L átnunk  kell, hogy a fejlődő országokban olyan kérdések m egoldá
sa is feladata az egyháznak, am elyeket a mi tá rsadalm unkban  az állam  
már régen megoldott. De ide illik néhány gondolat Zabolai-Csekm e Éva 
előadásából ezen a konferencián: „Az egyenlőtlenség, a m agunk lebecsü
lése nem  erény, hanem  bűn és m egbénít bennünket. Nekünk, nőknek 
ugyanaz a feladatunk  és felelősségünk, m in t a férfiaknak. Jézus K risz
tus m indnyájunkat egy h itre  és szolgálatra h ívott el. Tudunk együtt dol
gozni, felhasználva különböző ajándékainkat és ta len tum ainkat az Isten  
dicsőségére.”

Úgy érzem, hogy szocialista tá rsadalm unkban  élő magyarországi 
evangélikus egyházunkban diakóniai teológiánk is felszabadít m indnyá
junkat a szolgálatra. K risztustól kapott h itünk  erőforrás a szolgálatra 
családjainkban, h ivatásunkban és társadalm unkban. Képességeink leg ja
vát kell adnunk m inden közösségben, am elyekben élünk. S ugyanígy az 
egyházi, gyülekezeti szolgálatban is: gyülekezeti diakóniai, intézm ényes 
diakóniai m unkában, presbitérium okban, vagy az ige szolgálatában is, h i
szen ilyenek is vagyunk többen. Egyrészt képességeinkkel reálisan  szá
molva, m ásrészt m agunkat nem lebecsülve készek vagyunk tudásunk leg
javát adni és a ránkbízo ttakat megértve, hűségesen szolgálni; így egyhá
zunk egészének szolgálatát új színnel gazdagítani.

Keveházi Lászlóné

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Ilse B ertin e lli:  F ra u e n  lm  geis tich en  A m t
Else K a h ler:  D ie F ra u  In dem  p au lin isch e n  B riefen
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Könyvszemle

G yakorla ti te o ló g ia
Az alábbiakban néhány olyan, az utóbbi években m egjelent könyv

re  szeretnénk olvasóink figyelm ét felhívni, am elyek nem csak a gyakorla
ti teológia tudom ányában való tájékozódást és elm élyülést segíthetik elő
— erre  term észetesen m indnyájunknak  állandóan szükségünk van —, ha
nem  a gyülekezeti lelkészi szolgálatban is szinte kézzel fogható segítsé
get nyújthatnak.

1. A NDK evangélikus egyházainak jelentős vállalkozása a három  tes
tes kötetben m egjelenő „Handbuch dér Praktischen Theologie”. II. kö
tetéről, am ely elsőnek je len t meg, a Theológiai Szemle 1976. é. 9/10. szá
m ában adtam  részletes ism ertetést, ezért e rre  most csak utalok, megem
lítve, hogy ebben a kötetben az istentiszteletről, az egyházi cselekmé
nyekről és az igehirdetésről van szó.

Időközben — technikai okokból késve — m egjelent az I. kötet is: 
Handbuch dér Praktischen Theologie 1., Ev. V erlagsanstalt, Berlin, 1975.
— 335. o. Ez a kötet tartalm azza az elvi alapvetést. Jü rgen  Henkys a tu
dom ányág alapkérdéseiről szól, tö rténeti á ttek in tést nyújtva annak  fej
lődéséről és a m ai problem atikáról. G ottfried K retzschm ar az egyházról 
m in t társadalm i valóságról ír, úgy ahogyan az a NDK szocialista társa
dalm ában megjelenik. Szól a gyülekezetről s annak különböző megjele
nési form áiról, a m agasabb egyházi szervezetekről s végül az ökumenikus 
mozgalom történetérő l és jelenlegi valóságáról. — Eberhard  W inkler és 
G ottfried K retzschm ar az egyház szervezetéről és korm ányzásáról szóla
nák. Teszik ezt ez a la tt az örvendetesen jellem ző cím a la tt: „Dér Aufbau 
dér K irche zum Dienst.” L uther egyetemes papságról szóló tanításából 
k iindulva vallják  az egyház és az egyházi szolgálatok diakóniai jelle
gét, m indenütt tárgyalásuk során erélyesen elhárítva a klerikalizm us, az 
egyházi uralm i igény kísértését. — H einrich A m m er az egyház rendjé
ről ír  a könyv 4. fejezetében, vagyis az egyházi alkotm ány és törvény
kezés kérdéseiről, ahol is rám u ta t arra, hogy az egyház rend je  diakóniai 
jellegű, másfelől, hogy be van ágyazva a szocialista társadalom ba. — Vé
gül az 5. részben G ottfried Holtz az egyházi szolgálattévő („Am ststráger”) 
szem élyének kérdéseiről ír.

A m ű III. kötete három  fejezetben az egyházi tan ítás kérdéseit fog
ja  tárgyalni (katechetika), továbbá a pásztorkodás (pojmenika) és a dia- 
kónia kérdéseit (diakónika).

2. Evangelischer Erwachsenenkatechism us (Kursbuch des Glaubens), 
1975., 1355. o. — M iután 1968-ban m egjelent a holland róm ai katolikus 
egyház szerkesztésében és k iadásában ném et fordításban is olvasható 
„G laubensverkündegung fü r Erw aehsene” — ezt a könyvet néhány é v v e l 
ezelőtt Bízik László ism ertette a Lelkipásztorban — a ném etországi e v a n 
gélikus egyházak is m egjelentették a m aguk ilyen jellegű könyvét. E n 
nek sikere ugyan meg sem közelíti a holland vállalkozásáét — az best
seller le tt s számos nyelvre fordítva sok k iadást é rt meg — mégis je le n 
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tős könyv, m árcsak hézagpótló volta m ia tt is. Hiszen világszerte rájö ttek  
az egyházak arra, hogy a „tanuló társadalom ban” csak a  szüntelenül ta 
nuló ism ereteit gyarapító, ahhoz hozzátanuló, h ittudatában  elmélyülő s 
etikái tennivalóit helyesen felism erő egyház á llh a tja  meg a helyét. Az 
állandó tanulás és tan ítás tehá t nem csak a gyermekek, vagy ifjúság dol
ga, hanem  az egész gyülekezeté a „G esam tkatechum enat” értelm ében. 
Ebben kíván segítséget nyújtani könyvünk. A nyagának felépítésében az 
Isten-kérdés felől indul el s em berről való tan ítással foly tatva érkezik el 
Jézushoz. D erekas része a „világban való élet” s befejező szakasza „Élet 
az egyházzal”.

A nagyterjedelm ű kötetet m integy 300 (!) m unkatárs írta. így azután 
érthető, hogy duktusa nem  egységes, anyaga mozaikszerű, tu lajdonképpen 
lexikon s a legtöbben így is használják. M egjelenése óta több éles k r iti
kát kapott, fe lró tták  konzervatív vonásait, b izonytalan elvi szem pontjait. 
Mégis, kellő kritikával, haszonnal forgatható, éppen m in t egy lexikon. 
Értéke sok irodalm i utalása is, az egyes fejezetek végén. Kezelését név- 
és tárgyregiszter könnyíti meg.

3. Az utóbbi években világviszonylatban m egnövekedett az érdeklő
dés a keresztyénségben az imádkozás kérdései iránt. Ebben az összefüg
gésben három  könyvre h ív juk fel a figyelmet.

Rudolf Bohrén, T exte zum  W eiterbeten, N eukirchener Verlag, 1976., 
112. o. — Bohrén, a heidelbergi teológiai fakultás professzora ind ítást 
akar adni az imádkozáshoz — s  erre  bizonnyal m indnyájunknak  szüksé
ge van —, azzal, hogy elindít egy gondolatsort s azu tán  reánk  bízza a 
folytatást. Nem m editatív  gondolatok ezek azonban, hanem  valódi im ád
ságok: m egszólítják Istent, beszélgetést kezdenek az Ü rral, aki Jézusban 
Atyánk lett. Im ádságra indító gondolatait néhány vezérszem pont szerint 
csoportosítja: A nrufe — Fragen — K lagen — Jauchzer — Tischgebete
— Fernsehgebete. — A könyvecske drága ajándék  lehet m indazok szá
mára, k iknek  szívügye az imádság.

4. A lfréd  Schilling, F ürbitten  und Kanongebete dér hollandischen  
Kirche, Verlag Hans Driewer, Essen, 1971. 11. 309. o. — A holland kato
likus egyház istentiszteleti im ádságainak gyűjtem énye 3 év a la tt 11 ki
adást é rt meg ném et fordításban. E szám önm agáért beszél. Ez nem  vé
letlen. A ném et nyelvű liturgikus im ádság-irodalom ban friss, új, merész 
hangot je lentenek ezek az imádságok. Példaképpen közöljük a Vízkereszt 
u. 3. vasárnap Á ltalános könyörgő im ádságát (oratio ökum enica): 
Könyörögjünk a jóságos és irgalm as Istenhez:

— bará ta inkért és ism erőseinkért,
de azokért a  m illiókért is szerte a világon, 
akik ínséget szenvednek,
hogy ne m arad junk  meg az im ádságnál és jóakaratnál, 
hanem  segítsünk a szenvedőkön és csüggedőkön 
s enyhítsük az ínséget, ahol és ahogyan csak m ódunk van reá.

— könyörögjünk a betegekért és fogyatékosokért, 
hogy Isten  jóságában ne kételkedjenek,
csak azért, m ert senki sem akad közülünk,
aki öröm et hozna életükbe és könnyítene sorsukon.
— könyörögjünk a járókelőkért és közlekedőkért,
hogy egym ásra tek in te tte l legyenek
és nehéz helyzetekben se veszítsék el a fejüket.
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— könyörögjünk kedves halo ttainkért, 
hogy Isten  békességében nyugodjanak, 
m egpihenve életük terheitől és fáradtságától, 
s hogy a tőlük vett jó t azzal hálá ljuk  meg, 
hogy továbbadjuk azoknak, akik rán k  bízattak.

M indenható Isten,
ne engedd, hogy igéd hallgatásában,
a közös im ádságban és asztalod közösségében való résztvételünket 
életünkkel hazudtoljuk  meg.
Engedd, hogy segítsük egymás te rh é t hordozni,
s így egyre jobban m egérteni mindazt,
am it F iad életében és halálában a világnak adtál, amen.

5. Arbeitshilje fü r gottesdienstliches Beten, Evang. Hauptbibelgesell- 
schaft zu Berlin, 1973., 94. o. — Az NDK evangélikus egyházainak litu r
gikus bizottsága készítette ezt a könyvet, segítségül az istentiszteleti szol
gálatban álló lelkészek szám ára. Első részében tanulm ányokat találunk 
Jürgen  Henkys az istentiszteleti im ádság teológiájáról értekezik és szo
lid elvi alapvetést nyújt. — Erich Schuppan és K arl-H einrich Bieritz az 
istentiszteleti im ádságok egyes faja inak  kialakításához ad hasznos szem
pontokat. — W illiam  Nagel az im ádságok előkészítésének gyakorlati kér
dései tárgyalja. — A M ásodik részben példákat ta lá lunk  kollektákra. ál
talános könyörgő im ádságokra és úrvacsorái im ádságokra. Az imádságok 
hangvétele — a fentebb ism ertetett hollandi katolikus imdságokhoz ké
pest — konzervatívabb, szürkébb — egyháziasabb. A könyv azért ha
szonnal forgatható. Példa: úrvacsorái im ádság Nagypéntekre.

U runk, köszönjük, hogy asztalodnak vendégei lehettünk.
Köszönjük keresztedet és az evangéliumot.
H álát adunk neked m inden közösségért és szerete tért a világban és 
gyülekezetedben.
H álát adunk  az irgalm asság m inden cselekedetéért, a szolgáló és m agukat 
odaadó em berekért.
Hadd vigyük ki a  bűnbocsánat és megbékélés ajándékait e házból gyü
lekezetünk házaiba, a m unkahelyekre és oda ahol em berek szenvednek. 
Dicséret és tisztesség egyedül a tiéd Istenünk, örökké.

