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Csendben Isten előtt
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A lelkész reménységben és megelégedettségben él
A lelkész a legm agárahagyatottabb em ber. Ezt a keserű m ondatot 

Theodor Bővet svájci orvos-lelkigondozó állap íto tta  meg. Kétségbe lehet 
vonni állítását, hiszen a lelkész álta lában  sok em berrel találkozik, velük 
dolgozik, nekik prédikál. G yakran azonban közülük senki sem válla lja  a 
lelkész le lkipásztorolásának nehéz, de nélkülözhetetlen feladatát. Sokszor 
nincs is olyan gyülekezeti tag, aki alkalm as lenne erre. M ásrészt az is 
igaz, hogy aki bará to t akar ta láln i — legalább bará to t — feltétlenül ada
tik neki, ha ezért hajlandó időt, energiát áldozni.

Jóllehet tehát az a feladatunk, m inél több em berrel terem tsünk po
zitív kapcsolatot, mégis gyakori, hogy mi m agunk egyedül m aradunk. Be
teljesedik ra jtu n k  Bővet állítása.

Ha most nagyon m agadra hagyottnak érzed magad, vedd a fá rad tsá
got, s engedd meg, hogy leüljek Veled beszélgetni papi életünkről, lelké- 
szi szolgálatunkról.

A  lelkész reménységben él, m ert:
I. A  reménység nem  szégyenít meg  (Rm. 5,5).
a) Igei összefüggések. M indegyikünket m egkörnyékez a rezignáció, a 

fásultság, a belefáradás belső érzése. Egy szóval: a rem énytelenség á lla
potába kerülünk. Isten  igéje szolgájának, a M inister Verbi D ivini-nek is 
oda kell hajo ln ia az ige fölé, hogy abból megerősödjék, rem ényt nyerjen, 
hogy azután  ő is tudjon rem ényt önteni a „tört szívekbe”.

P ál apostol élete sem volt nehézségektől, kudarcoktól, szenvedéstől 
mentes. De rem énységét nem veszítette el. H itte és vallotta, hogy érette 
meghalt Jézus. Tudta és hirdette, hogy m indnyájunkért feltám adt. Ezért 
az élő Jézus követségében járunk . Az élő Jézusra tek in tünk  m inden m un
kánkban, életünk könnyebb vagy nehezebb helyzeteiben, m ert Ö az egy
ház U ra is, m ert Ö az egész terem tettség  Ura, a te  U rad és M egtartód is. 
Aki benne remél, nem  szégyenül meg sem földi, sem örökkévaló sorsá
ban. Ennek a rem énységnek ugyanis Isten szeretete az alapja. Lehet, 
hogy életed eseményei elé negatív előjelet teszel, mégis ezek az esem é
nyek olyan próbák, am elykben Isten  meg ak a rja  m utatni, hogy Ö nem 
hagy el, tőled el nem  távozik. Ha próbál csalódáson, kudarcon keresztül, 
erőt is ad hozzá, hogy m egállhass és szívedbe vésődjék: A reménység, az 
élő Jézusba vete tt rem énység nem  szégyenít meg.

b) Rem énységgel az igehirdetői szolgálatban. Balczó A ndrás, a ny ír
egyházi papgyerek feltehetően a papi házban kapta azt az indíttatást, 
hogy olyan pályát válasszon m agának, am elyen a „teljesítm ényt m érni 
lehe t” — am int küldetés c. film jében nyilatkozta. L á tha tta  édesapja be
csületes belső papi vívódását. Az igehirdető teljesítm ényét, m unkájának  
az eredm ényét ugyanis nem  lehet m érni. Nem tu d ju k  m ilyen in d ítta tá 
sokat adott egy-egy m ondatunk, m ilyen feszültségeket oldott fel egy-egy 
szavunk, m in t Isten szava. Ezért a lelkész, különösen ha azt lá tja , hogy 
évtizedes igehirdetői szolgálata a  gyülekezet lelki arcán sem m it nem vál
toz ta to tt, ugyanazok az olykor kiáltó bűnök m egtalálhatók hívei életében, 
könnyen rem énytvesztetté válik. É rtelm etlennek ta r tja  verítékes készü
lését, imádságos vívódását.
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Nem lá t bele azonban a  karm ester sem a közönség szívébe, ha Bee. 
thoven valam elyik szim fóniáját vezényli. Nem tud ja  a festőművész sem 
hogy alkotásai szemlélésekor m ilyen belső érzés ébred a tárlat-látogató
ban. Nem tu d ja  a pedagógus sem, hogy a kicsiny gyermek-szívekben 
m ennyire fogan meg em berségének a melege és m ilyen gyümölcsöket ér
lel felnőtt életükben.

Nem tu d ja  az igehirdető sem, hogy egy-egy prédikációja hallgatói 
közül kit ragadott meg, k it vigasztalt vagy bátorított. De ígéretünk van ar
ra, hogy Isten igéje nem  hiába hangzik, nem tér vissza sohasem üresen. 
Ezért nem szabad feladni a rem ényt, m in tha h iába készülnénk, mintha 
h iába prédikálnánk. O lykor Isten megengedi, hogy m unkájából „vissza
jelzést” kapjunk. N éhány éve egy teljesen ism eretlen em ber tévedt be 
tem plom unkba. Egyetlen m ondat ütötte szíven: Uram  ébressz fel a lelki 
halálból! Azóta sok szenvedés közben is hűséges Urához. (Élet halál kö
zött lebegett élete.) — Egy m agával sokat küszködő fiatal feleség egy 
nyári vasárnapon éppen a házastársi hűségről hallgatta  a prédikációt. 
Előző héten pszichológusnál já rt, aki belső feszültségének a feloldására 
azt tanácsolta neki: keressen m agának más szexuális partnert. Az igehir
detésben pedig választ kapott arra , hogy élete megoldása sokkal inkább 
a hűség és a még m élyebb szeretet férje  iránt. A lelkipásztornak két év 
m últán  m ondta el ezt a tapasztalatát. — Szabad tehát jó reménységgel 
végezni igehirdetői szolgálatunkat, m ert erre  ígéretünk van Istentől s 
olykor még ráadásképpen „visszajelzésünk” is a ránkbízottaktól.

c) Rem énységgel a lelkigondozói szolgálatban. Ezen a terü leten  bő
ven van tennivalónk. Sok a zátonyra fu to tt élet. Magas híveink között 
is a válások száma. Gyakori az öngyilkosság. Nő a magányosok és öregek 
tábora.

