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Dar es-Salaam
 

William H. Lazaseth:

Krisztusban —
felelős gondoskodás a teremtett világról

(Végső, kiegészített szövegű előadás)

1. Soweto napi kiegészítés
Mielőtt elkezdeném előadásomat, hadd adjak néhány magyarázó 

szót. A  mai nap első évfordulója van a sowetoi felkelésnek. A Tanzania 
Daily News című újság emlékezetünkbe idézi a tragédiát: „Egy évvel ez
előtt, John Vorster fajüldöző politikája hideg vérrel lőtt le ártatlan és 
védtelen gyermekeket Sowetoban. Gyanútlan fiatalembereket mészárol
tak le felfegyverzett fasiszták, amikor azok békésen tüntettek az afrikaan 
nyelv erőszako lt bevezetése ellen az iskolákban. Ma minden haladó gon
dolkodású emror tisztelettel adózik azok előtt a gyermekek előtt, akik 
mártírokként haltak meg, a szabadság és emberi méltóság vértanúi
ként” .

2. E világgyűlés külföldi résztvevői között vannak olyanok, akiket 
meglepett az afrikai lutheránus reagálás. „Az egyház támogatja az Uhu- 
ru háborút” — így szól az idézett újságnak egyik szalagcíme. Idézik Se- 
bastian Kolowa püspököt, aki ezt a mondatot is mondta, noha az egyház 
olyan intézmény, amelyről nem gondolnák, hogy általában a háborút tá
mogatja, mégis teljes mértékben támogatja a dél-afrikai felszabadító 
harcokat, mert ezzel védi az alapvető emberi jogokat, amelyeket eddig 
megtagadtak a lakosság többségétől. Joshua Kibira püspök egyszer az 
erőszakkal kapcsolatban jelentette ki, hogy az egyetlen választási lehető
ség csak ez volt, hiszen ez válasz az erőszakra. „Ha egy puskával találom 
szemben magam, a merénylővel szemben nem használhatom csak a 
Bibliámat” — hangsúlyozta a püspök.

3. Ezek, mondjuk így, nem jellegzetesen lutheránus kijelentések ven
déglátóink részéről, kihívást jelentenek valamennyiünk számára, akik 
vendégek vagyunk itt. Ez különösen is érvényes azok számára, akik itt 
most összegyűltek a III. szeminárium keretében, hogy megadott témánk
kal foglalkozzanak: Krisztusban — felelős gondoskodás a teremtett v i
lágról. Miután abban a kitüntetésben van részem, hogy ezt az orientációt 
szolgáló előadást én tarthatom, különösen is gyávaságnak érezném, ha 
most megpróbálnék elrejtőzni egy korábbi legépelt szövegem mögé és 
a lesokszorosított előadásom bástyája mögé barikádoznám el magam az 
el nem kötelezés biztonságában. Következésképpen, az Önök beleegyezé
sével, radikálisan meg akarom rövidíteni elkészített szövegemet és meg
kísérlem alkalmazni és átfogalmazni arra a helyzetre érvényesen, amely
ben itt vagyunk, Így akkor tényelegesen szembenézhetünk közvetlenül 
mindazokkal a kérdésekkel, amelyeket a sowetoi évforduló felvet szemi
náriumunk számára is. Valóban mi is az egyház szerepe, mint a társa
dalmi és politikai igazságosság szószólójának — a kijelentés szerint és 
mi a szerepe a fölszabadítással és a forradalommal kapcsolatban?
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4. Most térek rá nyomtatott szövegemre (lásd eredeti szöveg 1—36. 
paragrafusát), eredeti 1. A  Miatyánkban így könyörgünk: „Jöjjön el a Te 
országod, legyen meg a Te akaratod, úgy itt a földön, mint a mennyben 
is” . Az Apostoli Hitvallásban pedig megvalljuk hitünket „Istenben a 
Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében” . A  Kis Káté
ban szintén megvalljuk személyes és kortársainkra is érvényes felelőssé
günket, amikor így teszünk vallomást: „Hiszem, hogy Isten teremtett en
gem, minden teremtményével együtt...  naponta bőven ellát a test és élet 
minden szükségletével... mindezért én neki hálával és dicsérettel, szol
gálattal és engedelmességgel tartozom” . A  hit e tradicionális megnyilat
kozásaival egyetértésben van az, hogy ez a világgyűlés is elemzi most 
„Felelősségünket a teremtett világért” , mint ami szervesen beletartozik 
közösségi életünkbe. „A  Krisztusban új közösség” életébe.

2. Előadásom célja, hogy hidat verjen bibliatanulmányozó csoportunk 
munkája és etikai jellegű témacsoportunk (issuegroup) munkája közé, 
evangéliumi alapon. Szeretnénk tisztázni azt a dinamikus kapcsolatot, 
amely fennáll Pál apostol Római levele és a mi mai politikai, gazdasági 
kérdéseink között. Ilyenekre gondolok, mint az emberi jogok kérdése, a 
rasszizmus, a világméretű sáfárság kérdése és a nukleáris erő problema
tikája. Tételünk az, hogy a Genezis nyitó fejezeteinek eschatológiai ma
gyarázata — ebben Pál üzenete egyaránt gyakorol ítéletet és fejez ki be
teljesedést is — segít nekünk abban, hogy megvilágosoi^jpak a Római 
levél etikai jellegű fejezetei (12— 16) szakasztott oly módWfi, mint a ko
rábbi úgynevezett dogmatikai fejezetek (1—11).

3. Pál azt az evangéliumot hirdeti, hogy a keresztyének, akik Isten 
jótetszését keresik lelki, okos istentiszteletükhöz (12 2.), irgalmasan a ke- 
resztség által beletagolódtak Jézus Krisztus halálába és feltámadásába 
(6, 4—6). Ugyanaz a názáreti Jézus, aki betöltötte a Krisztus szerepét és 
hivatalát, Pálnál úgy jelenik meg, mint aki az utolsó Ádám, aki hűség
gel és szerető engedelmességgel viseltetik az Atya akarata iránt, amely- 
lyel szemben az első Ádám engedetlen volt (5, 12—21.).

4. Ebből az is következik, hogy a keresztyének nem lehetnek „kicsiny 
Krisztusok” (Luther) anélkül, hogy ne lennének „kis Ádámok” is és mint 
ilyenek felelősek a teremtett világ iránt, az emberi és a nem emberi vi
lág iránt (v. ö. a téma bővebb kifejtését a szerző könyveiben: Word fór 
the World, London Bibié Reading Fellowship 1971; Mán: In Whose Ima- 
ge-Philadelphia Fortress 1961; Little Adams, Genesis 1—3.).

5. A  Biblia arról beszél, hogy mindnyájan Isten képére teremtet
tünk. Ádámban és Ádám által ez a kép tönkrement; Krisztusban és 
Krisztus által ez a kép újrateremtetett. Ilyenformán senki sem ismerhe
ti önmagát, amíg először nem ismeri Istenét, akinek szent és szerető 
természetére kell reflektálnia, azt kell tükröznie. Ez az, amiért Jézus 
olyan fontos az emberi élet számára. Mint üdvözítő Isten igazi istensé
gét nyilvánítja ki; mint utolsó Ádám igazi emberségünket leplezi le. 
Csak a Krisztus érzületével és azon keresztül remélhetjük, hogy mint 
Isten felelős képmásai visszanyerjük erkölcsi és ökológiai identitásun
kat.

6. Isten kezéből kikerülve, a felelősség isteni mértékével kerülünk 
szembe és ez összefügg személyiségünkkel: „Megteremtette Isten az em
bert a maga képmására, .. .  férfiúvá és nővé teremtette őket... és azt 
mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok 
meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön 
mozgó minden élőlényen!” Gén. 1, 27—28. Amint Isten hatalmát gyako
rolja az emberen, úgy az embereknek Istenhez hasonló módon (vagyis
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felelősen gondoskodva) kell hatalmukat gyakorolni az emberen kívüli 
teremtettségen. Röviden szólva az Isten képmására teremtett embernek, 
Isten gyermekeként felelős közösségi életet kell élnie (to live interrelated 
lives), szeretnie kell a történelemben az embereket és felelős sáfárként 
kell gondozni a természet világát. Krisztus által megszabadultunk a go
noszság erőitől, mint keresztyének arra hivattattunk el, hogy áldozatosan 
„veszítsük el önmagunkat” és ebbén az életformában, életstílusban ál
dást nyerjünk istentiszteleti életünkben, közösséggyakorlásunkban és sá- 
fárságunkban egyaránt.

7. Isten képére teremtettségünkben szeretnünk kell az embereket és 
használnunk a dolgokat, de mint az első Ádám követői arra vagyunk 
hajlamosak, hogy a dolgokat szeressük és az embereket használjuk ki. 
Ádám eredeti bűnét a Szentírás úgy írja le, hogy tkp. bizalmatlanul, 
rosszul használta a föld gyümölcsét. „Ettél arról a fáról, amelyről azt 
parancsoltam, hogy ne egyél. . . ” (Gén. 3. 17). A  jómód, a hatalom és 
presztízs az, amit a Biblia így nevez: „hamis mammon” — ezek fertőz
nek meg és juttatnak oda, hogy felebarátunkat eszköznek tekintjük, va
lami használati tárgynak és nem személynek, tegezhető testvérnek (we 
treat our neighbour as an „it” and nőt as a „thou” .)

8. Különösen mai iparosított nagyvárosainkban, a gazdasági verseny 
erkölcsi és ökológiai identitásunk elvesztéséhez vezethet. Teremtmények, 
akiket „Istenjfticsőséggel és tisztelettel koronázott meg” úgy kezelhetők 
szinte gondolkodás nélkül, mint béresek és mint akik részei egy általá
nos, személytelen közegnek („generál, faceless public” ). Használni le
het ezeket, rosszul használni, kihasználni, manipulálni és kizsákmányol
ni. Amikor élő lelkeket pusztán élettelen statisztikai adatokká redukál
nak, akkor már kevés erkölcsi alapunk marad, hogy elítéljük azokat is, 
akik profithajhászásukban megrabolják az embereket emberi méltósá
guktól és értékeiktől. Egyre fokozódó mértékben válunk érzéketlenné a 
fukarság, fösvénység veszélyei iránt, a siker kísértései iránt és a társa
dalmi igazság objektív szintjének gyengítése iránt, pedig ennek kellene 
alkotnia a civilizált társadalom erkölcsi gerincét.

9. Ami a gazdasági életet illeti, a keresztyéneknek harcolniuk kell a 
hivatás és a sáfárság bibliai értelmezésének érvényrejuttatásáért. Mert 
tanít ványi elhivatásunkkal együtt járó új életünkben Krisztus felelőség
gel is éppenúgy ellát bennünket, mint üdvösséggel. A  hit szemüvegén 
keresztül nézve más lesz a munkáról és világról alkotott felfogásunk, 
mint nem keresztyén felebarátainknak.

10. Első renden azt valljuk, hogy Isten az élet szuverén Teremtője 
és Ura. Az Isten népében mélyen benne van annak tudata, hogy „az Űré 
a föld és annak teljessége, az egész világ és mindazok, akik laknak ben
ne” (Zsolt. 24, 1). A  semmiből teremtett mindent igéjének hatalmas ere
jével. Isten a világnak egyetlen és abszolút tulajdonosa; minden, ami itt 
van: az övé. Míg egyfelől igaz, hogy nincs olyan gazdasági rendszer, 
amely isteni rendelésű lenne, másfelől minden ilyen jellegű emberi in
tézkedés is alá van vetve Isten szent törvényének.

11. Ennek következménye az a hit, amely szerint felelősséggel bízat- 
tattunk meg, hogy használjuk fel a teremtett világ sokféle ajándékát Is
ten akaratának engedelmeskedve. „A z Űristen fogta az embert, elhelyez
te az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt” (Gén. 2, 15). — A  Bib
lia az embereket úgy ábrázolja, mint akik Isten felelős sáfárjai. Meste
rünknek elszámolással tartozunk: miként használtuk fel, vagy használ
tuk rosszul, vagy tagadtuk meg használatát mindazoknak az ajándékok
nak, amiket Isten nékünk adott, hogy azokkal felebarátunk javára él-

643



jünk. Ez azt jelenti, hogy Isten megbízott „gondnokaiként” keresnünk 
kell a módját, miként befolyásoljuk felelős módon a gazdasági élet fej
lődését, hogy annak intézményei, működési irányvonala és gyakorlati 
megvalósítása elősegíthesse az Isten szent és szerető képére teremtett 
emberi lények általános jólétét.

12. Azzal párhuzamosan, hogy mi hozzájárulunk egyházunk életéhez 
és munkájához, a Krisztus szeretete arra is kényszerít bennünket, hogy 
támogassuk a gazdasági igazság bármilyen formáját, amire korunknak 
szüksége van. Ezek a szükségletek radikális módon változnak minden 
korban. Pl. nem gondolhatunk ma már a sáfárság felelősségének betöl
tésére úgy, hogy az szeretet-akciókban merül ki, segélyezésben, a kari- 
tász cselekedeteiben. Természetesen elszigetelt krízisekben ezek a sze
mélytől személyig ható segítségek továbbra is jelentősek maradnak és 
még mindig szükségesek. De gazdasági életünk valódi égető problémái 
egyre gyorsabban válnak személytelenekké természetükre nézve és nem
zetközivé irányukat illetően. Ahhoz, hogy megelőzhessünk további gaz
dasági igazságtalanságot és szenvedést, szószólói kell, hogy legyünk egy 
rendszeres változásnak, ipari társadalmunk elnyomása kell hogy gyöke
reiben változzék meg. A  masszív hatalmi struktúrákban van szükség vál
tozásra.

12. Magától értődőén nagy bátorságra van ahhoz szükség és feszült 
gondolkodásra, hogy a világméretű sáfárság bibliai követelményeinek 
eleget tehessünk és ennek megfelelően sok mai kihívásnak megfelelhes
sünk. Egy valami azonban bizonyos: „Falaidra Jeruzsálem őröket állítot
tam, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékez
tetitek, ne legyetek némák!” (Ézs, 62,6). Ha Istentől kapott sáfárságunk 
helyesen irányít el abban, hogy megfelelően használjuk időnket, talentu
mainkat, birtokunkban levő tulajdonunkat, akkor adópolitikánk, multi
nacionális vállalati szabályzataink, mezőgazdasági hozzájárulásunk, 
munkatörvényeink mind-mind olyan területek, ahol a keresztyén állam
polgároknak az Isten egyetemes törvénye értelmében állandóan felelő
sen kell vizsgálódniuk és cselekedniük.

14. Egy ilyen krisztusközpontú bibliaolvasás inspirálhatja korunk 
„kisádámjait” , hogy törekedjenek többet tenni a szenvedők érdekében 
és a világ szegénységsújtotta népeiért. A  nagy szakadék jólét tekinteté
ben a gazdag és fejlődő országok között csak mélyült, a fejlődő orszá
gok kiáltanak egy igazságosabb és egyenlőbb elosztás után a javak te
kintetében. Ilyen meggyőződéssel akarunk a páli teológia és etika mé
lyére hatolni, hogy aztán az erősítsen meg és tegyen képessé bennünket 
abban, hogy gyakorolhassuk felelősségünket a teremtett világgal kapcso
latban.
Ádám és Krisztus (R 5, 12—21)

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba és a bűn által 
a halál és az egynek vétke által lett ú rrá .. .akkor azok, akik bőségesen 
kapják a kegyelem és igazság ajándékát, méginkább uralkodnak az élet
ben az egy Jézus Krisztus á lta l. . .  ahogyan egynek vétke lett minden em
ber számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember szá
mára az élet megigazulásává.”

14. Az Űjtestamentum egyik legalapvetőbb szakaszában Pál az egész 
emberi történelmet úgy állítja be, hogy szembe állítja egymással a két 
ellentétés aiónt, az egyiket Ádám, a másikat Krisztus képviseli. Ádám 
a feje a régi aiónnak, a halál és bűn korszakának; Krisztus a feje az új 
aiónnak, az élet és igazság korszakának. Ugyanezt summázza a korin- 
thusi keresztyéneknek is, amikor így ír: „M ivel pedig ember által van
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a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Amint pedig Ádám- 
ban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre 
kelnek” (lKor 15, 21—22).

16. Három teológiai tétel és meggyőződés támasztja alá Pál érvelé
sét itt. Először: Isten hatalmas cselekedetének a Krisztusban kozmikus 
jelentősége van. A  kereszt és a feltámadás az emberiség számára új 
korszak kezdetét jelentette. Másodszor: az ember élete elszakíthatatla- 
nul összekapcsolódik embertestvérei életével, így egy szolidáris közös
ségben él. Születésünk által kapcsolatba kerültünk Ádám gyermekeivel, 
a bűnös teretményekkel; ugyanígy újjászületésünk által kapcsolatba ke
rültünk a Krisztusban közösséget élő szentekkel. Harmadszor: bűn és ha
lál egymással összefüggésben Isten ellenségei. Az emberek személyes 
bűneik miatt halnak meg, ez a kettő alapvetően alkotja a régi aiónt 
Ádámban és ezt kell legyőznie Krisztusban az új aiónnak.

17. Még azok a keresztyének is, akik nem tudják elfogadni az első 
Ádám betűszerinti történetiségét, méltányolni tudják Krisztusnak, mint 
azt utolsó Ádámnak jelentőségét. Pál dicséri lsen személyes és közvet
len beavatkozását az emberiség történetébe, hogy új kezdetet ajánljon 
fel az emberiségnek, új startpontot, egy második nagy lehetőséget (a se- 
cond chance) — Ádám az emberiséget úgy jelképezi, mint bűnben élő, 
törvény alatt levő, vétkező, ítélet alatt álló emberiséget — Krisztus v i
szont azt az emberiséget képviseli, aki igazságban, kegyelemben, sza
badságban és szeretetben él. Jézus Krisztus az igaz Isten és igaz ember 
azért jött, „hogy uralkodjék a kegyelem az igazsággal az örök életre” 
(R 5, 21).

18. A  későbbiek során Pál levelében kifejti azt a paradox feszültsé
get, amely a jelen és a keresztyén reménység jövő dimenziója között 
van. Kozmikus szinten,a Krisztusban új aión (Isten országa) már is el
kezdődött, de még nem jutott teljességre. Már is keresztezi az Ádám
ban levő aiónt, de még nem lépett teljesen a helyébe. Hasonló módon 
emberi szinten a keresztyén egyes ember is egyszerre igaz és bűnös, már 
megigazult, de még nem szent mindenestül. A  keresztyének így egy
szerre és azonos időben bűnös teremtmények Ádám régi aiónja szerint és 
megváltott szentek Krisztus új aiónja szerint. Reménység a dicsőség irá
nyában (R 8, 18—39).

„Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem is hasonlíthatók ahhoz 
a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk”.

19. Pál realista képet nyújt a szenvedésről, amely benne van még a 
jelen aiónban, de ugyanakkor ugyanilyen reálisan festi reménységünk 
tárgyát. Isten akaratának teljességre jutását az eljövendő aiónban. Ez a 
reményteljes realizmus az érett keresztyének ismertetőjele. Túllépve az 
emberi pesszimizmus és optimizmus alternatíváján, a keresztyén látás 
szerint a bűn mélységének ismerete és a kegyelem magassága összefér 
egymással és Isten dicsőségének reményteli várakozása lehet.

20. A  jelen szenvedéseit az apostol hármas „sóhajtozással” jelöli. 
Először a teremtett világ sóhajtozik és sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését. Pál itt emlékeztet arra, hogy Ádám hamissága miatt Is
ten megátkozta a földet (Gén. 3, 17.). Itt is a teremtettség egységéről van 
szó, a természet és történelem birodalmának titokzatos összefüggéséről. 
A  természet világa ugyancsak alá van vetve a múlandóságnak és a ha
lálnak. Az apostol úgy festi ezt, mint valami vajúdást és előre mutat ar
ra a szabadulásra, amelyet Krisztus hoz majd és amely kozmikus át
alakulást eredményez, ez a régen óhajtott új ég és új föld, amelyben 
igazság lakozik. (2. Péter 3, 13).
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21. Van egy másik sóhajtozás, ez a keresztyének sóvárgása. Pál ki
fejti, mit jelent a keresztyén egzisztencia feszültsége „a már igen, még 
nem” állapot, amelyben a léleknek még csak első gyümölcseit élvez
zük. (Róma 8, 23.) Mi ugyan máris örökösei vagyunk Krisztussal együtt 
Istennek, de jelenleg még csak előleget nyertünk az Isten gazdagságá
ból. Isten szentjei még nem bűntelenek és nem jutottak túl a szenvedés 
és halál világán. Csak reménységben előlegezzük meg teljes megválta
tásunk állapotát.

22. Végül a Lélek sóhajtozásáról is ír. Az imádság természetének 
mély elemzésében Pál apostol kijelenti, hogy a Lélek közbenjár a még 
nem tökéletes keresztyéneknél, akik nem tudnak és nem is hajlandóak 
Jézussal imádkozni az Ö fohászát: „ne az én akartaom, hanem a Tiéd 
történjék”. Mivel képtelenek vagyunk tisztán megkülönböztetni bűnös kí
vánságainkat és valódi szükségleteinket, a keresztyéneknek szükségük 
van a bennük lakozó Lélek irányítására, hogy megtanulják, miként kell 
imádkozniuk Isten akarata szerint.

23. Pál végső szava a reménység kiáltása az Isten emberiséggel, tett 
végső cselekedetére vonatkozóan. A  Krisztus keresztje megmutatja, hogy 
Isten „értünk való Isten” . (Róm 8, 31). Ezért végső soron semmi sem vá
laszthat el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Va
lóban semmi sem hiányzik a kozmikus kiengesztelődésből, amelyet az 
élet univerzális Ura visz végbe.

Élő áldozat. (12, 1—2.)

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim.. .  változzatok 
meg értelmetek megújulásával

24. Miután az apostol 11 fejezeten keresztül a keresztyén hit teoló
giai alapjairól beszélt, levelének hátralevő részét a keresztyén élet etikai 
dimenzióival való foglalkozásnak használja fel. Pál apostol etikája és 
etikai felhívása erre a szóra alapul: „ezért”.

25. A  keresztyén etikában van egy minden mástól megkülönböztető 
forma és stílus: először az isteni cselekedet, azután az emberi válasz. 
Először Isten változtatja meg jellemünket, azután segít abban, hogy vál
toztassunk életfolytatásunkon. Először Krisztus cselekszik értünk (justi- 
fication). Röviden: először a vallási gyökerek („hit által fogtok élni”), 
azután az etikai gyümölcsök („hit által az igaz élni fog”). Mindezt Pál 
apostol a szeretetben aktív hit evangéliumi etikájában summázza (Gál. 
5, 6.).

26. Pál mind a zsidó, mind a görög erkölcsi felfogást figyelembe ve
szi, amikor inti a római keresztyéneket „szenteljék oda testüket élő és 
szent áldozatként” és „okos, lelki istentiszteletként” az Istennek. (12, 1).

27. Egyfelől Pál apostol szemben áll a görög felfogással, amely kü
lönbséget tesz a fizikai világ és a lelki világ között. Az ember testét nem 
kell megvetni ahhoz, hogy lelkét megbecsülje. Az egész ember minde
nestül, testestül, lelkestől arra hivatott, hogy Isten szolgálatába álljon. 
Másfelől ellene mond a zsidó felfogásnak, amely szétválasztotta az élet 
szent és szekuláris területeit. Az Istennek bemutatott állatáldozatok he
lyébe, amelyeket a szent templomban mutattak be az Ümak, Pál apos
tol úgy tekint a keresztyén ember testére, mint Isten Szentleikének 
templomára, s szerinte a Szentlélek képessé tesz arra, hogy élő áldozattá 
váljunk az emberi társadalomban, a mindennapi életben, hús-vér fele- 
barátjaink szolgálatában.
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Egység a különbözőségben (12, 3—21.)

Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak 
ugyanaz a Jeladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyen
ként pedig egymásnak tagjai

28. Ebben, a szakaszban Pál kifejti, a keresztyén élet két fő jellem
vonását. Először: a Krisztus testében való hűséges élet ez, amely egy
szerre élvezi az egységet a keresztyén testvérek között tapasztalható kü
lönbözőségek közepette (12, 3—8.). Másodszor: A  világban szeretettel él, 
megosztja magát és ajándékait embertársaival, hálás engedelmességben 
az Istennek, aki kegyelmesen adta Fiát nekünk. (12, 9—21.)

29. Pál gyakran írja le a keresztyéneket úgy, mint akik „Krisztus 
teste” . A  keresztségről szóló teológiai tanításában Pál azt mondja, hogy 
a keresztyének ténylegesen beletagolódtak Jézus Krisztus halálába és 
feltámadásába (6, 4—6.). Jézus Krisztus bennük van és ők Jézus Krisztus
ban. Ez az elszakíthatatlan egység jól mutatkozik meg abban, ahogyan 
a fej és test kapcsolatáról beszél, valamint a test tagjainak egymás közti 
kapcsolatáról, mely mutatja a gyülekezet különböző tagjainak egymás
hoz való viszonyát. Keresztyénnek lenni azt jelenti „Krisztusban” lenni, 
így az ember élete mind a történelemben, mind az örökkévalóságban 
Jézus Krisztus urasága alá kerül.

30. Krisztus testének különböző tagjai különböző ajándékokkal, tá- 
lentumokkal, képességekkel vannak megajándékozva. Arra hívattattunk 
el, hogy egészen függőségben éljünk Istennel és egészen összefüggésben 
éljünk embertársainkkal. (Dependent on God and interdependent with 
oe another.) Nincs két ember, aki egészen egyforma lenne. A  test min
den tagjának páratlan szerepe van az egész test jóléte érdekében. Min
den tagnak sajátos funkciója van. Ugyanez érvényes a keresztyén gyüle
kezet tagjaira is. Szolgáló közöség ez, amely így jellemezhető: egység a 
különféleségben, ez egyúttal Pál apostol válasza arra a hamis alternatí
vára, amely vagy felelőtlen individualizmus, vagy személytelen kollekti
vizmus.

31. A  keresztyén élet egy genuin értelemben vett szeretet kifejeződé
se. Ezért beszél Pál agapéról, amely önfeláldozó szeretet és amelyet nem 
tud a bűnös ember a maga természetéből produkálni, a benne lakozó 
Krisztus Lelke képesíti erre, regenerálja a keresztyén ember szívét. Pál 
apostol etikájában az agapé mindenütt átragyog a keresztyén szolgáló 
életen, amely mások számára aktív a társadalomban.

Az uralkodók, mint Isten szolgái (13, 1—7.)

Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljárótól, hanem csak 
a rossz m ia tt. . .  mert Isten szolgája az a te javadra, aki az ő haragját 
hajtja végre azon, aki a rosszat teszi.

32. Pál apostol levelének különböző pontján kifejti, hogy a keresztyé
nek etikai életében feszültségek is jelentkeznek. Isten szerettei arra hi
vattak el, hogy szentek legyenek, ugyanakkor még nem bűntelenek. Máris 
igaznak nyilvánítattak, ugyanakkor még nem teljesen igazak. Míg egy
felől e testben élnek, másfelől már nem élnek e test szerint. Ebben a v i
lágban vannak még, de már nem élnek e világból.

33. Ezért a levél záró etikai szakaszában Pál apostol a keresztyének 
számára irányításul két életformát állít szembe egymással. „Ne igazod-
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jatok e világhoz” Ádám régi aiónjához, hanem inkább „változzatok meg 
értelmetek megújulásával” a Krisztusban levő új aión szerint (12, 2.). 
A  keresztyének mindig is nehéznek tartották a különbségtételt e két aión 
között, mert vagy hamisan szétválásztani szokták a kettőt, vagy egy
szerűen azonosítják e kettőt.

34. Fenntartani a feszültséget a keresztyén tanítványság és a politi
kai polgárság között mindig nagyon nehéz volt. Néhány keresztyén Isten 
megváltó munkáját és az evangélium páratlanságát árulta el azáltal, 
hogy egyenlővé tette az új aiónt az ún. „keresztyén” nemzettel, „keresz
tyén” alkotmánnyal, „keresztyén” politikai párttal, „keresztyén” törvény- 
hozással. Más keresztyének viszont Isten alkotó tevékenységének univer
zalitását tagadták azáltal, hogy az új aiónt elválasztották az „istentelen” 
államtól, a „gonosz” politikusoktól, a „piszkos” politikától és a „csalárd” 
rendeletektől.

35. A  keresztyén polgároknak örvendve kellene köszönteni és támo
gatni az igazságos államot, amelyben megvalósul, hogy „nincsen hatalom 
mástól, mint Istentől” (13, 1). Ez semmiképpen sem jelenti, egy bizonyos 
kormány vagy kormányzó hatalma kritikátlan imádatát, különösen, ha 
hamis diktátorságról vagy kegyetlen zsarnokságról van szó. Krisztus az 
Ür egyedül! A  kormányzó hatalom Pál apostol leírása szerint Istentől 
rendeltetett eszköz, a gyengék és ártatlanok védelmére, kard és emberi 
gonoszság hatalmaskodása ellen.

36. Mivel nem minden bűnös ember tagozódott be a Krisztusba, az 
új aiónba és mivel a bűn tovább él, még a keresztyén hivők életében is, 
az igazságos kormányzat Isten hathatós eszköze, gátja a bűn ellen Ádám 
régi aiónjában. Azonban, ha és amikor a polgári vezetők már nem Isten 
szolgáiként cselekszenek, a politikai igazság értelmében, a sátán „vadál
latjává” válhatnak, amely a bűnösséget testesíti meg (Jel 13.), ekkor Pé
ter és a többi apostol példája az, ami bátorít: Istennek kell inkább enge
delmeskedni, mint az embereknek. (Csel 5, 29.)

Keresztyén polgárság (13, 8—14.)

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeres
sétek, mert aki szereti felebarátját, betöltötte a törvényt. Mert minden 
parancsolatot ez az ige foglal össze: szeresd felebarátodat, mint maga
dat.

5. (új számozás). Ennél a kritikus pontnál elhagyom előre kinyom
tatott szövegemet és koncentráltan fordítom figyelmünket a „notórius
nak” nevezhető 13. fejezetre. 1977-ben Dar-es-Salaamban Isten előtt és 
a világ előtt őszintéknek kell lennünk. Meg kell mondanunk, hogy Róma
13. megfelelő interpretációja és alkalmazása átkot jelentett és szakadást 
a lutheránusok között több, mint 400 esztendeje:

— kezdve az 1530-as évek anabaptisták hivatalos üldözésétől, egé
szen az 1930-as évek náci gázkamráiig, amiket a zsidók számára készí
tettek;

— kezdve a vallásos keresztes háborúktól a hitetlen törökök ellen 
az 1520-as években, egészen a „pusztítsátok el a vietnami hülyéket” ki
fejezésig az 1960-as években;

— kezdve az 1525-ös parasztlázadástól, egészen a sowetoi vérengzés
re adott gerilla háborúkkal kapcsolatos válaszokig a mi időnkben.

6. A  lutheránusok szerte a világon megkérdezik: „quo vadis LV SZ”? 
Ezek a szavak dr. Krusche szavai — bibliatanulmányunk vezetője ő —,
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döntőnek bizonyulnak. A római levél második fejezetének mélyreható 
analízisében szembesítette velünk Pál apostol igényét a megtérésre ilyen 
módon: legyen az egyház önkritikus egyház. Ez teljesen megfelel Luther 
nyitó szavainak a 95 tétel 1. tételében: „a keresztyén ember élete napon
kénti megtérés”.

7. Ha Róma 13 fényében arra kérnek, hogy ajánljak egy tiszta szót, 
üzenetet Dar-es-Salaamból szenvedő testvéreinknek bárhova a világon, 
különösen Afrikába, tisztelettel javaslom, valljuk meg testületi bűnün- 
ként hármas vallomásban a következőt: „M i lutheránusok sem szóban, 
sem cselekedetben nem tettünk elég világosan bizonyságot a kijelentés
ről, a felszabadításról és a forradalomról".