6. Jörg Z in k  három  könyvét a szerző személye fogja össze s az is, 
hogy bár tárgyuk különböző a tárgyalás m ódja, a hangvétel hasonló: el
mélkedő. A szerző a w ürttem bergi egyház televíziós lelkésze, könyvei 
m integy 3 és fél millió példányban jelentek  meg. H iánycikket pótolnak 
a könyvpiacon: a szó legjobb értelm ében építő iratok, szűk látókörű pie- 
tizmus nélkül, teljes nyitottsággal a világ s az em ber felé, a szolgálat 
készségével és indulatával.

Erfahrung m it G ott-E inübung in  den christlichen Glauben, Kreuz 
Verlag, 1974. 476. o. ta rta lm a és szándéka szerin t a felnő ttkáték  közé so
rolható, tehá t tanító  jellegű könyv. M integy kézenfogja az olvasót és be
szélgetve vezeti végig a keresztyén h it m egtapasztalásának állomásain. 
Közben állandóan a Bibliát beszélteti — sa já t fordításában. Jézus szemé
lyéből indul ki — „Begegnung m it dem M ann aus N azareth” — az isten
kérdés, az em berkérdés, a sorskérdés, a terem tés titka és a Lélek jelen
léte fejezetei vezetnek el az etikai kérdésfeltevéshez: Mit cselekedjünk? 
Az élet m egtalált értelm ének nagy igen-jével zárul a könyv.
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7. Wie w ir heten können, ez Jörg  Z ink m ásik könyvének címe, 1972- 
ben 5. kiadásban je len t meg ugyancsak a K reuz V erlagnál S tuttgartban. 
Fejezet címei: Sich einfinden, Die W elt sehen, Die S tunde wissen, Tun, 
was G ott tű t, Wollen, was G ott w ill, Zu H ause sein, Rühm en, a lépése
ket jelzik, am ikkel a  szerző tém ájá t kö rü ljá rja . Ezeken belül szinte m in
den oldalra — 277 oldalas a könyv — ju t egy alcím  s m indegyikhez egy- 
egy im ádság kapcsolódik, a Bibliából, az egyház kétezer éves im ádság- 
kincséből, részben a szerzőtől is. M ár ez az anyag önm agában is nagy 
érték. Egy ú tra  inv itálja  Zink az olvasót s aki vég igjárja vele, az im ád
ság iskoláját já rja . Nem „k ijá rja”, m ert ez nem lehetséges, de m inden
esetre egy jó darabot benne.

8. Die M itte dér Nacht ist dér A nfang des Tages, 1970-ben 3. k iadás
ban jelent meg ez a könyv. A m ikor legsötétebb az éjszaka, akkor hasad 
a hajnal —, így lehetne, kissé szabadon visszaadni a könyv cím ét s egy
ben alapgondolatát. Elm élkedések sorozata ez a könyv, am iket Zink egy 
középkori szárnyasoltár, a Lüneburgi A rany Táblák  M estere, 1420. k., ké
peihez fűz. K épm editációk tehá t ezek, de persze ennél sokkal többek, 
„Bilder und G edanken zu den G renzen unseres Lebens”, m ondja a könyv 
alcíme. Em beri életünk  e határállom ásai azonban Jézus életének tü k ré 
ben nyernek mély értelm et. Ezért az első kép — M ária Jézus sírjánál — 
emberi ínségünk fordulópontját jelzi, a „M enekülés Egyiptom ba” — az 
oltalm at útközben, a „Keresztség a Jo rdánban” — élet a halál győzelme 
után, a „Lábm osás” az élet értelm e és a szeretet, az „Im ádság a Getse- 
m anén” — az ak a ra t feláldozása, — az „Elfogatás a kertben” — szenve
dés Istenért, a „P ilátus és a szegény testvér” — a jelentéktelen  em ber 
s az „Ü tban Emmaus felé” — a feltám adás. — Ebben a könyvben is szó
hoz ju tnak  az egyháztörténet legnagyobbjai, A ugustinustól Bonhöfferig, 
jeléül, hogy a ma gyülekezete a tanúk  társaságában vándorol.

9. W olfgang Trillhaas, E infürung in  die Predigtlehre, Darmstadt, 
1974., 103. o. Aki összehasonlítja ezt a m ini-hom iletikát ugyanezen szerző 
sokáig standard-m űnek  szám ító 1935-ben m egjelent „Evangelische P re - 
digtlehre”-jével, nyom on követheti azt a változást, am i a teológiában á l
talában s a  hom iletikában különösen is s nem utolsósorban T rillhaas gon
dolkodásában ez a la tt a negyven esztendő a la tt végbem ent. E változás 
persze nem  végső érvényű igazságokat m utat, csak határköveket, am iket 
m ajd utóbb m ások követnek. A fejezetcímek, de különösen ezek sorrend
je jelzik  a változást. A hom iletika feladatkörének megjelölése u tán  
ugyanis T rillhaas azonnal a prédikáció hallgatói felé fordul (Die P red ig t 
und ihre Hörer), s csak ezután szól annak  forrásáról (Predigt und 
Schrift) s m ind járt a bibliai m ondanivaló m egszólaltatásának mai k é r
déseiről (Problem e dér Textpredigt). Ezután a prédikációnak egyházi kö
töttségét és a p réd ikátor szem élyét tárgyalja  (Predigt und K irche, Dér 
Prediger), m ajd  a prédikáció korszerűségének és időszerűségének kérdé
seivel zárja  e derekas részt (Die P redigt und ih re  Zeit). Egy fejezet a 
kazuális beszédről szól (Die P redigt aus besonderem  Anlass) s a két be
fejező rész szól a  prédiáció form ális kérdéseiről (V ernunftregeln fü r die 
Predigt, Schprachproblem e dér Predigt).

10. A pásztori szolgálat terü letén  még m indig a legjobb eligazító 
Hans-Joachim Thilo, Beratende Seelsorge, Göttinger, 1971., 242 o., köny
ve. Fő előnye, hogy bevezet a személyes lelkigondozás jelenlegi irányá
nak kérdésterületébe, am elyet jellem ez a m indennapi életben való segí
tés szándéka a tanácsadás m ódján. A m élylélektan felism eréseit és mód
szereit Thilo m értékkel érvényesíti s  tuda tában  van annak, hogy a pász
torkodás nem  m erülhet ki pusztán  prak tikus életbölcsességet nyújtó  ta 
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nácsolásban, hanem  specifikum a abban van, „hogy e szolgálatot a Jézus 
K risztus A tyja elő tt való felelősségünkben végezzük” (23. o.). — Jelentős 
segítséget nyú jt Thilo könyve azzal is, hogy II. részében a kazuális cse
lekm ényekkel kapcsolatban m u ta tja  meg — jegyzőkönyvben rögzített be
szélgetések szem léltetésével —, m ódszerét a gyakorlatban.

Dr. Groó Gyula

Napjaink kérdései
A Kossuth K önyvkiadónak ez a  sorozata is — hasonlóan a Korunk 

Világnézeti K érdései c. sorozathoz — a legaktuálisabb kulturális, gazda
sági és politikai kérdésekkel foglalkozik. A sorozat 1968-ban indult s kö
tetei azóta jelennek meg rendszeresen. E kötetek  ak tualitásá t szinte fe
lesleges hangsúlyozni, még akkor is, ha 10 évvel kell szám olnunk a so
rozat első kötetétől a  legújabbak m egjelenéséig eltelt időt. A világpoli
tika és világgazdasági helyzet a m aga teljességében lényeges szempont
ja it illetően nem  változott, m a is ugyanezek a m indennapi politikai, gaz
dasági és ku ltu rá lis élet hírei m ögött világszinten feszülő alapkérdések. 
A sorozat néhány  kötetének egészen rövid ism ertetésével nem csak a fi
gyelem felkeltésének igyekszünk eleget tenni, hanem  ebben a  form ában 
fejezzük k i tiszteletünket is azért a nagy erőfeszítésért, am ellyel tudo
mányos könyvkiadásunk igyekszik m indenki szám ára lehetővé tenni nap
ja ink  igazán nagy és fontos kérdéseinek áttek in tését és tisztánlátását. A 
sorozat egyes kötetei LMK dolgozatok tém áihoz és feldolgozásaihoz is 
igen jó szem pontokat és konkrét segítséget adnak.

Simái M ihály: Közeledik-e a két rendszer egymáshoz?

(A konvergencia-elm életről)

Nemzetközi vitákon, tudom ányos tanácskozásokon, tudom ányos és is
m eretterjesztő könyvekben, tanu lm ányokban — újabban  a Helsinki kon
ferencia óta — ism ételten gyakran teszik fel a kérdést: közeledik-e a két 
rendszer egymáshoz?

Az elm últ évtizedek történelm i szakaszának sajátos ideológiai term é
ke a konvergencia-elm élet. Az elm élet hívei kezdettől fogva a közeledés 
több konkrét változatá t fogalm azták meg. A legism ertebb az „ipari tá r
sadalom elm élete”, m ely szerin t a ké t rendszer a m odern ipari fo rrada
lom keretében oldódik fel, a szocializmus több ponton „kapitalizálódik”, 
a kapitalizm us pedig hasonlóan több tek in te tben  „szocializálódik”. H. Li- 
lien ste in : „A jövő ipari társadalm a nem  lesz sem kapitalista, sem szocia
lista  a szó m arx ista  értelm ében. E tá rsadalm ak  létének, gazdasági felté
teleinek és lehetőségeinek új form ái a lakulnak  ki. A K elet és N yugat kö
zötti ellentétek az új fogyasztói gazdaság rendszerében szintetizálódnak, 
számos változatával m ind a két rendszer gazdaságának m inden szférá já
ban”. J. T inberger: „A két rendszer m indinkább közeledik egy bizonyos 
középút felé, míg végül valam ilyen vegyes rendszer keletkezik, am ely új 
lehetőséget nyújt a társadalm i optim izm us elérésére.”
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A konvergencia-elm élet külön ind ítta tást és hangsúlyt kapott a fe j
lődő országokkal összefüggésben, elsősorban a fejlődő országok k ísérle
tezése ez egy ún. „harm adik  típusú” társadalm i rendszer létrehozására.

A konvergencia-elm élet szükségképp abban az időszakban je len t 
meg, am ikor a szocialista országok gazdasági fejlettségének szin tje  köze
ledett a fe jle tt országok színvonalához, am ikor a fejletttségi színvonal 
különbségei az európai szocialista országok között a  gyors iparosítás nyo
mán csökkenni kezdtek, az országok közötti kapcsolatok új form ái kerü l
tek előtérbe. Bizonyos történelm i paradoxon alakult ki: a haladóbb tá rsa 
dalmi rendszernek, a szocializm usnak gyors ütem ben kellett végrehajta
nia az iparosítást, fejlesztenie gazdaságát, hogy ezzel u to lérje  a  legfej
lettebb tőkésországokat a term előerők fejlettsége terén, am elyek a tö r
ténelmileg tú lhaladott kapitalizm us rendszerében élnek. Eközben m ind
kettő elérkezett a  tudom ányos és technikai forradalom  küszöbéig.

A 6. fejezetben foglalkozik a  szerző azokkal a tényekkel, am elyek 
alapján a szocializmus felől indokolták egyes ideológusok a konvergen
ciát, m int pl. a fen t em líte tt technikai fejlődés. Ez és még több m ás té 
nyező (állami tervezés, p iackutatás, szakértelem  növekedése a döntések
ben stb.) „nem csak hogy nem lehet a két rendszer konvergenciájának je 
le vagy forrása, hanem  ez a szocialista viszonyok továbbfejlesztésének 
egyik döntő feltéte le”. A 7. és 8. fejezet pdig a kapitalizm usban végbe
ment változások tükrében  értelm ezi a konvergencia jogosulatlanságát. 
Ezek a változások teh á t egyáltalán nem  igazolják a konvergenciát”.

A konvergencia-elm élet kezdettől fogva annak  a célnak a szolgála
tában áll, hogy „az Egyesült Á llam okban és nem zetközi síkon is fenn
tartsa a belső ellenzék és b írá la t m inim álisra való szorítását, olyan szol
gai közvélem ényt terem tsen, am ely nem  zavarja a tőkés rend érdekében 
te tt nemzetközi, politikai és katonai akciókat”.

Berecz János: Mi a csendes ellenforradalom?