M inden lelkipásztor elkezdi ezt a m unkát. A legtöbb azonban kese
rűen abbahagyja. Ennek kettős oka van. Egyfelől: gyors sikert v á rt egy
szeri beszélgetés után. Másfelől: kísértésünk, hogy ak it m eglátogatunk, 
azonnal „beszervezzük” a gyülekezetbe.

Az első esetben tudnunk kell azt, hogy sok éves keserűség, csalódás 
nem oldódik fel egyetlen beszélgetés után. Elrom lott kapcsolatok nem 
gyógyulnak azonnal. Gyógyszert is hosszabb ideig kell szedni még egy 
egyszerű torokgyulladás esetén is. Sok esetben nem  tudunk  segíteni, mert 
a ránk  bízottak sem hajlandók  m ás m agatartást tanúsítani. Ez azonban 
ne keserítsen bennünket. Nem kis jelentősége van annak, ha a gyüleke
zeti tag jaink  a szeretetünket, rá ju k  gondolásunkat — s ta lán  ra jtu n k  ke
resztül Isten gondoskodó szeretetét is — m egtapasztalják.

Igen gyakori m elléfogása a lelkésznek az a szándéka, hogy az új 
gyülekezeti tagot, a m eglátogatott evangélikust azonnal be ak a rja  szervez
ni a gyülekezet életébe. (Legyen tem plom ba járó, já ru lék  fizető!) Term é
szetesen m a is igaz, hogy a h it hallásból van. Ma is valljuk, hogy közösség 
nélkül nehéz a h it keskeny ú tján  szolgáló életet élni. Szám olnunk kell 
azonban azzal, hogy ú jonnan érkezett evangélikus testvérünknek új élet
form ájában sok kisebb-nagyobb fajsúlyú kérdése van környezetében. Űj 
otthon új szomszédokkal. Üj rokonság házasságkötés esetén. Rendszerint 
új m unkahely társu l még m ind ehhez, s term észetesen új gyülekezet. 
M indezek szám ára ism eretlenek. Az em ber az ism eretlent fenntartással, 
félelmeméi fogadja. Az új helyzetében ránkbízottunknak több energia 
szükséges az élethez. Az em berek egy jelentős része fél attól, ha újabb 
kötöttséggel terhelik  életét. Bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy 
belülről is — ta lán  többszöri látogatás u tán  — vágy ébredjen  az új közös
ségbe való jövetelre.

A lelkigondozásnak önm agában is van értelm e, anélkül, hogy látvá-
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eredm énye lenne. Szolgálunk em bertársainknak, segítünk életük 
harm óniájának és Istennek a m egtalálásában. Igazi diakóniai te rü le t ez
munkánkban.

A közelm últban egy meós m ondta el feszültségekkel teli életét. V il
lámhárító a m unkahelyen. A lelkipásztornak csak az volt a feladata, hogy 
odafigyeljen s m eghallgassa őt. Ha vége van m unkaidejének, nem  tud 
emberek közé menni. A hegyek és erdők csendjét keresi. Sajnos, csak 
nyugdíjas korában képzelhető el róla, hogy bekapcsolódik a gyülekezet 
életébe. Mégsem volt hiábavaló a látogatás. Ezt kifejezésre is ju tta tta . 
Majd beérik a gyümölcs. Isten  szeretetének meleg napsugara érleli. É r
demes érte imádkozni, hogy m inél ragyogóbb, derűsebb, minél jobb ízű 
legyen.

A lelkipásztornak a rra  is kell gondolnia, hogy neki személy szerint 
is legyen lelkigondozója. Talán a felesége, p resbiter vagy m ásik lelkész, 
vagy egyházi felettesei közül valaki. Külön gondot kell fo rd ítan ia sa ját 
házasságára és családi életére, m ert ebben a körben is könnyen m egke
seredhet és rem énytvesztetté válhat. Hadd em lítsünk meg röviden két je 
lenséget, am elynek ism erete, felfedezése igen fontos a lelkipásztor szá
mára, hogy családi élete ne kerüljön  krízisbe. Az egyik: az átv ite l le lk i
folyamata. Á tvitelen értjü k  az életünkben fontos szerepet játszó em berek 
képének kivetítését a lelkigondozóra (Bővet). Pl. fia tal asszony rajongó 
szeretettel v iseltetett e lhunyt édesapja iránt. K önnyen rávetíti ezt az idő
sebb lelkigondozójára. — A m ásik: A viszontátvitel. Ez abban m utatko
zik meg, hogy a lelkipásztor a személye irán t nyilváníto tt érzelm eket é r
zelmekkel viszonozza, am elyek egy bizonyos képet vetítenek a gondozott
ra. Ebből az érzelm i viszontátvitelből igen kuszáit és kibogozhatatlan 
kapcsolat jöhet létre. Term észetesen a lelkigondozónak kell felfedezni 
ezeket a belső lelki folyam atokat és kellő bölcsességgel óvakodnia az 
esetleges átv ite l érzelm i viszonzásától.

d) Reménységgel m unkáld  a gyülekezet jövőjét! I tt látom  a legna
gyobb rem énytelenséget. Sok szolgatársunk egészen sötét képet fest sa ját 
gyülekezete holnapjáról. Ügy tűnik, elfelejtették  L u ther szavát: Az egy
házat nem mi, nem  is őseink és nem  is unokáink ta rtják  fönn, hanem  
egyedül Isten igéje.

N éhányan az egyházi felsőbbség állandó kritizálásában vezetik le sa
já t m ulasztásaikat. Ez nem  csak olcsó megoldás, de bűn is. M indegyi
künk a rábízott feladatok elvégzéséért felelős. így is igaz a reform átor 
m ondása: M indenki a maga dolgát jól végezze, s felviszi (előbbre viszi) 
az Egyház dolgát az Űr kegyelme. Kétségtelenül a 20. század utolsó h a r
m adában sok változás tanú i vagyunk:

— Elnéptelenedő falvakban szolgálnak lelkipásztorok. Elköltöznek a 
gyülekezet tagjai. Á llandó a fogyás a gyülekezeti alkalm akon. 77 lelkész
társunk ezer lélekszám  a la tti településen szolgál. Tudatosítanunk kell 
m agunkban, hogy az urbanizáció folyam ata elé mégis pozitív előjelet kell 
tennünk. Híveink, népünk tag jai kerülnek jobb életviszonyok, em beribb 
lakáskörülm ények közé. I tt is meg kell tanu lnunk  egész egyházunk ösz- 
szefüggésében gondolkozni. Aki elköltözik tőlünk, rem éljük, hogy előbb 
vagy utóbb egy m ásik gyülekezet tag ja  lesz országos egyházunk közös
ségében.