8. Először: a kijelentés ügye. A  lutheránusok azt vallják, hogy hi
tük szerint Isten egész igéje kijelentés. Mégis a mindennapi életben túl
ságosan gyakran is túlhangsúlyoztuk Isten evangéliumának egyházunk 
által való hirdetését az égi üdvösség érdekében, azon az áron, hogy el
hallgattuk az Isten törvényének földi igazságra vonatkozó szavát.

9. Az ún. lutheránus identitásunkat elemezve ezen a világgyűlésen 
joggal emlékeztettek bennünket a strassburgi ökumenikus kutató inté
zet riportjának szavai, hogy a lutheránus megkülönböztető védjegy az a 
képesség, hogy világosan tudunk különbséget tenni az Isten törvénye és 
az Isten evangéliuma között (az előbbi mint követelő és ítélő szó, az 
utóbbi mint számlát kiegyenlítő és megújulást teremtő szó). „Ha csak a 
törvényt hirdetik, az eredmény vagy büszkeség, vagy kétségbeesés. Ha 
csak az evangéliumot hirdetik, ez szükségszerűen az olcsó kegyelemhez 
vezet. Következésképpen míg a törvényt és evangéliumot meg kell kü
lönböztetni, addig sohasem szabad ezeket elszigetelni egymástól.” (Idé
zett riport 18. lap).

10. A  reformáción alapuló lutheranizmus mindig hangsúlyozta „az 
egyház igazi kincsét az Isten dicsőségének és kegyelmének evangéliu
mát” . (Sola gratia, solus Christus, sola fide, sola scriptura.) Ez gyakran 
oda vezetett, hogy Isten törvényét csupán teológiai funkciójára alkalmaz
tuk, ti., hogy megítéli a hamisságot, de nem vetettük be polgári haszná
latba, ti., hogy megelőzze az igazságtalanság bűneit.

11. A  20. sz. nem a 16. század! És Luther teológiáját követni nem 
mindig jelenti azt, hogy mechanikusan, utánozzuk kora által meghatá
rozott kijelentéseit és hangsúlyozásait. Kora a klerikalizmus kora volt és 
az ő fő feladata az volt, hogy az egyházat vezesse vissza Isten irgalmas 
evangéliumának uralma alá. A  mi korunk a szekularizmus kora és a 
mi időszerű hivatásunk az, hogy vezessük vissza a társadalmat és az ál
lamot az Isten univerzális törvényének hatalma alá. Anélkül, hogy el
vesztenénk Luther biztatását, hogy minden keresztyén ember arra ke- 
reszteltetett meg, hogy pap legyen az egyházban, arra vagyunk kihíva, 
hogy minden keresztyén ember váljon prófétává a társadalomban.

12. Másodszor: a felszabadítás ügyében. A  lutheránusok vallják, lu
theránus hitükben, Isten kétféle uralmát. Isten üdvözítő megváltónk és 
gondviselő teremtőnk. Mégis hétköznapi életünkben túlságosan gyakran 
hangsúlyoztuk túl keresztyén szabadságunkat a bűntől, a haláltól és a go
nosztól, és tettük ezt annak árán, hogy megfeledkeztünk társadalmi, po
litikai felszabadításunkról, az igazságtalanságból, az elnyomásból, az em
beri jogok és emberi méltóság erőszakos áthágásából.

13. A  strassburgi ökumenikus intézet tanulmányi anyaga ismételten 
emlékeztet arra, hogy az ún. két birodalomról szóló tanítás legjobb eset
ben is „kevert áldás” (a mixed blessing) volt a lutheránusok számára.
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„Bizonyos korszakokban és speciális helyzetekben hamisan interpretál
ták, mintha ez az egyház és világ közti szigorú elválasztás eszköze len
ne. Ennek eredménye volt egyfelől az egyház teljes alávetése az állam
nak, másfelől egy bizonyos passzív magatartás az állam és társadalom 
irányában” . (Idézett riport 26. lap.)

14. A  mai legjobb reformáció-kutatás dokumentumai szerint a két 
birodalomról szóló tanítás helyes értése magában foglalja az Isten e vi
lágban folyó cselekvésében történő engedelmes részvételt. „Az evangé
liumban való hit által a keresztyének felszabadíttattak és elhivattak a 
világ szolgálatára, mint akiknek már nem kell saját javukat keresniük. 
Ez a szolgálat végbemegy értelmünk használatán, szeretetünk cseleke
detein és az igazság cselekvésén keresztül vagy a másokért vállalt szen
vedés által. Ez az aktivitás a világban azonban éppoly kevéssé visz üdvös
ségre, mint ahogyan az evangélium nem jelenti a világ krisztianizálását 
vagy Isten országának fokozatos megvalósítását. Valóban Isten máris el
kezdte új teremtését itt, de ezt nyilvánvalóvá tenni és teljességre juttat
ni csak az idők végén fogja. Ez azonban nem menti fel az egyházat 
felelősségétől, hogy kiálljon az igazi emberi közösség érdekében és szem- 
beálljon minden embertelen és hamis helyzettel.” (Idézett riport 25. lap.)

15. Röviden: a lutheránusok hihetőleg szembenállnak egy Isten or
szágát építő ún. „felszabadítás-teológiával” , de ez csak akkor válik hite
lessé, ha ugyanakkor bátran emelnek szót egy igazságot munkáló, fel
szabadítást is magában foglaló etika érdekében. Ez megköveteli tőlünk, 
hogy testületileg ismerjük el, hogy az igazság érdekében való szót-eme- 
lés, az egyház egész missziójának lényeges része. Minden politikai rend
szer bűn alatt van és az isteni ítéletnek van alávetve. Az egyház azonban 
sohasem lehet a politikai küzdelmek fölé helyezve valamiféle semleges
ség pozíciójában. Kell, hogy prófétai módon ott legyen aktív szóval és 
cselekedettel a politikai erők küzdelmei közepette. Ezáltal nem veszít
heti el páratlan identitását, ugyanakkor nem szabad visszavonulnia in- 
karnációs azonosulásától. A  semlegesség politikai mítosz. Ez egyszerűen 
nem más, mint rejtett útja a kritikátlan azonosulásnak, az igazságtalan 
status quo helyeslésének. A  legrosszabb benne az, hogy gyakran semmi
vel sem több, mint kényelmes út, hogy elrejtse az egyház saját politikai, 
gazdasági és intézményes önérdekét.

16. Az igazság érdekében való szótemelés hozzátartozik Isten egész 
igéjének hirdetéséhez s nem csupán valamiféle következménye annak. 
Ez bizonyságtétel Isten törvényének univerzális méretű szuverenitásáról 
az egész teremtettség felett. Ő az Ura a nemzeteknek csakúgy, mint az 
egyház megváltója. Ha az egyház Urának tanítványa akar lenni, úgy ar
ra hivatott, hogy felajánlja kritikai szolidaritását minden emberrel, aki 
Isten képmására teremtetett, hogy bizonyságot tegyen az Isten szívébe 
írott törvényéről, ne csak szóban, de áldozatos küzdelemben is az emberi 
felszabadulásért, szabadságért és társadalmi igazságosságért.

17. Szót emelek a kritikai szolidaritás érdekében. „Kritikai” ez a szo
lidaritás, mert minden embert megkísért a bűn, még akkor is, ha az 
igazság érdekében harcol, de „szolidaritás”, mert emberi harc ez a fel
szabadításért, a rasszimus ellen, a sexizmus ellen, és a gazdasági, po
litikai elnyomás ellen, ez sohasem korlátozható egyedül a keresztyénekre 
és sohasem nyerhető meg, ha csak keresztyének küzdenek érte. Nem le
szünk egy „igában” a nem hivőkkel a megváltás területén, ahol az isteni 
felszabadítás Isten igazságának ajándéka. De mindig egy „igában” le
szünk a nem hivőkkel a teremtettség területén, ahol az emberi felsza
badulás közös harc a polgári igazságosságért.
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18. Harmadsorban: a forradalmat illetően a lutheránusok megvall- 
ják hitüket abban, hogy a tevékeny hitnek meg kell találnia az egyen
súlyt az ész és az erőszak konfliktusaiban azért, hogy nagyobb igazságot, 
szabadságot és békét lehessen elérni az emberi társadalomban. Mégis a 
hétköznapi életben túlságosan gyakran túlhangsúlyoztuk a polgári jogo
kat és mint végső érvet az igazságos háborúban való részvételt is lehető
nek tartottuk, ami a külföldi ügyeket illeti. Mindezt annak árán, hogy 
megfeledkeztünk a hazai ügyekben lehetséges igazságos forradalomban 
való részvételről, mint végső érvről (ultima ratio, a last resort).

19. Az evangélikusok nem romantikus idealisták, hanem politikai 
realisták. Pált követve azt hisszük, a kardot valóban megkapta a császár, 
hogy az igazságot szolgálja. Ez azt jelenti, hogy egy bukott világban még 
az erőszakot is alkalmazni lehet végső érvként, amikor már minden ér
telmi érv kudarcot vallott. Hangsúlyozom, végső érvként, mivel mi mint 
bűnösök gyakran hajlandók vagyunk alapos öncsalásra, amikor meg kell 
határoznunk, mi az elnyomás és igazságtalanság kibírhatatlan határa eb
ben a tökéletlen világban. Mindazonáltal az igazság és a szabadság nem 
pedig a rend és a stabilitás az, amely a polgári közösség végső célja lehet.

20. Míg igaz az, hogy az evangélikusok ritkán pacifisták ideológiai
lag, amikor egy igazságos háborúban való részvételről kell gondolkodni, 
az is igaz, hogy ritkán támogatták ennek megfelelő módon az igazságos 
forradalmat, ha belső ügyekről volt szó. Valóban valószínűleg sohasem 
volt sikeres fegyveres forradalom lutheránus talajon. Diktátorok viszont 
gyakran kitűnően érezték magukat a mi quietista engedelmességünk vi
lágában. Sőt mi még örvendeni sem szoktunk annak, ha valahol egy 
igazságos forradalom „veszélye” nyomán előnyök származnak, akár részt 
veszünk, akár nem, akár hajlandóak vagyunk a részvételre, akár nem 
egy ilyen forradalomban.

21. Korunkban, amikor minden polgár arra van hivatva, hogy úgy 
cselekedjék, mint „kis császár” (akinek a felelőssége és hatalma a de
mokráciában más, mint a római császárok idejében volt a római biro
dalom alattvalóinak. Ford.), mi akadályoz bennünket még továbbra is, 
hogy kifejlesszünk egy realista meghatározást és valóságos követelmé
nyeket a forradalom „mint végső érv” számára akkor, amikor minden 
más kísérlet egy békés felszabadításra kudarcot vall. Az Ágostai Hit
vallás 16. és 28. cikkelyéhez való hűségben az evangélikusok a 20. szá
zadban nem kockáztathatják tovább, hogy valamifajta etikai skizofré
niába essenek azáltal, hogy elismerik és támogatják a fegyveres harcot 
diktátorok ellen külföldön, de ugyanezt nem vállalják hazai környezet
ben. A  felszabadítás problémájával párhuzamosan az evangélikusok hi
telesen csak akkor tudnak szembehelyezkedni a „forradalom teológiájá
nak” Isten országát építő kísérletével, ha ugyanilyen bátran emelnek 
szót a forradalom igazságot támogató etikájáért.

22. A  dél-afrikai helyzetet tekintve, azt kell mondanunk, hogy ez az 
egyik legsúlyosabb ügy minden más között. Kétségtelenül Róma 13. ar
ra tanít bennünket, hogy tiszteljük az állami felsőbbséget és engedelmes
kedjünk a polgári hatóságoknak és ez is hozzá tartozik a teremtettségről 
való felelős gondoskodásunkhoz. Ugyanakkor azonban a Jelenések köny
ve 13. fejezetének megvilágításában nem a dél-afrikai kormányzat az, 
amely egyre inkább elveszíti jogát ahhoz, hogy erkölcsi és törvényes fel
sőbbségnek lehessen tekinteni? Az apartheid rendszerének intézménye
sített erőszaka nemde kettészakítja azt, amit maga Isten szerkesztett 
egybe, a feketék és fehérek gyülekezeti közösségére gondolok, ugyanan
nak a Krisztusban való új közösségnek megkeresztelt fekete és fehér
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tagjaira? Nem érkeztünk el már ahhoz az időhöz, amikor egységes egy
házi közöségben prófétai nemet kell dörögnünk a dél-afrikai kormányra, 
abban a tudatban, hogy Isten szent törvényének így vagyunk hűséges bi
zonyságtevői ?

23. Az bizonyos, hogy az egyház mint egyház kell, hogy folytassa Is
ten igéjének hirdetését, mert ez a feladata: mind az ítéletet, mind a 
bocsánatot abban a reménységben, hogy lehetséges a békés és igazságos 
kiengesztelődés. Hogy mi az egyéni keresztyének mint állampolgárok vá
lasztása azonban, az lelkiismeretes vita tárgya lehet és ugyanakkor ta
lán kínos küzdelem is a több és nagyobb polgárjogért.

24. Végül, a forradalomról úgy beszéltem, mint háborúról. Egy olyan 
cselekményről, amelyben a keresztyén polgárok félelemmel és rettegés
sel vehetnek részt, mint ami a végső, valóban a legeslegvégső érv a tör
vénytelen kormány elnyomásával szemben. Természetesen az én imád- 
ságos reménységem az, hogy a lelkiismeretes keresztyének és egyházak, 
ha valóban betöltik feladatukat, hogy szót hallatnak az emberi igazságos
ságért és szabadságért sokkal hatásosabban, mint eddig, akkor sem for
radalom, sem háború nem lesz szükséges.

25. Mindenképpen a bárhol megtalálható kizsákmányolt emberek ér
dekében az egyházaknak ott kell lenniük a próféták frontvonalában és 
harcolniuk kell azért, hogy „áradjon a törvény mint a víz és az igazsá
gosság, mint a bővizű pátak” (Ámos 5, 24).

Ford.: dr. Hafenscher Károly

Fejlődés és önállóság
A  fejlődésről folytatott vitával kapcsolatos gondolatommal szeretném 

kezdeni. Azt hiszem, jól teszem, mert e világgyűlés jelentős időt szentel 
a fejlődés — fejlesztés sokféle aspektusának, a róla szóló vita figyelem- 
bevétele ezért annak bizonysága, hogy e világgyűlés tematikája része a 
világ szélesebb közösségeinek fejlődés iránt tanúsított érdeklődésének. 
Mindenek előtt talán szükségtelen is mondani, hogy az egyház fejlődés
ben való érdekeltsége nem nézhető más társadalmi struktúráktól elszi
getelten.

Az elmúlt évtizedben a fejlesztésről folytatott vita mindig magába 
foglalta annak kutatását, hogy milyen mérvű, mennyiségű és minőségű 
legyen a fejlesztés. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége által meghirdetett 
első fejlesztési évtized (1960—1970) elsősorban a gazdasági növekedés 
iránt mutatott érdeklődést. Bizonyos körökben úgy érveltek, hogy a gaz
dasági növekedéssel kapcsolatban mutatott szinte elfogult kezdeményező 
lépések választ jelentettek a harmadik világban mutatkozó tömeg-sze
génység torz valóságára. A  „növekedést forszírozó iskola” kritikusai úgy 
vélték, hogy a fejlődés azonosítása a gazdasági növekedéssel a nyugati 
világ növekedésre beállított elméleteinek konzekvenciája volt és e fe j
lesztési politika következménye. Így a japán modern növekedés modell
ként szerepelt. Ez utóbbi érv meggyőzőnek tűnik, mert az első fejlesztési 
évtized megkezdésekor a nyugati gyarmatosító polgári alkalmazottak és
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szakértők valóban jelentős befolyást gyakoroltak (kormányoztak) még az 
éppen függetlenülő országok gazdasági tervezésében, legalábbis Afriká
ban, a Szaharától délre.

Az első fejlesztési évtized vége felé a pusztán növekedésre beállított 
fejlesztési stílus sok komoly kérdést vetett fel. (Komolyan megkérdője
lezték.) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 60-as évek közepén az af
rikai önállósulási folyamat (decolonizáció) — Dél-Afrikát és a portugál 
gyarmatokat a nyugati parton kivéve —, szinte teljesen befejeződött. Az 
afrikaiak egyre növekvő mértékben maguk lettek szószólói saját fejlesz
tési programjuknak otthon és nemzetközi fórumokon egyaránt.

Az már világos, hogy a „gazdasági növekedés” koncepciója abban 
rejtett veszélyt, hogy feltételezte a meglevő társadalmi struktúrákat és 
szociális kapcsolatokat, amelyeket a múltból, a gyarmati háttérből örö
költek. Lehet, hogy egy adott országban a gazdasági növekedés egy bizo
nyos fokát meg lehetett állapítani, de nagyon valószínű, hogy a folyamat 
áldásai nem érték el a szegény tömegeket.

A második fejlesztési évtized folyamán úgy látszik elkezdődött az 
azonos elosztás, az önállóság és a gazdasági növekedés egyforma hang- 
súlyozása. Egyre világosabbá vált, égető szükség mutatkozott radikális 
társadalmi és strukturális változások végrehajtására a harmadik világ 
országain belül, hogy lehetővé tegyék a javak igazságosabb elosztását és 
a nép részesedését saját fejlődésében. Tanzánia volt valószínűleg az elsők 
között, amely az első gyakorlati lépéseket tette meg arra nézve, hogy 
megvesse egy széles körű változás alapjait, hogy kikövezze a haladás út
ját a gazdasági igazság és egyenlőség célja felé.

A  fejlesztésről folytatott vita során egyre jobban megértették a fe j
lődésben mutatkozó krízis lényegét. Ez a megértés abban is megnyilvá
nul, hogy szinte egységes terminológia terjedt el, olyan kifejezések sora, 
amelyeket szinte jelzésszerűen használtak mindenütt a fejlődéssel kap
csolatban. Hogy csak néhány ilyen kifejezést említsünk, az új kialakult 
szaknyelvből mutatóban: „a gazdagok és szegények között mutatkozó 
szakadék megszüntetése, hatalomátadás, megfelelő technológia, fekete 
teológia, moratórium, egy új nemzetközi gazdasági felé” stb., stb.

Ha ezeknek a fogalmaknak és kifejezéseknek összefüggő értelmét 
megpróbáljuk egy bizonyos akcióegységben elhelyezni, világos, ezek azt 
mutatják, hogy a kitűzött célokat nem érték el, legalábbis nem teljesen. 
Például a gazdagok és szegények közötti szakadék sehol sem szűkült lát
ható módon. A  leggyakrabban használt kifejezés az ún.: „új nemzetközi 
gazdasági rend” . Azonban e nemzetközi törekvések megnyilvánulásai, 
hogy egy új, egyenlő feltételek között működő gazdasági életet és fejlő
dést hozzanak létre, már nem nagyon hitethetik el az emberrel, hogy ez 
az ún. „új nemzetközi gazdasági rendszer’’ a közeljövőben valósággá vá
lik. Éppen ellenkezőleg, ezek a jól hangzó és alapjában véve jó tartalmú 
kifejezések a fejlődéssel kapcsolatban, lassanként csupán népszerű je l
szavakká és banális frázisokkáj váltak.

Ügy vélem, eddigi „litániám” jajszavai túlságosan is ismerősen csen
genek mindenki fülében. Ezért nem folytatom ezt a hangszerelést tovább, 
csupán egyet állapítok meg következtetésként: A fejlesztésről szóló ha
talmas érdeklődés és sok beszéd nem vezetett el megfelelően óhajtott 
célunkhoz. Az ember minél komolyabban gondolkodik, annál inkább 
nem érti, miért is lett a fejlesztés ilyen elérhetetlen céllá, kezünkből ki
csúszó, megfoghatatlan valósággá, nehéz akadályversennyé azok számá
ra, akiknek pedig a leginkább szükségük van rá.

Hiábavaló reflexiók ezek? Vagy mondjam így: meghiúsulás? A tény
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megmarad, hogy ti. a világban a fejlesztési alapvető krízis ma mór nem 
annyira új koncepciókat keres vagy új ihletést, hogy siettesse a fejlődést, 
amely elmaradt azok mögött a célok mögött, amelyeket egykor kitűz
tünk magunknak. A  lehető legalacsonyabb közös célt kell elérni, amit 
csak intézmények maguk elé tűzhetnek és azokat a célokat, amelyeket 
közösen fogadtunk már el, mint pl. az Egyesült Nemzetek által javasolt 
6%-os növekedési arányt az ENSZ első fejlesztési évtizedében. Más sza
vakkal gyakran optimizmusra csábítanak azok a célok, amiket meghir
detünk a fejlesztés vonalán és ugyanakkor az elért eredmények mindig 
lemaradnak a kitűzött céloktól. Talán úgy is mondható, hogy a szakadék 
a célok és az elért eredmények között krízist okoznak a fejlődésben és 
így a hiábavalóság, meghiúsulás érzetét keltik. Ebben az összefüggésben 
nem beszélünk olyan szakadékról, mint ami pl. egy-egy intézmény költ
ségvetési deficitjeiben mutatkozik. Nemzeti szinten a 3 és 5 éves tervek 
során pl. évi 5%-os növekedést terveznek; globális szinten arról beszé
lünk, hogy a gazdag iparosodott államok nemzeti jövedelmük 1%-dt ad
ják le a harmadik világ fejlesztésére. Tipikus, hogy mindkét esetben eze
ket a célokat nem érték el. Itt van a fejlesztési krízis lényege. Hogy csak 
egyet említsünk, lehetetlen magasabb célokat kitűzni, mert a legszeré
nyebb célok mindjárt a kezdetben elérhetetleneknek bizonyultak, noha 
azt hittük, hogy elérhetők.

Állandó rövidzárlat mutatkozik a fejlesztési célok elérésében, erről 
kimutatásunk van. Nemzetközi összefogásnak kellene megállítani a to
vábbi szakadék szélesedését és gyakorlati módokat kellene kitalálni, hogy 
megszüntessük az egyre növekvő „igények forradalma” és a be nem tel
jesített várakozások közötti különbséget. A  magam részéről legszíveseb
ben ideiglenesen felfüggeszteném a fejlesztésről folyó vita további, felü
letes napirenden tartását. Egy ilyen moratórium egy vagy két évig tart
hatna, lehetőséget adhatna a krízis „gyökér-okai” megtalálására és kiér
tékelésére a fejlesztéssel kapcsolatban és talán egy reményteljes, hosz- 
szútávú megoldás is adódnék.

Mellékesen megjegyezve, egy másik egyházi gyűlésre gondolok, 
amely szintén ezen a kontinensen zajlott — három évvel ezelőtt Lusaká- 
ban, az Összafrikai Egyházi Konferencia Nagygyűlése volt ez — és amely 
gyűlés moratóriumra hívott fel a fejlesztéssel kapcsolatban. Ez erős vitát 
lobbantott fel az egyházakon belül. Csak óvatosan hivatkozom a fejlődési 
vita kapcsán a moratóriumra, mert nem kívánatos és magam sem sze
retném, hogy egy új emocionális vita robbanjon ki a moratóriummal 
összefüggésben.

Senki se gondolja, hogy a harmadik világ e képviselője ad visszhan
got a meghiúsulást hirdető hangokra a fejlődései kapcsolatosan. Ez nem 
képviselné a harmadik világot, mert az bizonyára kétségtelen, hogy a har
madik világ szegény tömegei egységesen csaknem stoikus nyugalmat 
mutatnak szegénységük elviselését illetően. Az azonban világos, a mai 
hírközlési eszközök birtokában, hogy a tömegek nagy többsége már tisz
tában van azzal, a szegénység nem „Istentől adott joga” a tömegeknek.

*

Az egyházak feladatai a fejlődésben
Minden emberi intézménynek, amely bekapcsolódik a fejlődés folya

matába, ma a legfontosabb feladata nem az, hogy leírja a fejlődés je
lenlegi és jövőbeli lehetőségeit, kihívásait (challenges), hanem inkább az, 
hogy hatásosan reagáljon ezekre a kihívásokra.
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Ha a fejlődésben mutatkozó válság természetét adjuk meg, meg kell 
állapítani, eddig egyetlen modell, metodológia és nemzetközi cél sem bi
zonyult megfelelőnek, hogy a kitűzött új nemzetközi gazdasági rendet 
megfelelő mértékben elérje. Úgy látszik, hogy semmi más, csak egy for
radalmi változás a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban képes komo
lyan megváltoztatni a status quo-t.

Gyakorlatilag általános jellemző vonás az, hogy szívesen beszélnek 
új nemzetközi gazdasági rendről, de szerte a világon, mintha valameny- 
nyien magatartásban és viselkedési stílusban inkább ragaszkodnánk a 
status quo-hoz! Világos, hogy szükség van forradalmi változásra azok 
akaraterejében, akik számítanak a fejlődő országokban éppenúgy, mint 
a fejlettekben.

Mellékesen szólva, a fejlődéssel kapcsolatos gondolatainkban tuda
tosan, leginkább a harmadik világra gondolunk. Ha pl. valaki fejlődésre 
utal az iparosított nemzetekkel kapcsolatban, másképpen az ún. „túlfej- 
lett nemzetekkel kapcsolatban”, ezt tréfának veszik. Szerencsére az em
beri környezet iránt megnyilvánuló egyre nagyobb érdeklődés és a döntő 
természeti források előrelátható kiaknázásának példái, néhány földrajzi 
övezetben, egyre inkább eszünkbe juttatják, hogy a gazdagok és szegé
nyek egyaránt érdekelve vannak a világ fejlődése ügyében, noha külön
bözőek a tétek. [Jelenleg a gazdag iparosodott nemzeteknél a bőség ál
talában sokkal kevesebbet jelent következésképpen, a harmadik világ 
népeinek végső jóléte nélkül. (? ford.)]

Apostoli hivatásánál fogva az egyháznak felelőssége van, hogy részt 
vegyen az új nemzetközi gazdasági rend megvalósításában. Ebben az 
összefüggésben teljesen jogosan az egyház mindig újra megerősíti apos
toli megbízatását, hogy ti. szolgálnia kell az embert annak fizikai és lel
ki szükségletei közepette. De jó, ha óvatosak vagyunk, csakúgy, mint 
ahogy helyes volt az óvatosság a fejlődéssel kapcsolatos vitában, hogy ál
lításunk ne legyen túlságosan általános, jelszó-szerű, sekélyes. Itt a mi
nőség is érdekel bennünket, csakúgy, mint a fejlődés mértéke. A keresz
tyének mindent összevéve is természetesen csak kisebbségben vannak e 
világban, de míg egyrészt fel kell ismerniük számbeli korlátozottságu
kat, másrészt ugyanakkor megkaphatják az evangélium erejét és ezzel 
hűségesen dolgozhatnak egy mindenki számára igazságosabb világ eléré
séért.

Míg valamennyien várunk inspiráló kezdeményezésekre egy új nem
zetközi gazdasági rendet illetően, az egyházaknak folytatniuk kell és, ha 
lehet, fokozniuk kell a fejlődésben való részvételüket. Néhány válogatott 
fő terület, ami hangsúlyozottan fontos, a következő lehet:

— Az emberi és anyagi források fokozott mozgósítása a fejlődés ér
dekében.

— Az igazságos elosztásra irányuló programok és törekvések támo
gatása.

— Azonosulás azokkal a politikai és társadalmi struktúrákkal, ame
lyek a szociális igazság és egyenlőség megvalósítására törekszenek és 
ezek támogatása.

— Ellenszenv kifejezése minden politikai struktúra és gyakorlat 
iránt, amely a társadalmi igazság és egyenlőség elveivel szemben ellen
séges magatartást tanúsít.

— Fáradhatatlan munka és küzdelem a gyarmatosítás minden for
mája ellen.
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— Felelős érdeklődés az emberi környezet iránt.
— Gondoskodás azokról, akik elmaradottak, hátrányt szenvednek, 

még akkor is, ha ezt a politikai rendszerek nem elvi megfontolásból cse
lekszik.

A régi és ifjú egyházak közötti kapcsolatok, bekapcsolódás a fejlő
désbe

Az egyházak funkciója a fejlődésben nem légüres térben megy vég
be. Megkönnyíti az egyházak közötti együttmunkálkodás. Vegyük sorra 
azokat a problémákat, amelyek kapcsolatosak az együttműködéssel és az 
egyházak belső életével.

A  közelmúlt években egyre növekvő érdeklődés fejeződött ki a régi 
és ifjú egyházak viszonyával kapcsolatosan a harmadik világban. Két 
probléma különösen is kiemelkedett:

1. a tradicionális egyházi kapcsolat folytatása
2. a misszió téves felfogása és a segély áramlásának tradicionális 

iránya.
Egyre növekvő mértékben, különösen Afrikában, az a vélemény ala

kult ki, hogy noha az ifjú egyházak autonómok és önkormányzattal ren
delkezők lettek, hivatalosan függetlenné válva egykori anyaegyházuktól 
vagy missziói társaságuktól, a legtöbb afrikai állam politikai független
ségével párhuzamosan, az egyházak a valóságban azonban mégsem telje
sen önkormányzók és autonómok. Nagyon hasonló módon néhány állam 
függetlenségéhez, melyet gyakran így szoktak nevezni: „Zászló független
ség”, amelyen azt értik, hogy az egykori gyarmat új zászlót húzhatott 
fel a régi gyarmati zászló helyébe, de a valóságban az állam továbbra is 
leginkább egy bizonyos mértékig a korábbi gyarmatosító hatalomnak alá
rendelt szolgája marad.

A  fejlődéssel kapcsolatos folyamatban levő vita egyfajta polarozáció- 
ról is tud a gazdagok és szegények között, ez hasonló módon nyilvánul 
meg a régi és ifjú egyházak kapcsolataiban is. A kérdés, ami felvetődik 
itt az, vajon a harmadik világ egyházai képesek-e saját egzisztenciájukat 
összekovácsolni saját nemzeti identitásukkal. Miért ne? Van olyan véle
mény, amely szerint a pénzügyi segítség és a missziói személyi ellátott
ság össze van kapcsolva a kialakított együttmunkálkodással és a kap
csolatok fenntartásával. Ezek a kapcsolatok határozottan megtiltják a 
harmadik világ egyházának önálló helyi viszonyokhoz alkalmazkodását 
(authentic localization). Ennek következményeképpen néhány évvel ez
előtt került elő a moratórium kérdése a külföldi misszióval és segéllyel 
kapcsolatosan. A  következő néhány megjegyzés nem akar más lenni, 
mint bepillantás, hogy megértsük, miért is került elő ez a propozíció.

Nem érthető, hogy a moratóriumra felhívás miért szított oly nagy 
tüzet és oly heves vitát miért váltott ki. Úgy hiszem, az egyházak ren
delkeznek megfelelő intellektuális és lelki forrásokkal ahhoz, hogy képe
sek legyenek megemészteni és nyugodtan reflektálni minden felindulás 
nélkül a moratóriumra felhívás teljes jelentőségére.

Hároméves vita után, mia már kevesebb izgalom tapasztalható a mo
ratóriummal kapcsolatban, megfigyelhetően ez a helyzet különösen az 
„öreg” egyházakon belül. Ennek egy oka lehet, úgy gondolom: a konzer
vatívak, a haladók, a középutasok hozzávetőlegesen elkészültek magya
rázatukkal, hogy ti. mit is jelent szerintük a moratórium. Néhányan ab
ba a keretbe szorították bele értelmezésüket, amit maguk előre késztet
tek, vagyis, hogy mit akarnak érteni moratóriumon. Ennek eredménye-
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ként, akik nem nagyon érezték jól magukat a moratóriummal kapcsolat
ban, arra a cinikus következtetésre jutottak, hogy a moratórium nem 
volt más, mint egy intellektuális „szitkozódás” (Vituperation), amely vagy 
előbb vagy utóbb, de nyomtalanul eltűnik, rá sem hederítenek. Hátha 
ezeknek volt igazuk!?