A 60-as évekkel kezdődően az im perializm usban a szocialista rend
szer elleni harc „rugalm asabb” form ái kerü ltek  előtérbe. A nyílt fenye
getést az im perialista stratég iában  felválto tta a kifinom ultabb aknam un
ka, am elynek közism ert politikai elnevezése a fellazítás, m ár önm agában 
is jelzi a hangsúlyeltolódást. Az új harci követelm ény a szocializmus esz
m éjének nyílt, egyértelm ű elu tasítása helyett a szocializmus lényegének 
és perspektívájának  m egham isítása le tt a burzsoá ideológiai propagan
dában.

A nyugati „Kom m unizm ust K utató Intézetek” egész légiója foglal
kozik az á lta luk  m egfogalm azott alapelv többoldalú m ódszereinek kidol
gozásával: „A m int a kom m unizm ushoz vezető u tak  különbözőek, éppúgy 
a kom m unizm ustól elvezető u tak  is különbözőek” — elv alapján. Egyik 
ilyen „elvezető ú t”-nak  ta rtjá k  a „csendes ellenforradalom ” stratég iá já t.

A „csendes ellenforradalom ” m ódszere tulajdonképpen nem  volt más, 
m int bizonyos történelm i tényekre való reagálás. Az am erikai politikusok 
és „Kelet szakértők” olyan politika kidolgozására kényszerültek, am ely 
reálisan  szám ol a világban kia lakult gazdasági, társadalm i és katonai erő
viszonyokkal.

A történelm i szükségszerűség m ellett m egvoltak a „csendes ellenfor
radalom nak” kezdettől fogva az ideológiai alap ja i és segítőtársai, m in 
denekelőtt a konvergencia-elm élet (R. Áron, W. Rostow, A. Scalapino, 
Gyilasz, E. Fischer.) Mind egyetértenek abban, hogy „a m arxizm usnak
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csak az ipari forradalom  m egterem tése előtt van szerepe, u tána m ár el
veszti jelentőségét”. A konv. elm élethez tá rsu lt a m ásik ideológiai bázis 
az „ipari társadalom  szocialista m odellje”. Közel áll hozzájuk az ún. „de
m okratikus szocializmus” szószólóinak tábora. M indezeknél jelentősebb 
fellazítási ideológiai pillér volt az ún. „evolúció — békés függetlenedés” 
ideológiája. (Z. Brzezinski, W. G riffith  és C. Campbell). Ennek az irány
zatnak volt a vezérszava a „politikai pluralizm us” és a „nacionalista szo
cializm us”.

A könyv az 1968-as csehszlovákiai ellenforradalm i esem ények elem
zésével tá rja  fel egyrészt a párton belüli revizionizmus jelentkezését és 
annak  hibáit, m ásrészt a fentiekre támaszkodó nyugati ideológusok 
„csendes ellenforradalm i” m anipulációit.

A „csendes ellenforradalom ”-nak  a „fellazítás” m ellett a m ásik fő 
jellegzetes módszere m ár több év óta a „hídépítés”, a „békés behatolás”. 
Ez tkp az „evolúció-elm életnek” a külpolitikai gyakorlata. Ezen belül 
m egkülönbözteetik a  „szelektív h ídépítést”, mely szerint a nyugati stra
tégia k itüntető  figyelmességgel kezel két országot, Jugoszláviát és az 
NDK-t.

A „Befejezés — Hogyan tovább?” c. fejezetben a szerző többek kö
zött így összegzi m egállapításait: „A nemzetközi im perializm us tapasztalt 
és nagy anyagi bázissal rendelkező ellenfél. Elszigetelt, egyedi fellépé
sek nem  rendítik  meg, nem  ta rtjá k  vissza a kalandoktól. A reakció ott 
tám ad, ahol úgy érzi, hogy rés keletkezett a  haladás erőinek soraiban. 
Ezért az im perializm us elleni eredm ényes küzdelem hez nélkülözhetetlen 
a  forradalm i erők összefogása, egysége”.

Puja Frigyes: Mi az európai biztonság útja?

A könyv jeles dokum entálása annak, hogy m ilyen érdekfeszítően iz
galm assá lehet tenni egy egyébként m ár szinte a közhelyek szórakozott
sá g á t súrolóan „agyonbeszélt” kérdést, a béke ügyét. A nnak ellenére, 
hogy a háború e lhárítása és a béke megőrzése a világ népeit leginkább 
foglalkoztató kérdés, am ely az egész em beriség és m inden egyes ember 
sorsát döntően érinti, ritk án  találkozunk a kérdésnek ilyen alapos és sok
oldalú megközelítésével, m int P ú ja  F. tanulm ánykötetében.

A könyvben tkp. az ún. „európai gondolat” problém ája és története 
vonul végig. Az első világháború u táni béketervektől, a P án-Európa kon
cepciókon keresztül napjainkig. Történelm i elemzések nyom án tárulnak 
fel elő ttünk a különböző burzsoá elm életek k ialakulásának főbb szem
pontjai, párhuzam osan m indig érin tve és konfrontálva a szocialista or
szágok Európa-politikájával.

„A burzsoá Európa-koncepciók szinte m indegyike a  kontinens biz
tonságának m egterem tését Európa lazább vagy szorosabb egyesítésével' 
a k a r ja  elérni.” Az egységesítési törekvések célja kezdettől fogva kettős 
volt: a kap italista országok ellentéteinek elsim ítása és védekezési kísér
le tek  a szocializmus eszméje ellen. „E nézetek sajátos osztályszemléletet 
tükröznek: egyenlőségjelet tesznek Európa országainak biztonsága és a 
kap italista  rendszer sérthetetlensége között, s biztonsági terveik abból in
du lnak  ki, hogy a kap italista  rendszer létét Európában semmi ne veszé
lyeztesse”. Eleve figyelm en kívül hagyták azt a reális tényt, hogy Európá
ban két, egym ással antagonisztikus ellentétben álló társadalm i rendszer 
létezik. A kollektív biztonsági rendszer eszm éjének a valóságos európai
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helyzetből kell kiindulnia, szám ot kell vetnie a különböző tá rsadalm i 
rendszerű országok létével és a népek érdekeit kell követnie.

Az egym ást követő Pán-Európa koncepciók (Európai M anifesztum, 
Locarnói Egyezmény, B riand—K ellogg-Paktum , A tlanti C harta, T rum an- 
D o k trín a , M arshall-Terv, Párizsi Szerződések, Európa Tanács, Schum ann- 
Terv, Európai Gazdasági Közösség, De G aulle „Európai E urópája”, S tra - 
uss Éurópa-Koncepciója, A fejlődő Európa modellje, Az a tlan tizá lt Euró
pa, A hazák Európája, A dezintegrált Európa, A partnerség  Európája, 
A Független Európai Föderáció) során végigtekintve feltűnő, hogy egé
szen a mai napig m ily keveset változtak burzsoá részről az alapvető kon
cepciók. G yakorlatilag m a is ugyanazok az elm életek jellem zik a polgári 
politikát, m in t 50 évvel ezelőtt.

A könyv részletesen bem utatja  azt a nehéz és felelősségteljes küz
delmet is, am elyet a szocialista országok fo ly ta tnak  kezdettől fogva a b u r
zsoá koncepciók érvényesítésének m egakadályozásáért és a  valóban reális 
és szilárd alapokon nyugvó kollektív biztonsági rendszer m egterem té
séért. A szerző egyrészt reálisan  lá tja  és lá tta tja  a nehézségeket („Az eu
rópai kollektív biztonsági rendszer koncepciója számos nagyon nehéz és 
bonyolult kérdés m egoldását feltételezi. Ezeknek a problém áknak a m eg
oldása csak fokozatosan képzelhető el, nagy küzdelm ek á r á n . . .  sok-sok 
részeredményt kell kivívnunk, amíg a biztonság rendszere felépül”), 
másrészt reális optim izm ussal tek in t előre: „Egy azonban bizonyos; a 
szocialista országok Európa-koncepciója a kollektív biztonsági rendszer 
bármelyik burzsoá koncepciójánál reálisabb; a valóságos helyzetre épül 
s a népek legfontosabb érdekeit szolgálja”.

Wirth Ádám: Mi a társadalmi struktúra?

A m ennyire egyetértenek a különböző szociológiai iskolák képviselői 
abban a kérdésben, hogy m inden társadalom  szociálisan tagolódik, és 
azok a társadalm i csoportok, am elyek egy társadalom ban léteznek, azok 
szociális s tru k tú rá t alkotnak, annyira nincs egyetértés ennek a szociális 
struk túrának  az értelm ezésében és m agyarázatában. A főbb v itakérdé
sek: Mi a szociális struk tú ra  lé trejö ttének  alap ja  és változásának oka, 
iránya és perspektívája? M ilyen kritérium ok alap ján  különböztetjük meg 
a csoportokat? Mely csoportok képezik a szociális struk tú ra  döntő ele
mét?

Alapvető különbség van a szociális struk tú ra  szocialista és burzsoá 
értelmezései között. A polgári filozófiai és szociológiai iskolák ezzel k ap 
csolatos szem pontjait az egyik divatos filozófiai irányzat, a  struktura liz
mus term eli. (A K orunk Kérdései sorozatban külön kötet is foglalkozik 
a kérdéssel: K elem en János: Mi a strukturalizm us?)?

W irth Á dám  a „társadalm i s tru k tú ra” ku ta tásának  alapvető k rité 
rium át így összegzi: „A társadalm i stru k tú ra  konkrét és tudom ányos 
elemzése csak a m eghatározott társadalm i alakulatok  keretében és azok 
alapján lehetséges, teh á t korunkban a kapitalizm us és a szocializmus ke
retében, illetve a kettő  gyökeres m egkülönböztetése a lap ján”.

Mivel a szociális s tru k tú ra  központi kategóriája az „osztály”, s m i
vel ennek m egítélésében van az egyik döntő különbség a polgári és a 
m arxista értelm ezések között, külön fejezetek v ilág ítják  meg az egym ás
tól eltérő osztályszem léletek tö rténelm i és gazdasági hátterét.

A polgári szociológiát és filozófiát á ltalában  jellemzi, hogy önkénye
sen, tö rténetie tlen  és tudom ánytalan  módon szinte teljesen  mellőzi az
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„osztályok és osztályharc” kategóriákat (s am in t ezt a K orunk V ilág n é 
zeti Kérdései sorozat több köteténél is láttuk), különféle p ró b á lk o z á so k a t 
tesznek az osztályok és osztályharc helyettesítésére (M. Weber, G. Gur- 
w itch, L. Reissm ann, L. W arner, S. Ossowski, R. Áron, C. Mills, R. Dah-~ 
rendőri, A. Touraine). Az „osztály” felfogásában a m arxizm us és a po l
gári szociológia közötti különbség nem  valam ilyen részletkérdésre v o n a t
kozik, nem  az osztályok form ai k rité rium ainak  a m egjelölésében m u ta t
kozik meg, nem  m erül ki a definíciók különbségében, hanem  az e lm éle 
ti alapok és az általános m ódszertan alapvető különbségével függ össze. 
A m arx ista  osztályfogalom az osztályok legalapvetőbb tulajdonságaként 
a term elés társadalm i rendszerében elfoglalt helyüket jelöli meg, am ely e t 
a term elési eszközökhöz való viszonyuk határoz meg.

A szerző külön fejezetben foglalkozik a legújabb elemzések, doku
m entum ok, közgazdászok, szociológusok és filozófusok m unkái nyomán 
azokkal az alaptényezőkkel, am elyek m eghatározták az utóbbi száz év
ben a kapitalizm us osztályszerkezetének változásait. (A kapitalizm us tár
sadalm i s tru k tú rá ja  és a  m unkásosztály forradalm i szerepe.) A nyugati 
m unkásosztállyal kapcsolatosan az egyik sokat v ita to tt kérdést elemzi a 
sorozat egyik külön kötete, Szántó György: F orradalm i-e a  nyugati mun
kásosztály?

Az utolsó fejezetben feleletet kapunk  a rra  az érdekes kérdésre, hogy 
vajon  van-e létjogosultsága a mi körülm ényeink között az „osztályok” 
kategória fenn tartásának  és alkalm azásának. „Az osztály — megközelí
tés a fe jle tt szocialista társadalom ban is a társadalm i fejlődést megha
tározó alapvető tendenciák m arx ista  értelm ezésének vezérlő elve ma
rad ”.