— A gyülekezeti összevonások, társgyülekezetek k ia lakítása sok 
többletm unkát kíván a lelkésztől. O lykor a korábbi anyagyülekezetben 
visszaélés m utatkozik a lelki élet területén. Ezért a lelkész rem énytvesz
tetté válhat. Nem szabad azonban csak a jelent látni. Az elm últ évtize
dekben sok kicsi anyagyülekezetünk volt, am elyek sem elegendő m un
kát, sem a szükséges anyagi ju tta tá s t nem  tud ták  biztosítani a lelkész-
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nek. A társítás nem leépítése, hanem  reális és józan m unkálása egyhá
zunk jövőjének. I tt is igen fontos, hogy a lelkész m ennyire sugározza 
m agából és hitével a holnap reménységét.

— Gyakori panasz az, hogy sok a form ális keresztyén gyülekezeti 
tag jaink  között. L uther is m egm ondta m ár: Az igazi keresztyén ritka 
m int a fehér holló. Pedig m ás korban élt. V itathatatlan , hogy Isten nap
ja inkban  úgy vezeti népe életét a  mi hazánkban, hogy tisztulnia kell 
életében, kristályosodnia hitében. Ennek azonban csak örülhetünk. így le
szünk egyházzá.

— Szolgatársakat gyakran érzelm ileg m egrendít a szervezeti struktú
rák  m egváltozásának gondolata. Egyházunk nincs örök szervezeti for
mákhoz kötve. Ereje nem  nagyságában, hanem  az evangélium  hatalm á
ban rejlik. K ár volna m agunkat nagy létszám ú felekezet rangjával fel
ékesíteni. Szerény szórvány egyház vagyunk szép, tiszta és meleg lutheri 
örökséggel m egajándékozottan. K ár volna ugyanakkor kisebbrendűségi 
érzésben szenvednünk, hiszen az egy K risztus élő anyaszentegyházához, 
a világ jelentős evangélikus közösségéhez tartozunk. Szabad úgy elfogad
ni m agunkat, ahogy Isten engedi, hogy éljünk, ahogy vagyunk s ahogy 
szolgálhatunk.

— Sokakat keserít a szekularizáció. Erősebbnek ta rtják , m int az 
evangélium ot. Bonhoeffertől kell tanulnunk. A világ azzá lesz, am i való
jában. De az egész világ m indenestől Istené, m ert csak egy „világvaló
ság” van, am elybe m indnyájan  beletartozunk. A mindenség U ra a mi Is
tenünk. A világ leveti a rossz értelem ben vett vallásosság álruháját. Az 
evangélium  azonban hangzik, a missziói küldetés érvényben van. Akit 
Isten szeretete m egragad, az boldogan vállalja  a hit örömében a szolgáló 
keresztyén életstílust. Ez a rem énységünk alapja.

H azánkban m arx ista  világnézetet valló em berekkel élünk együtt. A 
tűz és víz ellentétében álló felo ldhata tlan  ideológiai ellentétek mellett 
vannak  közös elvi alap ja i is keresztyének és m arx isták  együttes fáradozá
sának. M indkét meggyőződésből következik az alkotó, áldozatkész hiva
tás teljesítés igenlése, ugyanakkor a  fata lista  gondolkodás mód elu tasítá
sa. Aczél György m iniszterelnök-helyettes ír ja : „Az eszmék konfrontá
ciója teszi tisztességessé és meggyőződésből eredővé az együttműködést. 
Em ellett az is tapasztalati tény, hogy m inél jobb a gyakorlati-politikai vi
szony a hívők és m arx isták  között, annál m élyrehatóbb az eszmei kér
dések körül kibontakozó párbeszéd.” (Világosság, 1976. okt.)

Töretlenül szabad h innünk és bátran  rem élnünk, hogy az emberek 
életéből az Isten-h it nem tűnik  el. Ezért a szekularizációt és az ateizmus 
jogos k ritik á já t önkritikusan kell fogadnunk.

Ebben az egyház és a keresztyénség szám ára sok m egoldásra váró 
feladat nem  m indig fájdalom  m entes folyam atában is örülhetünk együt
tes eredm ényeinknek és dolgozhatunk közös célja inkért jó reménységgel. 
A ragon szépen énekli meg egyik versében ezt a gondolatot:

„Az, aki hisz az égben, az, aki nem hisz benne, 
m ikor a vetést jég veri, balga, aki azt kérdezi: 
melyik veszt többet véle.”

A  lelkész megelégedettségben él, m ert
11. „Nagy ajándék az istenfélelem  megelégedettséggel.” (I. Tim. 6, 6)
a) Igei összefüggések. P ál fiatal .szolgatársának ír ja  pásztori szere

tettel. A nnak a Timóteusnek, akinek nagyanyjában és édesanyja szívében 
is m egtalálható volt az istenfélelem. Ha pedig ez megelégedettséggel pá-
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rosu1 különösen nagy ajándékot, nagy nyereséget jelent. N ekünk lelké- 
szeknek is ú jra  meg kell hallanunk  az apostoli figyelmeztetést. El tud- 
fuk-e mondani önmagunkról, hogy elégedettek vagyunk?
      Amikor az em ber elégedetlen életével, sorsával, valójában Istennel 
szemben elégedetlen. Ha hiszünk Isten életet irányító, sorsunkat m eg
határozó szeretetében és irgalm ában, akkor logikus, hogy velünk sem 
történik — hozzájárulása nélkül — sem szám unkra látszólag kellem etlen, 
sem nekünk előnyös esemény. Ha az állandó elégedetlenség rossz légkörét 
terem tjük m agunk körül, hitelét veszíti m inden prédikációnk, am ely Is
ten hatalm áról életeket irányító  irgalm áról szól. Szabad h innünk  és b á t
ran vallanunk, hogy az élő Isten  papi életünk és em beri sorsunk Ura. 
Hatalmas és irgalm as. Ezért vá lla lhatjuk  és végezhetjük m unkánkat m eg
elégedettséggel.