A  moratóriumra való felhívás a külföldi missziói segély kapcsán 
nem volt más, mint felhívás új rendre, új önértelmezésre és önállóságra. 
Az önértelmezés nem csak a harmadik világbeli egyházaknak lett volna 
célszerű. A  moratórium a régi egyházak felé is irányult, saját önértel
mezésüket is segítette. A moratóriumot ugyanabban a szellemben kellett 
volna értelmezni, ti. a partnerság szellemében, mint ahogyan a missziót. 
Vegyünk két vagy három embert, aki egymással megegyezik vagy egy
mástól különbözik. Bizonyára van oka akár a megegyezésnek, akár a 
véleménykülönbségnek. Ha a nagy missziói parancs: „menjetek el azért 
és tegyetek tanítványokká minden népeket.. . ” aláhúzza, alátámasztja a 
folyó missziói munkát, amint azt Krisztus parancsolta, úgy a moratórium, 
felhívásában és kivitelezésében, e nagy parancsolat szellemében történt 
és misszió önmagában véve is.

A  légfrissítőbb gondolat (insight), amely valaha is afrikai teológiai 
színpadon megjelent az elmúlt évek során, éppen a moratóriumra felhí
vás volt. Ha az ellentétes vélemények és az izgalom a moratórium felett 
azon alapult, hogy veszélyeztetve érezték a jelenlegi struktúrákat, akkor 
világos, hogy a probléma ez volt: „vajon mi az ára a moratóriumnak?” 
— de arról nincs szó, hogy a moratórium valami önmagában való rossz. 
A vegyes reagálás a moratóriumra talán megadja a kulcsot ahhoz, ho
gyan is kell létrehozni egy új emberi közösséget, egy új nemzetközi gaz
dasági rendet; kell valami, ami meg tudja rázni a jelenlegi hatalmi 
struktúrákat, le egészen az alapokig, mint ahogyan a moratórium maga 
is majdnem ezt tette. Vagy talán még mindig ez a kívánatos!

A  moratóriumra felhívás végeredménye nem új az afrikai kontinens 
számára. Az afrikai földrészen található független egyházak sokfélesége 
bizonyítja, hogy az afrikai teológiai és egyházi önállóság megvetése ré
gibb, mint a jelenlegi vita a moratórium felől.

Már egyszer itt Tanzániában nehéz pénzügyi és személyi próbát kel
lett kiállni. A  második világháború produkálta az úgynevezett „árvaegy
házakat” (orphaned churches), (így nevezték, mert a német misszió sze
mélyzetet ekkor internálták), de ezek az egyházak kis külföldi személyi 
ellátottsággal és anyagi támogatással túlélték a helyzetet, a támogatást 
akkor az amerikai missziói tanácsok és mások segítsége jelentette. A  
helyi (bennszülött) lelkészek és evangélisták folytatták a munkát szépen, 
normális keretek között, különösen gyülekezeti szinten.

Az egyik világos lecke, amit megtanultunk abban a háborús időben 
Tanzániában — azokban a napokban még Tanganyika volt — az ún. „el
árvult egyházakkal” kapcsolatban az volt, hogy elsősorban a központi ad
minisztráció sínylette meg és azok a gyülekezeti lelkészek, akik fizetését 
külföldi segélyből fedezték — ez lenne a moratórium következménye is 
nyilvánvalóan.

Két javaslatom van a moratórium végrehajtásával kapcsolatban. A  
pertnerság alapján kell történnie, szabadságban kell lefolynia — de meg
tervezett fokozatokkal. Ügy hiszem, az első lépcső a gyülekezetek anya
gi önállósága kell, hogy legyen. A következő cél a központi adminisztrá
ció, majd az intézmények, ilyen sorrendben. Azt hiszem, hogy társadal
mi létesítmények támogatására irányuló tevékenység programja még 
folytatódhatnék külső anyagi alapból, anélkül, hogy ez veszélyeztetné az
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önállóságot. Ugyanakkor a tervszerűtlen, dühös visszavonulás tönkreten
né a moratórium célját.

De a moratóriumnak nem szabad itt végetémie. Az ifjú egyházak
nak arra kell törekedniük, hogy támogatni tudják saját misszionáriu
saikat. Bármilyen kicsiny szómban is legyenek ezek, de ki kell őket kül
deni külföldi országokba, főleg a tradicionálisan segélyt adó országokba. 
Előnybe kellene részesíteni az utazó misszionáriusi formát, vagy a pol
gári foglalkozást vállaló formát (angolban tentmaking =  sátorkészítő, 
mint egykor Pál apostol volt. Ford.) első renden. Ha szerény kezdettel is, 
de ennek be kell indulnia, ez hozzátartozik a valódi önállósághoz. Az 
ilyen misszionáriust a küldő egyház támogatná, vagy a misszionárius sa
ját keresetéből élne, ha a „sátorkészítő” életformát vállalná.

Mindezeknek a törekvéseknek nem úgy kell végbemenniök, hogy pró
bálgatjuk egyik vagy másik rossz megoldást, hanem eredeti és bűnbánó 
módon kell kutatni a közösség új formáit, hogy legyőzhessük azt a na
gyon emberi betegséget, hogy tradíciók és megszokások rabjai vagyunk.

Az önállóság Isten parancsa. Az Űr azt mondta Adómnak: „arcod 
verejtékével edd kenyeredet” Gén. 3, 17—19. Kockázatos dolog ugyan egy 
bibliai textust kiragadni összefüggéséből, de ez a káté tanítása szerint 
annyira szószerint értendő, amennyire csak lehet. Az önállóság abszolút 
mértéke nincs itt előírva. A  nemzetek kölcsönös egymásrautaltságban 
fejlődtek (mutual interdepedence), de az ilyen egymásrautaltságnak és 
összefüggésnek nem szabad az önállóság veszélyeztetése árán létrejön
nie. Az önállóság olyan becsület és önértékelés dolga, amely azonos ér
tékű a nemzetek szuverenitásával. A  moratóriumra felhívás az afrikai 
egyházak részéről történt. Komolyan is kell venni, felindultság nélkül.

Következtetés, összefoglalás. A  fejlődés, fejlesztés olyan cél, amely 
könnyen kicsúszik kezeink közül. Az ember mindig a könnyebb utat vá
lasztja. Ez a könnyebb jelen esetben, hogy nem zavarjuk a status quo-t. 
De ha az új közösség Krisztusban valóság, úgy fel kell készülnünk a 
munkára egy radikális változás irányában, mint ahogy Krisztus forradal
már volt minden időkre szólóan.

Ford.: dr. Hafensclier Károly
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Tanulmányok

A család a társadalmunkban 
és a Bibliában

,,... a családban ma is hiszek! A rózsaszínű levelezőlapok jól fésült 
hazug idillje menthetetlenül letűnt, de az egész életre kitartó, egész 
utunkat végigkísérő energiaforrásra mia is szükségünk van. Ilyen akku
mulátorként működő családot kívánok mindenkinek” — ezekkel a sza
vakkal fejezte be nemrég beszélgetését a családról Szabó Magda. Hitval
lásszerű szavai leleplezőek is. A  családról alkotott véleményének nega
tív és pozitív kifejezéseire is érdemes figyelni. „Hazug idill” vagy „ener
giaforrás” — s a két kifejezés mindjárt a problémára is mutat. De mi
előtt ebbe belemélyednénk, figyeljünk egy másik beszélgetésre is.

„Azt szeretném megkérdezni, hogyan látja Illyés Gyula korunkban 
a család szerepét és helyzetét ?

— Abból indulnék ki, hogy korunk problémája az elmagányosodás. 
Mióta Nietzsche „megölte az Istent” , mióta az emberi közösségeket nem 
tartja össze valamiféle vallásos hiedelem, szét is hullott a közösség. A  
mechanikai civilizáció, bár lecsökkentette a távolságokat, s ennyiben kö
zelebb hozhatta volna egymáshoz az embereket, valójában inkább szét
szórta ... az elmagányosodás fenyegetése egyre riasztóbb. A  legnagyobb 
erő, ami ezt a fenyegetést kivédheti — a családé. Csakhogy az emberi
ség, még mielőtt ennek tudatára ébredt volna, az én fiatal koromban 
mindent elkövetett azért, hogy diadalmasan lerombolja a családot... 
A  mai fiatalok számtalan követelményt hangoztatva, végül is elsősorban 
mégis támaszt, társat keresnek, amikor párt választanak. Most, hogy az 
érdekházasságok száma (reméljük) elenyészőben van, előtérbe fog kerül
ni a lelki egyetértés érdeke.”

Semmiképpen sem volna korrekt, ha a fenti szavakat „kiaknáznánk” 
a magunk szemszögéből. De arra jó ez a beszélgetés is, hogy rámutas
son: voltak korok, amikor válságosnak tűnt a családi élet, voltak és van
nak leküzdendő problémák. Ma azonban világos, hogy a házasság és csa
lád semmivel sem helyettesíthető. Továbbmenve: a család nemcsak 
egyéni, hanem társadalmi érdek is. A  jó családi közérzet jó társadalmi 
közérzetet is teremt s fordítva is. A  kettő elválaszthatatlan és egymásra 
ható közösség.

Kissé nyersen, érdekesen fejezi ki ugyanezt Jöcsik Lajos: „Kelet- 
Európában több mint 20 millió fiatal é l ... roppant biológiai erő ez, mely 
ha nem szublimálódik hasznos energiává, nyers önkiölési formákat te
remt magának s az együttélésben zavart teremt. A  nyers biológiai erő 
átváltozását kellene tervezni — s bár paradox látszata van— a család 
formái felé terelni, mert csak így lehet ez az erő társadalmilag is ér
tékes.”

Bizonyára nemcsak az idézetekből világos, hogy — reméljük végleg 
— túl vagyunk azon a divatosnak tűnő hullámon, amikor a család agó
niájáról s túlhaladott voltáról beszéltek. Ma inkább azt kell megvizsgál
ni, hogy mi az, ami a családban meghaladott, megváltozott, és mi az,
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ami állandó benne. Ennek világos látása segíthet minket, s ez a tanul
mány is ebben szeretne segítség lenni.

„A társadalom e mikroközössége törékenyebb lett” időnkben ahogy 
a „Család és házasság a mai magyar társadalomban” című válogatásban 
olvassuk. Törékenyebb lett egyrészt azért, mert ami a család kereteit, 
fölépítését illeti, az mindig a társadalom kereteinek, fölépítésének függ
vénye volt. Társadalmunk pedig alapjaiban és felépítésében is megválto
zott. Milyen változásokat hozott ez a család életében? Csak néhány vo
nást említek.

Elsősorban a család ma már nem együtt termelő közösség is egyben. 
Nem a családfő, a föld, műhely vagy üzlet tulajdonosa, s a család többi 
tagjai nem függnek tőle. Ezzel összefügg, hogy a munkahely és otthon 
elkülönültek egymástól. Ma ebből a szempontból is átmeneti helyzetben 
vagyunk a falusi nagycsaládból a városi kiscsalád felé. Alapvetően vál
tozott a nők helyzete is a családban azzal, hogy tanulnak, dolgoznak, sok 
esetben vezetők is társadalmunkban. Ezzel egyszerre „összetörtek” a 20. 
századi férji-apai vezetés alatt álló tekintély-elvekkel kormányzott feu
dális és polgári értékelemeket vegyesen hordozó család keretei is, és 
valljuk be őszintén, sok esetben a hozzáadott „valláserkölcsi normák” 
töltések is. Tökéletesen megváltozott a család helye és funkciója társa
dalmunkban. Most ne menjünk bele abba, hogy ezek a változások prob
lémákat is hoztak magukkal, amikkel meg kell küzdeni szinte állan
dóan. Az azonban kétségtelen, hogy a családi élet „törékenysége” egy bi
zonyos belső szemlélet, gondolkodás tünete is. Emlékeztetek Illyés Gyu
la egyik mondatára: „ . . .  az emberiség az én fiatal koromban mindent 
elkövetett azért, hogy diadalmasan lerombolja a családot...” Beszélge
téséből kiderül, hogy volt idő, amikor ez „forradalminak” tűnt egyesek 
szemében. Ezen túl vagyunk. De bizonyára ma is vannak olyanok, akik 
ahelyett, hogy különbséget tennének a változásnak kitett keret és a lé
nyeg között, az egészet nem veszik komolyan. Ma is vannak minden el
len, a házasság ellen is lázadók. Hogy ez mennyire komoly kérdés tár
sadalmunkban, arra csak egyetlen jelzésként — pedig sok van — hadd 
utaljak a „Válunk, válogatunk” című dokumentumszerű könyvre, és ar
ra a tényre, amiért az megjelent.

Ami a családban változatlan

Mi hát a házasság és család lényege? Mi az, ami változatlan? Sőt: 
mi az, amit társadalmunk ma is igényel a családtól? Egy előbbi mon
datra utalva: mai társadalmunkban is megvan a család helye. Sokszor 
olvassuk e kifejezést, de nem mindig gondoljuk át: a társadalom leg
kisebb sejtje. Mai tudásunk szerint a sejt szerepe és jelentősége óriási a 
testben. Arra épül minden és egyetlen sejt megbetegedése is kihat az 
egészre. Ugyanerről van szó a Család és társadalom viszonyában. Élesen 
fogalmazva: az egészséges családi élet társadalmi kérdés. Nem túlzás, 
ha azt mondjuk, politikai kérdés is, főként ha arra gondolunk, hogy tár
sadalmunk a szocializmust építi, A  jól felépitett szocializmus csak jó 
családi életeken alapulhat, úgy épül a társadalom élete a családokra és 
családokon, mint a test élete a sejtekre és a sejteken. Aki a Hazafias 
Népfront múlt évi kongresszusának e tárgyban lefektetett elvi álláspont
jára emlékszik, az tudja, mennyire van és lesz helye a családnak társa
dalmunkban.

Ezen túlmenően a családnak funkciója is van. Ez pedig egyszerűen 
„akkumulátorként” működni, vagy pedig valóban „sejtként” funkcionál-
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ni. Élő, eleven, sőt energiát hordozó és töltő sejtként. Hogy ez így le
gyen, ahhoz azonban a „házasság” jóval több kell legyen, mint neve. 
Mindig bántott, ha valahol két fiatal egy életet kezd élni, arra azt mond
ták és mondják ma is: „házasodik” — főként, ha fiatal emberről van szó. 
Tudom, hogy a „ház”, ma inkább a „lakás” sem mellékes dolog. De egyre 
világosabb az is, hogy a házasság több, mint házépítés, lakásszerzés és 
berendezés. Két ember életre szóló kapcsolata, élete együtt. Valami olyas
mi, amikor két út, két sín találkozik, egybeolvad, később az ember el
felejti, hogy itt valaha két út volt. Mai társadalmunkban a múltté lett 
mind a patriarchális, mind a matriarchális rend, illetve ha valahol így 
van, ezt mint rendetlenséget említik. Amire eljutottunk, azt ebben a né
met szóban lehet összesűríteni: „Partnerschaft” . Komoly döntésen ala
puló partneri, mindenben társi kapcsolat. Mai pszichológusok még ezen is 
túlmennek, amikor azt mondják, hogy a házasság „egy személlyé létei” . 
Röviden a házasság egység. Az igaz, hogy ez nemcsak adottság, hanem 
életreszóló feladat is, de tény, hogy az egységre jutott család találja meg 
helyét és tölti be funkcióját társadalmunkban. Persze az sem mindegy, 
hogy milyen egységről van szó. Más szóval család és társadalom kölcsön
hatásban élnek: a jó társadalmi töltésű család lesz „akkumulátorrá”, 
vagyis tölti, erősíti a társadalmat is.

Mindez szép, de nem mindig valóság. Vagy legalábbis problémák is 
jelentkeznek. Mik azok a kérdések, amikkel egy mai családnak kell 
szembenéznie, amik buktatók lehetnek, de amik — helyesen nézve — 
csak erősítik, acélozzák a családot?

A család helye az első mindjárt. Tudom, hogy ez ellentmondásnak 
tűnik a „házasodás” elleni mondataimmal. Fenntartva mindazt, amit 
mondottam, itt most azt kell hangsúlyozni: nem mindegy, hol él a csa
lád. Hogy ez országos gond, arra csak utalok. A  felszabadulás után az 
első évtizedben 28 ezer lakás épült éves átlagban, a hatvanas években 
60 ezer, a IV. ötéves terv keretében pedig 87 ezer. Hozzátehetjük, hogy 
a mennyiség emelkedésével a minőség is javult. Mégis, tudjuk, hazánk 
egyik legnagyobb kérdése ma is a lakáskérdés. Világos, hogy társadalmi 
szempontból sem mindegy, milyen lakásban laknak a családok. Előfor
dulhat, hogy a lakás döntő módon hozzájárulhat a család társadalmi ér
deklődéséhez, hozzáállásához. Nem mindegy, hogy a házastársak, később 
a család albérletben, lakásban, vagy esetleg családi házban tud élni. ön 
állóan, vagy összezárva másokkal — erre még visszatérünk. De még to
vábblépve azt is mondhatjuk, hogy a család helye árulkodik a család 
életéről. És itt nemcsak a bútorok drágaságáról, modernségéről, vagy ré
giségéről van szó. Ez sem lényegtelen. De ötletekről, leleményről, néha 
egészen egyszerű dolgokról van szó. Végeredményben arról, hogy az 
egész család' igyekszik-e a lakást kellemessé, kedvessé, otthonná tenni. 
Tudom, hogy a kérdést nem merítettem ki. Nem is volt szándékom. In
kább lépjünk tovább, mert ezzel összefügg egy másik mai kérdés is.

Az idő a családban. A  Lelkipásztor 1977. júniusi számában Sárkány 
Tiborné, Horváth Erzsébet megelőzött engem: hozta az UNESCO Bécsi 
Társadalomtudományi Központjának egy felmérését. Eszerint Osna- 
brückben 4,3 órát töltenek a dolgozó férfiak feleségükkel naponta, Győr
ben 2,2 órát. Sárkányné a konzekvenciát is levonja: a család kérdése 
időkérdés is. Ezen a ponton azonban tovább lehet lépni: a házastárssal 
együtt töltött idő nemcsak objektív körülmény. Egészen más a helyzet 
a kapitalizmusban, mint a szocializmusban. Nálunk a munkahely és csa
lád „közötti időt” éppen társadalmi muiikák is elveszik. Mi többet áldo
zunk a társadalomra, szociálisabb beállítottságúak vagyunk. Ez az egyik
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oldal, kétségtelenül pozitívum nálunk. A másik oldal viszont: mintha a 
házas lét ott tiszteletet parancsolóbb volna, mint nálunk. A  statisztikát 
hozó írásban olvassuk: „a család értékelésének foka összefügg az otthon 
töltött szabad idő mennyiségével” . És: „a házasság stabilitásának egyik 
garanciája az otthonülő életmód” . Tudom, hogy ez vitatható. De a szá
nok tükrében igaz. Hiszen az otthon töltött idő tekintetében az utolsók, 
a válások tekintetében elsők között van hazánk, ez vitathatatlan. És sok
szor az otthontól távol töltött idő a válóok is. Azt gondolom, talán ki le
het mondani: nem biztos, hogyha időnk kihasználása tekintetében dön
tünk, akkor mindig a család ellen kell döntenünk. Pedig ez „divatos” , 
szépnek, hősiesnek, áldozatosnak is tűnik. Egyházon belül, mi lelkészek 
sóhajtozunk, hogy nem jut idő a családra. Társadalmilag pedig esetleg 
a sok társadalmi munka miatt, vagy bizonyos dolgok túlvállalása, túlhaj- 
tása miatt tönkre megy családi életünk. Ideje volna ezen is elgondolkoz
ni már. Ha a kiegyensúlyozott családi élet társadalmi érdek, akkor ez 
azt jelenti: többet kell a család mellett dönteni, több időt kell a családra 
szánni. Most persze nem a munkaidő ellen szólok, bár elismeréssel adó
zom társadalmunknak a munkaidő csökkentésével kapcsolatos küzdel
méért. Sokkal inkább arról van szó, hogy az adott időt, mondjuk az estét 
tegyük igazán a családdal eltöltött idővé. Más kérdés persze, hogy ez az 
este egyik részről újságbamélyedés, másik részről takarítás, mosás, mo
sogatás, ahelyett, hogy kölcsönös segítés lenne a „második műszakban” . 
De a közös „Tévére meredés” sem igazán együtt töltött idő, gondoljunk 
csak Szakonyi Károly: „Adáshiba” című darabjára. A  beszélgetés stabili
zálja leginkább a házasságot — írja a már idézett írás.

A gyermek a családban

Furcsa talán, hogy a problémák közé sorolva olvassuk. Hiszen a há
zasság a gyermekkel lesz családdá, teljessé. Ez még akkor is igaz, ha 
azokat a házasságokat is teljesnek mondjuk, ahol nem adatik gyermek. 
De az is kétségtelen, hogy amikor „Az a hatalmas Harmadik”, a gyer
mek megérkezik, akkor teljesen megváltozik a család élete. Körülötte 
forog minden, örömöket hoz, de a gondokat is szaporítja. Mik a mai kér
dések a gyelmekkel kapcsolatban?

Lehet, hogy 100 százalékig nem, de általánosságban társadalmunkra 
igenis jellemző kérdést fogalmazott meg Fekete Gyula, amikor könyvé
nek címéül ezt a kérdést adta: „Mindene megvan?” „Agyonhalmozott 
fiatalokról szól benne, olyanokról, akiknek mindent megadunk, mert ne
künk semmink sem volt. Odáig megy, hogy ezt az agyonhalmozást ifjú
ság elleni vétségnek nevezi. Mert éppen ezek a gyermekek lesznek köny- 
nyelművé, cinikussá, hálátlanná, akikre aztán nem győzünk panaszkod
ni, esetleg éppen agyonhalmozottságuk miatt lázadnak fel ellenünk. Ide 
kívánkozik egy nagyon régi mondat: „Kényeztesd a gyermeket, félelmed
dé lesz” (Sirák 30, 8.). Fekete különbséget tesz okosan nevelés és min
dent megadás között. Az okos nevelés: megmutatni a szellemi javak ér
tékét is, az érzelmi élet utáni vágyat is erősíteni a gyermekben. Rányit
ni a szemét a környező világ, a természet, az irodalom, a zene értékére.

A  másik probléma: esetleg mindene megvan, kérdés, hogy testvére 
van-e gyermekünknek? Igaz, hogy az egykeség nem predestinál lelki tor
zulásra, a nagy család sem biztosíték az ideális fejlődésre. De az is igaz, 
hogy a testvérek egymást is nevelik, mégis közösségibb lesz az, aki test
vérek között nő fel.
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Hány gyerek legyen a családban? Valaki egyszer ilyen körkérdést 
tett fel. A  megkérdezett nők 3%-a 1 gyermeket, 58,2%-a 2 gyermeket, 
29,6%-a 3 gyermeket, 6,4%-a 4 gyermeket^ 2,8%-a többet szeretne.

Ennek alapján az ideálisnak tartott gyermekszám 2—4. Meg kell je
gyezni, hogy, ha az egész világot tekintjük, akkor a túlnépesedés a prob
léma, nálunk ennek ellenkezője. Amíg az 50-es években majdnem bün
tetőjogi alapon próbálták a gyermekek számát emelni, ma a szocializá
lás eszközével. Ez a hatásosabb, különösen a GYES óta, bár bizonyos ada
tok szerint az utolsó évben megint csökkent a születették száma. Recept 
nincs, de fontos dolognak tartjuk, hogy a fiatalok együtt megtervezzék a 
családot.

Mindezeken túl a probléma itt is az idő és energia. Legáltalánosabb 
mai panasz „nincs időm, erőm gyermekeimre” . Pedig ez a kettő, amit a 
gyermek igazán igényel, s ez a „mindennél” több. Egy 16 éves fiatal 
mondta: „Ne legyen villa a Balatonnál, de legyen 15 perc, hogy végig
hallgassanak.” Egy pszichológus írta le ezt az éles mondatot: „Bármely 
szenvedély alapvetően a szülői, elsősorban az anyai szeretet pótléka” . 
Ennek a szeretetnek, az okos szeretetnek megadása főfeladatunk. Ha ezt 
megadtuk, bízhatunk abban, hogy gyermekeinknek tartásuk lesz, ha 
nem, ez később semmivel sem pótolható. Fekete Gyula írja könyvében: 
„Miközben mindent megadunk nekik, elvesszük tőlük a kifutót, a teret, 
gyermekmivoltuk egészséges érvényesítésére.” Hasonlít ehhez Szabó 
Magda mondata is, csak itt már nem a gyermekkorról van szó, hanem 
az életre nevelésről: „A  család legfontosabb feladata, minél jobban kiépí
teni azt a kifutópályát, amiről a gyerek repülőgépe startol”.

A nagyszülő a családban

Kérdés volt ez régen is, kérdés ma is. De régen, a nagycsaládban, 
amikor a legidősebb volt a tulajdonos, nem is engedte ki kezéből a gyep
lőt. Sok visszásságra, néma, vagy nyílt lázadásra adott ez okot. Falun 
még élnek ilyen öregek, persze a hatalom már nincs a kezükben. De a 
kérdéssel ma is szembe kell nézni. Hazánk lakossága „öregszik”. Egyre 
több idős ember él közöttünk és közülük sokan együtt a családdal. Egjr 
kimutatás szerint az öregek egyharmada él gyermekével, egyötöde uno
kájával együtt. A  gyermekes nyugdíjasok 51%-a él együtt gyermekével, 
35%-a abban a városban, 11%-a az ország más részében, 3%-a úgy, hogy 
gyermeke külföldön él.

Csak még egy adat: a szociális otthonok lakóinak 23%-a gyermekes 
szülő. Társadalmunk a nyugdíjasok ellátásában állandó előrelépésért 
küzd. De az is biztos, hogy az öregek számára mégis a gyermekekkel va
ló együttlét, szoros érintkezés, a velejáró kellemetlenségekkel együtt iis 
rendkívül fontos. Ezen a ponton felhívom a figyelmet Galgóczi Erzsébet: 
Üsző jégtábla című elbeszélésére, amelynek mottója Gottfried Benn ta
nulmányából való: „A  történelem előtti időkben a primitív északi tör
zsek úgy szabadultak meg az öregektől, hogy kitették őket egy úszó jég
táblára, és sorsukra hagyták.” Ma már nem kivételes dolog, ha nem ket
tő, hanem három nemzedék él együtt. De hogyan? Mert ez nemcsak 
szép és szükséges, hanem óhatatlanul súrlódások és feszültségek okozó- 
ja is.

Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy nemcsak egy nővel, vagy 
férfival él együtt, hanem annak egész családjával is. Fiatalok részéről 
tehát ott kezdődik a dolog, hogy nemcsak egy személyt fogadok el a csa
ládból, a többit pedig kizárom szeretetemből. „Néped az én népem” —
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mondta valamikor Ruth és ezek nagyon jelentős szavak. Röviden: meg 
kell tanulnunk „vele” elfogadni.

Az idősebbek részéről pedig ugyanez az alapmagatartás kívántatik 
meg. S néhány „szabály” . A  nevelés a szülők feladata! Ne kritizáljuk a 
szülők nevelését a gyermek előtt. Ne legyünk keserűek a fiatalokkal 
szemben. Ne beszéljünk sokat a „régi időkről” . És így tovább, de minden 
az „elfogadó” — közösen elfogadó szereteten múlik, hogy, amint egy 
pszichológus írja, valaki igazán kedves anyóssá, apóssá legyen.

Válságok a családban

Ezen a ponton több dologra is gondolhatunk. Arra is, hogy vannak 
ún. válságos korok. Ahogy egy ember fejlődésében megvannak ezek, 
megtalálhatók a házasságban is. Jól mondják a pszichológusok, hogy az 
első válság így foglalható össze: „nem megy!” Ez elég hamar jelentkez
het. Adódhat egymás nem ismeréséből (komoly probléma!), bizonyos 
ideális elképzelésekből, esetleg belső adottságból. Sokan nagyon hamar 
feladják. Ezen a válságon pedig szinte mindenkinek át kell esnie, olyan 
ez, mint a gyermekbetegségek. Jó, ha van valaki, aki tapintattal átsegít. 
A  második válság később következik, s tünete az unalom, a megszokás. 
Idejét nem lehet megszabni. Mindenképpen rossz, amikor házastársak 
úgy élnek egy fedél alatt, hogy már nincs mondanivalójuk, a másikat 
sem hallgatják meg, egyáltalán egymástól semmi újat nem várnak már. 
De nem biztos, hogy a válás a megoldás. Talán azt kell észrevenniök, 
hogy „bemenekültek” magányukba s arra van szükség, hogy kitárják szí
vüket újra egymás előtt. S van még egy súlyos válság, a klimax ideje. 
Ilyenkor éppen a halálfélelem sodorhat depresszióba, vagy ellenkezőleg, 
nagyon is merész lépésekre, valaki mással újat kezdeni, megmutatni, 
hogy én még vagyok valaki. Nagy segítség, ha valaki megmagyarázza, 
hogy a változás az élet természetes velejárója, lehet azt is derűvel el
fogadni.

Vannak azután olyan válságok, amik nem időhöz, korokhoz, hanem 
természetünkhöz vannak kötve. Nem könnyű egy életen át egymás el- 
hordozása, szinte természetes, hogy buktatókkal, feszültségekkel jár. Lát
ni kell, egyrészt, hogy súrlódás minden házasságban van. Lényeges, hogy 
kis dolgokból ne csináljunk nagy ügyeket. A  beszélgetésnek ebben a vo
natkozásban is gyógyító „feloldó” ereje van. Másrészt döntő dolog, hogy 
mindkét fél a másikat minden áron újra és újra megszerezze, magához 
kösse. Ide tartozik az is, hogy a feleség ne hagyja el magát, mondván, 
csak a férje látja. A  férj pedig legyen mindig annyira udvarias feleségé
vel, mint másokkal. Az egyszeri „igen” .életre kiható legyen. Jól írja 
Gyökössy Endre a Református Egyház által kiadott „Nem jó egyedül” , 
című könyve részében: „Az igen mindig nem is mások felé, különben 
nemtelen igen” . Ide tartozik a szerelem ápolása, újra és újra felelevení
tése mellett az apró figyelmesség is. Egy hirtelen megözvegyült férfi 
mondta felesége temetésén, hogy egész házasságuk alatt felesége nem 
kapott tőle virágot, csak most a koszorút!

Egyébként a válságokon csak a kölcsönös bizalom és hűség segít át. 
Vagyis annak aprópénzre váltása, amit fiataljaink az eskü szövegében 
mondanak az oltár előtt: „sem egészségben, sem betegségben el nem ha
gyom!” Persze nemcsak a — lehet, hogy hosszantartó — betegség szá
míthat válságnak, hanem az öregedés ténye is. A  hűséges szeretetben a 
ráncok is „kedvessé” lehetnek, ahogy egy orvos írja, hiszen „minden 
ráncnak története van” . És igaz az is, hogy a házasság története voltakép-
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pen a „ragaszkodás” története. Ebben a ragaszkodásban, az egység kere
sésében, megtartásáért folytatott küzdelemben válhat egy házasság szép
pé, „szárnyaiévá” , ahogy Váci Mihály: Két szárny c. versének egyik sza
kasza hangzik:

„Szállj hát velem
egy rezdülésű szárnycsapással
hullongó tollak voltunk egyedül,
— szárnyak lettünk egymással”

Ezt annál is inkább hangsúlyozni kell, mert hazánkban a válás or
szágos kérdés ma, mintha nagyon sok ember másként látná a házassá
got. Annak elismerésével, hogy olykor csak a válás a megoldás, ma in
kább annak erős hangsúlyozása a döntő, hogy „ragaszkodnak” egymás
hoz. A  házasság ma is két ember egész életére szóló döntése. Arról nem 
is beszélve, hogy a válások következményeként kb. évi 20 ezer gyermek 
lesz „pingponglabdává”, vagy legalábbis egy eltört házasság tovább hor
dozandó cserepeivé.