Szeben Éva: Jövedelm ek és term elékenység

A szocialista term elési viszonyok lényegéből fakad a társadalom nak 
a z  a  célkitűzése, hogy igyekszik tag jainak  m inél m agasabb életszínvona
la t biztosítani. Ez a törekvés azonban csak konkrét adottságok és felté
te lek  következtében valósítható meg. Az életszínvonal növekedésének 
kérdése nem csak gazdasági, vagy elm életi szinten közgazdaságtudományi 
kérdés, hanem  elsőrendűen politikai kérdés.

A könyv célja, hogy végigvezesse olvasóit a  jövedelm ek és a term e
lékenység kapcsolatának különböző szintjein, külföldi és hazai vonatko
zásban egyaránt. „A nem zeti jövedelem m el kapcsolatos néhány alapfo
galom ” c. fejezet különösen is hasznos ism ereteket és feleletet ad, és a 
tudom ányos közgazdaságtan felől világít meg olyan kérdéseket, amelyek 
nem  ism eréséből születnek álta lában  a laikus félreértések.

„A szocializmusban, de még a kom m unizm us építésének egész idő
szakában is — szükségszerűen m egm aradnak a társadalm i és gazdasági 
különbségek és a  nem -antagonisztikus ellentm ondások a  városi és a fa
lusi, a szellemi és fizikai, a szakképzett és szakképzetlen s t b . . .  munka 
között”.

A továbbiakban a szerző 3 fe jle tt tőkésország — Hollandia, Anglia, 
Egyesült Á llam ok — bérpolitikájának  több évtizedes összehasonlító elem
zéséből von le általánosítható  tanulságokat. „A tőkésországok egyrészt 
ún. irányelv-(irányvonal) po litikát alkalm aznak, m ásrészt a d irek t ellen
őrzés m ódszeréhez folyam odnak.”

„Jövedelem  és bérszabályozási rendszerünk fő vonásai” c. fejezetben 
a következő kérdéseket elemzi: A jövedelem politika világgazdasági ösz-
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zefüggéseinek lebontása vállalati szin tre; Jelenlegi bérszabályozási 
rendszerünk alapelvei; Nyereségérdekeltségi és az átlagbérszin t néhány 
elvi és gyakorlati problém ája.

Az ún. anyagi érdekeltség kérdésének sokoldalú, tudom ányos elm é
le ti szintű problém ájának és gyakorlati m egvalósításának problém áit ol
v a s h a tju k  a z  utolsó fejezetben.

A könyv legtöbb fejezeténél statisztikai táblázatok és sok idézet se- 
öfti a magas szintű közgazdaságtani kérdések jobb megértését.

Gidai Erzsébet: Mi a jövőkutatás?

„E m unkában a teljesség igénye nélkül kíséreltem  meg, hogy m in
denki szám ára érthető  módon átfogó képet ad jak  a jövőkutatás, prog
nosztizálás legfontosabb elm életi és m ódszertani kérdéseiről és bem utas
sam néhány kiem elkedő te rü le t várható  fejlődési irányzatait. A lapelv 
volt az em berközpontúság, annak a gondolatnak az érvényre ju ttatása, 
hogy a jövő az em berért van” (Előszó).

A jövendő alakulása, a holnap világa m indig érdekelte és foglalkoz
ta tta  az em beriséget, ezt a filozófia tö rténete is tükrözi. De a jövőre irá 
nyuló tudom ányos feltáró, előkészítő és irányító  m unka csak az utóbbi 
évtizedekben le tt világszerte tudom ányos m unkaterület.

A jövőkutatásban is meg kell különböztetni a polgári és a szocialista 
jövőkutatást. M indkét irányzatnak  sok neves, nemzetközileg elism ert ku 
tatója van. (pl. Dobrov, Lisziczkin, Besztuzsev—Lada, H anstein, Lavallé, 
Jouvenel, Jantsch, Jungk  stb.).

A legfejlettebbek a technika, a technológia, a term észettudom ányok 
és a gazdasági élet terü letén  végzett és folyó jövőkutatások. A legtöbb 
eredm énnyel is ezeken a terü leteken  találkozunk.

A polgári jövőkutatást nem  lehet homogénnak, egységes egésznek te 
kinteni, hanem  csak a legkülönbözőbb, haladó és reakciós irányzatok ke
verékének. H árom  csoportra lehet osztani a m egjelent jövőkutatási m un
kákat: a) általános elm életi és m ódszertani kérdésekkel foglalkozó m un
kák; b) a jövőre vonatkozó, elméleti, publicisztikai és népszerű tudom á
nyos m unkák; c) a komplex társadalm i fejlődést feltárn i és előrejelezni 
akaró m unkák, elsősorban különböző in tézetek  kollektív vizsgálatait fel
használva (Hudson Int., RAND Corporation, Római K lub stb.)

A polgári jövőkutatásnak a jövőre vonatkozó elm életi felfogása sze
rin t szintén 3 irányzatá t lehet megkülönböztetni, elhatárolni. A  konzer
vatív irányzat vagy apologetikus irányzat nyíltan vagy burkoltan  a kap i
talizmus védelm ét tűzte ki célul (H. Kahn, J. W iener, O. Helmer, D. Bell). 
A  liberális irányzat képviselői a tőkés társadalom  kritikai elemzésével 
kísérlik meg a jövő társadalom  felvázolását; nézeteikben jelentős hang
súlyt kap a hum anizm us és a háborúellenesség (B. Jouvenel, J. G altung, 
R. Steinbuch, F. Baade). A  kritika i irányzat a  legkülönfélébb k ritika i né
zeteket fogja össze és testesíti meg. (R. Jungk, Gábor Dénes, P. Bertaux, 
N. Müller).

A prognosztikának szocialista te rü le ten  is igen jelentős m últja  és 
nemzetközileg elism ert eredm ényei vannak. (Besztuzsev—Lada, G. Kuz- 
nyecov, Sz. Szmirnov, M. Dobrov, M. Gviziani). A lapvető feladatuknak  
jelenleg a tudom ányos-technikai és a társadalm i fejlődés 1990-ig és 
2000—2010-ig terjedő  prognózisának az elkészítését tartják .

„Fejlődési tendenciák, jövőképek” c. m ásodik főfejezet foglalkozik 
részletesen a mai helyzetből és eredm ényekből a különböző terü leteken
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várható  tendenciák irányával és tartalm ával. (Ember helyett számítógép? 
K im eríthetetlen  energiaforrásunk, az atom energia; A gazdaság jövője; Az 
u rb an iz ác ió ... A k ö z lek ed és ... Az orvostudom ány és egészségügy...  a  
m unka, a tanulás, és szabad idő .. A környezetszennyeződés jövője; A 
társadalm i viszonyok fejlődése) M indegyik te rü le ten  számos igen komoly 
és jelentős kísértés, közvetett vagy közvetlen veszély jelentkezésével, ki
alakulásával szám olnak a jövőkutatók.

Földi Pál: Egyházpolitika és a valláskritika

„A különböző oktatási fórum okon — olvassuk az Előszóban — foko
zott érdeklődés tapasztalható  egyházpolitikai és valláskritikai kérdések 
iránt. Az ilyen irányú  érdeklődés a szélesebb közvélem ényben is növek
szik”. M egtudjuk az Előszóból a könyv m egírásának objektív  szempont
ja it és a szerző szubjektív  hozzáállását: „A teljesség igénye nélkül azokat 
az egyházpolitikai és valláskritikai kérdéseket igyekszünk röviden á t
tekinteni, am elyek a m a em berét foglalkoztatják. A tanulm ány elsősor
ban azoknak az olvasóknak szól, akik  egyházpolitikai, valláskritikai kér
dések irán t érdeklődnek és e té ren  bizonyos alapism eretekkel rendelkez
nek. Sor kerü l olyan adatok közlésére is, am elyek eddig nem  kerültek 
szélesebb ism ertetésre. Ezek közé tartozik  az egyházak m űködésével kap
csolatos jogszabályok, m egállapodások részletes ism ertetése”.

Első fejezet: Egyházpolitika a M agyar Népköztársaságban. I tt a  kö
vetkező kérdésekkel foglalkozik a  szerző: Politikai együttm űködés és 
ideológiai harc; H azánk egyházpolitikai helyzete a felszabadulás u tán; 
Megegyezés az állam  és egyházak között; Lelkiism ereti szabadság és 
h itok tatás; Az állam  és egyházak közötti viszony fejlődése; P ártunkban 
a vallás nem  m agánügy. Egy-egy iránytadó idézet a fejezetekből: „Egy
házpolitikánk pártunk , korm ányunk eszm ei-politikai irányvonalának 
szerves része. Abból indulunk  ki, hogy a kizsákm ányoló társadalm i rend 
felszám olásában és a szocializmus m egterem tésében a vallásos világné
zetű dolgozók is érdekeltek”. „H azánkban az egyházak szabadon, m inden 
korlátozás nélkül rendezhetnek egyházi szertartásokat, A lkotm ány bizto
sítja  a vallás szabad gyakorlását. Szocialista állam unk szám ottevő pénz
ügyi tám ogatásban részesíti az egyházakat. Az egyházak hitéleti tevé
kenységét eddig sem korlátoztuk és a jövőben sem korlátozzuk, de jog
gal elvárjuk, hogy a megegyezés szellem ében az egyházak m inden kép
viselője ta rtsa  be hazánk törvényeit”. Idéz a  32—33. o-n D. K áldy Zol
tán  püspök-elnöknek az Egyezm énnyel kapcsolatosan m ondott szavaiból is.

M ásodik fejezet: Szocializm us és vallás. Ebben a fejezetben ilyen 
alapvető kérdéseket érin t: A vallás m in t történelm i kategória; A vallás 
gyökerei hazánkban; A vallásos ideológia elleni harc m ódszerei; Tudo
m ány és vallás; Erkölcs és vallás. Az a mindössze 20 oldal, melyeken 
a szerző az Előszó-ban je lzett szem pont szerin t — a teljesség igénye nél
kül — tárgyalja  ezeket a nagyon nehéz és bonyolult kérdéseket, minden 
bizonnyal kevés ahhoz, hogy m egalapozottan ju thasson el olyan súlyos 
következtetések indokolt levonásához, m in t ahogyan az a valláserkölcs- 
csel „en bloc” tö rtén ik  az 58. oldalon: „A szocializm usban a  valláserkölcs 
éppúgy elfogadhatatlan, m in t a  polgári, kispolgári erkölcs”.

H arm adik  fejezet: Család és vallás. Családi ünnepek a szocializmus
ban. Ennek a fejezetnek fő irányá t és ta rta lm á t ez a m ondat foglalja 
össze: „A család erősítése m a egyik fontos társadalom politikai felada
tu n k ”. Az m ár más kérdés, hogy a családvédelem  érdekében szükség
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van-e jelenleg arra, hogy „a család kérdésében is szem besítsük a m ar
xista, ill. a vallásos nézeteket”. Ebben a fejezetben pl. az ünnepek kér
désénél találkozunk az ism ertető jellegű könyveket óhatatlanul megkí
sértő és leterhelő szim plifikálással.

Negyedik fejezet: A  vallás helyzete napjainkban. Különböző egyházi 
em berektől vett idézetekkel igyekszik igazolni a  szerző a m arx ista  val
láskritikának egyik alapvető té te lé t a vallás általános válságáról. Első
sorban a katolikus egyház helyzetét, a zsinat próbálkozásait, a legújabb 
reform kísérleteket és a V atikán politikai m agatartásában  bekövetkezett 
változásokat ta r t ja  szem előtt.

Herczeg Ferenc: Az MSZMP nemzetiségi politikája

A szerző abból a tényből indul ki, hogy „a M agyar N épköztársaság
ban a nem zetiségekkel kapcsolatos m egoldatlan alapkérdések nincsenek. 
De a -szocialista nemzetiségi politika elveinek érvényesítése megköveteli, 
hogy folyam atosan napirenden ta rtsu k  és m egoldjuk a hazánkban élő 
nemzetiségek társadalm i helyzetével, anyagi és ku ltu rá lis viszonyaival 
kapcsolatban felm erülő problém ákat”.