b) L együnk elégedettek szolgálati helyünkkel! Isten  adta. Ö rendel 
némelyeket pásztorokul, ném elyeket tanítókul, igeh irdetőkü l. . .  Bárhol 
vagyunk, Isten  kedves gyülekezetének szolgái lehetünk. M indegyik he
lyen vannak nehézségek, s nincsen egyetlen gyülekezet sem, ahol a szol
gálat örömében is ne részesülhetnénk. Visszaemlékszem egy régebbi be
szélgetésre, am ikor a lelkészcsaládba tartozó édesanya megjegyezte, hogy 
most egy könnyű és kényelm es gyülekezetei keresnek. S aztán a beszél
getés végén ő is belátta, hogy ha nem  egyform ák a gyülekezetek egyhá
zunkban, de annyi egészen bizonyos, hogy könnyű és kényelm es egy 
sincs. Isten rendel m inket egy-egy gyülekezetbe. Ha nem  akarná, nem 
lennénk ott egy percig se!

c) Legyünk elégedettek anyagi java inkkal! Sokkal könnyebb leírni, 
m int megélni. Ne felejtsük az Ige szavát: Jó l tud ja  a ti m ennyei Atyátok, 
hogy m ire van szükségetek. (Mt. 6, 32) Egyházunk vezetősége olyan a rá 
nyos lelkészi állások szervezésére törekszik, am elyek biztosítják a  lel
kész és családja életszükségleteit mai életszínvonalon. Szocialista hazánk
ban a lelkészfeleségek a legkülönbözőbb feladatkörökben töltik  be h iva
tásukat.

Az örökké elégedetlen pap, az anyagias lelkész típusa nem  ism eret
len. Ideje lenne feledtetnünk a „telhetetlen papzsák” szállóigéjét. Akinek 
a pénz az istene, annak nem  lehet szívügye Isten országa növekedése.

d) Csak a m egelégedett em ber boldog. Ismerős az örök lázadó típus. 
Akinek semmi sem jó, s aki sehol sem érzi jól magát. Aki nem  tud ha
sonlítani, csak fölfelé és aránytalanul. Aki igazán önm agát sem ism eri, 
így m indig keserű szájízzel nézi m ások előrelépését, irigységgel boldog
ságukat, bebiztosítva önm aga boldogtalanságát.

A m egelégedett em ber viszont tud  örülni a gyülekezetében elvégzett 
m unkának, a kevés gyümölcsnek is, am it Isten  ad neki szolgálata nyo
mán. L átja  a távlatokat, tudja, hogy élete és jövője egyaránt a bölcs és 
kegyelmes Isten kezében van. Ebben a megelégedettségben él családjá
val. H itvestársa és gyerm ekei így lesznek a szolgálatában osztozó, ör
vendező, megelégedett és boldog emberek.

Csak egy valakivel — önm agunkkal — ne legyünk elégedettek. M int
ha m indent m egtettünk volna. M intha m indent a legjobban végeztünk 
volna. Nem önm arcangoló belső gyötrelem re biztatlak, hanem  arra , hogy 
állandóan készek legyünk önm agunkat felülvizsgálni, im ádkozni és ta 
nulni. Hogyan lehetne még jobban, hogyan lehetne még nagyobb átütő 
erővel h irdetn i az evangélium ot és m indent m egtenni a ránkbízo ttakért 
örök reménységben: m in t akik tudjuk, hogy az/ élő Jézus követségében 
járunk , aki küldi Szent Lelkét együttm unkálkodásra — igaz megelége
dettségben: m int akik tudjuk, hogy sorsunk és örök sorsunk biztos ke
zekben van! Szebik , m re
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Egyházunk útján

A Lelkészi Munkaközösségek szolgálata
II. rész: a szocializmust segítő szolgálatunk

A nemzetközi és hazai kérdésekben együtt gondolkodunk és együtt 
haladunk a szocializmussal. Ez állandó nyitottságot és készséget jelent a 
tanulásra, az újnak, az ak tuálisnak a megértésére. Így tud  az evangélikus 
lelkész helyes álláspontot képviselni m ind gyülekezetében, m ind a köz
életi alkalm ak során. Az 1977. évi dolgozatokból azokat a  csomópontokat 
em elem ki és összegezem, am elyek helyesen m uta ttak  rá  a legfontosabb 
nemzetközi irányvonalakra.

A z európai biztonság
K orszakunkban változatlanul a középponti kérdés az enyhülés poli

tiká jának  érvényre ju ttatása. Az egész világon megerősödtek a béke erői. 
Ez csak azért vált lehetségessé, m ert a szocialista állam ok tábora, élen a 
Szovjetunióval, sikerrel valósítja meg következetes békepolitikáját. Erre 
épül a különböző társadalm i berendezkedésű országok békés koegziszten- 
ciájának  megvalósulása.

A dolgozatok jól értékelték a Helsinki D okum entum  jelentőségét, 
am ikor Brezsnyevet idézték: „ Itt nem  voltak győztesek és legyőzöttek, 
itt csak nyertesek voltak! M inden nép, am ely itt képviselve volt, nyert 
ezzel az értekezlettel.” K ádár János m egállapította nyilatkozatában, hogy 
a küldöttek népeik nevében „politikailag és erkölcsileg elkötelezték ma
gukat az európai béke m egszilárdítása és a biztonság m egterem tése mel
lett.”

Az enyhülés folytán békés koegzisztenciában élő két társadalm i rend
szer lehet egym ással szoros gazdasági és ku ltu rá lis kapcsolatban, de kon
vergenciáról nem  lehet szó. Ugyanis világosan szembetűnik, hogy a bé
kés koegzisztencia kibontakozásában a vitás kérdések ne a hadszíntéren, 
hanem  a két rendszer békés egymás m ellett élésének viszonyai közötti 
alkotó versenyben oldódjanak meg.