A család a Bibliában

Szándékosan hagytam a végére. Eddig is inkább arra igyekeztem — 
néhány elkerülhetetlen mondattól eltekintve —, hogy ne szólaltassam 
meg a Bibliát, hanem inkább tekintsük át gondosan a kérdéseket társa
dalmi viszonylatban. Meggyőződésem, hogy Isten igéjét akkor tudjuk 
megszólaltatni igazán, ha a szituációt jól ismerjük. De azért is hagytam 
a végére ezt a részt, hogy meglássuk: Bibliával a kezünkben is segíteni 
tudunk.

Lényegében csak a teremtéstörténetre figyelek s annak vonásait is 
csak vázlatosan rajzolom meg. Két rokoncsengésű, látszólag nem össze
tartozó mondattal kell kezdeni: „Nem jó” — „igen jó” . Nem jó egyedül 
— ez a mondat nemcsak a Biblia régi lapjára írt „aranymondás” , hanem 
emberi szívekbe írt, minden ember által tapasztalt mondat, mert gyer
mekek, fiatalok, idősek özvegyek egyaránt mondják. És az „igen jó” 
miért ne vonatkozhatna házasságra is,' ha mindenre vonatkozik, amit Is
ten teremtett? Ez is sokak tapasztalata: igen jó házasságban élni, valaki
vel együtt, szerelemben és szeretetben. Mert — és ezt sem árt hangsú
lyozni — a Biblia nem szerelem-ellenes. Lehet, hogy volt idő, amikor 
az egyház erről nem szólt, de a Bibliában minden korban olvasható volt. 
Gondoljunk csak az „Énekek énekére” . Lehet, hogy „átvitt” értelme is 
van. De az bizonyos, hogy alapjában és eredetileg a szerelem dicsérete, 
mégpedig annak a szerelemnek, amit Isten alkotó szándéka helyezett 
szívünkbe.

Érdemes az „Ádám” : ember, emberiség névre is felfigyelni. Isten 
embert teremtett, férfi-embert, és asszony-embert. Életük egymás nél
kül hiányos, egymást kiegészítik, bátran mondhatjuk, hogy együtt al
kotják az embert. Nemcsak az asszony „fele-ség” magában, hanem a 
férfi .is. S ebben a házasságban lett „Éva” : minden élők anyja, mert bár
mi történik is a világon, ez teszi az asszonyt mindig „Évává” . Ha még 
tovább megyünk, nemcsak a szerelem, hanem a nemi élet is benne van 
a Teremtő szándékában: a „megismerte” kifejezésben ez is benne van. 
De azt is el kell mondani, hogy a nemi élet is több, mint csupán a sze
retkezés, mert abban egymás teljesebb megismerése, az összetartozás 
öröme és erősítése is benne van. Ilyen módon lesz a házasság egyrészt 
„elhagyás” , másrészt „ragaszkodás” . Eddigi szálak lazulnak, szakadnak
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is, de új szál fonódik, életre szóló. De úgy is lehet mondani, hogy a ra
gaszkodás a szálnak újra és újra fonása egy életen át. Így lesznek a há- 
zastársak egymás „segítőtársai” mindenben. S így lesz a házasságon ál
dás, gyermekáldás is: „Szaporodjatok”. Arról aztán lehet vitatkozni, 
amint tették is századokon át, hogy a házastársak viszonya mennyiben 
mellé- és mennyiben alárendeltség. Főként Pál szavára szoktak itt hivat
kozni (Ef. 5.), meg egyesek ezt feloldva azt a szép példát találták ki, hogy 
a férfi a fej, az asszony a szív. Igaz, hogy kell a fej és kell a szív is a 
házasságban, de mindig a férfi a fej és mindig az asszony a szív? Pál 
ugyanis az említett helyen ezt is mondja: „Engedelmeskedjetek egymás
nak a Krisztus félelmében” . Meggyőződésem, hogy a Biblia eredeti szán
déka a partneri kapcsolat és a teljes egység hangsúlyozása, s a fent emlí
tett gondolatok csak az utóbbi századok „gondolkodóitól” származnak.

Tudom, hogy a Szentírásnak még sok mondanivalója van a házasság
ról. Nem is ártana egyszer elővenni őket. Én csak a meggyőződésem 
szerinti legalapvetőbb, legeredetibb vonásait szerettem volna hangsú
lyozni, de éppen azért, hogy megmutassam, mennyire időszerűek ma is. 
S ha az élet egész területén szolgálhatunk embertársainknak, úgy a Bib
lián tájékozódva a házasság kérdéseiben is segítségére lehetünk kortár
sainknak. Szép házasságra elindítani, válságokon átsegíteni, megromlott 
házasságokban gyógyítani: szolgálatunknak ez is egy része ma. Ha vala
kit erre a szolgálatra indítottak, elgondolkoztattak ezek a sorok, elértem 
célomat.

Keveházi László

Alkohol, társadalom, egyház
Hazánkban az alkoholizmus már évekkel ezelőtt elérte a népbeteg

ség szintjét. Az pedig, hogy ez hazánkban van így, úgy hangzik, mintha 
azt mondanánk: családunkban. Közös hazánk: közös házunk. Annak egy 
sarka ázik be egyre fenyegetőbb mértékben. Erre pedig az egyetlen nor
mális reagálás az ösztönös kérdés: mit tehetünk ellene?

Nyilván nem az ítélkezés bajnokai segíthetnek. Tárgyismeretre és 
tettkészségre van szükség — az adott esetben ezt jelenti a hitből fakadó 
szeretet. Ez pedig társadalmi diakóniánk szerves része. Tartozunk vele. 
Ennek groteszk ellentéte lenne valamiféle „házon kívülről” történő kri- 
tizálás. Házon belül vagyunk, az egyházban is. És nemcsak azért, mert 
az egyház falai sem garantáltan szeszbiztosak. Egész egyszerűen: hitünk 
elkötelezettjei vagyunk társadalmunk javára, többek között e tekintetben 
is. A  helyzetképet ennek tudatában vázoljuk fel.

Az emberevő pohár

Tavaly 2857 forintot adtunk ki fejenként— a csecsemőket is beleszá
mítva — alkoholért. De ha csak a keresőket számítjuk, akkor úgy 5700- 
nál tartunk. Szép pénz. Persze ez csak átlag. A  többség ennél jóval keve
sebbet költ szeszesitalra, mások viszont annál többet. Országos összesítés
ben mindenestre ez bő 28 milliárd forint, ami olyan 150 ezer lakás érté
kének felel meg. Ez a mámor ára— egyelőre csak forint-kategóriában.
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És társadalmilag mibe kerül ez nekünk? Jelenleg ötvenezer alkohol- 
beteget kezelnek speciális intézetekben. További jó százezret kellene még 
hasonlóképpen kezelni. (A 3—400 ezer komoly veszélyeztetettről nem be
szélve.) Hol?! Egyetlen új kórházi ágy létesítése 800 ezer forint, fenntar
tása további 80 ezer évente. Honnan vennénk el 88 milliárdot, és a szak
embereket? Egyébként: minden ötödik kórházi felvételben „benne van” 
az alkohol, az öngyilkosságokban 40%, a válásokban meg éppenséggel 
50% a részesedése. 1976-ban 14 ezer dolgozónk esett ki a termelésből 
végleg, mert alkohol-ártalmak miatt munkaképtelenné vált. Átlagos élet
koruk 44 é v . .. S egyre nagyobb számban kerülnek elvonókezelésre 18— 
30 év közötti fiatal felnőttek: 85%-uk már serdülőkorában rendszeresen 
italozott! (S 7)

Mibe kerül nekünk, az országnak, a szeszkár? A  kifizetett táppénz, 
a gyógyászati költségek, a munkakiesés, a pityókásan gyártott selejt, vagy 
okozott baleset? Mintegy hét milliárdba. Jaivorniczky István hozzáfűzi: 
„A  valóságban ez az összeg jóval nagyobb, hiszen jócskán akadnak szá
mokban ki nem fejezhető veszteségek is.” (MN 1977. jún. 8.) Gondoljunk 
például csak arra, hogy egy illuminált atyafi „ledolgozza” ugyan a mun
kanapot, de annyi hanyagsággal, hogy jobb lett volna otthon maradnia.

S úgy mellesleg: a szeszipar immár nem hoz be annyi pénzt, ameny- 
nyibe a következményeknek csak az enyhítése kerül. (A dr. Gyökössy 
Endre által közölt adatok nyilván valamivel korábbi helyzetet tükröz
nek: GY 105kk.) Kossuth kijelentése átfogóbban érvényes és figyelmez
tetőbb, mint valaha: „Bármennyire jövedelmezők legyenek is a szeszfő
zőházak, mi mégis a pálinkát azon átkok közé számítjuk, amelyek a né
pen igen nyomasztóan fekszenek.”

Emberileg kerül a legtöbbe

Ahol robban egy kazán — mondjuk, egy „szeszkazán” — ott nem
eseik az ital fűtötte ember megy rá: a „repeszdarabok” irgalmatlanul 
megszórják a környezetet is. Jó pénzért, részletre veszik a halóit, nem is 
csupán maguknak. S ugyan mennyivel lehetne kártalanítani a tönkre
gyötört házastársat, vagy a lelki sérültté tett gyerekeket, akikben az 
egészséges bizakodást, normális ellenállóképességet talán egy életre meg
nyomorították? Egyébként: az alkoholista apák gyermekei közt három
szor több az értelmi fogyatékos, mint az átlagnépességben, és kilencszer 
több az alkoholista. S ha csak a többit néznénk: ki adhatná vissza nekik 
a.megtiport gyermekkort?

Függőség
i i

Nem számítanak alkoholistának azok, akik „csak” mértéktelenül isz
nak, de még nem lettek rabjai az italnak, vagyis nem alakult ki náluk 
dependencia (függőség), ami az alkohol-betegség fő kritériuma. Az Egész
ségügyi Világszervezet alkotta definícióinak Levendel—Mezei-féle vál
tozata, ill. kiegészítése szerint „alkoholista az, aki az adott társadalmi 
körökben elfogadott ivásnormáktól eltérő módon és mértékben iszik, to
vábbá az alkoholfogyasztás pszichés vagy organikus elváltozásokat hozott 
létre a szervezetében, tehát akinél az alkoholelvonás pszichés, Vagy or
ganikus tüneteket okoz. E fokozott alkoholfogyasztás az egyént szemé
lyiségében, gazdasági vagy társadalmi helyzetében súlyosan károsítja”. 
(V 13) Meg kell tehát különböztetnünk a még nem dependens iszákost 
az alkoholistától, arányuk 5:1. A  kettő között persze átmenet is lehet. Dr.
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Várady becslése szerint az 1974-es fogyasztásból következtetve Magyar- 
országon több mint 350 ezer embert veszélyeztetnek az alkoholizmus sú
lyosabb szövődményei. (V 26)

Emelkedő tendencia

Abszolút alkoholra átszámítva Magyarországon a fejenkénti átlagfo
gyasztás 1960-ban 5,82 liter volt, 1974-ben pedig már meghaladta a 10 li
tert. 1974-től pedig a fejenkénti forintátlag így fest: évi 2200, bő 2500, 
2857 — hazánkban tehát a szeszljonzum másfél évtized alatt megduplá
zódott. Még riasztóbb ez az árnyék-növekedés, ha a kissé távolabbi múlt
ból vesszük az összehasonlítási alapot az 1974-es helyzethez: „A  felsza
badulás előtti időszakhoz viszonyítva kb. 40%-kal több bort, 20-szor több 
sört és a gombamódra szaporodó zugfőzdék ellenőrizhetetlen forgalmá
tól eltekintve is kétszer annyi töményszeszt fogyasztunk.” (V 26k)

Kiegészítésül, ill. összehasonlításuk dr. Gemeinhardt pszichiáter 
megállapítását: „Az NSZK polgárainak több mint 2%-a alkoholista; amíg 
az alkoholforgalom lineárisan erősen fokozódik, az alkoholisták száma 
(1974) exponenciálisan emelkedik. Több mint 600 ezret tartanak nyilván. 
Közülük tíz évvel ezelőtt minden tizedik volt nő, ma mintegy minden 
negyedik. Még rövidebb idő alatt került közéjük 80 ezer fiatalkorú. (FL 
1002). Nálunk dr. Kardos György ír az alkoholisták „megfiatalodásáról” , 
vagyis korátlaguk aggasztóan leesett, mert komoly „erősítést” kapnak a 
fiatalok közül. Sovány vigasznak se jó, hogy pl. Kaliforniának 18 millió 
lakosából 6—800 ezer az alkoholista (ugyanitt az alkoholos munkakiesés 
és az antialkoholista küzdelem évi 240 millió dollárba kerül), az egész 
USA-ban pedig 9—12 millióra becsülik az alkohol-betegek számát. (V 
28k).

Jellemző tünet: a hivatalos személy elleni erőszak-cselekmények
ben legalább háromnegyed részben az alkohol a közvetlen „mozgató 
energia” . Ez ui. akár szimbólumnak is beillik: mintha az alkoholizálás 
jelszava az lenne, hogy le a renddel, éljen a káosz. Minden esetre: a ré
szegek a rend követelményére reagálnak a legdühödtebben.

A  dráma háttere

„Multifaktoriális betegségről van szó, a szerzők azonban az egyes 
kóroktani tényezők jelentőségét különbözőképpen hangsúlyozzák.” Itt az
tán tehát végképp megbukik minden olyan kísérlet, amely az „egy be
tegség — egy ok” elképzelés alapján próbál tájékozódni. (LM 11).

A biológiai szemlélet lenne a legegyszerűbb: sorsszerű, ellenállhatat
lan hajlam, mely előbb-utóbb bekapja áldozatát és lassan, de biztosan 
megrágja. A genetikus dr. Czeiczel Endre igen óvatosan fogalmaz: „Az 
alkoholizmus esetében számolni kell valamiféle örökletes hajlammal.” 
(NSZ 1977. mórc. 29.) Ugyanakkor fokozott figyelemre méltó, hogy ezzel 
a valamiféle örökletes hajlammal számolni is csak ott kell, ahol a ki
fejlett szülői alkoholizmus már megvolt, tehát ez a definiálhatatlan haj
lam feltétlenül másodlagos és semmiképp sem primér tényező.

A  magunk részéről alkoholigénylő beprogramozódásról mernénk be
szélni, valamelyest annak mintájára, ahogy kábítószerélvező anyák új
szülött csecsemői heves kábítószerigénnyel jönnek a világra. Ami más, 
esetleges biológiai okokat illet: táplálkozási bajok, B-vitamin hiánya, bel
ső elválasztási zavarok, a mellékvese hibás működése, allergiás hajlam, 
agyi elváltozások (GY 106), a neves Levendel—Mezei szerzőpárt idézzük:
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„Az alkoholizmus kóroktanának szomatikus vagy kórélettani irányzatai, 
ill. elméletei kapcsán mindig az a kérdés merül fel, hogy a strukturális 
és funkcionális elváltozások mennyiben okai az alkoholizmus kialaku
lásának. A  szerzők többsége — így magunk is — azon az állásponton 
van, hogy itt legtöbbször a mértéktelen alkoholfogyasztás következmé
nyeiről van szó.” (LM 23). Erősen úgy látszik, hogy a biológiai szemlélet 
e tekintetben kevés segítséget ígér.

Szociológia, szociálpszichológia

Az alkoholizmus lényeges mértékben társadalmi jelenség: nagy mér
tékben függ a társasviszonyoktól, kialakult szokásoktól. Dr. Váradi hang
súlyozza az ivásszokások döntő szerepét: „A  finneknél a népesség jóval 
szűkebb rétegét érinti az alkoholizmus, mint nálunk. Az Egyesült Álla
mokban élő egyes népességcsoportok körében csak elvétve találtunk 
idült alkoholistát, az ír népcsoportnak viszont úgyszólván nemzeti ka
tasztrófája az alkoholizmus. (Finnországban általában ritkábban isznak, 
nyilvános szórakozóhelyekre kevesebben járnak, otthoni vendéglátásnál 
sem illendő alkoholos italt kínálni, stb.) Az amerikai vizsgálatok részben 
már az uralkodó ivási szokások okaira is következtetni engedtek. Egyes 
népcsoportok ,alkoholizmusvédettségét’ azzal magyarázták, hogy az egész 
életvitelüket szabályozó normarendszerükbe szervesen beépült az alko
hol mértékletes fogyasztása. A  lerészegedést mélyen megvetik. Az írek 
körében viszont — úgy tűnt — nincsenek szilárd alkoholnormák.” (V. 25) 
„Ullmann abból indult ki, hogy az írek ingadozó értékelésük miatt gyer
mekeiknek az alkohol élvezetére vonatkozóan nem adnak határozott fel
világosítást, tanácsot, utasítást, s így a gyermekek kezdettől fogva bi
zonytalanok. A  zsidó szülő pedig határozottan azt az álláspontot képvise
li, hogy az alkohol élvezetes és megengedett ital, amellyel csak a zavart 
és tudatlan egyének élnek vissza, akik minden más területen ugyanígy 
megbízhatatlanok. Ezért az ilyen kultúrában mindjárt az első megismer
kedés az alkohollal megfelelően kontrollált formák között történik. A 
vizsgálatok ezeket a feltevéseket megerősítették.” (LM 98).

E rendkívül érdekes fejtegetésekhez annyit fűznénk hozzá, hogy a 
szülői (és mikrokulturális, sőt nemzeti) példa, mint konstans élmény ad
hatja a tulajdonképpeni véd-bázist a gyereknek, s az eligazító szavak 
csak ennek talaján válhatnak hitelessé, hatékonnyá.

Eleganciától sírva vigadásig

Egyre több helyen, reprezentáló személynél, magánháznál sikk 
alkoholt „dobni be”, lehetőleg többfélét, nehogy csalódjék a kedves ven
dég. Üdítő italt talán még társasutasnak sem mernek odatenni, harmad- 
osztályúnak ne minősüljön a fogadó cég. S igen nehezen érvényesíthető 
a ius non bibendi, mert gyakorlatilag muszáj inni: rítus! Csörgő Csuli 
jut eszembe Móricz Űri muri-jából, amint puskasütögetéssel diktálja a 
hegy levét a boldogtalan karmesterbe: „Iszol, vagy nem iszol?!” Próbáljon 
csak nem inni!

Csak nem lesz az úri muriból össznépi muri ?
Nem akarunk kékkeresztes hangokat pengetni, akkor sem, ha éppen 

száz éve, 1877. szept. 21-én alakult is meg a Kékkereszt, Alkoholtilalom 
is irreális ott, hol ahhoz a közgondolkozási feltételek hiányoznak. De az 
ég szerelmére, gondoljuk meg: milyen veszély fenyegeti társadalmun
kat? Talán az, hogy egyszerre kitör a nem ivás és tonnaszám maradnak
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a kereskedelem nyakán a szesszel telt üvegek, vagy az, hogy „a hordó 
nem áll meg” és a szesz-őzön elől egyre nehezebb menekülmi ?

Söpörjünk persze a magunk portája előtt, elsősorban. Hány eklézsiá
ban töltenék a bort a látogató lelkészbe, akit már a beiktatásakor meg
próbáltak leitatni? S még istenes, ha egy mérsékelt presbiter közbelép: 
Hagyják, emberek, hadd legyen ő égy fokkal jobb, mint mi!

300 kifejezés van a magyar nyelvben az ittasság különböző árnyala
tainak körülírására. Milyen gazdagok vagyunk. Bár ugyanilyen gazda
gok lennénk annak kitalálására, hogyan hatástalanítsuk a szeszbombát. 
Mert lehet, hogy hangos a vigasság, de maradandóbb a sírás. És jellem
zőbb is. Minél jobban felsrófolják a helyretyutyutyut, minél türitetőbb 
az alkoholos csuda-vidámság, annál nagyobb bent az űr, amelyet jobb 
híján szesszel kell kitölteni, s amelyet az egyre nagyobbá mos. És sír az 
űr. Attól muszáj olyan veszekedett vidámnak lenni.

A mikroklíma

Igen fontos a szociológiai morál, a népi, tájegységi, lakóhelyi, mun
kahelyi, ill. szakmai ivásnormák, de legdöntőbb a családi légkör. „Az 
alkoholbetegség kialakulásának kezdete általában a serdülőkorra tehe
tő. — Amit az ember a családjában átél, az sokszor döntő jelentőségű 
(megjegyzésünk: nem sokszor, hanem mindig) önmaga kialakulására, to
vábbi életútjára. — A  szülők a gyermek magatartásának legfőbb modell
jei. — Később a serdülő a benne már rögzült viselkedésmintákhoz ha
sonló magatartásmódokkal azonosul. — A  beépített hibás elemek vala
mikor magatartászavarokhoz vezethetnek.” (S 3—6).

„Feledés fátyla fedi az első éveket, noha ezeknek van a legnagyobb 
jelentőségük életünk további folyására” — írja T. Brocher szociálpszi
chológus. (BS 26). „Az ős-bizalom, vagy ős-bizalmatlanság alapját a kora 
gyermekkori szükségletek kielégítése, vagy ki nem elégítése veti meg — 
amiben az igények túlzott kiszolgálása éppoly végzetes hatású lehet, mint 
a pozitív ingerek hiánya. — Nem kerülhetjük meg a szomorú tényt: az 
ilyen élmények jórészt hiányoznak, ha a gyermeket kelletlenül, vagy el
lenségesen kezelik. Igaz ugyan, hogy későbbi életfázisok bizonyos fokú 
korrektúrákat és pótló-élményeket tehetnek lehetővé, de mégiscsak sok
szor szem elől tévesztjük, milyen rendkívüli nehézségeket jelentenek az 
ilyen hiányosságok az érintettnek és szociális környezetének.” (BS 30k).

Biográfiai-szociálpszichológiai szemlélet nélkül vajmi keveset érthe
tünk meg az alkohol-dráma hátteréből, s igen könnyen csak a „gonosz 
bűnöst” látjuk s folyamatos önpusztításának és közösségrombolásának 
„érthetetlenségét” .

„Szent Isten, ott megyek én!” — mutatott rá egy dülöngélő alakra 
egy filozofikus gondolkozású hivő ember. Igen, hasonló mikroszociális 
klímában ő válhatott volna szesz-nyomorékká. Mellesleg: ítélkező-undo
rító alapállással mindent hamarabb lehet tenni az alkohol rabjával, mint 
segíteni neki.

Kóroktani ABC

Multitraumatizáltság (többszörös lelki sérültség) jellemzi az alkoho
listák többségét, de legalább egy, a korai személyiségfejlődést lényege
sén károsító tényező majdnem mindegyiknél fennáll. 300 alkohol-betegre 
kiterjedő vizsgálataik során Levendel és Mezei öt, szociálpszichológiai 
szempontú károsító faktort talált. (LM 107k).
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1. Vezet az apa alkoholizmusa (olykor az anyáé). Az összes vizsgált 
esetek 45%-ában ott sötétlett ez a végzetes „A ”, a szesz-ABC listavezető
je. 32%-ban ez volt a vezér-tényező is. Talán elsőként mondjuk így: pat- 
rogén(apa-oku) alkoholizmusról beszélhetünk sok esetben; vagy ha át
fogóbban akarjuk fogalmazni: parentogén (szülői okú) alkoholizmusról, 
bár ez már többet jelent egyik, vagy mindkét szülő alkoholizmusánál, 
mert pl. apai brutalitás, vagy anyai túlvédelmezés (overprotection) is ve
zethet szesz-örvénybe, ami pedig a szülők részéről egy korty ital nélkül 
is lehetséges! Mint ahogy a szülői alkoholizmus sem feltétlenül alkoho
lizmusba kergeti a gyereket, hanem esetleg neurózisba, vagy szociopá- 
tiába (a társadalommal való öszeütközésbe, összeférhetetlenségbe). Is
merek egy családi szituációt, amelyben a testi erejére büszke, csak olykor 
lerészegedő, infantilis apa és az erős énű, morális, domináns és frigid 
anya lelki örökségén a következőképp „osztoztak meg” a gyerekek: a fiú 
gyakran iszogat és szélhámoskodásra hajlamos, a lány viszont „bor nél
kül részeg” : számára a férje képviseli a férfinem összes bűneit, melye
ket az apjáról olvasott le kislány korában s folyamatosan vetít rá a fér
jére, akit csoda, hogy ezzel nem üldözött válásba, vagy ivásba. Ebből is 
kitűnik: a nyomorúságok mennyire átfedik egymást, a kóros életérzési- 
magatartási formák hogy variálódhatnak — s hogy az ital-átok mennyi
re nem elszigetelten, összefüggéstelenül meredezik a reménytelenség 
partjain.

Kissé summázva: becslésünk szerint a parentogén tényezők jóval 
80% fölötti mértékben játszanak nagy szerepet az összes alkoholos abu- 
zusokban. (L. ehhez még a továbbiakat.)

2. A korai árvaság, a szülők pubertáskor előtti elvesztése — az „Á ”
— szorosan követi e fekete ABC-ben az „A ” -t, a szülői alkoholizmust. 
(Ezt a „tételt” , mint hiányjelenséget, nem tekintjük parentogén tényező
nek.) A  vizsgált esetek 33%-ában találták meg, viszont kivétel nélkül 
mindegyikben domináns faktornak bizonyult szociálpszichológiai kórok
iam szempontból. Egyébként neurotikus kórképek — főleg depressziók
— hátterében is gyakran felbukkan ez a pathogén (kórt okozó) elem: a 
védettség, becsesség, befogadottság alap-érzésének hiánya — a szeretett- 
ségé, melynek Th. Reik külön könyvet szentelt. (RV).

Ellenállhatatlanul jutnak eszembe rám bízott neurotikusok, akik ré
szint ilyen, részint más jellegű szülő-problematikával küszködnek-kín
lódnak, a múlt széttépéssel fenyegető tigris-fogai és a jelen konkrét kö
vetelményei között víva rettenetes harcukat a szülők testi, vagy morális 
hiányának, az ős-hiánynak rémével, a legkonkrétabb nihillel. Parentopá- 
tia — így neveznénk ezt az átfogó szenvedés-formát, melynek különböző 
súlyosságé változataival sokkal többen birkóznak, mint sejtjük. S nem
csak alkoholisták, pszichotikusok, neurotikusok, szociopaták, öngyilkos
jelöltek. Ha a pohárnak nemcsak a fenekére, de a mélyére nézünk, az 
emberi élet megrontottságának, nihil-veszélyeztetettségének paradigmá
ját láthatjuk meg benne. Az ön- és közsorsrontó pokol egyik formáját. 
Küzdenünk is így lehet, így kell ellene.

Bármilyen „parentopátia” esetében hatalmasan megnő annak jelen
tősége: a kiesett, vagy végképp kudarcot vallott szülők helyett akadnak-e 
szülő-helyettesek a környezetben, akikre felnézhet az árva, a „szülőtlen- 
ségben” szenvedő? Például: mit nyújt az anyaszentegyház egyes tagjai
ban és összességében? Lesz-e lelki atyfa az ápátlannak? Hogy most már 
javítsunk azon az életen, amely épp elég rontást szenvedett.

3. Széslőségesen rossz családi helyzet, nagyon rossz szülőkapcsolat 
ha betűrendben már nem is, de fontossági sorrendben ez következik. Ezt
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a traumát a vizsgált esetek 40%-ában találták meg, de „csak” 15%-ban 
bizonyult elsőrendű kóroknak, legsúlyosabb sebnek. Tehát: ahol extrém 
rossz volt a szülőkapcsolat, ott az esetek többségében volt valami ennél 
is megbetegítőbb trauma. Két példa:

X  36 éves földműves férfi betegünket „cudar” apjának spórolása, a 
fejlődő ifjú agyonhajszolása, éheztetése és verése egészen az apagyilkos
ság megkísérlésének indulati kitöréséig ragadta.

Y  37 éves nőbetegnek gyermekkorától fogva dolgoznia kellett. Apja 
alkoholista, a gyerekekkel nem sokat törődött, anyja „regulázta” őket. 
El-elszökdösött otthonról, amiért anyja mindig igen megverte. Anyja ha
lála után el kellett mennie hazulról, mert apja egyre erőszakosabban 
környékezte. S most jön a jellemző „menekülési” mód: összeáll egy al
koholista, idősebb elvált emberrel (tehát akarva-akaratlan apa-modell 
szerint „választ” ). (LM 114k).

4, Tartós távoliét a szülőktől, idegenben nevelkedés. Az esetek 25%- 
ában állt fenn, s 8,3%-ban bizonyult fő faktornak. Egy eset: 27 éves al
kalmi munkás. Apját nem ismerte, állítólag meghalt, amikor ő másfél 
éves volt. Anyját nem ismerte 9 éves koráig, addig különböző nevelő
szülőknél helyezték el. Semmi sem kötötte otthonához, ahol nem volt 
semmiféle rend, főzés, rendszeres étkezés. Jobban is szeretett jó gazdák
nál lenni, mint otthon. (LM 109). Egzisztenciális gazdátlanságában ...

5. Szülők válása, különélése: 10%, fő kórokként 5,7%. Ezzel bezárul a 
parentogénia (szülő okozta ártalom), illetve parentopátia köre. A  vizsgált 
összes esetek 94%-ában legalább egy, a korai személyiségfejlődést súlyo
san károsító tényezőt találtak az öt közül — de mind az öt valamiképp 
a szülőkhöz kapcsolódott, mégpedig jellegzetesen.

Neurotikusok általában csodálkoznak, amikor fontosabb személyi 
adataik felvétele és panaszaik meghallgatása után gyermekkorukról, 
szüléikről, azok házasságáról beszéltetem őket: miért? Mert csaknem 
mindig abból az időből hozzák magukkal azt a pszichikus robbanóanya
got, amely aztán későbbi események hatására explodál és „lerobbantja” 
őket. „A  kisgyerek, ki voltam, mindig él még” — vallotta József Attila, 
fohászkodásában pedig így fogalmazott: „Tudod, szívem mily kisgyerek” .

Amit valaha is ' átéltünk, főként pedig ahogyan azt átéltük, mind
annyian magunkban hordozzuk — elsősorban a kisgyermekkori alapél
ményeket. Ez az élményanyag, ill. az átélés mikéntje, tudtunk nélkül is 
befolyásolja döntéseinket, érzelmi reagálásainkat, sőt annyira „nélkü
lünk” is dönthet, hogy az értelmünknek már nem marad más hátra, 
mint házilag gyorsan legyártani hozzá a jól hangzó indokolást. Persze 
igen jól is dönthetünk ösztönösen, ha a mögöttes ösztön-élményeink túl
nyomórészt pozitívak, s azokat későbbi személyiségfejlődésünk menete 
lényegében megerősítette és differenciálta.

Épp ezzel az alapvető élmény-bázissal van baj azonban alkoholisták
nál s többnyire a személyiségzavarban szenvedőknél (PH). Ahogyan 
csontritkulásos embernek sokkal könnyebben lehet törése és még nehe
zebben is gyógyul, valahogy úgy sokkal kevésbé bírja az a személy a na
gyobb terheléseket, akinek az ösztönbázisa ritkult, egyszerűen ilyennel 
„van eleresztve” az életbe. Kíméletre és segítségre szorulna, de amikor 
gyengeségének jelei kiütköznek, inkább ítélkezést és kemény felszólítá
sokat kap.