Bár a nem zetiségi kérdés soha nem  foglalt el központi helyet a tu 
dományos szocializmus elm életi rendszerében és gyakorlatában, és bár 
Magyarország a környező állam októl eltérően nem  nemzetiségi állam , h i
szen a nem zetiségek szám aránya az össznépességen belül nagyon a la
csony, a tudom ányos szocializmus lényegéhez hozzátartozik, hogy a maga 
teljességében ú jra  és ú jra  fe ltá rja  a társadalom  életének fejlődési perió
dusait. A lapvető szem pontként em eli ki a szerző: „A szocialista nem ze
tiségi politikát p ártu n k  és állam unk olyan elvi kérdésnek tekinti, am ely 
nem lehet függvénye a nemzetiségi lakosság szám ának”.

„A m agyarországi nem zetiségek főbb jellegzetességei” c. fejezetből 
azokat a tényezőket em eljük ki, am elyek m eghatároznak egy-egy nem 
zetiséget: a létszám ; a te rü le ti elhelyezkedés; hogyan kerü ltek  jelenlegi 
helyükre; a nyelvi-etnikai szem pont; a nem zetiségek törekvései; osztály
szerkezetük. A szerző u ta l a rra  az érdekes összefüggésre, hogy „M agyar- 
országon az a sajátos helyzet, hogy a szocialista nemzetiségi politika a lap 
elveinek gyakorlati érvényesítése éppen azért igényel különös figyelmet, 
m ert a nem zetiségi lakosság viszonylag kisszám ú és szétszórtan él”.

„Nemzetiségi jogok a M agyar N épköztársaságban.” Az A lkotm ány ér
telm ében a nem zetiségi állam polgárok, illetve a nemzetiségek, m int kol
lektívák sajátos jogokkal is rendelkeznek, m in t pl. az anyanyelven való 
oktatás joga, az anyanyelv használatának joga, a nemzetiségi ku ltú ra  
megőrzésének és ápolásának joga. Jogok term észetesen nincsenek köte
lességek nélkül.

K ülön fejezetek engednek betekintést nyerni a nemzetiségi lakosság 
anyagi helyzetébe, és a nem zetiségek ku ltu rá lis elláto ttságának m egvaló
sításába.

A könyv nem  foglalkozik a  nem zetiségek és -a z  egyházak kérdésé
vel, nyilván azért, m ert egyházi viszonylatban is ugyanazok a nem zeti
ségiek jogai és ugyanazok a kötelességeik is, m in t a társadalm i élet m in
den területén.

Győr Sándor
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Halottunk

Klenner Adolf
1888—1977

Ez év m árcius 8-án a Bonyhádi tem ető ravatalozója előtt tisztelgett 
a Tolna—B aranyai Evangélikus Egyházmegye lelkészi k a ra  az egyház
megye nesztora K lenner Adolf ny. bátaapátii lelkész koporsója előtt, aki 
a hűséges pásztor példája volt a szám unkra.

Felsőlövőn (ma Burgenlandhoz tartozik) született 1888. m ájus 18-án. 
Iskoláit a helyi elemi iskolában, m ajd  az o ttani evangélikus gimnázium
ban végezte. O tt szívta magába, ebbe a falusi, mégis nagyon ku lturált 
gyülekezetben, am ely gim názium ot és tanítóképzőt is ta rto tt fenn, azt az 
egyházszeretetet és hűséget, am ely életét végigkísérte. Érdemes lenne 
szám bavenni, hogy a felsőlövői gyülekezet hány lelkészt adott és hány 
tan ító t nevelt egyházunknak. Ebben a lelki kohóban szán ta életét az 
érettségi u tán  Isten  szolgálatára. A teológiát Eperjesen m ajd Halléban 
végezte. G yurátz Ferenc püspök av a tta  lelkésszé 1910-ben. K ápláni szol
gálatá t először Gyékényesen kezdte, de alig néhány hét m úlva a Püspök 
Ür Udvariba, m ajd ham arosan B átaapátiba rendelte. 1911. m árcius 1-vel 
adm inisztrátora le tt a bátaapáti gyülekezetnek, m ajd egy év m úlva, 1912 
m ájusában  a gyülekezet rendes lelkészévé választotta. I tt  ebben a szelíd 
hegyekkel koszorúzott kis tolnai faluban, am ely szülőföldjére emlékez
te tte  szolgált 66 éven át.

I tt  házasodott meg. Ide hozta Felsőlövőről hitvesét, akivel 64 éven át 
é lt zavarta lan  boldogságban, életükkel m utatva az igazi lu theránus papi 
család csendes, boldogságát, am elyben két fiú  és egy leány gyermek a 
feledhetetlen szülői áldozatkészséget, szeretetet és szívta m agába az iga
zi o tthon melegével.

Hűséges volt a szolgálatában, elfogadott egy életre egy kis falu t és 
odaszánta az egész életét a szolgálatra. K ét világháború során vigasztal
ta, erősítette a szenvedő családokat. A ném et kitelepítés u tán  a régi gyü
lekezetnek csak egy töredéke m aradt, de akkor is helyén m aradt. Hűsé
gének megbecsülése, hogy gyülekezetének szeretete vette  körül és az el
távozottak is levelezésben m arad tak  a szeretett pásztorral mindvégig- 
1953. január 1-vel nyugdíjba m ent, de tovább szolgált. Élete végéig m int 
besegítő lelkész m arad t gyülekezetében. Jellem ző életerejére, hogy 80 
évesen még renováltatta  tem plom át, hogy m indent ékes rendben hagy
hasson hátra . H árom  héttel halála elő tt még szolgált. A zután kisebb agy
vérzés érte  és a  89 éves szervezet m ár nem  b írta  tovább. Hűséges szíve 
elcsendesedett.

A bonyhádi és a kicsiny bátaapátii gyülekezet kísérte utolsó ú tján  
és hulló könnyekkel énekelte a szeretett pásztor s ír ja  m ellett: „Jézus én 
bizodalmám, örök életre  vezérem .”

A tem etés szolgálatát Sólyom K ároly esperes végezte. Alapigéje: 
l  K ir 3,9 volt „Adj U ram  a te  szolgádnak engedelmes szívet.”

Sólyom Károly
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A z igehírdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP
Km 8, 6—11

A  Lélek segítségére van szükségünk

A textus feldolgozását lásd még Lp. 1954:379. lp. — 1962:496-kk lpk. 
_  1968:496-kk. lpk.

A kétségtelenül nehéz fogalm azású versek felolvasása u tán  igen fon
tos, hogy az igehirdető m ár legelső m ondataival egyszerűen és világos 
gondolatokkal szólítsa meg hallgatóit, nehogy azok eleve felad ják  a m eg
értés igényét és belső passzivitásba vonuljanak m ind járt a prédikáció 
elején.

A belső célt abban látom, hogy a vasárnap jellegének megfelelően a 
Lélek m egelevenítő és frissítő m unkáját k ívánatossá tegyük és ezáltal 
megértessük, hogy te ljes em beri életet csak akkor élhetünk, h a  testi és 
lelki életünket, igényeinket egym ástól elválaszthatatlanul, harm óniában 
tudjuk megvalósítani. Amikor az egyház a kettő  közé ha tárvonala t ak art 
húzni, m indig félrecsúszott teológiailag is, a Bibliához való hűségben is 
és az em beriesség m ércéiben is. Ahhoz term észetesen, hogy e rre  a h a r 
móniára rám utathassunk , meg kell m u ta tnunk  az igénkben szereplő „tes- 
ties” és „lelki” gondolkodásmód mai megfelelőit, veszélyeit, illetve lehe
tőségét. A Szentlélek m unkáját é világban nem csak úgy érzékelhetjük, 
hogy egyes em berekben végzi azt el, hanem  úgy is, hogy a nagyobb kö
zösségekben, általánossá váló tanulságok és irányvonalak  kikristályoso
dásában is nyomon követhetjük  és csodálhatjuk.

A mi világunkban két, egym ással ellentétesnek látszó tapasztalat 
m utatkozik lépten-nyom on. Az egyik kispolgárias gondolkodás, az é le t
nek anyagi term észetű és m indig nagyobb kényelm ét kereső m entalitás, 
a m ásik pedig a lelki valóságok irán ti érdeklődés m egújulása és fokozó
dása.

Igénk üzenetét most e két gondolatkör alap ján  próbálom  megközelí
teni.

1. M indenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy Isten  az em ber földi éle
tében sok szépséget, elérhető célt, m egvalósítható vágyat re jte tt el. A 
fiatal, aki sikeres életre  vágyik, a családok, am elyek szép lakásra, eset
leg nyári pihenőhelyre gyűjtenek és szorgalmas m unkával igyekeznek éle
tüket színessé és kényelm essé tenni, a nép, am ely hazáját, életkörülm é
nyeit akarja  m ind szebbé és m agasabb színvonalúra em elni — jó célokat 
tűztek m aguk elé és nagy h iba lenne ezeket és az ehhez hasonló erőfe
szítéseket a „testies gondolkodás” szám lájára írni. A bajok ott kezdődnek 
éppen, ahol ezek a célok eltorzulnak, vagy az azokhoz vezető ú ton  rossz 
eszközöket vesznek igénybe. A m idenáron való pénzszerzés (saját egész
ség feláldozásával, m ások rovására tö rténő ügyeskedéssel, a család öreg- 
leinek kifosztásával, a köz vagyonának „igénybevételével”, lelkiism eret
lenül több m ellékfoglalkozást vállalva, úgy, hogy egyiket sem végezheti
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el teljesen, stb.), az igények m esterséges felduzzasztása (verseny családok 
ismerősök, falubeliek között, nagyzolás és divathajhászás, jóléttel félre
nevelt gyermekek) testi vágyak m odernnek k ik iá lto tt kiélése (szexualitás 
ital, válto tt partne rek  a házasságok sorozatában, kallódó gyermekekkel)’ 
ú jra  kialakuló társadalm i különbségek éreztetése (vagyoni állapot, tár
sadalm i rang, elért eredm ények) alapján. Lehet, hogy mindezek első
sorban nem  lá tszanak igehirdetési tém áknak, tény azonban, hogy ezek 
a jelenségek gyülekezeteink tag jait is érin tik  és lehetetlen nem észre
venni hogy Isten  akaratával és a krisztusi életeszm énnyel is, a keresz
tyén etikával is, de a társadalom  alapvető érdekeivel is szöges ellen
té tben  állnak.

Teológiaibb fogalm azásban a rra  a m entalitásra kell rám utatnunk, 
am ely Isten  ak a ra tá t életfo ly tatásában figyelm en kívül hagyja, akár á 
törvény parancsolatairól, akár a krisztusi szeretet elkötelezéséről legyen 
szó. A róm ai levél nyilvánvalóan keresztyénekhez szól, azokon kéri szá
mon a „testies gondolkodás” torzulásait. Isten  akaratának  és az emberek 
irán ti szeretet és szolgálat m egvalósításának m ércéjét nyilvánvalóan mi 
is csak az Istenben hivő és az egyházhoz tartozni kívánó hívek számára 
á llítha tjuk  fel, de az is nyilvánvaló előttünk, hogy sokszor Isten  nevének 
em lítése nélkül is a „kívülvalók” életfolytatása megszégyenítő lehet a 
tisztesség, em beriesség és gyakorlati szeretet tekin tetében a hívők szá
m ára. V annak term észetesen ettől eltérő példák is.

Az Isten  ak a ra tá t semmibevevő és csak a maga ak a ra tá t teljesítő 
keresztyén élet m indenesetre a halállal, az élet igazi rendeltetésének meg
tagadásával és Istentől való elszakadással jár, még akkor is, ha az illető 
keresztyén azt hiszi, hogy hitéletében m inden rendben van. A lelkész be
szélgetései során sajnos igen gyakran hall keserű vádakat éppen azok
ról, akik  rendszeresen látogatják  az igehirdetési alkalm akat, otthonuk
ban, tem plom on kívüli közösségi életükben azonban „testies gondolko
dásúak”, önzőek, szívtelenek, összeférhetetlenek, rosszakaratúak. Ez bi
zony a „halá l állapo ta”, hacsak Isten  szava egyszer á t nem  töri a konok 
falakat és Szentlelke rá  nem  ébreszti az ilyen keresztyént életének ha
zugságaira és változásra nem  készteti. Ugyanez érvényes a szolgálatának 
kortlátozás nélküli elkötelezését nem  vállalaló gyülekezetre vagy egy
h ázra  is!