V annak viszont negatív  jelenségek is: Földünkön vannak  még válság
gócok, háborús tűzfészkek, m egoldatlan problém ák, melyek új világégés 
veszedelmével fenyegetnek. Az Európai Biztonsági és Együttm űködési Ér
tekezlet Záróokm ányával szemben észlelhető a hidegháború visszatérő 
m egnyilvánulása, am ely enyhülés-ellenes légkört terem t, a szocialista á l
lamok ellen irányul. T apasztalható az antikom m unista kam pány ú jra- 
burjánzása. V annak kormányok, m elyek semmibe veszik a dem okratikus 
vívm ányokat, az em beri jogokat, a  vallásszabadságot. Az USA és a nyu
gat-európai im perialista erők tám ogatják  a fasiszta rezsimeket, a meg
torló  politikát Közép- és Dél-Am erikában. A kapitalista állam ok késle
kednek a rasszizm us és apartheid  politika elítélésével, és következetesen 
megszegik az ENSZ-nek a közel-keleti feszültség csökkentése érdekében 
hozott határozatait.

Egyik fiatal lelkészünk kiemelte, hogy ő csak a televízióból ism eri a 
háború szörnyűségeit. De ez is elég ahhoz, hogy ellene legyen a m a Nyu-
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tról tapasztalható „fellazító” kísérleteknek. Ezek éppen az együttm űkö
dést a k a rjá k  fellazítani, és attó l a  Szovjetuniótól akarnak  elszakítani, 
amely egyedül vívta meg annak idején a csatát az új v ilágrendért. A m i
kor velünk akarnak  kísérletet tenni, v iselkedjünk határozottan. Felada
tunk az együttm unkálkodás a szocialista országokkal, a Szovjetunió ve
zetésével, m ert ő hozta a lehetőséget, hogy építhessük a szocialismust.

A m oszkvai vallási világkonferencia
A konferencia hosszú nevében „A világ vallásai a tartós békéért, a 

leszerelésért és a népek közötti igazságos kapcsolatokért” — lényegében 
minden benne van, am ely m a égető kérdés, s am elyért a tárgyaló aszta
lok m ellett m inden em bernek sík ra kell szállnia a szebb és boldogabb 
jövő érdekében. A világ vallásainak ez a hatalm as dem onstrációja egy
értelm űen bizonyította, hogy a vallások képviselői nagyon sokat tehetnek 
és segíthetnek az új világrend m egterem tésében.

E vallásközi békekonferencia abból a közös h ittudatbó l fakad, hogy 
„Istené a föld és annak teljessége”. Az em berek is. Az anyagi javak  is. 
Tehát nem  „egyéni tu la jdon”. Az emberiségé. Ebből következik az érte 
való közös felelősségvállalás is.

Mi e konferencia célja? Mozgósítani az em bereket m inden vallási, 
társadalm i, politikai, ideológiai hovatartozandóságtól függetlenül az em 
beriséget egyetemlegesen érintő problém áinak m egoldása érdekében.

Ilyen nemzetközi háttérben  világos, hogy az em beriség legégetőbb 
kérdése: a tartós béke. Ha a rra  gondolunk, hogy az ótestam entum i „sá- 
lom” kifejezés az érdekek széles skáláját foglalja m agában, ahogyan azt 
Luther a M iatyánk 4. kérésének m agyarázatában k ifejti: egészség, étel, 
ital, barátság, öröm, biztos megélhetés —, akkor olyan életkörülm ényről 
van szó, am elyben az em beri élet senkitől és sem m itől nem  fenyegetett. 
Valamennyi vallás használja a „béke” fogalm át. Jellemző, hogy vala
mennyi vallásban  e fogalom nem csak az em ber és Isten  közti helyes vi
szony kifejezésére használatos, hanem  az em bernek a m ásik em bertársá
val való viszonyára is. A m oszkvai vallások világkonferenciája m egerő
síti feltevésünket, hogy a világbéke építésénél szövetségeseink a más val
lások képviselői. Mi, keresztyének, együttm űködhetünk m inden em berrel 
anélkül, hogy h itünket m egtagadnánk. De helyesen kell értenünk  ennek 
az együttm űködésnek a lényegét és célját. Célunk a béke és az igazság. 
A világkonferencia közzétett határozataiból kitűnik, hogy a konferencia 
a békével kapcsolatos egész kérdéskom plexum m al foglalkozott. Sürgette 
a leszerelést. Ez érthető, m ert a leszerelés az egyedül lehetséges ú tja  a 
tartós béke m egvalósításának. A Szovjetunió részéről m egnyilvánult a 
kezdeményezés az általános és teljes leszerelés érdekében.

A K eresztyén Békekonferencia szolgálata
A K eresztyén Békekonferencia új kezdetet je len t a keresztyénség- 

ben, m ely a m aga hozzájárulásával segítette a  hidegháború felszám olá
sát. A K elet és Nyugat között fennállt gyűlölet és bizalm atlanság falá t 
áttörve, segítette a m egértést, a bizalom és az együttm unkálkodás légkö
rének a kialakítását.

Mi, keresztyének, csak egy töredék része vagyunk az egész világra 
kiterjedő békemozgalomnak, melyet 1948-tól a Béke V ilágtanács inspirál. 
H atására az egyházak, s bennük a keresztyének jelentős része tudatosíto t
ta  felelősségét, felism erte feladatát. E mozgalom nak jelentős része van 
abban, hogy Európában k ia lakult az enyhülés légköre, a három éves ta 
nácskozás-sorozat u tán  Helsinkiben 1975. augusztus 1-én az Európai Biz-
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tonsági és Együttm űködési Értekezlet zárószakaszán a részt vevő 35 ál
lam  legm agasabb szintű politikai vezetői a lá írták  az értekezlet záróok
m ányát.

Élen já r  a  béke érdekében végzett m unkájával a K eresztyén Béke- 
konferencia, m elynek sajátos szolgálata abban rejlik, hogy van bátor
sága egy politikai vagy teológiai állásfoglalást elsőnek kim ondani, ame
lyet m ások csak később fogadtak el. Az egyházi világszervezetek között 
először a KBK szólalt fel az am erikaiak  v ietnam i agressziója ellen. Ha
sonlóképpen a  KBK szólaltatta meg a keresztyén felelősség hangját az 
európai béke és biztonság érdekében, először em elte fel szavát a tömeg- 
pusztító fegyvereknek nem csak az alkalm azása, hanem  előállítása ellen 
is. A K B K -nak az a  fő törekvése, hogy a béke érdekében összpontosítson 
m inden keresztyén erő t és koordinálja az egyes egyházak békecsoportjait.