Szekundér jelenség
Pszichológusok hangsúlyozzák: az alkoholizmus másodlagos jelen

ség. Tünet. „Fal” . Elhárítási magatartásforma. Pótcselekvés. Ami mö
götte van, az jellemző rá. Levendel és Mezei az elviselhetetlenség tünet-
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együtteséről beszélnek, mint ami a multiplex traumatizáltság mellett 
legjellemzőbb az alkoholistára. „A  lét feladatai megoldhatatlanok és ez 
az élmény elviselhetetlen.” (LM 168kk). Ha egy alkoholistát — vagy akár 
„normál-iszákost” — meg akarunk érteni, kétféle típusú kérdés szem
pontjából közelíthetjük meg: 1. M i ellen iszik? Mit szeretne elfelejteni, 
„kiöblíteni” magából? (Esetleg inkább: kit?) Ez a kérdéscsoport jobbára 
múlt-vonatkozású. 2. M i helyett iszik? Mit tenne, ha nem lenne alkohol- 
beteg Mire érezné akkor képesnek magát s lenne is képes rá? Milyen 
feladatok elől szopja le magát egy csecsemő felelősségmentes bodogsá- 
gában? K i szeretne lenni ahelyett, aki valójában? E kérdéscsoport több
nyire jelen- és jövő-vonatkozású.

Az alkoholizálás hátterében életsorstól és egyéniségtől függően igen 
sok ok állhat, esetenként különböző hierarchiában. A  mikroszociális-csa- 
ládi tényező óriási jelentőségét láttuk. Ezen belül, vagy túlmenően a kö
vetkező lehetséges okokat említjük meg, a teljesség igénye nélkül.

Rossz feszültség-tűrés. Ha valami „gáz” van, gyorsan lelépni, s nem 
ér a nevem. Megfutamodni, kerül, amibe kerül.

önállóság-fitogtatás. Valódi célja egy tényleges függőségnek (pl. 
anyához kötöttségnek) a tagadása. Túlkompenzálás — minél tüntetőbb, 
annál gyanúsabb.

„Alkoholisták kiindulási személyiségének elemzésekor igen sokszor 
bizonyíthatóak elkényeztetési károsodások, melyek egészen a korai gyer
mekkorba nyúlnak vissza.” (SCH 74). Amilyen olcsó megoldásokat ka
pott tálcán gyerekkorában, olyanokat óhajtana mindhalálig. Ezek helyett 
jön aztán a pohár. ^

Kisebbrendűségi érzés, testi rendellenesség, alacsonyabb kereset, 
vagy beosztás miatt, de szinte bármi egyéb okán is. Adler ennek a komp
lexusnak szentelte életművét. (OA)

öszintétlen miliő. Dogmatikus merevség, kifogástalan szövegek — 
csak a meggyőző életvalóság, a hitelesség hiányzik belőlük. Ebből tör ki 
az alkoholista — a semmibe.

Veszteség-élmény, melyen képtelen túltenni magát. Személy, anyagi 
érték, presztízs, úgyszólván akármi lehet a szubjektíve okvetlen nagy 
veszteség tárgya. Legfélelmetesebb a lét értelmének elvesztése.

Inszufficiencia- (elégtelenség-) érzés. Leszédül a magas polcról, 
amelyre került, de amelyre nem való.

Továbbá: lemondottsági érzés, túlzott zárkózottság, túlzott extraver
zió (mögötte lapító felületesség miatt), érzelmi kielégítétlenség, szexuá
lis rendellenességek, egyedüllét, egysíkú életstílus, kudarc-élmények, túl 
sok siker, kapcsolat-szegénység, szorongásos, vagy depressziós hajlam, 
kibontakozni nem tudás, meg nem értettségi, mellőztetési érzés. stb. 
(V. ö. GY 105kk). Vigyázat: ezek csak lehetséges „okok” — az alkoholi
zálás ezekre adott abnormális válasz. A  lényeg inkább az, hogy a több
szörös sérült személyiség szinte szükségképpen beleütközik, előbb, vagy 
utóbb, olyan „okokba”, amelyek kiváltják belőle a kóros reagálást, legyen 
az alkoholizmus, vagy más egyéb. (Ha egy tengely öntési hibával kerül 
ki a gyárból, szinte mindegy, hányadik méternél fut rá a törést okozó 
döccenőre.)

M it tehetünk?
A  közvetlen lebeszélés inkább csak a lejtő elején lehet hatásos. Ké

sőbb sokkal könnyebben okozza a bűnösség-érzés fokozódását, ami ellen 
persze még többet kell inni. Megvetés, vagy dörgedelem így fordul visz- 
szájára.
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A megelőzés a legfontosabb. Amennyire tehetjük, igyekezzünk befo
lyásolni a helyi ivásnormát, legalább a felelősség ébresztgetésével. Tár
sadalmunkkal, népünk vezetőivel együtt hordozzuk a segítés terhét, 
ahogy csak tehetjük. Tudatosítanunk kell, hogy a felnőttek magatartásá
tól milyen sok függ. Általános megelőzésnek legjobb a pozitív életesz
mény. Óriási dolog hitelesen képviselni a diakóniai életformát.

Az alkoholistának szakellátás kell, feltétlenül, hiszen súlyos beteg — 
de olyan személyek is, akik strapabíró szeretettel és lehetőleg minél jobb 
tárgyi tájékozottsággal segítenek neki otthon.

Az iszákosnak javított miliőt kellene felírni receptre, ha lehetne 
Mert mi a kilátása, ha őt „kutyából nem lesz szalonna” alapon már le
írták? Rejtett, tudattalan okból is kezelheti őt úgy a környezete — főleg 
felesége —, hogy megmaradjon fekete báránynak, aki fölött gyámkodni 
kell, int Brocher (BS 121). Hasonlóképpen lehet lehúzó vagy segítő erő 
a munkatársi kollektíva. (Szaktanács sokszor nélkülözhetetlen.)

A  gyülekezet is segítő közöség legyen és ne ítélkező népgyűlés, 
ahonnan vitriolos pillantásokkal néznék ki a falurosszát, ha netalán be
tévedne közéjük: Mit keres ez itt?! Jézus társasága kell az elesetteknek, 
nem a farizeusoké. Emberek kellenek, felállni segítők, társak, akik job
bak a cimboráknál. Volt olyan iszákos, aki úgy állt talpra, hogy egy ked
ves társaság beszervezte, s ha inni akartak, kólával poharaztak, és kedély- 
lyel!

A  családapa koccintott a vendégekkel és kiürítette a pohárkát. Kis
lánya — alig 4 éves — aggodalmasan közbesipított: „Apa, ne igyál, mert 
berúgsz!” Mire az atya önérzetesen: „Kislányom, apukád még sose volt 
részeg, és ha Isten megsegíti, nem is lesz.” A  gyerek azonban legfrissebb 
aggályát imigyen kiáltotta a társaság közepébe: „De keresztapát nem se
gíti!”

Egy diakóniai szerv évi beszámolójának ezt a címet adta: „Istennek 
nincs más keze, csak a tied.” Az. orvos maga is gyógyszer — mondta a 
híres dr. Bálint Mihály. Luther nyomán („ein Christ ist ein köstlicher 
Schatz” ) nyugodtan mondhatjuk: a keresztyén ember maga is gyógyszer, 
amennyiben Krisztus-hordozó. Alkoholos nyomorúság enyhítésére is. Vál
lalhatjuk,

Mert a diakóniai életforma munkaterápiának is kitűnő.

Dr. Bodrog Miklós
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A soproni evangélikus gyülekezet 
könyvtára

A soproni evangélikus gyülekezet könyvtára egyházunk egyik legré
gibb és legértékesebb gyűjteménye. Keletkezésére vonatkozóan egy igen 
érdekes adat van a birtokunkban. A  könyvtár állandó kiállításán is lát
ható az a fényképmásolat a bajorországi kis város, Rothenburg ob dér 
Tauber, számadáskönyvének egyik lapjáról, amelyik arról tanúskodik, 
hogy a város 1666. júl. 9-én tíz rajnai tallért gyűjtött az újonnan felál
lítandó soproni evangélikus könyvtár számára. Minden bizonnyal igaza 
van azonban Payr Sándornak, aki „A  soproni evangélikus egyházközség 
története” c. könyvében (409. -lap) ezt ír ja : „Egyházi és iskolai könyv- 
gyűjteménye Sopronnak már korábban is volt, de most nagyobbszerű 
könyvtárra gondoltak.” Erre mutat az előbb említett számadásnak az a 
megjegyzése is, hogy az adomány „az újonnan felállítandó” könyvtárnak 
szól.

Vessük fel mindjárt a kérdést: Hogyan szerzett tudomást ez a tá
voli kis város a soproni könyvtár létezéséről? — Payr Sándor szerint a 
soproniak külföldön is gyűjtöttek segélyt „nagyobbszerű” könyvtáruk 
felállításához. — De miért gondoltak Rothenburg városára? — Bizonyára 
azért, mert a soproni evangélikus gyülekezet szervező papja, az alsó
ausztriai származású Gerengel Simon Rothenburgban is volt lelkész ki
lenc évig. Igaz, éppen száz évvel korábban (1556—64), de úgy látszik, hogy 
a rothenburgiak még száz év múltán is szívesen gondoltak egykori pap
jukra. Adományuk feltehetően erről is tanúskodik.

Az 1660-as években tehát megindult az újonnan felállítandó könyv
tár szervezésének a munkája. Ez a munka főképpen két ember nevéhez 
fűződik. Az egyik Zuana Péter Menyhért (Melchior) polgármester, aki 
kétszer is volt Sopron polgármestere (1650—54 és 1657—65),2, a másik 
Láng Mátyás lelkész. Mindkettőjük arcképét megfesttette a gyülekezet, 
és „elhelyezte a díszes könyvtárszobában.”3. Ezek az olajfestmények ma 
is láthatók a könyvtár állandó kiállításán. Zuana polgármester portréján 
— aki 1666-ban meghalt — nagy arany betűkkel ez olvasható: INCHOA- 
BAT (elkezdette), Láng Mátyás portréján pedig ez: AM PLIFICABAT bő
vítette).

Lehet, hogy Zuana polgármester a városi tanács élén inkább csak az 
anyagi és erkölcsi tekintélyt biztosította a könyvtár felállításához, hiszen 
Gamauf Teofil, a soproni gyülekezet egyik híres papja és történetírója 
már 1830 körül azt állapítja meg, hogy tulajdonképpen „egyáltalán sem
mi bizonyosat nem tudunk Zuana „érdemei”-ről.4 A  könyvállomány vizs
gálatából mindenesetre Láng Mátyás lelkész céltudatos gyűjtő munkája 
bontakozik ki.

Hadd szóljak ezért néhány szót Láng Mátyásról, Sopronban született 
1622-ben.5 Az itteni gimnázium elvégzése után 1 évig a boroszlói gimná
ziumban, majd 5 évig a wittenbergi egyetemen tanult. Ott szentelték lel
késszé, és meghívták a vártemplom 4. diakónusi állására. Innen hívta 
vissza a soproni városi tanács, és azonnal prímáriussá, első lelkésszé vá
lasztották. 1650. jún. 24-én tartotta beköszöntő beszédét a Szent Mihály 
templomban. Sopronban is maradt 1682-ben bekövetkezett haláláig. 1674- 
től, a templomok elvételétől Eggenberg hercegnő6 udvari papja, de azért 
ekkor is végez szolgálatokat az egész gyülekezet számára, mint azt az 
anyakönyvi bejegyzések is tanúsítják. — Láng Mátyás Sopronban mind-
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járt belekerült az oda nemrégiben beszivárgott és betelepedett jezsuiták 
támadásainak tüzébe. Pázmány követelésére ugyanis 1636-ban a sopro
niak tiltakozása ellenére megalakult Sopronban a jezsuita kollégium 
(iskola), és megindult és egyre erősödött az ellenreformáció. Jodocus 
Kedd bécsi jezsuita „Religionsspiegel” c. munkájában 12 kérdést intézett 
az evangélikus lelkészekhez. Láng 1652-ben Lipcsében megjelent „Zwölff 
Schlussreden auf den Religionsspiegel. . . ” c. munkájában válaszolt — 
könyvtárunkban is megtalálható — és megindult közöttük a vita.

A  jezsuiták maguk mögött tudhatták az egyházi és világi hatalmat, 
de az evangélikusoknak, és az első vonalban harcoló lelkipásztoroknak is, 
csak a szellem fegyverei állhatták rendelkezésükre. Éppen azért, hogy a 
támadások ellen és az agresszív rekatolizáló törekvések ellen minél job
ban felvértezze önmagát és lelkésztársait, valamint a gyülekezetét, éppen 
ezért igyekezett Láng Mátyás egy olyan könyvtár megteremtésére, ame
lyik megfelelő szellemi' alapot tud biztosítani. Elgondolásának megvaló
sításában szinte bámulatra méltó szervezési készségről tett tanúságot. 
Meglepő, hogy hogyan tudott embereket mozgósítani, hogy adományuk
kal járuljanak hozzá a könyvtár fejlesztéséhez. Hadd említsek néhányat 
az adományozók közül.

Minden bizonnyal első helyen kell említenem a jómódú soproni pol
gár, Lichtenauer Lukács özvegyének, Innerkaider Katalinnak adomá
nyát. Ö 1663-ban kelt végrendeletében 500 aranyat hagyott a könyvtár 
számára azzal a meghagyással, hogy abból a „Concilia” (Zsinatok) c. 37 
kötetes művet vegyék meg.7 Ezt a hatalmas művet 1644-ben adták ki Pá
rizsban. Ismerteti a zsinatokat egészen az 1596. évi Aquileia-i zsinatig, le
írja a pápák rövid életrajzát V ili. Orbán (Urbánus) pápáig, 1625-ig, vala
mint latin- és görögnyelvű eredeti szövegben tartalmazza a zsinati hatá
rozatokat. Érdekes, hogy nem az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 
15. fejezetében leírt úgynevezett apostoli konventet jelöli meg első zsi
natként, hanem azt az összejövetelt, amikor a tanítványok mennybeme
netel napján az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe és összegyü
lekeztek Márk anyja, Mária házában. (Ap. csel. 1, 1.) Ezt a 37 kötetből 
álló művet és az 1666-ban megjelent 38. kötetet is Láng Mátyás hozatta 
meg császári udvari könyvárus barátjának, Praun Sebestyénnek közve
títésével. A  mű a gyülekezet levéltárában található számlák tanúsága 
szerint „in rudi matéria” , vagyis be nem kötött állapotban 285 Ft és 42 
krajcárba került. A  szállítás költségei 21 gulden és 12 krajcárt tették ki. 
A  köteteket Láng Mátyás köttette be Sopronban Pirner Adóm és Kohl 
Johannes könyvkötőmesterekkel. Az ő számláik is megvannak. Köteten
ként 4 Ft-ot számítottak. Az 1—19. kötet Pirner munkája, a 20—38. köte
tek Kohl-é. Mindenesetre az utóbbiakon ott található a K  betű. Érdekes, 
hogy a mű 6. és 7. kötete, valamint a 37. és 38. kötete egybe van kötve, 
így mindegyik mester 18 kötést készített és az egész mű 36 kötetbe köt
ve található. A  köteteken egyébként nem látszik, hogy melyik mester 
munkája. Mindegyik egyformán művészi. A  fatáblákra feszített disznó
bőr belenyomott szalag- és pecsétmintákkal van gazdagon díszítve. A  táb
lákon fekete számjegyekkel az év: 1667. A  sarkokon rézveretű sarokvé
dők egy-egy önmagukból domborított félgömbbel, amelyek még külön 
is védik az egyes köteteket.

Láng Mátyás felesége, Paumgartner Rosina 1669. okt. 17-én meghalt, 
Ő 30 forintot hagyományozott a könyvtár számára. Ebből — eddigi is
mereteim szerint — 9 művet vettek 10 kötetben."

Ugyanebben az évben halt meg a város köztiszteletben álló főkapi
tánya, Endresz János, özvegye — talán még ugyanebben az esztendőben
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— két művet vásárol „a Szt. Mihály Múzeum” számára. (így hívták ak
kor a könyvtárat.) Az egyik, Janus Bibliai konkordanciája, Frankfurt, 
1650., 6 Ft 15 krajcárba, a másik, Kempis: Opera omnia, Bécs, 1660., 2 Ft 
15 krajcárba került.

Rajtuk kívül még mások is vásároltak könyveket bizonyára Láng 
Mátyás javaslata szerint, illetőleg adományokat adtak, amelyekből Láng 
vásárolt könyveket a könyvtár számára.

Az adakozók között feltétlenül meg kell említeni a soproni bélyeg
mestert, Szuaty Mihályt is, aki 1672-ben vásárolt több könyvet a könyv
tár számára. A  mi könyvtárunkban kettő van belőlük. Egyik Pellicanus 
Zürichben 1533—39 között megjelent 7 kötetes bibliai kommentárja 5 
pompás kötetbe kötve, a másik egy újtestamentumi kommentár (Marlo- 
ratus) Géniből, 1564-ből.

Payr Sándor úgy tudja, hogy Zuana polgármester is a könyvtárra 
hagyta tekintélyes könyvgyűjteményét. Én eddig sajnos még nem talál
tam az ő possessorbejegyzésével ellátott könyvet. Annál több Láng be
jegyzésével ellátott könyv található. Eddig 38-ról tudok. Tudjuk azt is, 
hogy Láng tekintélyes könyvgyűjteményét halála után a gyülekezet 400 
császári aranyért vásárolta meg a könyvtár számára.'

Az „újonnan felállított” könyvtárat, amelynek szervezéséhez és bő
vítéséhez Láng Mátyás olyan nagy céltudatossággal és agilitással látott, 
a Szent Mihály templom tornyában levő úgynevezett felső sekrestyében 
helyezték el. Itt a gyülekezeti levéltárban található nyugták bizonysága 
szerint (a nyugták szept. 27. és dec. 7. keletűek) 1667-ben ablakot vágtak 
és üvegeztek.

Nem sokáig maradhatott azonban itt az egyre gyarapodó gyűjte
mény, mert 1674 februárjában a Szent Mihály templomot is vissza kel
lett adni a katolikusoknak.'^ Úgy látszik, hogy a könyveket Láng Má
tyás, illetőleg a gyülekezet, még időben biztos helyre szállította. Az 1674. 
febr. 23-i császári rendeletet követő szomorú eseményekről, valamint az 
1675—77. évek történetéről egykorú feljegyzés is található könyvtárunk
ban abban a Bibliában, amelyet a három soproni lelkész: Láng Mátyás, 
Barth János Konrád és Sowitsch Kristóf 1678. febr. 5-én ajándékozott a 
hivatalától megváló templomatyának, Sowitsch Ábrahámnak.1'1 A  levél
tárban található I. Lipót császár (1657—1705) aláírásával és pecsétjével a 
templomok és minden gyülekezeti vagyon visszaadását elrendelő eredeti 
oklevél, amelynek szomorú komikumát az adja, hogy magáért az okle
vélért még külön 300 forintot kellett fizetnie a gyülekezetnek, vagyis száz 
tehén árát.12

Nem tudjuk, hogy hol volt a könyvgyűjtemény a templomok elvéte
lét követő években, és főképpen, hogy hogyan menekült meg az 1676-os 
nagy tűzvészből. Azt tudjuk, hogy a gyülekezet előbb magánházaknál 
gyülekezett össze — Lackner Kristóf egykori polgármester házában, ame
lyet halála után a város vett meg és katonai parancsnokok lakásául is 
szolgált (innen az elnevezés: tábornok-ház)13 és Eggenberg hercegnő há
zában —, de már márc. 5-én kibérelték, majd két év múlva örök áron 
meg is vásároltak Schubert János és Kramapfel Pál soproni polgárok há
zát.1,5 Ezek a házak a mai Templom u. 10. és 12. sz. épületek között áll
tak, körülbelül a templomtorony helyén. A  házak udvarát befedve ott fá
ból szükségtemplomot építettek olyan sietséggel, hogy 1674. máj. 13-án, 
pünkösd vasárnapján már ott tartották az istentiszteletet.15 1676. nov. 28- 
án, ádvent 1. vasárnapja előtti szombaton az egész belvárossal együtt ez 
a fából készült evangélikus imaház is leégett. Erről a szomorú esemény
ről is van egykorú feljegyzés könyvtárunkban. Az La 29 jelzetű Bibliá-
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ban — amelyet egyébként özv. Löwwné Zsuzsanna asszony ajándékozott 
korábban a soproni gyülekezetnek — olvashatjuk, hogy az egyházfi, 
Pichler András mentette ki a tűzből. A  Biblia 207—220. lapjai valóban 
megpörkölődtek, illetőleg megégtek. (A Biblia egy 1610-i wittenbergi ki
adású Luther-biblia. Folio nagyság, bőrkötésben.)

Haubner Máté szuperintendens Sopronból 1861. szept. 22—28-ig tar
tott kanonika vizitációjának jegyzőkönyvében olvasható — minden bi
zonnyal az akkori könyvtáros, Müllner Mátyás líceumi és teológiai aka
démiai professzor és igazgató jelentésében, hogy a Konvent már 1708- 
ban külön helyiséget rendezett be a papiakon a könyvtár számára. Fel
ügyelője az idősebbik lelkész volt. A  templom építésekor — 1782—83 — 
a könyveket fel kellett vinni a padlásra, mert a könyvtárhelyiségben, és 
a könyvtáros-lelkésznek, Torkos Józsefnek16 a lakásán tartották az isten
tiszteleteket. A  templomépítés befejeztével Garnauf Sámuel)17 rakta ismét 
helyére a könyveket. Amikor a líceum új épülete elkészült, 1825. dec. 
26-i konventhatározattal a gyülekezeti könyvtárat is áttelepítették a lí
ceum épületébe, és annak könyvtárával együtt kezelték. Az első közös 
könyvtáros Hetyésy László líveumi tanér volt.18 Ettől kezdve mindig a 
konvent által kinevezett líceumi professzor volt a könyvtáros. Munkája 
fejében a líceum épületében ingyen lakást kapott. A  könyvállomány ak
kor 10 750 kötetet tett ki. Haubner említett vizitációja idején 18 000, 1938- 
ban pedig 27 916 kötetet.

Az 1950-es év hozott megint jelentős változást a könyvtár történeté
ben. A  líceum államosításakor a régi gyülekezeti könyvtárat ismét levá
lasztották, és annak könyvanyagát, illetőleg a teológiai tárgyú műveket 
visszaadták az egyháznak. Bár a Líceum utódjának, a Berzsenyi Gim
náziumnak könyvtárában is maradtak a régi gyülekezeti könyvtárba tar
tozó könyvek, azért a leválasztásnál és a könyvállománynak az egyház 
tulajdonába való visszaadásánál Pröhle Jenő akkori líceumi igazgató és 
könyvtáros olyan szaktudásról és egyházszeretetről tett bizonyságot, hogy 
azt ezen a helyen sem szabad említés nélkül hagyni. Mivel a Líceum 
fenntartója akkoriban a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület volt, a 
visszakerülő könyvek megőrzéséről és kezeléséről az egyházkerületnek 
kellett gondoskodnia. Az egyházkerületi közgyűlés a könyvek őrzésével 
és kezelésével a soproni evangélikus gyülekezetét bízta meg. Így kerül
tek azok vissza eredeti tulajdonosukhoz. — Jól emlékszem, és naplófel
jegyzéseim is igazolják, hogy Kiss János és Sümeghy József hitoktató 
társaimmal együtt Hordtuk be a mintegy 6000 kötetet egy platós kocsiról 
a Templom u. 10. sz. épület egyik földszinti szobájába. Egy ideig ott is 
maradtak ömlesztett állapotban. Bevallom, akkor bizony én is nagyrészt 
csupán poros, régi könyveket láttam bennük.

Nem akarom most elmondani ezeknek a könyveknek majdnem 25 
évi pusztai vándorlását, csak annyit említek meg, hogy voltak azok a pap
iak egyik helyiségében — itt mindenesetre állványokon — a templom 
sekrestyéjében, karzatán, toronyszobájában, míg végül 1972. februárjá
ban mostani helyükre kerültek. A  könyvtár eme „legújabbkori” történe
tének igen érdekes fejezetei azok, amelyek arról beszélnek, hogy hogyan 
sikerült végre biztosítani azt a két helyiséget, amelyikben ma a könyvtár 
van, hogy mennyi áldozatot hozott érte a gyülekezet, hogy mennyit szor
goskodtak önkéntes munkások, élükön a gyülekezet már nem is egészen 
fiatal igazgató lelkészével, Rusznyák Ferenccel. Megint beleépült az 
„újonnan felállított” könyvtárba külföldi hittestvérek igen jelentős anya
gi támogatása. A  szükségessé vált födémcserét és a vele kapcsolatos mun
kálatokat külföldi segélyből fedezhette a gyülekezet. Meghozta a könyv-
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tárért a gyülekezet is a maga anyagi áldozatát is. A  jelentős anyagi ál
dozatok mellett sem szabad azonban említés nélkül hagyni azt. hogy buz
gó gyülekezeti tagok, fiatalok és idősebbek egyaránt sok önkéntes mun
kával járultak hozzá ahhoz, hogy ez a rendkívül értékes könyvanyag vég
re ismét méltó elhelyezést nyerjen. Feltétlenül meg kell említenem azt 
is, hogy a könyvtári helyiséget a Művelődésügyi Minisztérium közbenjá
rására sikerült visszakapnia a gyülekezetnek, továbbá azt, hogy az álla
mi támogatást azóta is rendszeresen tapasztalja a könyvtár. Eddig már 
4 kötetet restauráltak az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor-labo
ratóriumában, közöttük 1395-ből való kódexünket, a Veronai Bibliát. A  
restaurálás tetemes költségeit pedig államunk viselte. Ezt mi nem tart
juk magától értetődőnek, hanem illetékes állami szervek jóindulatát lát
juk benne, és nyilvánvaló jelét annak, hogy államunk valóban megbecsü
li az egyházi könyvtárakat, és értékeli és támogatja a bennük folyó mun
kát.

Mielőtt néhány szót szólnék a könyvállományról, hadd említsem 
meg, hogy a régebbi könyvekben mindben megtalálható a gyülekezeti 
könyvtár régi pecsétje. Ezt a pecsétet — úgy tűnik — kezdettől fogva 
használták körülbelül az 1740-es évekig. Az ez után a könyvtárba került 
könyvekben már nem található. Mikor tűnt el és hogyan, nem tudjuk. 
A pecsét maga egy érdekes, barokkos öszetett betű. Feloldása a líceumi 
könyvtár egyik könyvének19 kézírásos bejegyzésében van. A  bejegyzés a 
következő: „Bibliathecae Collegii Evangelici Augustanae Confessionis 
Soproniensis off ért Georgius Hrabovszky Eccl. Kis Somlyó. VDM. 28. 
Aug. 1798.” A  pecsétben valóban felfedezhetők ezek a kezdőbetűk. E sze
rint a könyvtár a soproni ágostai hitvallású evangélikus (papi) kollégium 
könyvtára volt.

Már említettem, hogy kereken 6000 kötetet tartunk nyilván. A  líceum 
könyvtáráról 1896-ban készült egy nyomtatott könyvjegyzék, majd 1907- 
ben megjelent ennek pótfüzete. Ezek képezik a tájékozódás alapját a mi 
könyvtárunkban is. Ez a két könyvjegyzék a teológiai tárgyú műveket 
6 csoportba sorolja:

La jelzettel Bibliák,
Lb jelzettel Bibliai tudományok (főként kommentárok),
Le jelzettel Történeti teológia,
Ld jelzettel Rendszeres teológia,
Le jelzettel Gyakorlati teológia,
L f jelzettel Teológiai encyklopedia, vegyes munkák és folyóiratok.
(Ezen kívül van U jelzettel az ún. Glosius-könyvtár megmaradt néhány 
kötete.)

Háromszáznál több Bibliánk van.
Legrégibb közülük az úgynevezett Veronai Biblia. Ezt 1395-ben má

solta Veronában egy Benes nevű ferences szerzetes. Befejezte Parwiny 
Mátyás ugyanott. A  hatalmas kötet kiállítása is nagyon szép. Mélynyomá
sú mintákkal gazdagon díszített bőrkötésű fatáblák tartják össze a kó
dexet, amelyik kecskebőr lapokból áll. Az írása olyan, hogy szinte nyom
tatni sem lehet különbet. Külön meg kell említenem a festett iniciálé
kat, amelyek mindig emberalakot ábrázolnak. Méghozzá nem olyat, ami
lyen az iniciátornak éppen eszébe jutott, hanem mindig olyat, hogy az 
valamiképpen összefüggésben van az utána következő szöveggel. Csak 
egyet hadd említsek: A  Krónikák I. könyve 21. fejezete felett a revideált 
Károli-féle fordításban ezt olvassuk: „Dávid népszámlálásának büntetése
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döghalál.” Mindannyian ismerjük ezt a történetet. Nos, a Veronai Bib
liában ennek a fejezetnek az elején egy bohócsipkás alakot ábrázol az 
iniciálé. A  balga Dávidot.

Ezen a teljes kódexen kívül több kódextöredék is található könyv
társunkban. Vannak továbbá részben igen jelentős kéziratok (32 db), van 
27 incunabalum, vagyis ősnyomtatvány 1500 előttről, míg az 1500—1600 
között megjelent, ún. antiua-k száma több, mint 600.

Az ősnyomtatványok közé tartozik az úgynevezett Koburger-Biblia 
is. Ezt — mint a mű végén található kolofonban maga is elmondja — 
1483-ban Nürnbergben nyomatta Koburger Antonius könyvnyomtató 
mester. Tehát éppen Luther Márton születésének évében. Könyvtárunk
ban 2 kötetbe kötve található, de‘ a második kötetben folytatódik az első 
számozása. (Megvolt egy kötetben is, de ez a példány elveszett.) Kézi fes
tésű fametszeteket találunk benne. Ezeknek kliséit egy bizonyos Quendel 
családtól vásárolta Koburger. Ez a Quendel család később Serpiliusra 
változtatta nevét. Leszármazottai közül való Serpilius Christian (szül. 
Sopron, 1672, megh. 1714.), és testvére, Serpilius Sámuel (sz. Sopron, 1677, 
megh. 1749.) Mindkettő soproni lelkész.20

Megvan könyvtárunkban Emser Jeromos híres Űjtestámentum for
dítása 1529-ből (Köln), amelyben a fordító „kijavítja” a „lutheri eretnek
séget” .

Van Erasmus-fordította Űjtestámentum 1521-ből.
Luther „kisebb iratai” között egy colligatumban21 található Péter két 

levelének és Júdás levelének német fordítása. Ezek Luther „September- 
bibel”-ének utánnyomása 1522-ből.

A  magyar fordítások közül megemlítem Szenei Molnár Albert gon
dozásában Hanauban 1606-ban kiadott Károli-Bibliát,

Káldy György jezsuita szerzetes fordítósát (Bécs, 1626.),
Torkos András Űjtestámentum fordítását (Wittenberg, 1736.), vala

mint a
Laubánban kiadott Űjtestámentumot 1754-ből.
Arra pedig, hogy á második világháború milyen pusztítást vitt végbe 

könyvtárunkban is, csak egyetlen szomorú adatot említek: A  líceum 
páncélszekrényében őrizték többek között Károli Gáspár 1590-es „Vizso- 
nyi Bibliáját” . Bennégett.

A  Bibliák után Luther műveit kell említenem. Nagy számban van
nak könyvtárunkban. Megvan Luther összes műveinek wittenbergi latin 
kiadása 1545-től 7 kötetben, 
wittenbergi német kiadása 1567-től 12 kötetben, 
jénai latin kiadása 1564-től 4 kötetben, 
jénai német kiadósa 1564-től 9 kötetben.