2. Isten  nagy kegyelm ét kell lá tnunk  abban, hogy az előbbi szomorú 
példák m ellett őszintén elm ondhatjuk azt is, hogy gyülekezeteinken be
lü l is és világszerte fokozódik a vágy az em berekben a lelki dolgok irá n t 
Az em berek érzik, hogy az anyagi term észetű fejlődés a belső, lelki ter
m észetű fejlődés nélkül kevés, elégtelen. A napokban egy rádióriportban 
olyan terhes anyák szólaltak meg, akik  elm ondták, hogy az ő állapotuk
ban  döntő fontosságúnak érzik, hogy a rendeléseken ne csak testi állapo
tu k a t vizsgálják és ellenőrizzék, hanem  lelki segítséget és b iztatást kap
janak  orvosuktól, ha csak néhány szóban is.

Ez az igény nem  csak a gyerm eküket nagy belső feszültséggel váró 
asszonyok szívében él! Meleg em beri szavakra, m egértő szeretetre, biz
ta tó  segítségre várnak  az em berek! Nem lehet véletlen az, hogy Jézus 
K risztus a lak já t írók, művészek, fiatalok ú jra  meg ú jra  felfedezik, leg
többször világnézeti különbségre való tek in te t nélkül. Nem lehet vélet
len, hogy ha a rideg p rak tikum ra való törekvéstől eltérő gondolkodás- 
módot látnak, annak azonnal h íre  megy, beszédtém a lesz (lásd a „Kül
detés” című film  sikerét, Balczó A ndrás lelki alapokon épülő sportpálya- 
fu tásáról és életelveiről).
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Az apostolnak igaza van, am ikor azt állítja, hogy a Lélek ajándékan
élkül sem Istent, sem Isten  törvényét és ak a ra tá t nem  foghatjuk  fel, a  

Lélek szerinti élet azonban békességre és igazságra szabadít fel. A ke
resztyén em bernek is meg kell v ívnia harcá t az önzéssel, lélektelenség- 
gel, Isten ak ara ta  ellen viaskodó vágyaival, de ez a harc nem  lesz ered
ménytelen. Nem a m ienk az érdem, nem  mi vagyunk e harc győztes hő
sei, hanem Isten könyörül meg rajtunk , Lelke megelevenít, v isszaad ja 
hitünket a megbocsátás, szeretet, áldozatvállalás értelm ében. O lyan vál
tozás ez bennünk, m elyet az apostol az „életre keltés” csodájával tud 
csak kifejezni.

Az Egyesült Á llam okban kísérletet-sorozatot végeztek azokkal, ak ik
nél már beállo tt az ún. „klin ikai’ ha lá l”, m ajd a gondos orvosi kezelés 
mégis „életre kelte tte” őket, v isszatérhettek  a  halál állapotából az élet
be. A m égkérdezettek többsége úgy nyilatkozott, hogy jobb le tt volna ott 
maradni m ár. Csak azok tu d tak  örülni az ú jra  elnyert életnek, akik rá 
juk bízott szeretteik  sorsáért éreztek felelősséget. — E földi életünkben 
ez a Lélek a jándékának  igazi értelm e: m egújuló élettel el tud juk  vállalni 
a ránk bízott felelős feladatokat, sem m it nem akarás helyett sokat aka
runk, m egfáradt, k iáb rándu lt életfilozófiák helyett ism ét m egtanulunk 
lelkesedni és lelkesíteni, az Isten  á ltal jónak te rem te tt és Jézus K risztus 
által m egváltott életet szolgálni.

Nem véletlenül m ondta egyik presbiterünk, hogy szám ára Pünkösd 
az igazi nagy ünnep, hiszen anélkül m inden üres szalmacséplés, vagy 
m eghirdetett, ám  meg nem  é rte tt szép igazság lenne. Ez a vasárnap, de a 
többi is mind, kis Pünkösd, m ert a rra  biztat, hogy Isten  m a is k iárasztja  
ránk életre hívó Lelkét. Azt, hogy közben Jézus feltám adására és ezáltal 
saját örök életünkre is gondolhatunk m inden vasárnapon, szintén ez az 
Istentől kapo tt Lélek teheti h itünk  végső oszlopává, rem énységünk cél
jává.

Addig azonban még sok K risztustól kapott feladat vár ránk : em be
rek testének és lelkének, vagyis teljes életének hűséges, Lélektől vezé
relt szolgálata.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. v a s á r n a p

1 Tim 6, 6—11 

Mennyi az elég?

Az összefüggésből kap jellegzetes színt a pénzzel, á ltalában  az anya
giakkal kapcsolatos apostoli intelem. A keresztyének tévelygésének van 
olyan form ája, am ely a „tan”-ban derül ki, de van olyan m egnyilvánulási 
torm ája is, am ely az életvitel, az életm ód kereteiben jelentkezik. A ke t
tő nem  is kettő, hanem  közös gyökerű: az egészséges K risztushit egészsé
ges m agatartást szül, a beteg hit, am ely K risztusban is csak sa já t m agát 
keresi, az életfolytatásban is m agán hordozza ennek a m agánakvalóság- 
nak a sebeit. Ezek a sebek tönkreteszik a keresztyént, egyúttal pedig 
fertőznek is. Bukás és buk tatás karöltve járnak.

Mennyi az elég? N aponta ezerféle form ában kérdezik m a is. K e
resztyének is, gyülekezeten k ívül élő töprengők is. Nem elm életi ez a
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kérdés: vijjogó m entőautók, kézből kihulló betonkeverő lapátok v a lla 
nak  sokszor olyan m agaválasztotta hajráról, am elyet m ár nem  a m u n k a  
becsülete, hanem  a „még többet” telhetetlensége sarkall.

Ez ellen pedig, úgy látszik, nincsen értelm i belátásból fakadó orvos
ság. Az apostol u ta l az ősi, m indenki á lta l ellenőrizhető szentenciára: nem 
hoztunk sem m it és el sem viszünk semmit. Értelm ileg m indenki igaznak 
is ta rtja , csak éppen m agatartás form álásához látszik erőtlennek. Közmon
dás szin tjére süllyedt. E lm ondani jó, de közben megpróbálkozunk, hátha 
valam it mégis sikerü lne? A tem etőink, a gyülekezetek tem etői is, mintha 
meg akarnák  hazudtolni az ésszel igaznak elfogadott állítást. A  kegyelet 
ürügyén m in tha erőnek erejével rá  akarnánk  rakn i m indent azokra, akik
ről kiderült, hogy nem  v ihettek  el semmit. Egyszer el kellene mondani 
nyíltan, hogy nem csak az a  baja a  tem etőinknek, hogy kőerdővé 'és 
giccsparádé színhelyévé silányulnak. Ez is igaz. Van valam i émelyítő, 
ugyanakkor vérlázító abban, ahogy a felfordult fehér márványgalamb 
rálógatja  k itekert nyakát a fekete g rán ittáb lára. De ez még vérlázító vol
tában  is a gusztus te rü le té re  tartozik, am iről állítólag nem  érdemes dis
putáim . Állítólag! De hogy ezek a galam bok m ennyiért fordulnak föl és 
a  szomorúfűzfók műkőtörzsei m ennyiért dőlnek félbetörve tízezerköbmé- 
terszám ra nevek fölé, az m ár nem  az ízlés kérdése. Igaz, hogy mások 
pénztárcája fele tt éppen úgy nem  rendelkezünk, m in t ízlése felett. De a 
gyülekezettől m egkérdezhetjük, hogy például ez a tem etői gyakorlat, 
ezer m ás tú llicitálási alkalom m al együtt k risztushitünkről milyen diag
nózist állap ít meg? Cromvell állítólag beolvasztotta az ezüst apostolszob
rokat, m ondván, ha apostolok, ne álldogáljanak, hanem  forgolódjanak az 
em berek között. Valami igazságmozzanat m in tha rejtőznék ebben a bru
tális célszerűségű puritánizm usban. Nem röpködhetnének ezek a galam
bok szeretetintézm ények és szociális otthonok gondozottjai között, vagy 
a gondozók fizetéseként? T alán  a kőben korhadó és egykor m ajd töltés
anyagot szolgáltató kőfűzfák is m elegíthetnének.

Mégis azt gondolom, hogy sem a puritanizm us célszerű extázisa, sem a 
józan polgár m egfontoltsága nem állana jól nekünk, am ikor a megelé
gedésről kell beszélnünk.

M indkettőből veszedelmesen hiányzik valam i: az öröm! Annak az 
öröme, am ihez m unkánk  révén jutunk. A meglevővel való élés öröme! 
A megelégedés nem  egyszerűen a családi pénztárkönyv m egnyugtató ál
lásának  szemrevételezése, hanem  hálás öröm. Ezzel az öröm m el űzzük el 
tárgyainkból azt a démont, am it a régiek „am or scelerus habendi”-nek 
neveztek. Ez a szerelem  gyilkos szerelem : csak elértről és ezután eléren
dőről tud  mindössze, de közben hálásan  élni vele. Falusi lelkész vagyok, 
nagyjából áttek in thető  annak  a közösségnek a mozgása, am elyben élek 
és szolgálok. Szinte pontos lis tá t vezethetnék, m ilyen m enetrend szerint 
je lennek meg, tűnnek  fel új megszerzendők. Jó, hogy megszerezhetik. 
Ö röm ük is úgy nő, ahogy a le ltá r szaporodik? Öröm mel élnek, élünk a 
m egszerzettekkel, vagy annak  őrölünk, hogy van? A két öröm egyáltalán 
nem  azonos tartalm ú. Örömöt vagy gondot hagyunk m ajd  fiúnkra-lá- 
nyukra-m enyünkre, am ikor a  féltve őrzött szervizt azzal ad juk  át, hogy 
lehetőleg ne sokat használja, akkor épen adhatja  ő is tovább?! Sokkal 
felszabadultabb, term észetesebb öröm m el kellene élnünk anyagi-szellemi 
lehetőségeinkkel. Nem azért, m ert egyszer elválnak tőlünk, hanem  in
kább  azért, m ert Jézus K risztus „m ost”-jához kegyelmével együtt anya
gi-szellemi lehetőségeink hálás öröm m el való élése is hozzátartozik!

K iforgatnánk az apostoli in tést a m aga valójából, ha itt megállnánk. 
Szerin te  a megelégedés nem egy nyugodt, örömteli, jóízű, kedélyes álla-
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pot Ha van öngyilkos elégedetlenség és telhetetlenség, úgy van gyilkos 
elégedettség is, am ely elmeszesíti az érzékenységet m indenféle igazságta
lanság iránt, am elyek m iatt m ások szám ára lehetetlenné válik  a m eg
elégedés. P ál Tim óteust és gyülekezetét nem  egyszerűen megelégedésre 
szeretné bírni, hanem  a megelégedés szolgálatára riadóztatja! Ebben a 
szolgálatban szinte semmi sincsen, am it m ásokon kérne szám on m ulasz
tásként és felelősségként. I tt  legalábbis nincsen. A m aga h ite  harcában 
dől el, kedvet csinálhat-e és lehetőséget te rem thet-e  m ások szám ára is 
erre. Nem individualista boldogság-kovácsokat toboroz Pál. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a megelégedés lehetőségéhez nélkülözhetetlen a társadalm i, 
sőt világm éretű mozgás és erőbedobás. De ebből a hatalm as távú  fron t
ból nem m aradhat ki az a keresztyén, aki megelégedettsége hálás örö
mével K risztusáról vall, Aki egész életének gazdag ura, és éppen ezért 
éber szeretettel hajlandó bevetni szavát, hitét, áldozatvállalását a m eg
elégedettek seregének növekedéséért.