Az ökológiai kérdés
Ma a kérdéseket csak globálisan lehet megoldani. Az ökológiai vál

ság világviszonylatban is problém ákat vet fel (környezetszennyeződés, 
éhség, víztisztaság stb.), am it csak együttes összefogással lehet megolda
ni. A gazdasági erők alakulása szem pontjából döntően m eghatározza a 
feladatot az a  tény, hogy a  világ élelm iszer term elése nem  tud lépést tar
tani a lakosság szám ának és igényének növekedésével. O lyan társadalm i 
rend — a szocializmus — építésében kell tevékenykednünk, am ely egye
dül képes az elm aradott országok fejlődését előmozdítani, az éhínséget 
legyőzni stb. Örvendetes, hogy az egyház is m ert vállalkozni — diakóniai 
felismeréseiből fakadó — pozitív hozzáállásra.

A szocialista társadalom  felépítésében végzett együttes m unka jó 
eredm énye alap ján  b á tran  h ihetünk  ennek az „együtt”-nek sikerében vi
lágm éretekben is, ahol m ár nem  csupán az egy hazához tartozó m arxis
ták és keresztyének közös fáradozásáról, hanem  különböző népek, fajok 
és vallások együttes összefogásáról van szó. V ilágunk nagy problém áinak 
megoldásához csak úgy já ru lh a tu n k  hozzá, ha helyi, nem zeti és nemzet
közi síkon együttm űködünk azokkal, akik hasonló módon keresik az 
együttműködést. Nemcsak elvi síkon, hanem  gyakorlatban le tt szám unk
ra  bizonyossá, hogy a világnézeti különbségek nem  akadályoznak és nem 
akadályozhatnak meg a közös feladatok együttes m egoldásában.

A Föld lakóinak körülbelül egyharm ada keresztyén, a  többiek más 
világnézetűek és vallásúak. N ekünk pedig meg kell tanu lnunk  ezekkel 
az em berekkel együtt élni és dolgozni.

Bizonyos feszültségeket hordozhat a vallások vagy felekezetek kon- 
fesszionális jellege és a közös m unkálkodás vagy együttm unkálkodás más 
ideológiákkal és vallásokkal, illetve azok képviselőivel. Nem válik-e arc 
nélkülivé keresztyénségünk azzal, ha így cselekszünk? Biztos, hogy nem. 
M int ahogy egy néphez való tartozásunk sem hordozza önm agában a sovi
nizmust, m ás népek gyűlöletét.

Az új világrend m egvalósulása nem  egy utópista világállam  születé
sének eredm énye lesz, sokkal inkább attó l függ, hogy a béke erői — sorai 
között term észetesen sokféle világnézetű és társadalm i s tru k tú rá jú  em 
berrel — m ennyire tud ják  rákényszeríteni ak ara tu k a t azokra, akik nem 
k ívánják  az em beriség békéjét. De m unkájuk  sikere attó l is függ, hogy 
a Föld lakóit m ennyire tud ják  mozgósítani és m egnyerni a béke ügyének. 
Talán még soha nem  kapott olyan hangsúlyt ez a kifejezés, hogy együtt 
— m int éppen napjainkban.
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A vilád evangélikusságának szolgálata
K ettős nagy feladata van az egyháznak a szabadság és a  független

éért vívott harcban. Egyfelől feltétlenül az elnyom ottak, a szenvedők 
mellé kell állnia, és m inden erejével és tehetségével segítenie, másfelől 
™ elnyomókat kell világos és határozott bizonyságtétellel figyelm eztet-

1116 Az óriási változást igazolja a L utheránus Világszövetség m entalitásá
ban, hogy fennállása óta először néger püspököt választott a  Világszövet- 
ség élére: Josiah K ibira személyében. A faji m egkülönböztetés korunk 
egyik legnagyobb bűne. A rasszizmus tagadja Isten terem tésének igazsá
gát. megveti a  m ásik em bert, noha Isten az em bert egyenlőnek te rem te t
te. A faji m egkülönböztetés összefügg a kapitalizm ussal. A világ szocia
lista országainak alkotm ánya m indenütt til tja  az em berek megkülönböz
tetését, fajra, nem re, vallásra nézve.

Természetes, hogy az evangélikusság nagy családjának a  világban 
betöltött tényleges szerepe nem m indig azonos a nagygyűlésen (LVSZ) 
elhangzott előadásokkal, és az o tt hozott határozatokkal. Meggyőződé
sünk szerint ném ely evangélikus egyház m ind teológiai gondolkodásá
ban, m ind etikai m agatartásában  elm arad  a világgyűlés teológiai ered
ményeitől és tanácsiatól. Más egyházak — bizonyos pontokon — ta lán  
előbbre is járnak . De ta lán  éppen ebben van a világgyűlés jelentősége, 
hogy friss, korszerű teológiai eszm élkedésre és m agatartásbeli „felzárkó
zásra” készteti a világ lu theránus egyházait.

Nem elég a  legfontosabb nemzetközi kérdéseket elem eznünk és azok 
megoldásával elvi síkon egyetértenünk. Ezeknek a helyes m egértése azért 
fontos, hogy azt sa já t gyülekezetünkben, rán k  bízott híveink körében 
képviseljük. Szószékünk nem  világfórum , de fórum. Az em berek figyel
nek ránk, m ind a tem plom ban, m ind a lelkipásztori szolgálat különféle 
alkalm ain. Az a döntő, hogy am it közösen kim unkáltunk, azt képviseljük 
is. Nem lehet jelszó: ha m indent nem  tehetek, keveset tenni nem  érde
mes. Hogy mi a kevés és mi a sok, azt nem  mi vagyunk hivatva eldön
teni. Szavainkon és m agatartásunkon keresztül gyülekezetünk hívei tá jé 
kozódnak. Legyen a m ércénk az, am it közösen kiépítettünk, am ire együtt 
eljutottunk, s akkor csak az a kérdés, hogy egyházunk közmeggyőződését 
aktívan és alkotó módon képviseljük-e, vagy pedig vétkezünk az ellen.