Ezen kívül az 1896-ban összeállított könyvtárjegyzékben találunk 
egy ilyen címet: „Luther M. Kleinere Schriften 20 kötet.” Ebben a 20 
kötetben Karner Károly professzor nagyon sok korai, vagy éppen első 
nyomtatásban megjelent Luther művet tudott azonosítani, összesen 114 
címet, több, mint 200 példányt.22 Közöttük nem egy unikum. Ebből is 
látszik, hogy könyvtárunk Luther művekben különösen is gazdag.

Külön kellene szólnom a reformáció és ellenreformáció magyaror
szági és főleg magyarnyelvű irodalmáról. Ács Mihály könyveiről, Bor
nemissza Péter prédikációiról, vagy éppen Pázmány Péter Kalauzáról, de 
éppen csak megemlítem, hogy az 1711 előtti, úgynevezett Régi Magyar 
Könyvek sajnos elég kis számban vannak meg könyvtárunkban. Ötvenet 
tartunk nyilván. Annál nagyobb becsbe tartjuk őket.

6 80



Hadd fejezzem be ezt a vázlatos ismertetést azzal, hogy néhány szót 
szólok még a könyvtár egyik kötetének „legújabbkori” történetéről.

Fox János Londonban 1587-ben kiadott kommentárja: „Meditationes 
in Apocalypsin” nem tartozik a jelentősebb művek közé. Kötése azonban 
nagyon szép. Igazi mestermunka. Amikor könyvtárunkban járt dr. Borsa 
Gedeon professzor, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos főmun
katársa, és megmutattuk a kötetet, azonnal megállapította, hogy a kötés- 
Manlius János nyomdász és könyvkötőmester munkája. Manlius 1582- 
ben jött Magyarországra Krajna fővárosából, a mai Ljubjanából a Bat
thyányiak birtokára, Németújvárra, ahol főleg Beythe Istvánnak, a Bat
thyányiak udvari lelkészének munkáit nyomtatta ki.23 Az említett könyv 
címlapján is ott található Batthyány Balthazar, illetőleg Batthyány Ádám 
possessorbejegyzése 1629-ből. Borsa Gedeon tudta, hogy Manlius a könyv
kötéshez korábbi nyomtatványainak megmaradt íveit használta fel. El
kérte tehát a szóbanforgó művet, és beleegyezésünkkel az OSZK restau
rátor-laboratóriumában a kötést felbontották. Belőle valóban Manlius egy 
régebbi nyomtatványának lapjai kerültek elő. Méghozzá nem is akármi
lyen nyomtatványé. Egy soproni orvos, Frankovith Gergely 1585-ben 
nyomtatott könyvének néhány lapja. Köztük a címlap! A  mű címe: 
„Hasznos és fölötte ziksegős könyv, amelyben sok rendbéli betegségek el
len való orvosságok vannak.” Ez az első magyar orvosi könyv! Eddig 
csak az 1588-ból való 2. kiadása volt ismeretes, meg néhány töredék az
1. kiadásból. Most előkerült az 1. kiadás teljes címlapja és még néhány 
ív.

A  mi feladatunk nyilván nem az, hogy az ilyen szenzációs felfede
zéseken felbuzdulva mi is hozzáfogjunk régi könyveink kötésének fel
bontásához, hanem az, hogy igyekezzünk könyveinket minél jobban meg
ismerni és megismertetni. Ilyen értelemben folyik feltáró és kutató mun
ka a soproni evangélikus gyülekezet régi, értékekben valóban gazdag 
könyvtárában is, hogy az minél jobban szolgálhassa a gondolkodó, isme
reteit gyarapítani akaró EMBER-t. Egyházunkban, hazánkban, sőt az 
egész világon.

Gosztola László

JEGYZETEK
1.......zu dér neu aufrichtenden Evangelischen Bibliothek zu Oedenburg in Un-

garn.”
2. lic. Dr. Karner Károly: Eine evangelische Kirchenbibliothek aus dér Zeit dér 

Gegenreformation. Megjelent: Jahrbuch dér Gesellschaft lür die Geschichte 
des Protestantismus in österreich. 1975.

3. Payr Sándor: A  soproni evangélikus egyházközség története. 1. k. 409. lap. — 
Payr tud I. Lipót császár képéről is. Ez ma már nincs meg.

4. Gamauf Teofil született Kőszegen, 1772. jan. 12. Lelkész Sopronban 1803. okt. 
16—1841. Lásd: Hrabovszky György: Presbyterologia, azaz a dunántúli evang. 
aug. conf. superintendentia prédikátorai. 1806. 79—80. lpk. — Payr i. m. V. lap. 
A  soproni gyülekezet levéltárában van Gamauí kézirata: Ausführliche Geschich
te dér ev. Kirche Oedenburgs 5. folio kötetben. Jelzete: Gyapai-féle csomójegy
zék: 232. sz. (Gyapai Gábor: A  Soproni Evangélikus Gyülekezet Levéltárának 
katalógusa. 1958. Kézirat.) — Gamauf II. k. 488. lapon ír a könyvtárról, illető
leg alapítójáról, Zuana Péterről,

5. Gamauf i. m. 567 kk lpk
6. Payr i. m. 588. lap
7. A  végrendelet 1663. febr. 20-án kelt, így ez az eddig ism ert legkorábbi okirat, 

am elyik  a sopron i evangélikus gyü lekezet könyvtárát említi. Található a,soproni 
városi levéltárban. Lad. L. Testamenta. Fasc. 2. Nr 72.
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8. Ennyiben találtam a bejegyzést: ,,I. N. J. Ex triginta florenis ad augendam 
Bibliothecam Evangelicae Semproniensium Ecclesiae a ROSINA, CAROLI PA- 
UMGARTNERI Filia, Matthiae Langii Conjuge, A. Xr. CIO IO C LXIX. d. 
XVII. (1669) Mens. Octobr. denata, Testamento solenni legatis, etiam praesens 
hic liber comparatus est Sempronii.”

9. Ltár 442. II. 11. (1683. máre. 4.) „Bestátigung über den Ankauí des seligen
M. Math Langens Bibliothek für dér Kirchenkonvent um 400 f.”

10. A történeti hűség kedvéért azt írom: visszaadni, de a történeti hűség azt is 
megköveteli, hogy emlékeztessek: a város lakosságának túlnyomó többsége a 
reformáció hívének vallotta magát, és a templomok „visszaadása” császári pa
rancsra, történt, és az erőszaknak engedve, míg „elvételük” úgy, hogy a város 
lakosságának nagyrésze, közöttük több római katolikus pap és szerzetes, a re
formáció hivévé, evangélikussá lett.

11. A Biblia jelzete: Ltár 232a. I. 27a. (Gyapai: 205). Ulber Mátyás konventi jegyző 
1875-ben elkészített levéltár-regiszterének megjegyzése szerint: „Geschenk des
H. Superintendenten Alexander Karsay.” A  folio nagyságú Bibliát 1662-ben Nüm- 
bergben adta ki Endtem. — Payr i. m. 472. lapon idézi Müllner Mátyás: A
soproni főtanoda története c. munkáját (46. 1.): ,,A biblia . . . Szigethy Dániel 

malomsoki lelkész tulajdona volt.”  — Láng Mátyás 1650—82, Barth János 
1665—92, Sowitsch Kristóf 1651—92-ig volt lelkész Sopronban.

12. Payr i. m. 441. lap
13. Payr i. m. 447. lap
14. Payr i. m. 448. lap; Gamauf II. k. 383 kk lpk
15. A soproni gyülekezet házassági anyakönyve III. kötet 165. lapjának bejegyzé

se szerint „Prima copulatio in aede nova peracta a MB (Barth) Fér. III. Pen- 
tecostis”  volt, vagyis az első esketés az új épületben pünkösd 3. ünnepén. Ez 
a 24. sz. esketés. Itt nem találunk dáturhot, de kiszámítható, hogy abban az 
évben pünkösd máj. 13-án volt.

16. A  jegyzőkönyv másolata 2 példányban a soproni evangélikus gyülekezet levél
tárában. 6168 I. 1146 sz. Gyapai: 238. sz. — A  győri születésű Torkos József, 
Torkos András győri prédikátor fia 1747—1784-ig volt a soproni lelkész. „Elsőt 
prédikállott 1. Jan. 1784. a Soproni Üj Templomba annak Fel szenteltetésén, mely

alkalmatossággal letette a papi hivatalt élvén 7 esztendeig a maga házában a bel
ső városban magánosságban.” (lásd Hrábovszky: Presbyterologia 2. k.) Sop
ronban halt meg 1791. febr. 8-án 80 éves korában. (Hrábovszky febr. 10-et ír, 
de a halotti anyakönyvi bejegyzés tanúsítja, hogy a temetés volt febr. 10-én, 
a halál 8-án.)

17. Gamauf Sámuel, a történetíró soproni lelkész: Gamauf Teofil nagybátyja 
(lásd Payr i. m. V. lap), Kőszegen született 1730-ban Soproni lelkész 1771. ápr. 
21-től 1796. ápr. 15-én bekövetkezett haláláig, (lásd Hrábovszky: Presbyterolo
gia 1. k.) — Serpilius M. Christian Chronicon Ecclesiasticum Seculi post N. C. 
X V in . (gyülekezeti könyvtár, jelzete 21. sz. MS )-ban ezt írja róla: „Sámuel 
Gamauf Ginsiensis. Sehol. Sopron SubRector a 1757 dein Eccles. Germ. Nemes 
Csoiensis Pastor a 1758. tandem VDM Soproniensis a 1771. — 1796.”  — Sok 
könyvben megtalálhatók Gamaufnak a szerzőre, vagy a műre vonatkozó gyöngy
betűs bejegyzései, (lásd Ld 56 jelzetű kötet.)

18. Németh Sámuel: A soproni evang. líceum könyvtárának érdekességei. Soproni 
Szemle 1938. 289. lap)

19. A  mű jelzete: A 215. Neuer Büchersaal dér Wissenschaft und Künste Bd I.
I. Stück. Leipzig, 1745.

20. Az adatok Serpilius Chronicon Ecclesiasticumából.
21. Die zwo Epi- (steln Sant Pe-) ters. Vnd ayne Jude (ver-) deütscht durch Mar. 

(Luther zu Wit-) temberg M. D. XXII. Gyülekezeti könyvtár, Le 168 coll. 15.
22. Dr. Kamer Károly: Eine Sammlung von Erst- und Frühdrucken aus dér Re- 

formationszeit. Theol. Literaturzeitung 97. Jahrg. 1972. Nr. 1.. valamint Karner 
Károly: Két ismeretlen Luthemyomtatvány Sopronban. Magyar Könyvszemle. 
84. (1968.) 262—63. lap.

3̂. Borsa Gedeon: Frankovith Gergely. Magy. OrvostrwK Közlemények III. 1956. 
136—148 lpk.
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Halottunk

Igehirdetés Weltler Rezső esperes ravatalánál 
a soproni evangélikus temető kápolnájában 1917. augusztus 31-én 

Alapige Rm 8, 38-39

Milyen sok alkalommal állt ezen a helyen Weltler Rezső esperes
testvérünk és hirdette, hogy az Istennel való közösséget nem szakítja 
meg a halál sem. Isten igéje átölelte egész szolgálatát. Most pedig felette 
hangzik a vigasztalás evangéliuma. Az Istenben való bizodalom tükröző
dött drága testvérünk egész életében. Ahogyan Isten volt oltalma, amíg 
életben és szolgálatban tartotta, úgy pihen most is őbenne.

A  hivő ember hittapasztalata biztos abban, hogy amint élete minden 
napján Isten kezében volt, úgy a halálban is ez az atyai kéz tartja meg. 
Amint életében a megszólító igén és az arra választ adó imádságon ke
resztül állt párbeszédben Istennel, a halálon túl Isten színe előtt folyta
tódik ez a benső kapcsolat. Amint életében Istentől tett bizonyságot meg
számlálhatatlanul sok igehirdetésen és testvéri beszélgetésen keresztül, 
úgy most ravatala is prédikál, az általa elhintett mag itt terem gyümöl
csöt közöttünk, a halálon túl is folytatódik Isten-szolgálata. Mintha halla
nánk hangját és szavát: te vagy az én Uram és Istenem, jó nálad és 
benned megpihenni és örökéletet találni.

Ahol az Istennel való közöség így betölti az ember egész valóját, 
ott elveszti a halál a maga rettenetes képét, Ez a győzelem a halál fe
lett. Ezen az úton Jézus Krisztus jár elöl, aki elsőjük azoknak, akik el
aludtak. Ő a feltámadás és az élet, és aki csak él és hisz őbenne, ha 
meghal is, él. Jézus a kapcsolópont élők és elhunytak között. Közös 
Urunk nekünk, élőknek, és őneki, akit olyan váratlanul hazahívott. Ő az 
Ura az élet és halál birodalmának egyaránt. Semmi sem szakaszthat el 
őtőle.

Istenben, erős várunkban, nyerhet vigasztalást özvegye. Hosszú évek 
és évtizedek házastársi közössége és szeretetben való összeszokottsága so
rán megrendítő a csapás, amikor egyedül kell maradni. — De Isten ma
ga a találkozás és a kapcsolat, az ő birodalmában, az ő tulajdonában él
nek az élők és benne pihennek az elhunytak, amint erről olyan sok közös 
imádságban, együttesen tettek vallomást.

Megrendítő a gyermekek számára, amikor a nagyon szeretett édes
apa és após, aki mindent megadott nekik, amit csak tudott, többé nem 
lesz velük. — De a szeretetben eltöltött életnek a gazdagsága és meleg
sége a síron túl is megmarad. Isten, aki maga a szeretet, aki tanít az 
élet ösvényére, átöleli élőket és holtakat a maga örökkévaló szeretetében.

Mélyről fakadó közösség fűzte egybe testvéreivel. Közös indulás szá
lai szőtték egybe életüket, hosszú évtizedek összetartozása tette meghitté 
közös vérből származásukat, amit most a halál megszakított. — De le
gyen vigasztalás a Rezső testvér hite és bizonyságtétele arról az Istenről,

Weltler Rezső 
1910-1977
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akit hirdetett, szeretett, akiben reménykedett, s akiben lesz találkozás és 
örökélet.

A  kis unokákat nem veszi többé ölébe a nagyapa, aki élete alkonyán 
annyi örömöt és boldogságot talált bennük. Életüket irányítsa Isten felé 
a prédikáló nagyapának szolgálata és emléke.

Lelkipásztorától búcsúzik az ország legősibb gyülekezete, a soproni 
evangélikus egyházközség. Amikor pásztorától búcsúzik a nyáj, a hívek 
szeretetét mutatja, hogy milyen nagy számban sereglettek össze szere
tett lelkészük ravatalánál. Isten emberi eszközökön keresztül tanít az 
egyházban. Az evangélikus lelkész Isten elhívott embere, aki Isten örök 
igéjét alkalmazza az egyes hivő, az egyes gyülekezet életére. Nagymúltú 
soproni igehirdetők méltó utódaként állt az Isten házában, hogy szaván 
keresztül Jézus Krisztus hívhassa követésre mai tanítványait. Ö, aki oly 
sokat keresztelt, konfirmált, esketett, aki hirdette az igét, kiszolgáltatta a 
Krisztus testét és vérét, immár visszatért Urához, az élet és halál Iste
néhez.

Weltner Rezső testvérünk egész életműve azt tükrözi, hogy minde
nek előtt és mindenek felett pap volt, evangélikus lelkész volt, akit Isten 
kora ifjúságában, már 1933-ban beállított a lelkészi szolgálatba, hogy az
után ebben az alapvető feladatban égjen el élete. Az evangélikus lelkész: 
a szolgálat embere. Nem önmagát keresi, hanem az Isten ügyét. Isten 
viszont sohasem tartja meg önmagánál a szolgálattevőt, hanem mindig 
odairányítja az embertársak körében végzendő szolgálatra.

1947 óta több, mint 30 éven át viselt esperesi tisztséget. Jól értette 
egyházunk Istentől rendelt útját és küldetését. Amikor sokan bizonyta
lankodtak az egyház útját illetően, ő a haladás élére állt. Méltóképpen 
képviselte a szolgálat teológiáját, ahol maga Jézus, a legfőbb szolgálat- 
tevő jár elöl.

Sokoldalú szolgálatban állott Weltler Rezső testvérünk. A nagy ki
terjedésű Győr-Sopron Egyházmegyében esperesként szolgált. Az Északi 
Egyházkerületben egyházkerületi főjegyzői minőségben a püspök helyet
tese volt. Az országos egyházban a legfőbb testületnek, az országos pres
bitériumnak volt tagja. Nyelvtudása lehetővé tette, hogy egyházunk kül
ügyi szolgálatában is munkálkodjék. Az embert szolgálta tollával is, 
megjelent cikkein keresztül. Így vált szélessé és átfogóvá segítő munkás
sága. Halála egész egyházunk számára veszteség.

Szeretete kiszélesült hazája és népe irányában is. Megbecsült volt 
működése Sopronban, ahol a városi tanács tagja volt. Emberszerető lelke 
egybekapcsolta azokkal, akik humanista alapról fáradoznak az ember 
javáért, Jól értette az állam és egyház együttműködésének útját. Szeret
te és szolgálta közös hazánkat, a szocialista Magyarországot. Ebbéli fá
radozását ismerték el kormánykitüntetései: a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata, a felszabadulási emlékérem, az Országos Béketanács arany jel
vénye.

Akinek szolgálata továbbterjedt gyülekezete határainál, annak ko
porsóját most körülveszik lelkésztársai, akikkel egy testvéri közösségbe, 
fraternitásba tartozott, mint az egyházmegye esperese. Akik tovább mun
kálkodhatunk és vihetjük az evangéliumot a gyülekezeteknek, kövessük 
Weltler Rezső testvérünk hitét, Istenben való bizodalmát, halálig való hű
ségét, azt, ami Isten ajándéka volt benne, ami az Űré, s ami Róla tett 
bizonyságot.

Kedves testvéreim, most itt áll előttünk a halál hatalmának ténye. 
Nem tölt el saját magunkat is halálfélelem? Szoktál-e gondolni arra, 
hogy egykor mindent itt fogsz hagyni, s nem elméleti tény lesz az, hogy
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egyszer mindenkinek meg kell halnia, hanem kifejezetten te fogsz meg
halni, te fogod itt hagyni ezt az egész világot, és abban mindenkit, akit 
szerettél, és mindent, amit eddig értéknek tartottál. Íme, itt az alka
lom, hogy megtérjünk és éljünk. Most szembenézünk a halál tényével. 
Nem veszi el ezt más, mint a Jézus Krisztusban való hit.

Weltler Rezső testvérünk koporsójánál szóljon a feltámadás evangé
liuma, hogy halálának ténye is igehirdetéssé válhasson, és számunkra 
szóljon, hogy a halál sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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A z igehirdető műhelye
ADVENT 3. VASÁRNAPJA

5  M ó z  5 ,  7 — 1 0

A  szöveg világos, még a párhuzamos hellyel (2Móz 20, 3—6) való ösz- 
szehasonlításból se adódnak problémák. Inkább maga az a tény tűnik 
első pillanatra különösnek, hogy ádventben ilyen igét veszünk elő. De az 
elutasító kritika helyett jobb keresni azt a szándékot, amellyel ez a tex
tus ide kerülhetett.

1. A  textusválasztást nyilván meghatározza az ádventi vasárnapok 
agendabeli témaköre: „Két ádvent között” —, az ti., hogy ádventben nem
csak visszatekintünk arra, hogy hogyan teljesítette Isten Jézusban régi 
ígéreteit, hanem mindig előre is nézünk, „a második ádvent” -re, Jézus 
visszajövetelére, az ítélet napjára. Ilyen összefüggésbe belefér a tízparan
csolat komoly követelése és figyelmeztetése is.

Ez az első parancsolat mindenek előtt Istennek azt az igényét jelenti 
be, hogy ő akar lenni a legnagyobb és legfontosabb a hivő embernek és 
az egyháznak az életében. A  mondat második felén különös hangsúly 
van. Ha meghökkentő is a legtöbb hivő ember számára, Isten ezt az igé
nyét nem minden emberre terjeszti ki, hanem csak a saját népére (vö. 
5Móz 4, 16—20!). Ezért rossz irányba vinne a prédikáció, ha a gyülekeze
ten kívülre, az egész világra céloznánk.

Sokakat megbotránkoztat a „féltékeny lsten” -ről szóló kijelentés (9. 
v.), —, vannak, akik ezt a mondatot fel se olvassák a gyónási liturgiában. 
Pedig talán érdemesebb volna azt meggondolni, és a prédikációban is 
hangsúlyozni, hogy milyen nagy felelősséget helyez ez az ige az „apák” 
vállára a „fiaik” iránt! Káros hajlamok, rossz családi légkör, erkölcste
len élet sokszor több nemzedékre is kihat. Mennyit tudnánk segíteni a 
mi szocializmust építő társadalmunkban is olyan problémák megoldásá
ban, mint az alkoholizmus elleni küzdelem, vagy a családi élet még jobb 
kialakítása, ha igazán komolyan vennénk és komolyan tudnánk hirdetni 
azt, amit textusunknak ez a verse mond!

Ehhez még hozzá kell vennünk azt a biztató ígéretet is, hogy az Isten 
kegyelme és szeretete felülmúlhatatlanul nagyobb haragjánál és a bün
tetésnél (10. v.). „Bármennyire félelmetes . . . .  a fenyegetés, sokkal hatal
masabban vigasztal az az ígéret, hogy azok, akik egyedül Istenhez ra
gaszkodnak, bizonyosak lehetnek abban, hogy irgalmát megmutatja raj
tuk, vagyis, hogy csupa jót ad és jót tesz nemcsak velük, hanem gyerme
keikkel is, ezer meg ezer nemzedékig. Ez aztán igazán arra indíthatna és 
ösztönözhetne minket, hogy szívünk teljes bizodalmával forduljunk Is
ten felé, ha azt kívánjuk, hogy megkapjuk minden ideig és örökkévaló 
jót. Hiszen a mennyei Felség őszintén ajánlkozik, kedvesen biztat és bő
ségesen ígér.” (Nagykáté).

A  „második ádvent”-re előretekintve hirdetnünk kell a gyülekezet
nek: Vegyétek komolyan Isten igényét, azt, hogy ő akar egyedül a mi 
Istenünk lenni!

2. K i ez az Isten, aki ilyen igényt támaszt? Textusunkban ezt talál
juk: „én, az ŰR, a te Istened” (9. v.). A  régi Izráel számára ez a kijelen
tés egészen világos volt. Az az Isten akar egyedüli Isten lenni a számuk
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ra, aki „próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kéz
zel és kinyújtott karral... nagy erővel” kihozta őket Egyiptomból és ve
zette őket a pusztán át, míg el nem értek arra a földre, amelyet atyáik
nak ígért. (5Móz 4, 32—40). Ez a kijelentés: „én, az ŰR, a te Istened” 
azt a szabadító Istent jelentette számukra, aki teljes isteni hatalmát né
pe javának szolgálatába állította.

Az egyház pedig tudja és vallja, hogy ez az az Isten, aki irántunk 
való szerétéiből emberré lett, eljött hozzánk, hordozta betegségeinket és 
fájdalmainkat, bűneink büntetését, hogy nekünk békességünk legyen (Ézs 
53, 4—5). Az ŰR úgy lett a mi Istenünk, hogy szeretett minket és a Krisz
tusban szolgált nekünk.

Két ádvent között úgy tudunk megállni, úgy tudjuk megtalálni a 
helyünket ebben a világban, hogy amikor előre tekintünk az ítélet felé, 
és komolyan vesszük Isten törvényét, nem feledkezünk meg az első ád- 
ventről, arról az evangéliumról, hogy Isten szeret minket, ő a mi Iste
nünk, aki teljes hatalmával a mi javunkat szolgálja. Ez azt jelenti, hogy 
a hit merészségével arra építünk, amit Isten a Krisztusban tudtunkra 
adott: a szeretetére; a bűnöket harmad- negyedízig büntető Istentől a ve
lünk ezerízig irgalmasan bánó Istenhez folyamodunk.

így egészen más megvilágításba kerül Isten „féltékenysége” is, az, 
hogy nem akar megtűrni maga mellett más istent az övéi életében. Így 
kiderül, hogy nem zsarnokságból ilyen nagy igényű, hanem irántunk 
való szeretetből. Ezért jogos az „’él qannáh” ilyen fordítása: „féltőn sze
rető Isten” .

így születik meg egy másik felszólítás is ádventi igehirdetésünkben: 
Vegyétek komolyan az Istent! Azt az URat, aki szeretetből szolgává lett 
értünk, és így lett a mi Istenünk.

3. Ha végignézzük ádvent harmadik vasárnapjának perikópáit, még 
egy gondolatot találunk bennük: a bizonyosság keresésének és a biztos 
útbaigazításnak a gondolatát. Az evangéliumi textusok mind ebbe az 
irányba mutatnak, és ugyanez a gondolat jellemző az epistolákra is. Ez 
a magyarázata a vasárnap speciális témájának: „Senki meg ne tévesszen 
titeket!”

Ha adódnék is ebből egy harmadik fölszólító mondat (ilyesmi: Ve
gyétek komolyan az igehirdetést), azt gondolom, inkább az volna jó, ha 
textusunk alapján az igehirdetést az a lelkipásztori féltő szeretet hatá
rozná meg, amely meg akarja óvni a gyülekezet tagjait mind a köny- 
nyelmű, felelőtlen élettől, mind attól a pesszimista felfogástól, hogy en
nek a követelménynek úgyse lehet eleget tenni, vagy pedig az Isten el
leni lázadástól, amely könnyen feltámad az emberben Isten törvényének 
hallatára.

Minden lelkész maga ismeri a saját gyülekezetét, tudja, milyen 
irányban kell határozottabban beszélni. Bizonyos, hogy jól kell látnunk, 
milyen „más isten” csábítja gyülekezetünk tagjait, de az egyáltalán nem 
biztos, hogy az igehirdetésben ezt kell kiszíneznünk. Az Agenda szerint 
megvan a lehetősége annak, hogy a 8. verset is belevegyük a textusba, 
de nem gondolnám, hogy az ilyen kijelölés mögött az előbb említett 
szándék állna.

A  Nagykáté magyarázata az első parancsolatról jó segítséget nyújt 
textusunk megértéséhez, és jó gondolatokat a prédikációhoz. De azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy ennek megírása óta több mint négyszáz év 
telt el, és így nem mindig segíti az igehirdetést az egyenes idézetek fel
sorolása.

Dr. Muntag Andor
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Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

Zs 100, 1—5 

Karácsony kapujában

Valamikor a jeruzsálemi templom kapui előtt, a „grádicsokon” han
gozhatott fel ez az ének a papok és az ünnepre sereglő zarándokok ajkán, 
váltakozva. Ezzel az énekkel készült fel a gyülekezet arra, hogy méltó
képpen járuljon az Úr színe elé.

Nem gondolom erőltetett párhuzamnak: A  gyülekezet ádvent 4. va
sárnapján karácsony kapujába érkezett. Igaz, nem azon a kapun készü
lünk belépni, amely csupán a kárpitig enged utat, és nem enged bepil
lantást Isten szívének rejtekébe. Ahhoz az Űrhöz készülődünk, aki a szö
vetség ládája helyett a betlehemi jászolban jelent meg nekünk, aki rej
telmes és félelmetes félhomály helyett megindító védtelenségben és ki
szolgáltatottságban lakott közöttünk, és aki a szent körletből kilépve 
részt kér az istállószagú hétköznapjainkból. Ne feledjük, hogy a zsoltár 
keletkezése óta az istentisztelet tekintetében gyökeres változás állott be. 
Jézus így szólt a samáriai asszonyhoz: „Higgy nekem asszony, hogy el
jön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben 
imádják az Atyát. ... Most van az óra, amikor igazi imádói lélekben és 
igazságban imádják az A tyát.. . ” (Jn 4, 21—23). Ezért „bemenni az Űr 
színe elé” ma nem jelenthet mást, mint megújulni a vele való kapcso
latunkban, és egész életünket ítélő és kegyelmes tekintete előtt élni. A  
család ünnepe lett karácsony? Legyen az is! Igazán ideje, hogy életünk
nek ez a meghatározó része is „Isten színe elé” kerüljön. De hogy csalá
dunk karácsonya ne sekélyesedjék langyos és múló hangulattá, hanem 
legyen Isten Lelke által ihletett és Isten igazsága alatt meghajló kará
csonnyá, ahhoz ki kell lépnünk a szűk családi körből, és keresnünk kell 
az alkalmat, hogy Isten népével együtt állhassunk az Ö színe elé.

A  zsoltár szükségesnek látja, hogy felkészülve menjünk az Úrral 
való találkozásra. Bár még egy hét választ el minket karácsonytól, az 
ünnepi előkészületek mór bizonyosan megkezdődtek. Aki meglepetést 
akar szerezni övéinek, az tudja, hogy a vásárlást időben kell megejteni. 
A  háziasszony sem halaszthatja az utolsó pillanatra az előkészületeket. 
Különben nem lesz ünnepi a karácsonyi asztal. De hát ha így van, akkor 
csupán lelkileg maradhatunk felkészületlenek? A  karácsony akkor is ka
rácsony lesz számunkra, ha lelkileg nem hangolódunk rá a karácsonyi 
üzenetre? Sok éves tapasztalatom, hogy az „aranyvasárnapi” gyülekezet 
mindig hézagosabb a szokásosnál. Mintha sok gyülekezeti tag azt mon
daná magában: Most kevés az időm, de karácsonykor úgyis ott leszek az 
Isten házában. Különös emberek vagyunk. Ügy tűnik, minden időnket 
és energiánkat a kép keretére fordítjuk. De a képpel, amelyért a keret 
készül, már nem sokat törődünk. Pedig a karácsonyi üzenet akkor lesz 
örömüzenetté számunkra, ha a magunk gondolatairól át tudunk váltani 
Isten gondolataira és szándékaira. Ehhez pedig idő, csend, figyelem, nyi
tottság és engedelmesség kell.

Karácsony kapujában fel kell készülnünk az élő Istennel való talál
kozásra. Isten gyakran csak beszéd- vagy vitatéma számunkra, mintha 
nem is „valaki” -vel, hanem „valami”-vel lenne dolgunk. Igaz, igéjében 
„kesztyűs kézzel” közeledik hozzánk, mintegy szigetelőréteget vonva je
lenlétének magasfeszültsége és. a mi bűnös valónk között, de nekünk is
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„meg kell tudnunk, hogy az Úr az Isten.” (3. v.) A  Bibliában járatos ol
vasó felismeri, hogy ebben a mondatban az Ószövetség népének legtö
mörebb hitvallása áll előttünk. Értelme pedig ez: Jahve, aki megjelent 
Mózesnek a csipkebokorban, aki kihozta népét a szolgaság házából, az 
ígéret földjére, s akit ezért urának vall Izrael népe, a mindenek felett és 
előtt való, egyedüli Isten. Másképpen: Hite egyezik a valósággal. Mi, az 
Újszövetség népe viszont már ennél többet is mondhatunk: Az az Isten, 
aki a Názáreti Jézusban oly szerényen és alázatosan lépett közénk, az 
egyedül valóságos Isten. Ha olyannak ismerjük, amilyennek Jézus jelen
tette ki, nem tévedünk. Ha belé vetjük bizalmunkat, nem a levegőt mar
koljuk. Ha neki engedelmeskedünk, nem lettünk egy rögeszme áldoza
tai. Karácsonyra készülődve tehát az élő Isten elé készülünk. Karácsony 
kapujában vessük el kiagyalt és élettelenné vált gondolatainkat Istenről, 
és szent megilletődöttséggel lépjünk a Szentek Szentjébe!