Fehér Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP 

Kol 3, 3—7 

Az alapigéről

P ál sohasem  tudott és ak a rt szabadulni attó l a meggyőződésétől, hogy 
együtt kell lá tn i K risztus ha lá lá t és feltám adását. A Benne bízó h ite t és 
a Vele való közösséget is úgy jellem zi és hirdeti azért, m in t részesedést 
halálában és feltám adásában. A K risztus halálából következik a „meg- 
halás” a  felelőtlen, szenvedélyektől gúzsba-kötött, az önzéstől és kap
zsiságtól megnyomorodott, haszontalan életfolytatásnak. Feltám adásától 
viszont elválaszthata tlan  az új élet, am elyik a vissza jövetelekor örök 
üdvösségben teljesedik be és válik  láthatóvá. Addig ez az élet e lre jte tt a 
Krisztussal Istenben. Ahogyan az élő K risztus sem  látvány, mégis forrás 
és tapasztalat, a  vele hitben összekötött élet sem m utogatásra való. Sok
kal inkább a rra  való, hogy m ásoknak és m ásokért fo ly tato tt é letként 
váljék áldásos tapasz ta la ttá  és jellé. — Alapigénkben is benne feszül a 
tiltakozás a tév tan ítók  m aguk-választo tta önző, tetszelgő és elhibázott 
látvány-m egszentelődése ellen. Helyiette azt a K risztushoz méltó életet 
célozza meg, am elyik azért v ív ja  harcá t a kísértések, bűnök m inden fa jtá 
ja ellen, hogy itt a földön is betöltse rendeltetését. Tehát távolról sem az 
érdem szerzésért, a céltalan  önm utogatásért, hanem  azért, hogy a K risz
tusban e lre jte tt élet éppen az Ö követésében váljék  hasznossá m ár az 
úton és „láthatóvá” még a beteljesedés előtt.

A mi életünk Krisztus!

Nemcsak olyan értelem ben, hogy része van a terem tetésünkben. Így 
is igaz, hogy életünk. Ez a tény is jelentős szállal köt össze m inket éle
tünk  élő fejedelm ével. Különösen k itűn ik  azonban ennek az evangélium 
nak igazsága K risztus halálával és feltám adásával összefüggésben. A k e t
tő együtt örökre arró l a győzelemről beszél, am elyet a halál, a  gonosz és
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a  bűn ellen ara to tt. Nem a m aga szám ára, hanem  az em beriségért. A tér
ben m indenütt és az időben m indig érvényesen. Isten  ezzel bizonyította 
meg és fejezte ki féltő szeret étét világa iránt, a m indenkori em ber irán t, 
Azzal, am it így egyszer és m indenkorra m egtett é rtünk  Fia, a mi U ru n k  
által, felfüggesztette h arag já t velünk szemben. Szívébe re jte tte  örök éle
tünket. Szabaddá te tte  gyerm ekeit fegyelm ezett földi életre. így válhatik 
a szeretetben nyilvánvalóvá, hitelessé az U runkkal való összetartozásunk. 
Vele ta rtu n k  pára tlan  beteljesedés felé. Szeretetétől semmi sem szakaszt- 
h a t el bennünket. Még a halál sem. De ez a szeretet kötelez. Követésre, 
őhozzá illő cselekedetekre. így valóban igaz: a mi életünk  Krisztus!

1. A  m i életünk Krisztus, m ert Nála van elrejtve igazi kincsünk. 
Örök életünk. T ehát nem  általában  a m indennapi földi életünk, em ber- 
voltunk, nyilvánvaló és ny ilván tarto tt személyünk. A rra  is gondja van és 
egy p illana tra  sincs felejtve. M eghalt érte, feltám adott érte, közbenjár 
érte  m ennyei dicsőségében. Mégis igaz: Földi, m indennapi életünk a 
K risztusban bízó h itünkkel is itt  a világban folyik le, te lik  le. Külsőleg 
nem különbözik a többi em berétől. Bajos volna különböző korú, nemű, 
színű és hivatású  em berek együttesében valam i azonnal észrevehető, bi
zonyító jel alap ján  körü lhatároln i és elhatároln i azokat, akik hisznek Jé
zus K risztusban. A m ikor P ál a tév tan ítók  ellen hadakozik, többek között 
azt a lehetetlen  vállalkozásukat is leleplezi, am elyikkel m inden áron és 
főként külsőleg igyekeztek elütni a józan keresztyénektől. A kitűnési és 
feltűnési vágyuk el egészen a fölényes önteltségig ragadta őket. P ál vi
szont a legizgalm asabb kérdésekben sem lépett le  a valóság talajáról. Ak
kor sem, am ikor leírta  a kolosséiaknak: „életetek el van  re jtve  Krisztus
sal együtt az Istenben”. Akkor is igaz volt, a mai K risztusban hívők szá
m ára is igaz ez. Még csak fel sem kell oldanunk a feszültséget látható 
és lá th a ta tlan  életünk között. Legfeljebb azt a félreértést kell kizárnunk, 
hogy két életre  gondoljunk. Nem erről van szó. A rról a K risztus halálá
val és feltám adásával m egszerzett és nekünk adott ajándékról, hogy a 
neveink fel vannak  írva a m ennyben. Isten  országának Istennél nyil
v án tarto tt polgárai is vagyunk. Egy szem élyben és egyidejűleg. Ezt az 
e lre jte tt é letet nem  bizonygatnunk kell, hanem  bizonyosságával kell él
nünk a földön, am íg itt  ta r t az ütünk. M indez K risztusért és K risztusban 
igaz. A zért igaz és így igaz: a mi életünk Krisztus.

2. Krisztus, a m i életünk, szabaddá és erőssé tesz fegyelm ezett életre. 
Figyelm esen olvasva alapigénket, nem  nehéz észrevenni, hogy Pál két 
irányban  sürgeti a fegyelmezettséget. Egyrészt a nem i adottságok és in
dulatok igen nagy te re t betöltő ügyeiben és dolgaiban. M ásrészt a bál
ványim ádásig faju lható  kapzsiság tekintetében. Milyen széles skálája 
van a m indkét terü leten  uralkodó tévelygésnek és sokszor bizony a vég
zetes eltévelyedésnek. — A fölényes, szemforgató, m esterkélten finnyás 
ítélgetésnek, siránkozásnak gyümölcse nem  sok van és nem  is várha t
juk, hogy legyen. Ki veszi kom olyan? De a keresztyének m agukra nézve 
ne alkudjanak  meg és ne béküljenek meg a fegyelmezetlenséggel, a gát
lástalansággal, a h ínárral.

A K risztusban e lre jte tt életünk ugyanis forrás is. A földi élet vala
m ennyi kísértésében. Nem önm agában az, m ert önm agában nem  is léte
zik. K risztusban forrás és erő, aki m aga is m egkísértetett mindenben, 
hozzánk hasonlóan, de győzött. M egértésére, szeretetére, hatalm ára töb
bet kell szám ítanunk és építenünk. Többet és következetesebben kell él
nünk vele. Ezekben a nagy ügyeinkben sem csak „vérig” menő harc 
szükséges és lehetséges, de győzelem is. Kicsoda nekünk K risztus akkor, 
ha e tek in te tben  nem  vesszük őt halálos kom olyan? Folyton számolva az-
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zal is, hogy Isten  nem csak a m últban  volt szent Isten, hanem  az m arad.
Szentsége pedig egyszer-egyszer h a tá rt szab türelm ének. Am it vet az 
ember, ara tja  is. N éha bizony nagyon zivataros, viharos ez az aratás. 
Nem ijesztgetés ez szám unkra. Inkább féltés, tehát szeretet. Isten  igazán 
nem sajnálja  vagy irigyli tőlünk, am it terem tett, céllal adott és jóra 
rendelt. A visszaélés, azonban az életünk m inden te rü le tén  bűn. Azzal 
pedig nem  alkuszik. Azt nem  is önm agában vagy egyediségében nézi, 
hanem abból a szempontból, hogy m ennyire válik  akadályává az egye
sek és közösségek feladatbetöltésének, szolgálatának. M indkét em líte tt 
területen.

A visszélések, akár testiek, akár lelkiek és szellemiek, akár anya
giak, hatnak, rontanak, m ulasztást idéznek elő. így azután  nem  m agán
ügyek. A kkor sem azok, ha korunk viszonyaiban, szem léletében és gya
korlatában változások következtek be és mi azokat igyekezünk tudom á
sulvenni és m egérteni is. E ttől persze a  visszaélés visszaélés m arad és a 
bűn sem szépül meg. — Érdem es — különösen időszerű értéssel — elgon
dolkodnunk L uther Kis K áté jának  szavain: „tiszták és szemérm esek le
gyünk szavainkban és cselekedeteinkben, h itvestársát m indenki szeresse 
és m egbecsülje”. Továbbá: „fe lebarátunk  pénzét és java it el ne vegyük, 
vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem  segítsünk neki java it 
m egtartani és keresetét jav ítan i.” T ársadalm i és világm éretekben, de még 
a gyülekezetekre nézve is időtálló dolgok ezek.

3. A z  tehát, hogy a m i é letünk Krisztus, csak a szeretetben nyilván
való és hiteles itt  a földön. Külön is érdem es szólni arról, hogy a bűnös 
cselekvések kivetése nem  öncélú, nem önm agában értelm es és értékes 
dolog. Nem  lehet a célja önelégültség vagy érdemszerzés, de még a m á
sok á ltal is sokra ta rto tt erényesség sem. Az a célja, hogy a k ivetni valók 
ne legyenek ú tjában  vagy akadályai a szeretet cselekedeteinek. A rend
szeresen visszatérő feladatok tisztességes ellátásának  sem, de a m enet 
közben elénk adott tennivalóinknak sem. Röviden: a szolgálatunkat be 
kell tö ltenünk és annak  érdekében van  szükségünk arra, hogy Isten 
minden ajándékával okosan, józanul és fegyelm ezetten éljünk. K risztus 
követőivé, Isten  m unkatársaivá váljunk. Ez sokkal több, m int am it a 
zabolátlan élet nyú jtha t bárkinek, vagy am it a m am m on valaha is ígér
het és m egadhat. M indkettő rabszolgaságba, vétkes és adós nyom orék- 
ságba vezet. Ez pedig m ár m aga is ítélet, holott az igazi szám adás még 
hátra  van. Aki azonban K risztust követi és neki szolgál világunkban, a 
most szorongató és sürgető ügyeinkben, azt megbecsüli az Atya.

A  m i életünk K risztus és vele páratlan beteljesedés felé m együnk. 
A Nála e lre jte tt örök életünk szám unkra még nem  beteljesedés. A Benne 
bízó h itben  és a vele való közösségben azonban valóság. Sőt, azt sem  
szabad felejtenünk, am ivel m ár az előzőkben is találkoztunk, hogy a 
szeretetm ozdulatok és a m ásokért hozott áldozatok is jeladások a betel
jesedésről. Nem a mi jeleink, hanem  azé a Krisztusé, aki visszatér, hogy 
beváltsa ígéretét és m indent ú jjá  tegyen. A kkor válik  boldog betelje
sedéssé a mi dicsőséges örök életünk is. Boldog lesz azért, m ert abból 
az életből végérvényesen eltűn ik  a halál, az elm úlás, a kísértés k ín ja és 
a gonosz m indenféle rontása. Dicsőséges lesz azért, m ert K risztus meg
osztja velünk a dicsőségét. Még az árnyéka sem fenyegeti többé az ö v e le  
és az egymással való közösségünket.

Szabó Gyula
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. v a s á r n a p

1 Kor 12, 12—26

Rövid egzegézis

A z  ókori irodalom ban közkedvelt volt az em beri testrő l szóló ha
sonlat. (Menenius A grippa meséje!) A sztoikusok is előszeretettel alkal
m azták a te s t képét a közösség, illetve a közösségben szükséges köteles
ségek illusztrálására. P ál apostol átveszi ezt a képet, de jellemző, hogy 
m ilyen m esterien és sok színűén alkalm azza azt. P ál fejtegetése mögött 
az a gondolat áll, hogy a gyülekezet is test, vagy még konkrétabban Jé 
zus K risztus teste. így  P ál egészen m ásképpen szól, m in t M enenius Ag
rippa, vagy a sztoikusok. P álná l a tagok sokféleségéről szóló példázat 
Jézus K risztusra is vonatkozik, m ivel P ál elsősorban a hasonlattal Jézus 
K risztusnak a gyülekezettel való egységét hangsúlyozza. A te ljes Krisztus 
=  K risztus és az egyház. K risztus és teste egy személy, am it a fej, maga 
K risztus kormányoz. P álnak  ez a „gondolat-ugrása” igen tetszetős. Nem 
azt m ondja ugyanis, ami várható  volna, hogy am ilyen a test, olyan a 
gyülekezet, hanem  azt, hogy am ilyen a test, olyan a  Krisztus, m ert a gyü
lekezet K risztus teste. K risztusnak ebben az új testében m egszűnik m in
den ellentét, a lelki, a vallási és a szociális e llen té t egyarán t (Gál 3,28).