A m unka becsülete
A nemzetközi kérdések m ellett társadalm unk segítésének m ásik te 

rülete az erkölcsi tám ogatás. Ennek a hatalm as terü letérő l 1977-ben a 
m unkaerkölcs tém ájá t választo ttuk  ki. A kitűzött feladatnak  megfelelően 
a tanulm ányok jól alapozták meg m ai erkölcsi segítségnyújtásunkat.

Az őskeresztyén gyülekezetekben a gyülekezethez tartozás egyik k r i
térium a volt a becsületes munkavégzés. A m unka megbecsülése — az élet 
más terü leteivel együtt — Isten  terem tési rend je  és Jézus megváltói m ű
ve megbecsülésével volt egyenlő.

A görög idealista filozófiából eredő gondolkodás a kézzel végzett, 
testi, fizikai m unkát lenézte és háttérbe  szorította a szellemi m unkával 
szemben. A középkorban ez a gondolkodás h irdette  azt, hogy az em ber 
Isten dolgaihoz akkor kerül közelebb, ha a világi dolgoktól elfordulva, 
elvonultan, kolostori m agányban Isten t imádva, szent elm élkedésben tö l
ti életét. A lu theri h ivatás-e tika „etikai fo rrada lm at” je len tett a közép
kori, kontem platív  keresztyénségben, m ert a hétköznapi m unkát Istentől 
kapott és felelős elhívássá, hivatássá tette. K risztushitünkben még a 
szürke, megszokott, terhes m unka is szolgálattá, felülről való elhívássá
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válik. Így megszentelődik hétköznapi m unkánk is, m ert h itünk által IsJ 
tennel, engedelmes szolgálatunk á lta l pedig em bertársainkkal kerülünk 
kapcsolatba.

L uther ebben a kérdésben is valóban reform ál: a Szentírás alapján 
visszaállítja a m unka valódi értékét és becsületét. A m unkát felszabadí
totta a  m egvetettség erkölcsi nyom ása alól, s ezzel nem csak teológiailag 
tisztázta a  m unka helyét az em beri életben és a terem tettségben, hanem 
az akkori tá rsadalom ra is be lá tha ta tlan  hatással volt. Ezt m u ta tja  az a 
tény, hogy a protestánssá le tt országok fejlődésben ham arosan elhagy
ták a katolikusnak m egm aradt országokat.

A lu theri teológia Isten  terem tő rendjének  lá tta  a m unkát, Isten te
rem tő ak ara ta  a m unka, a család a felsőbbség és az egyház az 'é le t adott
ságai, és bennük úgy kell élni és szolgálni az em bereknek, hogy életük 
és szolgálatuk a K risztusra nézve és a K risztus á ltal történjék. E man
dátum m al az Isten  m indenkit elkötelez. Következik ebből, hogy nem le
het az élet „világi” szférájából a „lelki” szférába átm enni. A m andátu
mok oszthatatlanok és egészek. — A m unkaerkölcs lényegét tekintve te
há t ez a mi pozitív és reform átorainktól á tve tt töretlen  örökségünk. Bol
dogan valljuk  m agunkénak ezt a  drága reform átori örökséget, mely segí
tett eligazodni m inket is m a is a  szocialista társadalm i viszonyok között.

így alakult ki a B iblián és a  reform áció tan ításán  alapuló diakóniai 
teológia, am ely a m unkához való viszony kérdését is tisztázta az előbbi 
alapokon. Ennek értelm ében pedig egyházunk lá tása a Szentírásból fa
kadóan — a kiinduló pontot kivéve — szinte azonos a m unka szocialista 
társadalm i szintű megítélésével. Azzal, hogy valljuk : „a keresztyén sze
retetnek legtermészetesebb, leggyakoribb és legáldottabb területe a min
dennapi hivatásunk m unká ja”.

A m unka a szocializmusban
A m unka becsülete a szocialista társadalom ban és a diakóniai teo

lógiánkban kulcskérdés. Társadalm unkban is, egyházunkban is elvi szin
ten méltó helyet foglal el a  közgondolkodásban a fontossága, lényeges 
volta szerint. A gyakorlati becsület vonalán azonban még nagyon sok a 
tennivalónk egyházunkon belül és tá rsadalm unkban  egyaránt.

A szocializmus az a társadalm i rendszer, am ely igazán és intézm é
nyesen helyreállíto tta a m unka becsületét. A dolgozó em bert állította 
gondolkodásának és gondoskodásának a középpontjába. Megvalósította 
azt a rendet, am ely egyedül és kizárólagosan a m unkára épül fel, s az 
em bert csak m unkája, a köz javán  való fáradozása u tán  értékeli.

A szocialista társadalom : m unkástársadalom . Az eddigi elnyomásban, 
kizsákm ányolásban élő m unkásság először veszi kezébe a világtörténelem  
folyam án a hatalm at és az irányító  szerepet. Ez a tény nyilván m agában 
foglalja azt is, hogy átalakul a társadalom  szellemisége is.

U gyanakkor e társadalom  azzal, hogy kim ondja: a  m unka m inden 
em ber joga — azt is hangsúlyozza, hogy önm agában a m unka sem lehet 
em bertelen vagy em berellenes. M indent elkövet annak  érdekében, hogy 
m inden em ber ne csak kenyérkereseti „kényszer-tevékenységként” vé
gezze m indennapi m unkáját, hanem  abban öröm ét is lelje.

Érdemes szólni a kap italista társadalom ról is, ahol nagyon is érté
kelték a m unkát, term észetesen teljesen az egyén érdekét szem előtt 
tartva, m int a meggazdagodás eszközét, az egyéni boldogulás ú tjá t. Ez 
félrecsúszás volt a  m unka értékelése terén, am it azután a szocialista tá r
sadalom te tt helyre. Tény, hogy a m unka igazi m egbecsülést a szocia
lista társadalom ban ért el.
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Hatalmas eredm ény a szocialista társadalm i rendben az, hogy a mun-
kaerő nem áru  többé. A dolgozók olyan term előeszközökkel dolgoznak, 

amely a maguké, azaz a társadalom é. A m unka is társadalm i jellegű és 
országos tervezés alap ján  folyik. Régebben az em ber helyzetét társadalm i 
származása és vagyona határozta meg. Jelenlegi társadalm unkban  az em- 
ber helyzete inkább csak m unkájátó l és képességeitől függ. Teológiailag 
ez el is fogadható.