Teremtő és megváltó Istenünk elé készülünk. Az elé, akihez mielőtt 
gondolhattunk volna reá, vagy bármit is megtehettünk volna neki, egész 
létünkkel közünk van. „Ő alkotott minket, ... az Ö népe és legelőjének 
nyája vagyunk” — zengi a zsoltár. Bizonyos, hogy amikor Izrael népe ezt 
énekelte, egyszerre gondolt teremtett és kiválasztott mivoltára. Isten volt 
az, aki létrehívta, majd megismertette magát vele és népévé formálta őt. 
Olyan Isenről vallott tehát, aki nem önmagának él, hanem szeretetével 
a világ és az ember felé fordul. Otthont teremtett a világmindenség egy 
kicsiny pontján az embernek, életrehívta az embert és felruházta képes
ségeivel, naponta gondoskodik életfeltételeiről, rendet szabott neki, 
amellyel életét mederbe tereli, s amikor mégis elbukott, megkereste, 
hogy talpra állítsa. Lehet keserűen és nyugtalanul is karácsonyt ülni. 
Lehet, hogy nem lesz minden rendben sem a nagyvilágban, sem a mi 
kicsiny világunkban. Mégsem mondhatjuk: Isten elhagyta a világot. Ha 
olykor el is rejtőzik előlünk, mégis neki köszönhető, hogy még mindig 
nem hullt vissza a káoszba a világ.

A  zsoltár írója szükségesnek látja mindehhez hozzátenni, hogy nem 
mi alkottuk magunkat. (Ez az új fordításból nem tűnik ki!) Nyilván 
azokkal polemizál, akik eredményeiket, sőt talán a hitüket is maguknak 
könyvelik el. Nem az ember alkotó képességét vonja kétségbe az ige. De 
ráébreszt arra az igazságra, hogy csak abból adhatunk, amit előbb Is-., 
tentől kaptunk. Nem árt, ha valódi helyzetünket újra és újra tudato
sítjuk magunkban. Mindig Isten marad a kezdeményező. Még a hitről 
sem mondhatjuk el, hogy az új kapcsolatot hoz létre Istennel. A hit csu
pán felismeri és elfogadja, amit Isten tett velünk és értünk. Az alkotás 
belesimul alkotója kezébe. Akkor lesz igazi karácsonyunk, ha nemcsak 
betérünk Istenhez egy órára tiszteletünket tenni, hanem ha visszatérünk 
rendeltetésünkhöz.

A reánk váró ünnepekben is a szerető mennyei Atya elé készülünk. 
Az az Isten kívánja megújítani velünk a szövetséget, aki lényének lénye
ge szerint jóság, szeretet és hűség. A  zsoltár arra teszi a hangsúlyt, hogy 
mindez maradandó vonás Isten lényében. Tehát nem alkalomszerű fel- 
lobbanás, nem korlátozódik a betlehemi éjszakára, hanem minden idő
ben jellemző Reá.

De vigyáznunk kell, mert az Isten szeretetéről mondott szavaink na
gyon könnyen válnak erőtlen frázisokká. Nem tehetünk úgy, mintha Is
ten szeretete nyilvánvaló és problémátlan volna. Mindannyiunknak talál
koznunk kellett már érthetetlen tragédiákkal, amikor embertelenül ne
héz volt Isten szeretetéről szólanunk. Karácsonykor is szép számmal fog
nak ülni kétségbeesett lelkek a szószék alatt. Vagy talán éppen maga az
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igehirdető lesz az. De Isten szeretetének felismeréséhez és megragadá
sához mindig is a hit bátorságára volt szükség. Legfeljebb azzal kell 
még őszintébbé tennünk a képet, hogy Isten szeretete mindenekelőtt a 
mi bűnös voltunk miatt válik kérdésessé. Szerethet-e bennünket egyálta
lán Isten? Minket, akik annyiszor eljátszottuk az ő szeretetét? Ne feled
jük: Nemcsak szerencsétlen emberként, hanem egyúttal bűnösként is ál
lunk karácsony kapujában. Ha ezzel az alázattal készülődünk, vigaszta
lásunkra és örömünkre fog szolgálni az a mód, ahogy Isten karácsony
kor megközelített bennünket. Meg fog győzni szeretetéről, amely mindig 
méltatlanokra hulló kegyelem és jóakaratát szívósan megvalósító hűség. 
Isten szeretete sohasem úgy árad ki a szívünkbe, hogy egy csapásra min
den bajunknak véget vet. Először rányitja csodálkozó tekintetünket ke
gyelmének világraszóló döntéseire, hogy azután vele megbékülve s vele 
karöltve legyőzhessük megkötöttségeinket, magányunkat, kétségbeesé
sünket és szeretetlenségünket.

A  zsoltár hatalmas erővel hív örvendezésre, hálaadásra és készséges 
szolgálatra. Olyan magatartásra, amely magával tudja ragadni „az egész 
földet” . Fáradt már ehhez a mi keresztyénségünk? Lehet. De ne feled
jük, hogy a nagy kiáradás mindig a nagy felismeréseket követi. Ezekre 
a nagy felismerésekre akar felkészíteni a mai ige karácsony kapujában.

Dr. Cserháti Sándor

KARÁCSONY ESTE 

János, 7, 28, b—29 

Az Atya szeretete

Műhely forgácsok

Első olvasásra-hallásra úgy tűnik, hogy textusunk semmiképpen sem 
de tempore vonatkozású. Nincsen így. De ahhoz, hogy a textusnak s ben
ne Isten igéjének hatalmába essünk, szélnek kell eresztenünk szentesté
hez fűződő, hagyományos képzeteinket és elvárásainkat. Annyira meg 
kell értenünk idei szentesténknek „jánosi” motívumát, hogy a templomi 
áhítat után meghatározza ünneplésünket családi körben is — ahol még 
énekben és imádságban két-három nemzedék áll egymás mellett kará
csonyfánk gyertyafényében.

Idei szentesténk is örömszerzés és ajándékvétel. De nem mi szerez
zük egymásnak az örömöt és nem a mi ajándékaink állnak a központ
ban. Tudjuk és mondogatjuk, hogy „az Ürnak öröme a mi erősségünk” 
(Neh 8, 10), és ö  ajándékoz meg bennünket. Ez az öröm és ajándék 
azonban textusunk szerint — legalább is közvetlenül — nem Jézus. El
hárítja magáról figyelmünket. Maga mögé-fölé mutat. Arra, Aki elküld
te, Arra, akit nem ismerünk és Akinek megismertetéséért jött el hoz
zánk. Nem Jézus születése hangsúlyos, hanem az Atya szeretete! s ez új 
színnel gazdagítja hagyományos ünnepértelmezésünket.

Az ún. „szeretet ünnepe” is új dimenziót kap. Nem a mi szeretetünk 
az ünnepszerző tényező. Szükséges, nem maradhat el, de csak harmad- 
lagos. Jézus szeretete sem a központ, pedig vállalt bennünket, nem riadt
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vissza az inkarnációtól, Szűz méhétől, jászol szénájától, érkezésének oly 
jelentéktelen, „nem kívánatos", sőt „utálatos” módjától. Most ez is a má
sodik helyre kerül. Jánosra jellemző, veretes, „pneumatikus” fogalma
zásban az Atya szeretete a centrum, amellyel odaadta, elküldte egyetlen
egyét hozzánk és érettünk. Kézenfekvő az esti énekválasztásunk. Mi mást 
énekelhetnénk idei szentestén, mint Luther remék énekét: „Jer, örvend
jünk keresztyének” 351. sz. ?! Felvillan a Szentháromság misztériuma s 
háttérbe szorul esténk szokásos „családi” jellege. Hiszen nem azért szó
lunk így Istenről, mert világunkban van atya, van fiú s az ember nem
csak test. Mert Isten „Atya—Fiú—Szentlélek” —, ezíért vagyunk édes
apák és fiák és nem válhatunk emberré lelki élet nélkül. Ez a felismerés 
abban a percben evangélium számunkra, mihelyt számbavesszük csa
ládjainkat, ahonnan hiányzik az édesapa — vagy azért, mert meghaltak, 
vagy azért, mert sohasem formálódtak a férfiak édesapává — ahonnan 
hiányoznak a fiák — vagy azért, mert nem születtek meg, vagy azért, 
mert nem tudtak hozzá formálódni otthon fészekmelege, gyermekkor vé
dettsége és gyermeki lelkűiét híján! nyomorúságos, megromlott ottho
naink fölött tündököl idei szentesténk kinyilatkoztatása: Isten a mi 
Atyánk, Jézus kiábrázolja a tökéletes fiúságot és szárnyat bont a Lélek!

Minden karácsonyesténkre jellemző a feltörő vágy öröm és szeretet 
rögzítésére, hiszen ünnep után hétköznapok várnak reánk .. . keserű ta
pasztalat töri meg ezt a nosztalgikus vágyat: ha elmúlik a pár ünnepi 
óra, ismét régiben marad minden, nem történik semmi. Textusunk friss 
reménységet szít szívünkben, mert hordalékok alól előragyog az örökké
való alap: az Atya — küld, odaad, a Fiú vállalja a küldetését és odaszánja 
magát, a Szentlélek pedig valóságosan új életet bont ki. Egycsiapásra meg
szabadulunk bizonytalankodástól és reménytelenségtől. Ez az Isten bele
kapcsol bennünket munkájába, hogy mint az Ö küldöttjei éljünk a 
reánkbízottak között. Már nem a földi atyaság fölényében (kenyeremet 
eszed, én tartalak el, amíg nem vagy nagykorú, stb.), hanem isteni man
dátum alapján. S a „fiú” nem pusztán hálóból vagy természetes szeretet- 
ből engedelmeskedik, hanem Isten felismert rendjében úgy tekint aty
jára, mint küldöttre. S itt valóban új élet kezdődik. A  mennyei alapot 
földi visszfényként tükrözheti a földi család-otthon, ahol a szülői tiszt 
küldetés, a fiúság rendelés, a szellemi klíma pedig a Szentlélek vezetése.

Nemzedékeken át a közgondolkodást az első hitógazat szabta meg. 
Isten „Atya”-voltát a gondviselésben értették meg. Teológiai forradalom, 
reformátori megújhodás kellett ahhoz, hogy „jézusi” karaktert kapjon 
világszerte a keresztyénség. A  második hitágazat uralkodott gyülekeze
teinkben az édeskés jézuskegyesség és a superstar két végletes pólusa 
között. Mostanában a harmadik hitágazat jelentősége nő ugrásszerűen. 
Gondoljunk a „karizmatikus” mozgalmakra, a pünkösdisták aktivizáló
dására vagy a „nyelveken szólás” abszolút jellé tevésére. Textusunk nagy
szerű szintézist ad, miközben Jézus elmarasztaló szava csendül fel: „akit 
ti nem ismertek...!” s tekintetünket az Atyára irányítja, Aki éppen 
azért „igaz”, Aki éppen azzal teszi vitathatatlanná atyaságát, szeretetét, 
hogy odaadja, küldi a Fiút. Nem Jézus a kezdeményező, hanem az Atya. 
C  — Küldött, pillanatnyi kihagyás nélkül arra figyel, hogy küldetését, 
az Atya szeretetét tanúsítsa, semmiképpen sem jött a maga nevében, az 
Atyától jön és küldetése célja, hogy bennünket visszavezessen az atyai 
házba! Az atyai ház! üdvösségünknek legtökéletesebb képe. Hiszen on
nan estünk ki, onnan futottunk szerteszét, ki-ki a maga útjára térve. S 
ez hozta magával bűneinket, szenvedéseinket, teljes romlásunkat és a ha
lált. Vissza az atyai házba! s miközben „kiált” Jézus, hívó szavának sze
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mélyességét, szeretete ellenállhatatlan voltát, megfordulásunkat és elin
dulásunkat munkálja a Szentlélek, miközben Jézushoz köt s így tesz sza
baddá, rásegít a hazavivő útra s vezet azon a megérkezés nagy karácso
nyára — az atyai házba!

Gondolatmenet

Szentesténk evangéliuma Jézus kinyilatkoztatása. Nem önmagáról 
szól, hanem az Atyáról. Kortársai tévedése készteti erre. Azok azt hitték, 
hogy ismerik Jézus származását, családi hátterét és nem akarták elis
merni messiásvoltát. Századok óta eleven volt a népben az az elgondo
lás, hogy, mivel Isten közelébe ember nem kerülhet, a Messiás jöttét 
mélységes és titokzatos homály fedi. Ők viszont ismerték Máriát és Jó
zsefet, a názáreti családot s mert innen érkezőnek tekintették Jézust, el
fogadhatatlan volt számukra Jézus tagadhatatlan messiásigénye. Kinyi
latkoztatásában Jézus felragyogtatja kortársai előtt az Atyát, akit ök 
nem ismernek, de Jézus ismeri, hiszen Tőle jött, az Ö küldötte!

Háttérbe szorul idén a hangulatos, lukácsi szenteste Bethlehemmel, 
ahol a Kisded békén pihen a „szentszülepár” oltalmában, miközben an
gyali kórus zeng és pásztorok látnak csodát. Ugyanerre a sorsra jut Má
té története is a tépelődő Józseffel, akinek férfias tervét angyal korrigál
ja s ezért — minden diakónus örök példájaként! — vállalja a szolgáló 
szeretet útját. János, mint a „repülő sas” felragad a magasba, örök táv
latra bontja horizontunkat s újra látjuk az atyai házat! nem statikus ké
pet ad. Hiszen a világmindenség legmozgalmasabb helye az atyai ház. 
Csupa esemény, csupa történés ... az Atya meghozza a maximális áldo
zatot, mert elküldi a Fiút, az Egyetlenegyet! ... a Fiú engedelmeskedik 
és elindul hozzánk és érettünk — ide, ebbe a világba, mindent eltéko- 
zolt, végső ínségbe jutott emberekhez! mindez eldönti a régi vitát: senki 
sem ismerheti meg Jézust az Atya szeretete nélkül, de semmit sem tu
dunk az elveszített mennyországról, amíg Jézus nem tanúskodik az atyai 
házról. Minden más képzet „festett ég” és csalfa túlvilág.

Jézus messiási hitele küldetésében van. Ez a meggyőző jel, ez az 
egyetlen bizonyíték. Mennyire vigyáz erre Jézus! hányszor hangoztatja, 
hogy első helyen az Atya akarata áll. Ennek teljesítéséért jött, ez a „dol
ga”, semmit sem tesz a „maga nevében” , azok tartoznak tanítványai 
közé, akiket az Atya néki adott, tökéletes akarati egységben áll az Atyá
val, s ez az Ö dicsősége, mindent az Atya kezéből vesz és mindenét az 
Atya kezébe teszi le, egyetlen fiúi vágyódás tölti be, hogy megmutassa 
az Atyát az embervilágnak, olyan tökéletes bizonyossága van az Atyával 
való egységéről, hogy kimondja a legbotránkoztatóbb, de éppen ezért leg- 
megrendítőbb evangéliumot: „aki engem látott, látta az Atyát!”

Ezért ma este szemünk nem egy „ártatlan kis csecsemőn” pihen, 
semmiképpen sem a Madonnán. Nézzünk a fölénk hajló mennyei Atyá
ra! Igazi atya, igazán és valóban atya, hiszen mindent odaad övéiért. A 
küldés, az odaszánás, az atyai szív áldozata bizonyítja, hogy hinni mer
jük, hogy végre fellélegezzünk, hogy meggyógyuljunk, hogy hazatérjünk 
—, mindez valóban igaz! Jézus azért a Fiú páratlan és örökkévaló érte
lemben, mert maradéktalanul azonosítja magát az Atya akaratával és 
szeretatével. Mindennek titka az atyai szív, amellyel nem riad vissza 
semmitől sem, csakhogy az „otthontalan” ember újra hazatérjen a nyi
tott ajtóval reá váró atyai házba, ahol „sok lakóhely van” . Hogyan fog
hatná fel ezt Szentlélek nélkül az az ember, aki vallásos konvenciókban
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és privilégiumokban gondolkodik, akinek otthona csak névlegesen az, 
akinek fogalma sincsen a szeretetről, hiszen még barátai sincsenek, nem
hogy ellenségeit megnyerné szíve szeretetével?! Jézus messzecsengő han
gon kiáltja az Atya szeretetének evangéliumát, miközben szárnyat bont 
a Szentlélek, hogy „életünk legyen és bővölködjünk!”

A  karácsonyi Gyermek mögött és fölött lásd meg az Atya arcát, Aki 
szeret téged, így szeret téged, hív és vár — haza, mint az Elsőszülött Fiú 
testvéreit az atyai házba!

Balikó Zoltán

KARÁCSONY ÜNNEPE 

János 1, 14—18 

Karácsonyi örömünk

A  karácsonyi öröm nem jelent beszűkülést, elzárkózást, magunknak 
élést, hanem éppen ellenkezőleg: megtanít átfogó gondolkodásra, kiszé- 
lesült szeretetre. Ez nemcsak a Jézus Krisztusban hivőkre érvényes, ha
nem általában az ember szeretetére és szolgálatára is vonatkozik. A  ka
rácsonyi öröm megtanít arra, hogy Isten iránti hálánkat az emberi 
együttélés területén mutassuk meg, ahol emberszeretetünk konkrét te
rülete: népünk és hazánk szolgálata, sőt az egyetemes emberiség, a la
kott föld békés jövendőjének a segítése.

Valóságos Isten — valóságos ember

A legendák meseszerű kiszínezése a sugárzó arcú, göndör hajú gyer
mekről, akinek isteni ajkán a szeretet mosolya jelenik meg, távol áll az 
evangélisták reális, szemléletes előadásmódjától. Emberileg alacsony 
sorban, a legmostohább körülmények között születik meg Jézus Krisztus. 
Mária jászolba fekteti újszülöttjét. Lukács karácsonyi történetétől távol 
van minden doketista vonás, semmiben sem szűkíti meg Jézus Krisztus 
valóságos emberségének tényét. Ugyanakkor ezzel, a mostoha viszonyok 
között megszülető Messiás-képpel éles ellentétben van kora várakozása, 
amely szerint a Messiás szó egyértelmű volt a király fogalmával, annak 
dicsőségével és hatalmával. Az Isten királyi trónjáról leszálló „Isten Fia” 
képe a kortársak elképzelése szerint nem egyezhetett a szegényes for
mák között megszületett Messiás tényével. Már itt is megvalósul az, ami 
később végigvonul Jézus Krisztus egész földi életén, hogy Isten nem az 
emberi váradalmak és elképzelések szerint küldte el Egyszülöttjét a vi
lág megváltására, hanem úgy, ahogyan azt Ö eltervezte. Csak az Isten 
akarata iránti engedelmes hit tudja követni Jézus Krisztus útját, szüle
tésének első pillanatától kezdve.

Karácsony lényege már ebből is kitűnik: amikor Isten elrendelte, 
hogy Egyszülöttje az emberi nemzetség kedvéért valóságos emberré le
gyen, akkor Jézus Krisztus magára vett minden emberi nyomort és bűnt 
— bár maga büntetlen volt —, hogy érettünk áldozattá legyen. Az evan
gélista azért hangsúlyozza ki olyan szemléletesen Jézus Krisztus szüle
tése emberi vonásainak egyszerű körülményeit, hogy lássuk, Isten a mi 
testvérünkké, testünkké és vérünkké lett, velünk mindenben osztozott, a
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teljes és valóságos embersorsot vette magára. Isten Fia testté lett, az ő 
teste és a miénk között nincs más különbség, mint hogy ő bűn nélkül 
való, mert a Szentiélektől fogantatott. Isten Szűz Mária testét-lelkét úgy 
töltötte be Szentlélekkel, hogy Jézus Krisztust bűn nélkül foganta, hor
dozta méhében és szülte meg.

Azokat keresi Isten, akik a nép egyszerű fiaihoz tartoznak. Jézus 
Krisztus semmi közösséget nem vállal a földi királyok és előkelők ma
gatartásával, az ő környezete már születése percétől fogva egyszerű em
berekből áll, első gyülekezetét a mezőn őrködő pásztorok alkotják. Ezek 
ugyan első pillanatra megfélemlettek a mennyei fény ragyogása miatt, 
az angyalok váratlan megjelenésétől, de csakhamar megértették, mekko
ra eseménynek lehetnek tanúi.

Ez az Ür Krisztus, a valóságos Isten most valóságos emberként csu
pán törékeny, kis csecsemő, aki nem királyi palota pompája között látta 
meg a napvilágot, hanem felismerhetőségének éppen az a jele, hogy is
tengyermekként bepólyázva, jászolban fekszik, a legegyszerűbb emberi 
körülmények között. Ez pedig Istentől akart jel. Isten tervezte úgy, hogy 
a testté lett Ige az ember valóságos testvérévé legyen, hogy Isten Fia egy 
gyengéd, fiatal szűz ölében parányi csecsemőként éljen a földön, hogy 
istensége és urasága az alacsonyság és alázatosság palástjába legyen 
burkolva.

Az Istent dicsőítő mennyei seregek sokasága mögött Isten hatalma 
és ereje tűnik elő, hogy ezzel adja megfelelő kontrasztját a gyermek 
gyengeségének és kiszolgáltatottságának. Az angyalok Isten dicsőségét 
hirdetik. Nem beszélnek Jézus Krisztus keresztjéről, vagy az ő jövendő 
dicsőségéről, sem arról, hogy Jézus szülei és a pásztorok milyen kegye
lemben részesültek, sem Izrael dicsőségéről, vagy bűneiről, hanem egye
dül Isten dicsőségét magasztalják, akinek terve nagyszerűségét most lát
ják kibontakozni igazán. De éppen azért, mert Isten embert megmentő 
terve a földre irányul, hogy Jézus Krisztus által végezze el a megváltás 
csodáját, az angyalok énekének másik része a földre vonatkozik. Isten 
nem a maga számára tartja meg dicsőségét és hatalmát, hanem kiönti 
azt az embervilág megmentésére Jézus Krisztus által. A  dicsőséges Is
ten a földön békességet és az emberek közötti jóakarat megnyilvánulását 
akarja látni.

Az Ige testté léteiében nyilvánvalóvá lett, hogy Isten irgalmas és ke
gyelmes Isten, hiszen Egyszülöttjét sem kímélte, hanem odaadta az em
bervilágért. Ennek az isteni gesztusnak az az egyetlen várható visszhang
ja, hogy az ember is ennek a kinyilatkoztatott akaratnak a nyomán jár
jon békességben és jóakaratban a lakott földön. Ez természetszerűleg je
lenti az egymás közötti szeretet individuális megnyilatkozásait, és a vi
lágot átfogó méretű szeretet kollektív békére vonatkozó perspektíváját. 
Az emberszeretet konkrét cselekedeteitől elválaszthatatlan az emberi
ség jövőjéért érzett felelősség, a világ békéjét biztosítani kívánó maga
tartás. Isten szeretetcselekedetének az ember részéről jövő visszhangja 
sem lehet más, mint a kapott és nyert szeretet visszatükrözése az em
bertestvérek körében.

Testté lett

Jézus Krisztus születése, azaz testté-létele azt jelenti, hogy beáll az 
embervilágba, szolidaritást vállal, egynek tekinti magát velünk. Azt je
lenti, hogy azonosítja magát az embervilággal és közösséget vállal vele.
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Mikor Istennek formájában volt, szentségét neon arra használta, hogy az
zal kemény ítéletet tartson az embervilág felett, hanem arra fordította, 
hogy megajándékozzon minket magával, hogy önmagában lehozza a föld
re Isten országát. Nem magának kedveskedett tehát, hanem nékünk. 
Kincseit nem tartotta meg magának, hanem felénk nyújtja. Nem az ön
zés töltötte el a szívét, hanem a mindeneket megváltani akaró szeretet. 
Nem sajátmaga volt a legfőbb gondja, hanem az embervilág.

Szolgáló életformát vett fel Jézus Krisztus, emberekhez lett hasonló
vá. Beleöltözött a mi törékeny, múlékony, fáradékony, éhes, mohó, bűnös 
testünkbe, beleköltözött a szűk életkeretbe, beletörődött abba, hogy az 
egész világból csak annyit tapasztalhat, amennyit szegényes szerveink 
közvetíteni tudnak. Valóban szolgai formát vett fel, hozzánk lett ha
sonlóvá. '

Szolgálatra hív minket is. Róla szól az apostol: „A z az indulat le
gyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is” . Hogy amint ő nem 
magáénak tekintette az életet, hanem Isten tulajdonának, úgy mi se úgy 
élünk, mint akik magunk gazdái vagyunk, hanem úgy, mint akik szolgá
latra kaptuk életünket, mint akik Istennel élünk és nem csupán önma
gunknak. Krisztus igazi követése, a valódi „imitatio Christi” ezen a pon
ton valósul meg, a másoknak szolgáló életben jelenik meg valami a meg
feszített Krisztusból. Ezek szerint: minden élet annyit ér, amennyi abban 
a másoknak való szolgálat.

Isten terve Jézussal az volt, hogy az emberért küldi a világba. Már 
Jézus születését így értelmezte a Szentírás: „Ügy szerette Isten a vilá
got, hogy az ő egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3, 16). Az érettünk született 
Krisztus érettünk élt, tanított, szeretett, érettünk halt meg, érettünk tá
madott fel, mindent érettünk cselekedett. Méltán foglalja össze Pál 
apostol Isten emberszerető szándékát így: „Aki az ő tulajdon Fiának 
nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne aján
dékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róm 8, 32).

A Jézus Krisztusba való élet konkrét gyümölcse

Aki Krisztus tanítványa, annak része van őbelőle, közös vele abban, 
hogy a tanítványnak élete is szolgáló élet. Jézus el akar vezetni minket 
a hivatásunk, otthonunk, családunk körében is megnyilvánuló keresz
tyén testvérszeretetre. Pál apostol megsanyargatja a testét és szolgává 
teszi, elfojtja magában a benne és minden emberben meglevő természeti 
embernek az önzését és megszületik benne a szolgáló élet. Odaszánja ma
gát erre az életcélra. A  kenyérnek el kell fogynia, hogy élet, erő, mosoly 
és munka legyen belőle. A  gyertyának önmaga felemésztődésének az 
árán kell világosságot szolgálnia a sötétségben. A  földbe vetett gabona
szemnek el kell rothadnia a földben, hogy belőle kicsírázzon az új kalász
nak a hajtása. Az édesanyának a szenvedésk és a károsodások egész so
rát kell kiállnia, hogy gyermek szülessen a világra. íme, életünk az egy
másnak szolgálás jegyében lefolyó élet, s annál nagyobb, minél több 
benne a tiszta szolgálat, a másokért égő szeretet. Erre épült Jézus Krisz
tus váltságműve is, aki önmagát adta értünk, aki azért halt meg, hogy 
ebből a halálból támadjon fel millió és millió keresztyén ember új 
élete!

Aki vele jár, mind megtapasztalja, hogy iaz ő jelenlétével nem fér
nek össze a bűnök. Az ő szelíd szeme minden bűnt lát. Előtte nem lehet 
alakoskodni. Az ő tisztaságának a fényében rikítóbb lesz a bűnnek a
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szennye. Jézus, a büntetlen, a szent, azért ítéli el a bűnnek a legrejtettebb 
és legfinomabb mozdulatait, mert tisztaságával semmiféle bűn nem fér 
össze. A  mulasztási bűnök ugyanolyan szigorú ítélet alá esnek nála, mint 
azok, amelyeket tettekkel követnek el.

A  családban szeret etet és békét akar teremteni a hitvestársak kö
zött, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember ne válassza széjjel. Amit 
Isten keresztyén házasságnak tervezett, azt a hűtlenség, paráznaság, el
idegenedés ördöge fel ne dúlja. Amit Isten az öröm és boldogság forrá
sának szánt, azt a durvaság, a haragíartás, gyűlölség tönkre ne tegye. 
Jézus Krisztus azt akarja, hogy Isten negyedik parancsolatának eleget 
tegyenek az emberek: a gyermekek tiszteljék apjukat és anyjukat, v i
szont a szülők az apostoli tanítás értelmében óvják, szeressék, gondoz
zák, neveljék gyermekeiket, hogy így létre tudjon jönni a keresztyén 
családi életnek az a belső melegsége, amelyben Jézus Krisztus otthont 
talált, amely az ő nyája és tanítványi közössége.

Ha Isten szeretete minden emberre kiárad, akkor megértjük, hogy 
munkatársainkat is körülveszi Isten szeretete. Akkor feloldódik ben
nünk a féltékenység, az irigység, a versengés, a legyőzni és megelőzni 
akarás, akkor kellemetlen tulajdonságok is hordozhatók, tudva, hogy Jé
zus is hordozza a mi kellemetlen tulajdonságainkat, bűneinket.

Isten szeretete megtanít az emberi együttélésért élni. Ha kinyílik az 
önző szív a szeretetre, akkor az közösségi szellemet teremt tágabb érte
lemben is. Akkor érték lesz a közvagyon védelme. Érték lesz az, ami köz
ügy és közélet. Az ember meglátja feladatait az embertársak összessé
gének, a társadalomnak és az ország megbecsülésének vonalán. Drága 
lesz a hivatáshűség és munkaszeretet, a közös emberi előmenetelnek a 
segítése.

Ez a szolgáló magatartás azt jelenti, hogy közösségi lelkülettel él a 
Krisztusban hivő ember a munkahelyén. Odaadó szolidaritást vállal né
pe és hazája feladataival. Mi itt is az emberszeretet indítékából cselek
szünk, mert amikor az embereket szolgáljuk, az élet előbbrevitelét se
gítjük, akkor szeretjük hazánkat. Ezt a személyes hangú vallomás mele
gével így lehet kifejezni: szeretem hazámat, mert Jézust követem az 
embemzeretet és a szolgálat útján. A  hazaszeretetnek és az emberiség 
iránti szeretetnek az alapállása minden idők hitbeli magatartásának az 
alapja és kiindulása.

A lakott föld békéje

Karácsony a világméretű béke ünnepe, Isten akarta így. Az ószövet
ségi próféták jövendölései meghirdetik Isten békeakaratát. Az idők vé
gére vonatkozó jövendölések látomásában olyan korszak szerepel, amely
ben a „fegyvereket kapákká kovácsolják, a dárdákat pedig sarlókká, nép 
népre fegyvert nem emel és hadakozást többé nem tanul” (Mik 4, 3). E 
végső célnak a látása, s ugyanakkor az Isten iránti engedelmesség vál
lalása, nagy erkölcsi ösztönzést ad azoknak, akik Isten munkatársaiként 
akarnak élni a világon. A  fegyver nélküli világ képe Isten békeakaratát 
fejezi ki. Ézsaiás próféta Jézus Krisztusban a békesség fejedelmét jö
vendöli meg. Ezek a próféciák most is irányítóan hatnak a keresztyén 
emberre, mert kifejezik, hogy a békesség fejedelmének követésében a 
hivő ember ma sem követhet más álláspontot, mint a békének a meg
valósulásáért folytatott fáradozást.
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Isten világot átölelő szeretetének adta jelét, amikor Betlehemben 
megszületett a Megváltó. A  Gyermek születése ünnepélyes kinyilatkoz
tatása volt Isten békeakaratának. Az emberi gonoszság, rosszindulat és' 
rossz szándék mégis újra meg újra Isten akarata ellen feszül. Ez az em
beri gonoszság félelmetes szenvedéseket, károkat idéz elő. A  szívek mé
lyén azonban éppen a kibírhatatlan szenvedés nyomán, újra és újra vágy 
fakad a szeretet és béke után. Karácsony békeüzenetével fordulunk hat 
világrész felé ezen a karácsonyon a betlehemi csillag fényénél. Szikráz
zon a fénye, és hirdesse, hogy Isten szándéka sohasem volt az, hogy gyű
löljék egymást az emberek vagy hogy éhezzenek és nyomorogjanak, vagy 
betegségben és szegénységben sínylődjenek. A  betlehemi csillag fénye ve
zesse figyelmünket a világ vajúdó kérdéseire, három és fél milliárd em
ber sorsát érintő kérdésekre. Világítson kunyhókba és palotákba, harc
mezőkre és békés otthonokba, és eszméltessen nyugtalan világunkért való 
felelősségre.