P ál azt is m egm utatja, hogyan le tt a gyülekezet K risztus testévé. A 
keresztség által. A keresztség viszont a Lélekkel való m egajándékozott- 
ság. Az „egy Lélekkel ita tta ttu n k  m eg” (13. v.) u ta lhatna  az úrvacsorára 
is, de az aorisztosz passzívum  inkább a keresztség egyszeri teljes aktusá
ra  vonatkozik. A keresztség által megvalósul a gyülekezet eggyé létele, de 
a keresztség eszközével a Szentlélek m unkálkodik. A Szentlélek az új 
közösségnek az alapja, Ő részesít bennünket K risztusban és tesz sokakat 
egy gyülekezetté. Ekkor az apostol visszatér a  test képéhez, de am it erről 
mond, csak az előzőek szellem ében é rth e tő :

1. Egy tag sem m ondhatja , hogy nem  tartozom  a testhez, m ivel más 
a funkcióm, m in t a m ásik tagé. Egyesek, ta lán  a gnosztikusok ezt m ond
ták : aki nem  rendelkezik egy bizonyos lelki ajándékkal, az nem  tartozik 
teljes értelem ben a gyülekezethez. P ál ez ellen  szólal fel.

2. De P ál nem  oldja fel a gyülekezet egységét. A tagok sokfélesége 
egy teste t alkot. A gyülekezet sokféle lelki ajándékból áll. P ál az uni
form izálást éppúgy elutasítja, m in t az egyesek, vagy egyes csoportok el
nyomó uralm át, m ert m ind a kettő  a törvényen alapul.

3. B ár lehetnek a gyülekezetben gyengébbek, vagy erősebbek, nem e
sek, vagy kevésbé nemesek, Isten  gondoskodott a kiegyenlítésről. A 
gyengébbeket nélkülözhetetlenekké tette, a kevésbé nem eseket pedig 
különleges megbecsülésben részesítette. így le tt a gyülekezet e g y m á sé r t  
élők közössége.

Nem értjü k  meg Pált, ha csak organikus, term észetes egységre gon
dolunk. Hiszen P á l előtt még ism eretlen  volt a m odern term észettudo
mányos biológiai szem lélet a test egységéről. P álnak  a test egysége és 
széttagoltsága sem m iképpen sem  „term észetes”, am it a gyülekezet m agá
ra  alkalm azhat. Az egység a lap ja Isten  ak ara ta  és cselekedete: Isten  az, 
aki a  testnek, a  gyülekezetnek ezt a  rend jé t m eghatározta. Ezért kell 
m egszűnni a gyülekezetben m inden fennhéjázásnak, a m ásik  lenézésének, 
de m inden kisebbrendűségi érzésnek is!

510



A textus belső iránya

Pál a gyülekezetnek ezt a sokféleségben tükröződő egységét nem  m a
sáért az „egységért” hangsúlyozza, hanem  a szolgálatért. A tagok sokfé
leségében” tükröződő egység célja az, hogy a  gyülekezet m int különböző 
tagokból álló közösség, elvégezze a reá  bízott szolgálatot. E szolgálat irá- 

kettős. A gyüleket tagjai egyrészt felelősek egym ásért. Az „együtt 
szenvedés” és a dicsőségben való együttes részesedés azt jelenti, hogy a 
gyülekezet tagjai jóban, rosszban egymás m elle tt állnak  és segítenek egy
másnak. De az egyház, m in t közösség felelősséggel tartozik  az egész em be
riségért is. Az em beriségért való szolgálatban tükröződik igazán az egy
ház egysége, annak  ellenére, hogy a különböző tradíciók és h itvallások 
miatt külső lá tszatra  ta rka  sokszínűséget m utat.

Gondolatok az igehirdetéshez

1. Az em beri közösségeknek term észetes velejárójuk a sokféleség. 
Alapjában véve nincs k é t egyform a em ber, ezért még a legkisebb kö
zösség, a családi is sokszínű. Ezt a sokféleséget azonban egyes em berek 
és hasonló adottságokkal rendelkező em bercsoportok a rra  használják  fel, 
hogy a m ásik em beren, illetve a m ásik em bercsoporton uralkodjanak. E 
kísértés alól sajnos az egyház sem  kivétel. Az egyház történetéből tu d h a t
juk meg, hogy ez a kísértés m ennyi ellentéthez, sokszor szakadáshoz ve
zetett az egyházban. P ál apostol mai igénkben azt m u ta tja  meg, hogy a 
korintusi gyülekezet hogyan lehet ú rrá  a széthúzás és az ellenségeskedés 
kísértése felett, M indezt úgy teszi, hogy a m ai gyülekezetek, ső t a nem  
vallásos közösségek is sokat tanu lha tnak  belőle.

2. A test és a tagok hasonlatával P ál a r ra  utal, hogy a gyülekezeti ta 
gok sokfélesége nem  akadálya az egységnek. Sőt a gyülekezet egysége 
éppen abban m utatkozik meg igazán, hogy a különböző tagok ugyanaz
zal a Lélekkel ita ttak  meg. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a gyülekezetei a 
Szentlélek ere je  egyesíti egy testté, K risztus testévé, de jelenti azt is, 
hogy a különböző tagok a Szentiélektől ugyanazt az ajándékot, a szol
gálat ajándékát kapták. A gyülekezet egysége éppen ebben a közös szol
gálatban tükröződik. A szolgálat lehet különböző jellegű, de fo rrása  és 
célja m indig közös. A közös forrás K risztus szeretete, am it a Szenlélek 
közvetít, a közös cél pedig a m ásik em ber javának, öröm ének m unká- 
lása.

3. Természetes, hogy ez a „m ásik em ber” a közösség m ásik tagja. 
A gyülekezet lényegéből következik, hogy a gyülekezet tag jai elsősorban 
egymásnak szolgálnak. Hiszen éppen az egym ásnak szolgálásban, az egy
m ásért élésben m utatkozik meg a gyülekezet igazi lényege. E tek in te tben  
gyülekezeteinkben még igen sok a tennivaló. A gyülekezeti é let lénye
gét sokan abban látják , hogy tem plom ba járnak , igét hallgatnak, im ád
koznak. Sokan m egfeledkeznek arról, hogy ez csak a kezdet. Az így 
kapott ajándékot gyüm ölcsöztetni kell éppen azáltal, hogy észrevesszük, 
hol és k ik  szorulnak rá  segítő szeretetünkre. K onkrétan  u ta lha tunk  a r 
ra, hogy gyülekezetünk tag ja i között m ennyien vannak  ilyenek! Szét
hullott, vagy széthullás előtt álló családi közösségek, m agukra hagyott 
öregek, problém ákkal küszködő fiatalok, m ind k itűnő alkalm a nyú jtanak  
arra, hogy gyülekezetünk m egélje a  szolgáló szeretet közösségét. Utóbbi 
időben sok szó esik egyházunkban a gyülekezeti diakóniáról, tex tusunk  
nagyon alkalm as arra, hogy az igehirdetésben gyülekezetünk diakóniájá- 
nak lehetőségeit konkrétan  körvonalazzuk.
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4. Azonban egy közösségnek sem  lehet a végső célja az önfenntartás 
A  gyülekezeté pedig különösen nem. Isten  Szentlelkével nem  azért te
rem t egyházat, gyülekezetei, hogy csupán „legyen”, hanem  azért, hogy 
szolgálja az egész em beriséget. Az az egyház, am ely a diakóniát csak a 
s a já t keretein  belül gyakorolja, öncélúvá válik, és nem  tölti be Is
tentől reábízott h ivatását. Igénkből az em beriség irán t végzendő szolgá
la tu n k  ta rta lm ára  is ú tm utatást kapunk. Isten  nem csak az egyház egy
ségét akarja, hanem  az egész em beriség egységét is. A sokszínű emberi
ség éppúgy lehet az egym ásért élők közössége, m int Isten  népe, az egy
ház. Az egyház éppen azáltal nyú jtha tja  az em beriségnek a  legnagyobb 
segítséget, hogy különbözősége ellenére megéli ezt a közösséget, és ezzel 
az egész em beriséget is in sp irá lja  az ilyen egym ásért élő, szolgáló élet
form ára. A különböző egyházak közötti egységtörekvéseknek, az öku
m enikus m ozgalom nak éppen ez az igazi értelm e. A közös szolgálatban, 
az em beriség egységéért, a békéért való fáradozásban tükröződik ma az 
egyház igazi egysége. Azok a keresztyének, akik  ebben a szolgálatban 
m egtalálják  egymás kezét, m egtalálják  a m ásképpen gondolkodók, a más 
világnézetet vallók kezét is, és így nem csak az egyház egységének, ha
nem  az egész em beriség egységének m unkálóivá lesznek. M ert az egy
ház egysége és az em beriség egysége nincs ellentétben egymással, ha
nem  kölcsönösen kiegészíti egymást.

Dr. Selmeczi János
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Egyháztörténeti évfordulók

Szlávik Mátyásról
Negyven éve halt meg

Szülővárosában, Dobsinán kezdte iskolai tanulm ányait. A  középisko
lát Rozsnyón, teológiai tanu lm ányait 1881-ben Eperjesen végezte el. Ez
után külföldre m eht: H alléban, m ajd  Jénában  fo ly tato tt teológiai és böl
csészeti tanu lm ányokat; i t t  szerzett bölcsészdoktorátust, 1884-ben.

Még ez évben, szeptem ber 4-én, m in t m eghívott gölnicbányai segéd
lelkész, felavatást n yert a lelkészi szolgálatra, de alig egy hétig ta rtó  
segédlelkészkedése u tán  helyettes ta n á r  le tt az eperjesi Teológiai A ka
démia rendszeres teológiai tanszékén, és a következő tanév  elején  ugyan
ott nyilvános rendes tanári, professzori kinevezést kapott. T ehát m ár 24 
éves korában teológiai k ated rára  került! Em ellett a jogakadém ián és a 
teológiai akadém ián is előadott bölcsészettörténetet, filozófiai és m űvelő
déstörténeti speciálkollégium okat.

Számos kollégium i tisztsége közül m egem lítjük, hogy 9 éven á t (1899/ 
1900—1907/08) teológiai dékán, 1896/97-tőI 1901/02-ig és 1908/09-ben 
kollégiumi rek tor v o lt  1905/06-tól pedig ak tív  szolgálata végéig a  Teoló
gus O tthon felügyelő tanára . 1886—1896 között az eperjesi m agyar—né
met egyházközség lelkészi teendőit is ellátta. 1896-tól hosszú ideig é re tt
ségi, ill. tanítóképesítő vizsgákon vizsgabiztosként működött.

Ú ttörő jeüegű  és jelentőségű volt faluszem inárium i m unkássága.
Aktív közegyházi szolgálata az első v ilágháborút követő esem ények

kel sem é rt véget, m ert a  pozsonyi és az eperjesi teológiai akadém iákból 
egyesített, és átm enetileg B udapesten m űködött teológiai akadém ián még 
3 évig taníto tt, és a  soproni teológiai fakultás felállításakor vonult nyu
galomba.

Nyugalm a éveinek jelentős esem ényei: a  M agyar Tudományos A ka
démia Kazinczy G ábor-ju talom m al és aranyérem m el (1932), a H alle—W it
tenbergi Egyetem pedig arany  doktori diplom ával (1934) tü n te tte  ki. A 
Magyar P ro testáns Irodalm i Társaság tag ja  volt.

Budapest—Rákosszentm ihályon lakott. 1937. decem ber 3-án h a lt meg, 
77 éves korában. A sashalm i tem etőben nyugszik.

Tanulm ányai, cikkei je len tek  meg a korabeü hazai, és külföldi, főleg 
Protestáns egyházi sajtóban.

N éhány nagyobb m űve: Bölcsészettörténete, K an t eth ikája, A két 
Protestáns vallási típus kérdéséhez, A legújabb teológia történetéből.

Élete és m unkássága — példam utató.
Dr. Barcza Béla