A  karácsonyi evangélium drága kincse és a benne rejlő hitnek az 
ereje ma úgy ragyog fel számunkra, mint a betlehemi pásztoroknak a 
vezérlő fényes csillag: hirdeti Isten szándékának és tervének megvaló
sulását azzal, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. 
Ez a szeretet hívja Jézus tanítványait, hogy könnyet törüljenek, vigasz
taljanak, szeretetben. járjanak, a béke alkotóival együtt haladjanak. Nem 
tiltó parancsok árjával vesz körül, hanem az életben való járásra indít, 
elvezérel a szolgálat útjára.

D. Dr. Ottlyk Ernő

KARÁCSONY 2. NAPJA
Jn 13, 34—35

Elrontott és félredobott játékok, csalódást okozó és kicserélésre váró, 
kisebb-nagyobb ajándékok — jellemző tartozékai karácsony második ün
nepének. Karácsony legnagyobb ajándéka — „a testté lett Ige” — vajon 
milyen sorsra jutott és fog jutni karácsony után következő életünkben? 
A  testté lett Igében Isten minden másnál nagyobb szeretetét nyújtotta ót 
a világnak örök karácsonyi ajándékul: Ma a testet ölitött szeretet, Jézus 
Kriszus arról szól igéjében, hogy hogyan kell megbecsülnünk őt, illetve 
szeretetét.

1. Először is emlékeztetett: „Én szerettelek titeket.” Igéjében— a kará
csonyi evangéliumban is —, eseményekben, emberekben, lehetőségek
ben, számtalanszor megtapasztalhattuk szeretetének valóságos jelenlétét. 
Az emlékeztető szó azt kérdezi meg: észrevettük-e ezt a szeretetet, vagy 
elmentünk mellette közömbösen, mert szemünk és minden érzékszer
vünk arra volt beállítva, hogy a bajokat és sérelmeket tapasztaljuk kizá
rólag. Az emlékeztetés afelől is elgondolkodtat, hogy nem vagyunk-e fe
ledékenyek: Isten évekkel ezelőtt, vagy éppen tegnap megtapasztalt sze
retetét nem födte-e be az idő pora. Karácsonykor emlékezzünk konkrét 
módon Krisztus szeretetére. Elhívott és erőt adott az ő útján való járás
ra, vagy meggyógyított súlyos betegségből. Megáldotta munkánkat, adott 
napi kenyeret, de az „élet kenyerével” is táplált bennünket. Adott szí
vünkbe békességet, de arra is erőt, hogy világunk békéjéért dolgozhas
sunk, s karácsonykor necsak felszínes látszat legyen a „békesség a föl—
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dön embereknek” . Családunkban rég megoldásra váró kérdésekben adott 
örömteli választ, vagy tehettünk valamit azért, hogy munkahelyünkön jó 
legyen a légkör. Voltak csendben végbemenő, parányi örömeink, és lát
ványos események magukban hordozták Krisztus szeretetét. Könnyeket 
törölt, vagy keményen tisztogatott bűntől, szolgálatunkra jött embertár
sunk szeretetében, vagy minket használhatott szolgálata eszközeiül. 
Imádkozhattunk és igét hallgathattunk, szólhattunk és cselekedhettünk 
az ő bizonyságtevőiként. Mindez — és még elsorolhatatlanul sok más je
le a szeretetének — ott kezdődött, hogy karácsonykor emberré lett az Is
ten Fia, tapasztalhatóvá, teljessé lett Isten szeretete. Az emlékezés kész
tessen karácsonyi örömre: igaz, tartós, gyümölcsöző örömre. Késztessen 
karácsonyi hálaadásra is: imádsággal, élettel, szolgálattal. És bizonyság- 
tételre: hadd tapasztalják mások is Isten szeretetét, és hadd örüljenek 
igazi, karácsonyi örömmel. — De necsak emlékezzünk karácsonykor; en
nél sokkal többet ad és vár Jézus.

2. Parancsol: „Ti is szeressétek egymást!” Jézusnak az az igénye, 
hogy szeretetére szeretettel válaszoljunk. Tehát nemcsak tanácsolja és 
kéri a szeretetet, nemcsak lehetőséget ad rá, hanem parancsolja. Azt 
szoktuk mondani, hogy a szeretet spontán érzés, nem lehet parancsolni. 
Ez az óember véleménye a szeretetről. Jézus éppen ezért nevezi „új” - 
nak, s késztet akkor is szeretetre, amikor az érzésünk ennek ellene mond, 
amikor a tapasztalat azt erősíti meg, hogy nem érdemli meg a másik a 
szeretetünket, sőt akkor is, amikor mi magunk várunk vigasztalást, vagy 
segítséget. Ez „új parancsolat” . Nemcsak akkor, Jézus korában volt új, 
hanem ma is és mindig. Mert az ember még a „szeretet ünnepén” is a 
maga igazát bizonygatná haragosával szemben megbocsátás és bocsánat
kérés helyett. Ezért szükséges Jézusnak parancsolnia a szeretetet, s pa
rancsával együtt az erőt is adnia a megvalósításhoz. Mert az ember — 
magában — hiába próbálkoznék az ilyen fajta szeretet gyakorlásával. 
Ehhez Krisztustól kapott erőre van szükség, s ő a parancsot teljesíteni 
akaróknak az erőt is megadja. Karácsonykor gyermekké kellene len
nünk nemcsak úgy, hogy elfogadjuk Isten szeretete ajándékait, hanem 
úgy is, hogy gyermekeiként minden erőnkkel igyekszünk parancsát meg
tartani, s azért könyörgünk, hogy erre mindig kapjunk új erőt. Tudnunk 
kell azt is, hogy az „egymást” kifejezés Jézus ajkán nem beszűkítette a 
szeretetet valamilyen belső körre, hanem inkább a legnagyobb távlatokat 
nyitotta meg: beletartozik a közvetlen hozzátartozó vagy lelki testvér, de 
az „idegen” is, aki „más” , mint mi vagyunk, aki azonban a mi szolgála
tunk nyomán lehet boldogabb és a mi bizonyságtételünk által értheti 
meg, hogy karácsonykor őérette is emberré lett az Isten Fia. — Igaz 
örömünkre, s örömnyújtásra szükséges tehát Krisztus új parancsa: „Sze
ressétek egymást!”

3. Eligazít: „Ahogy é n . . ti és úgy szeressétek egymást!” Nem lehet 
tehát a szeretet elmaradását azzal indokolnunk, hogy nem tudtuk a mód
ját. Jézus példát is adott a szeretetre. Nem receptet, vagy sablont nyúj
tott. Nem is akkor tudnánk úgy szeretni, mint ő, ha a módszerét akar
nánk utánozni. Az tud Jézushoz hasonlóan szeretni, illetve az ő szerete
tét továbbadni, aki észrevette, tapasztalta és elfogadta Jézus szeretetét. 
Jézus „sokszínű” szeretetéből karácsonykor különösen a következőkre fi
gyeljünk: Jézus a bűnös embert szerette, Isten a világba és a világért adta 
egyszülött Fiát. Ne akarjuk hát mi sem beszűkíteni ezt a szeretetet. To
vábbadásakor sem válogathatunk, ítélkezhetünk. Ahogy Jézus szeretett 
pásztorokat, betegeket, sírókat és bűnösöket, úgy kell nekünk is szolgál
nunk szeretettel embertársaink javára. Jézus szeretetében mindig erős
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hangsúly került a békességre, karácsonykor különösen is. Nem véletlen, 
hogy a karácsonyi evangélium „földi” része a békesség. Az egyes ember 
és az egész embervilág számára létkérdés a „szívbéli” , az egymásközt 
való, a népekre és az egész világra kiterjedő béke. Amikor és ahol ve
szélybe kerül léte, ott emberek engedetlenek Jézus parancsának. Ugyan
akkor szembekerülnek a karácsonyi evangélium „mennyei” oldalával is: 
nem lehet ugyanis Istennek dicsőséget adni békétlen szívvel és gyilkos 
fegyverek árnyékában. „Ahogy” Jézus szeretett, az sohasem szomorúsá
gára volt az embereknek, hanem mindig örömére. Ezért kell a Krisztus 
tanítványának is határozottan elfordulnia mindentől, ami embertársai
nak szomorúságot, megaláztatást, megkülönböztetést, vagy megszégyení
tést jelent. Régi, ún. „karácsonyi alamizsnálkodások” is inkább megszé
gyenítésére, mint megsegítésére voltak az elesetteknek. Aki tudatosan tá
jékozódik Krisztus szeretetén, megtalálja nemcsak környezete irányá
ban, de népünk és az emberiség javára is a mindig időszerű, szeretettel
jes tennivalókat. Mérjük le újra és újra a magatartásunkat Krisztus sze
retetén, s merjünk szakítani hibás, önző, félrevezető, képmutató és tü
neti segítést jelentő szeretetünkkel, hogy helyet kaphasson szolgálatunk
ban Krisztus valóságos, mentő szeretete.

4. Vizsgáztat: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást.” A  vizsga nem Krisztussal négy- 
szemközt, hanem a „világ” szemeláttára folyik. A  feladat egészen gya
korlati: szeretni egymást. Ezen, tehát övéinek a hűségén és engedelmes
ségén múlik Krisztus ügyének a becsülete. Alkothatott az egyház töké
letes egyházi szervezetet, állíthatott fel hivatalokat, szerezhetett hatal
mat és anyagi javakat, a „világ” mindig aszerint becsülte meg, hogy 
Krisztus szeretetéből mennyit váltott valóra. Jézus nem ítéli meg az egy
ház életében kialakult rendet, de igaz ismertetőjelként a szeretetet tün
teti fel. Még olyan kiélezett értelemben is igaz ez, hogy ha valahol hir
detik az igét és kiszolgáltatják a szentségeket, de közben a gyűlölet a 
cselekedeteik mozgatója, ott nem az igaz egyházat valósítják meg, ha
nem gyalázatára vannak Krisztus ügyének. Ha egy dél-afrikai templom
ból kirekesztik a színesbőrű eket, hangozhat odabenn akármilyen szép 
prédikáció és az ének, Krisztus igaz egyházáról szó sem lehet ebben az 
esetben. Vagy ünnepelhetünk és emlegethetjük az egyház szükségessé
gét, ha közben pl. önző módon csak a magunk anyagi gyarapodása érde
kel bennünket s nem törődünk embertársainkkal, nagyon távol vagyunk 
attól, hogy Krisztus tanítványaiként ismerjenek bennünket. Jézus szavai 
végső soron azt jelentik: vagy szolgálunk szeretettel, vagy nem vagyunk 
Jézus tanítványai. Sőt, a rajtunk levő felelősség annyira nagy, hogy ma
gatartásunkon nem is csak személyünket, hanem Jézus Krisztust mérik 
le, a tanítványon a Mestert! Mégsem riasztásunkra mondta Jézus ezeket 
a szavait, hanem örömünkre. Hiszen nem rendkívüli erő, vagy ámulatba 
ejtő tudás és bölcsesség kell ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessünk, 
hanem szolgáló szeretet. És Krisztus igazi tanítványainál ez magától ér
tetődő, sőt „magától jövő”, természetes magatartás.

Isten legnagyobb karácsonyi ajándéka, a Krisztusban közénk jött 
szeretete akkor lesz igazi, örök öröme életünknek, ha szeretetünkkel 
megbecsüljük azt karácsony utáni életünkben is.

Bárány Gyula
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ÓÉV ESTE 

2 Kor 5, 9—10 

Felelős vándorlásban

Az alkalom inkább nehezíti, mint könnyíti igehirdetésünket. A  köz
hangulat, és ebben a gyülekezeti közhangulat is benne van, kellemes es
tét kíván, amelynek nem az elgondolkodás a jellemzője. Inkább valami 
indokolhatatlan könnyedség, olyan lebegésféle: mintha pár órára felelőt
lenül kiszaladhatnánk múltunk és jövőnk összefüggéseiből. Világos, hogy 
ehhez a kívánalomhoz nem nyújthatunk segítséget a gyülekezetnek.

Ugyanakkor az esztendő utolsó estéjének mégis van egy semmi más
sal össze nem hasonlítható jellegzetessége: segíthet abban, hogy a part
talannak és ezért megfoghatatlannak vélt időt „megélt” időnkként te
kintsük. Belőle nekünk nincsen akármennyi és a rövidből is csak a tu
datosan és felelősen megélt igazán a mienk.

Az óév esti igehirdetésnek segítenie kell a gyülekezetét, hogy életét, 
az évekre és a napokra tagoltat, felelős vándorságnak tekintse, és felelős 
vándorlásban járja.

1. A  gyülekezet Istennek gazdag útravalóval ellátott vándornépe. 
Nem szegény, rongyos, éhes-szomjas koldusbanda, nem gazdátlan és nem 
hazátlan. Pál a 4. fejezetben beszél a gyülekezet „kincsé” -ről. Igaz, cse
répedény voltát is emlegeti, és ebben minden benne van, ami életünk vé
gességét és belső nyomorúságait jelezheti. Az apostol azonban mégsem 
ezeken lamentál, hanem a kincsnek örül. Ez a kincs nem tárgyiasítható: 
ha csak azt mondanánk, hogy van Bibliánk, vannak szentségeink, van 
egyház és egyházi szolgálat, ez még mind a „dologi” szinten maradna. 
A  vándornép igazi kincse az, hogy az élő Jézus Krisztus vele van és 
szolgál neki. Az evangélium azért lehet vonzó és felszabadító, mert Ö 
prédikálja, Ö teremti a közösséget Vele és egymással a szentségekben, 
Ö dolgozik egyházában és egyházával.

A  Krisztus-hit azonban nem szűkíti a gyülekezet tekintetét a „lelki” 
gazdagságra. Pál szerint Isten Jézus Krisztussal együtt mindent nekünk 
ajándékozott. Ebből a távlatból a vándorló egyház számára is drága aján
dék mindaz, ami az első hitágazat lutheri magyarázata szerint a min
dennapi kenyér foglalata. Öév estéjén újra tudatosítani kell a gyüleke
zettel mindazt az ajándékot, amit Isten kenyerünkben (békében, szocia
lista társadalmi rendünkben, munka és művelődési lehetőségeinkben, 
családi életünkben) és a köztünk szolgáló Jézus Krisztusban adott. Időnk 
valóban véges, de benne így nem szegényes a vándorlás.

2. A  gyülekezet vándornépe azért is gazdag, mert „hazafelé” tart. 
Nem lemorzsolja az életét, hanem feléje megy. Nem tud átrepülni az 
örökkévalóságba. Nem tudja kikerülni ugyan, hogy ideje fogy, egészsé
ge, szervezete elhasználódik. Egyszer egy évközi reggel vagy este lesz sze
mélyes „ó-év” a számára. Levetkőzik teljesen: porrá lesz, hogy többé ne 
egy naptári nap, hanem Jézus Krisztus minden fantáziát és reménységet 
meghaladó teremtő hatalma jelentse számára az újat, a soha meg nem 
avulót. Öév estéjén a gyülekezetnek nem csupán egy új nap, vagy egy 
új esztendő a reménysége, hanem az az új, amit Pál a gyülekezet vég
érvényes otthonának mond Krisztus ígérete alapján.

3. A  vándorló gyülekezet a már elnyert ajándékok erejével és a 
Krisztussal való teljes és végleges közösség reménységének az erejével 
felelősen vándorol. Pál ezt úgy mondja, hogy szeretne kedves lenni Ura
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előtt. Ez nem csupán óhajtás, hanem törekvés is. Törnie kell magát. 
Csupán a múló évek és napok során van erre lehetősége. Csupán emberi 
környezetében van erre lehetősége. Csupán történelmi környezetében 
van erre lehetősége.

Törnie kell magát, mert a vándort hamar előveszi a kísértés, hogy 
saját magának kedveskedjék: felélje az útravalót és csak szorult hely
zetekben, amikor neki szükséges, vegye észre azt, aki vele megy, vele él. 
Az Ürnak való kedveskedés módját és területét nem a gyülekezetnek 
kell kitalálni. Nyoma sincs benne valamiféle felfokozott érzelmességnek. 
Olyan egyenes és meleg hűség ez Jézus Krisztushoz, amelynek mindig a 
ki nem került ember, az át nem hárított segíteni készség, az ítélettartás
ról való lemondás a próbája. Ahogyan az örökkévalóság felé csak nap
jainkat és éveinket megjárva és halálunkat is elszenvedve tartunk, úgy 
Neki kedvesek is csak napjaink, éveink, munkánk és hivatásunk végig- 
törekvésében lehetünk. Közben mindig emberekkel, ügyekkel, nagyon 
emberi ügyekkel van dolgunk. Egyikre sincsen ráírva, hogy azzal Krisz
tus azonosítja magát. Ha tudnánk, biztosan megtennénk. De elég, ha ö  
tudja!

A  gyülekezet ezzel a nagyon „világiasnak” tűnő Krisztusnak kedves
kedéssel nem Urát próbálja „megdolgozni” , hogy „otthon” kedvező fogad
tatás várja. Nem Krisztus olyan kemény, hogy nekünk kellene vagy le
hetne felénk fordítani! A  gyülekezet szorul rá, hogy vándorlásának ez a 
különös kedvesség adjon avulhatatlan tartalmat: emberekben és emberi 
ügyek természetes felvállalásában szeretni Jézus Krisztust!

Fehér Károly

ÚJÉV
Ef 2, 8—10

Nem cselekedetekért — cselekedetekre

Noha az efézusi levél keletkezésének, céljának és címzettjeinek be
vezetéstudományi problémáit Ú jév napján nem célszerű taglalni, azt 
mégis megemlíthetjük, hogy olyan körlevélről van szó, amely nem egyet
len gyülekezetnek, hanem többeknek íródott. Ú jév napján a mai ige
hirdetőnek is számolnia kell azzal, hogy nem csupán a rendszeres temp
lomjárók vannak jelen, hanem többen olyanok is, akik az évkezdés kü
lönös hangulatában térnek be a templomokba, vagy kísérik el templom
járó családtagjukat, hogy ezen a délelőttön együtt legyenek, együtt kér
jenek Istentől áldást az új esztendőre. Sokatmondó tény lehet tehát az, 
hogy nem meghatározott embereknek vagy gyülekezetnek szólnak az Is
ten kegyelméről mondott csodálatosan tömör mondatok, hanem minden
kinek, aki nyitott szívvel áll meg Isten előtt.

Árra is figyelnünk kell, hogy noha igénk Pál apostol teológiájának, 
a reformációnak és minden evangéliumi alapvetésű hitnek tanbeli fun- 
dámentuma, ezen a napon mégsem függetleníthetjük magunkat az ün
nep jellegétől és hangulatától és talán még a szokottnál is oldottabban, 
gyakorlatiasabban és közérthetőbben kell kibontanunk az ige biztató üze
netét.

Néhány hónappal ezelőtt egy repülőgépszerencsétlenség során a 
kényszerleszállás után az utasok egy részének sikerült kimenekülnie a
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szerencsétlenül járt gépből. Egyikük elmondta, hogy szinte másodpercek 
alatt játszódott le minden: előbb tudatosult bennük, hogy életben varrnak, 
majd egyikük kiáltott a többieknek, hogy a sűrű füstben megtalálta a 
kimenekülés egyetlen útját és az életben levők nagy lelkierővel, egymást 
is segítve elhagyták a gépet.

Ilyen gondolati sorrendben, a nagy távlatok hitbeli felfogásától egé
szen perceink és legközelebbi feladataink megértéséig kísérhetjük igénk 
mondanivalóját is az új esztendő küszöbén.

1. Nemcsak egy új naptári esztendőnk van, de jövőnk, életünk, üd
vösségünk is! — A  múló idő bennünket, gondolkodni tudó lényeket min
dig aggodalommal és félelemmel tölt el: akkor is, ha bevégzünk, akkor 
is, ha kezdünk belőle egy szakaszt. Óév estéjétől' Ű jév reggeléig nem 
múlhat el, nem változhat meg bennünk ez a szorongó érzés. Hiszen, ha 
örülünk is az új kezdetnek, nem tudhatjuk, végére érünk-e még, mit 
tartalmaz számunkra?! Az alázatos ember életkorától függetlenül csak 
úgy tekintheti életét és a folytatás, megújulás lehetőségét, ahogyan a re
pülőgép élő utasai: életben vagyok és ez nagy ajándék, Istentől. Hogyan 
is lehetne ez saját érdemünk és ügyességünk eredménye, amikor egyet
len rossz mozdulat, hibás szerkezet, pusztító vírus, megakadó vérkeringés 
egyik pillanatról a másikra véget vethet minden tervnek és erőfeszítés
nek? Ha pedig még tovább tekintünk arra az Életre, amelyet Isten Jézus 
Krisztusban e földi vándorlás után készített el számunkra is, még ki
sebbre zsugorodnak „érdemeink”, ez élet elnyerésének lehetőségei, saját 
erőnkből. „Kegyelemből van üdvösségetek” — vallja Pál és a húsvéti, fel
törő öröm mellett talán éppen az emberi mértékekkel megalkotott esz
tendők kezdete lehet az az alkalom, amelyen ez a kegyelem nagyra nő 
a szívünkben és mint a száraz föld az esőt, úgy szívjuk magunkba a 
múló időn túl is érvényes reménységet.

Érdekes emberi megnyilatkozást örökített meg Lukács evangélista 
Pál apóstól életéből: a tengerből való csodás megmenekülésük után tűz
rakás közben vipera marja meg. A  látványt a barbárok is kommentálják: 
„Biztosan gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az 
isteni bosszúállás nem hagyja élni.” (Csel 28, 4). A  túlélés természetes 
vágya és gondolatai élnek bennük és csak az isteni bosszúállással tudják 
magyarázni a hihetetlen „balszerencsét”, ami Pált érte. Pál azonban hisz 
Istenében, egységben tudja életét itt a földön azzal a másikkal, amelyre 
Isten kegyelemből elhívta és nyugodtan lerázza karjáról a kígyót.

Valószínűleg nyugtalanok lennénk, ha egy varázstükör segítségével 
előre megláthatnánk mindazt, ami vár reánk ebben az esztendőben, küz
delem, kísértés, kudarc, próbatétel. Aki azonban ezeken és az emberi 
mércével mért időn túl tud látni, aki Isten kezében látja földi életét is, 
de azt a másikat is, az nem vágyakozik ilyen varázstükörre, hanem nyu
godt lélekkel indul tovább, hiszen Isten kegyelméből hite szemüvegével 
messzire lát.

2. Nemcsak szép hitünk és jövőnk van, de jeladatokkal teljes jele
nünk is. — Mihelyt megértjük kegyelemből kapott életünk és üdvössé
günk jó hírét, azonnal mozgásba jön minden életünkben. Amint a repü
lőgép utasai is azonnal a cselekvés módját keresték, különben hiába ma
radtak volna életben, úgy a hivő ember is felszabadulva bűneinek terhé
től, minden reménytelenségtől azonnal keresni kezdi a cselekvés lehető
ségeit. Ha Istennek annyira kedvesek voltunk, hogy Fia által megtartott 
minket, akkor bizonyára céljai is vannak velünk, akkor az ajándékba ka
pott időt alkalomként kell felfognunk a jó cselekvésére. „Mert az ő alko
tása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. . . ”
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(10. v.) A  „teremtés” szóval csak a nagyon fontos dolgokat szabad kife
jezni. Azok a cselekedetek, amelyeket Isten éppen azoktól vár el, akiket 
ingyen, kegyelemből, tehát cselekedetek nélkül élettel és üdvösséggel 
megajándékozott, teremtő munkájának szerves részei: általuk is segíteni 
akar az embereken, életeket megtartani, békét megőrizni, igazságot ér
vényre juttatni. Semmiféle dicsekvésre nincs jogunk (ezt az év forduló
ján készített számvetésünk is igazolja!), de felelősségünk szánté tapint- 
hatóvá válik: ahogyan élünk családunkban, munkatársaink között, ha
zánk és szocialista társadalmunk tagjaiként, ahogyan személyes példánk
kal, szavainkkal és tetteinkkel gyermekeink előtt megállunk, ahogyan 
erkölcsi mértékeinket megvalósítjuk, ahogyan az emberiség életkérdései
hez viszonyulunk, ahogyan egyházunkban, de nem csupán az egyházért, 
hanem válogatás nélkül minden emberért szolgálatot vállalunk — mind
ez lehet-e Istentől előre elrendelt cselekvés-sorozat? Nem kell-e szándé
kait és akaratát inkább a mi életünk ellenére véghezvinnie?!

Mindenesetre jó tudnunk, hogy amit Isten előre elrendelt, mi azt 
nem tudhatjuk. Így kell ezt az esztendőt is megkezdenünk. Azzal a bi
zakodással mégis, hogy Istennek erre az időszakaszra is vannak útjai, 
eszközei. Mi is kereshetjük ezeket és kérhetjük világosságát, eligazító 
bölcsességét.

3. Nemcsak feladataink vannak, hanem erőt adó Urunk is. — Sok 
ilyenkor a megalapozatlan fogadkozás. Sok az önmagát is becsapó szó
szátyár, aki élete egy-egy ünnepélyes napján minden rosszat el akar 
hagyni és minden jót megvalósítani, hogy azután már másnap megkez
dődjenek a megalkuvások és visszavonások sorozatai. Pál hangja nagyon 
erőteljes: ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez! A  kegyelem és az azt 
megragadó hit is, az elkészített jócselekedetek és az azt betöltő cselek
vés is. Egyszerűen nem nyugodhatunk bele tehetetlenségünkbe és a sta
tisztikai és tapasztalati adatok megváltoztathatatlanságába. Öngyilkossá
gok magas száma és az együttélés nehézségei; laza munkaerkölcs, rossz 
minőséggel végzett munkák, szolgáltatások és a pénzhajsza torzulásai^ 
válások és elmagányosodás; befelé forduló vallásosság és képmutató ke
gyesség; szeretet nélkül maradó gyermekek és öregek. Mindezek — és 
még sok egyéb égető emberi gondunk kimozdítása a megszokottnak lát
szó helyéről, a mi dolgunk és feladatunk is. Isten akarja, hogy sikerül
jön és ezért biztat, erősít az év első napján igéjével. — Társak is vannak 
mellettünk, akik ugyanezt akarják és csak a mi első szavunkra vagy lé
pésünkre várnak.

A  páli körlevél bizonyára sokakhoz eljutott evangéliumi üzenetével. 
Isten szava és a keresztyén emberek élet-bizonyságtétele ma is sokakhoz 
eljuthat erősítő és eligazító, mindig korszerű és mindig az életet szolgáló 
üzenetével. Kezdjük is mindjárt, hiszen élünk és jövőnk van, sok dol
gunk és elvégeznivalónk van, 1978-ban is. Annak pedig, Akinek alkotása, 
gyermekei vagyunk, van elegendő szeretet- és erőtartaléka számunkra is.

Szirmai Zoltán
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Gondolatok
Isten útjai a természetben, akár a gondviselés terén, nem a mi útjaink. 
Nincs az az emberi modell, amely a legkevésbé is érzékelhetné művének 
— mely mélyebb, mint Demokritos kútja — nagyságát, mélységét és ki- 
kutathatatlanságát.

(Joseph Glanvill)

A  bánat és a boldogság nagyon hasonlítanak egymáshoz, mindkettőtől 
sírni lehet.

(Láng György: Tamás templom karnagya)

Jó és nemes emberek, mindig jól és nemesen élnek egymás mellett.

(Láng György: Tamás templom karnagya)

Semmi sem nehezebb a világon, mint az őszinteség és semmi sem köny- 
nyebb, mint a hízelgés.

(F. M. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés)

Az igazi bölcsesség s az igazi műveltség semmi más, mint az Isten fé
lelme.

(Kodolányi János: Juliánus barát)

Áldott vagy asszony, hogy utamra léptél,
S bajtársamul szegődve jössz velem.
Minél súlyosabb a kereszt, mit hordok,
Annál jobban szorítod a kezem.

(Gyúrói Nagy Lajos)

A  kereszt nem az a szenvedés, amelyet te gondolsz ki magadnak hanem 
az a szenvedés, amely döntésed, gondolkodásod és vágyad ellenére tör 
rád. Ilyenkor kövesd Krisztust! Ilyenkor légy a tanítványa!

(Luther Márton)

Nem lehet az boldog egybekelés, mely egy harmadik ember boldogtalan
ságát követeli áldozatul.

(Székely Júlia: Vándorévek)

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy élő embernek szenvedést okozzon.

(Liszt Ferenc)
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Egyháztörténeti évfordulók

Bengel,
az összehasonlító bibliai forráskutatás atyja

Korán apa nélkül maradt árva volt. Már gyermekként mélységes bi
zalommal, nagy vágyakozással kereste Isten megtartó szeretetét és ve
zetését a Szentírásban.

Amikor elhivatása a tübingeni teológiára vezette, súlyos beteg lett. A  
halál árnyékában Lutherhez hasonlóan bízott a zsoltár ígéretében: Nem 
halok meg, hanem élek, és hirdetem az Ür tetteit! (118, 17). — Húszéve
sen fejezte be teológiai tanulmányait. Öt éven át segédlelkész. Számos 
utat tesz különböző nevelőintézetekben. 25 évesen Denkendorfban egy 
olyan iskolai csoport nevelője, amelyben teológiára készítenek elő fiata
lokat. — Vezérelve: Élj istenfélelemmel, helyesen, okosan; mindenekfö- 
lötti célod Isten dicsősége, jó lelkiismeret és a közösség (gyülekezet) 
hasznos szolgálata legyen.

Közismert volt nevelői bölcsessége, képessége és türelme, őrizkedett 
attól, hogy a hitet parancsolóan táplálja a rábízottak leikébe. Mottója: A  
galamb magától kap szárnyra és többet jelent, mint a méhraj, mely tá
madásra indul. Az a fontos, hogy „példákkal és történetekkel adjunk al
kalmat az Isten igéjéből való jó benyomásokra.” — „A  példák kedvet ad
nak, parancsot soha.” — „Ne csipkedjük és nyesegessük folyton a fiatal 
csemetéket, mert akkor rosszabbul nőnek.”

Kétévenként feldolgozták az Újszövetség görög szövegét. Ebből a 
munkából jött létre a „Gnomon Növi Testamenti” (Ujjmutatás ...). A  tu
dományos munka alapelve ez volt: Ragaszkodj a textushoz, de alkalmazd 
egészen magadra. Ifjúkori érdeklődésének továbbfejlesztésére ekkor fo
gott hozzá 30 nehezen megszerzett görög kézirat összehasonlító tanulmá
nyozásához. Munkáját Tischendorf modern kritikai kiadási munkája 
előzményének tekinthetjük. Nagy munkával új német fordítást is készí
tett.

Fundamentális irányba hajolva egy időben bibliai számmisztikával 
is foglalkozott. Krisztus visszajövetelének idejét 1836-ban jelölte meg. 
Véleménye több helyen lelki zavart okozott. Amikor ezt látta, kijelen
tette, hogy sem az egyes ember, sem a népek sorsa felől nincs kijelen
tése.

60 évesen Stuttgartban prelátus, köztiszteletben álló személyiség lett. 
— Mindig egyszerű, alázatos és szerény maradt. „Egy igazi tanuló ifjút 
mindig többre tartottam, mint magamat. Arra gondoltam; ez az ember 
még nem mulasztott el annyit, még nem tékozolt el oly sokat Isten ke
gyelméből, mint én.” Valaki lelkendezett, hogy megismerhette. „Kedves 
barátom” — válaszolta —, „Csak egy bűnössel látott többet, akinek Isten 
kegyelméből kell élnie.”

225 éve, 1752 november elsejének éjszakáján 65 éves korában hunyt 
el.
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