F elad atu n k  a m unkára nevelésben
Társadalm i rendünk m inden tőle telhető módon igyekszik a m un

kát becsület, dicsőség dolgává, alkotó jellegűvé tenni. Igyekszik — de 
sokakban még nem  le tt a m unka elsőrendű életszükségletté, szokássá és 
nem alakult ki a  társadalm i m unkatudat. V annak még csavargók, a rend 
őrségi körözésekből ism ert „foglalkozás nélküliek”, m unkaidőben fekete- 
kávézők és sörözők, lazsálok és kevés m unkával több pénzt keresni 
akaró vándorm adarak. Ezek az em berek m inél kevesebbet akarnak  adni 
a szocialista társadalom nak, de m inél többet akarnak  attól kapni. A sok 
gondot okozó m unkam orál m egsértését adm inisztratív  és gazdasági intéz
kedésekkel, de erkölcsi ösztönzéssel is p róbálják  megoldani.

Nem téveszthetjük szem elől, hogy az anyagi érdekeltség és az e r 
kölcsi elismerés a szocialista építésben együtt ható tényezők. Együttes, 
helyes alkalm azásuknak jelentős szerepe lehet az em berek nevelésében, 
jól segíthetik annak megértését, hogy az egyéni és a társadalm i érdekek 
összhangja nem csak általános igazság, hanem  a m indennapi élet valósága 
is. Az anyagi érdekeltség és az erkölcsi elism erés, az egyéni haszon és a 
közösségi lelkesedés egyensúlyának biztosítása tehát olyan feladat, am ely
nek jó megoldása még nagyon sok erőfeszítést kíván.

Jó  lenne, ha többet foglalkoznánk a m unkafegyelem m el. Bárm eny
nyire hálátlan  feladatnak tűnik  dolgozó híveinket m unkaidejük becsüle
tes kihasználására, tisztességes, hűséges m unkára buzdítani, mégis meg 
kell tennünk, m ert ez h ivatalból kötelességünk. M ert aki lazán veszi a 
munkafegyelmet, az m egkárosítja a közösséget, m eglopja a társadalm at, 
hiszen olyan bért vesz fel, am iért nem dolgozott, s ez m indenképpen e r
kölcstelenség.

A lelkészek sokat segíthetnek a m unkára nevelésben. Meg kell be
szélni a  szülőkkel gyerm ekük nevelésének m ódját. Meg kell győzni őket 
arról, hogy nem  elég agyon dolgozni m agukat gyerm ekükért, és nem 
elég „kistaffírozni” őket m inden m értéken felül. K isgyerm ek koruktól 
kezdve következetesen és módszeresen rá  kell szoktatni őket a m unkára. 
Rendszeresen kell adni nekik feladatokat a családban, a háztartásban, a 
háztájiban, vagy önm aguk ellátásával kapcsolatban, s ezeknek a felada
toknak az elvégzését következetesen számon is kell kérni tőlük. M indezt 
elsősorban a gyerm ek jövője érdekében. És m inél korábban. M ert ké
sőbb a m unkára nevelés m ár nem fog sikerülni. Ma sok szülő ad pénzt a 
gyerm eknek és elküldi moziba, hogy ne lábatlankodjék  otthon, pedig e 
helyett időt kellene szakítani a velük való foglalkozásra és meg kellene 
tanítani m ár nagyon korán cipőt tisztítani, géppel mosni, könnyebb éte
leket főzni, bevásárolni, fát vágni stb.

Igéhez kötött lelkiism eretünk és K risztus-hitünk bizonyára segítsé
günkre lesz, hogy helyt tud junk  álln i o tt és abban a m unkában, ahová 
Isten állíto tt m inket és am elyet a társadalom  ránk  bízott. Nem akárho
gyan, nem  tessék-lássék módon, hanem  legjobb tudásunk  szerint, m inden 
erőnket la tba  vetve. Nem úgy, hogy lazaságunkkal, nem törődöm ségünk
kel nehezítjük a m ásik em ber életét, fékezzük társadalm unk előbbreju-
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tását, hanem  segítségére sietünk, boldoggá tesszük előzékenységünk és 
figyelmességünk révén és m indenkori jó m unkánkkal megkönnyítjük 
dolgát.

A pénznek „ördöge van” szokták m ondani. Valóban, nagyon nehéz 
ellenálln i a pénz kísértésének. Még csak felsorolni is sok és nehéz lenne, 
m ennyi lehetősége van a becstelen úton, m unka nélkül szerzett j a v a k  
birtoklásának. Az önzés és a vele kapcsolódó harácsolás sok esetben nem 
ism er határokat. Sokan gátlástalanul, m inden erkölcsi norm án túltéve 
m agukat, csak azt nézik, hogyan tudnának  m inél kevesebb m unkával mi
nél nagyobb anyagi előnyre, több pénzre szert tenni. Így következik be 
azu tán  az a helyzet, hogy sok em ber hétfőn, az új hét munkakezdésénél 
fárad tabban  té r  vissza m unkahelyére, m in t ahogyan azt az előző hét 
utolsó m unkanapján  elhagyta, m ert a pihenő napját, vagy napjait nem 
tö ltö tte  bölcsen, Isten  szava és ú tm utatása szerint.

A kapitalista  gondolkodás az egyén érvényesülését tekinti, a  szocia
lista gondolkodás a m ásik em berre van tekintettel. A m unka vonalán ez 
úgy jelentkezik, hogy ott az egyéni jóléten, a luxuson van a hangsúly, 
itt  a közjó elérésén. Az ellen tét így is kifejezhető: fogyasztó-szolgáló tár
sadalom .

Olyan társadalom  sohasem  lesz, hogy m indenki m inden vágyálmát 
ki tu d ja  elégíteni, ez term észetes. A vágyakat is reális keretek közé kell 
szorítani. Lehetőségeink a term előerők fejlődésétől függnek. A termelő- 
szövetkezetekben a term elési rendszerek technológiája sokkal nagyobb fi
gyelmet ró a dolgozókra, m int eddig. A gyárakban is nagyobb a fegye
lem, m in t pl. az építőiparban. RÁBA, IKARUS, VIDEOTON — ezek a 
nevek nem zetközi téren  is jól csengnek.

M agasabb anyagi és erkölcsi célokhoz becsületes, értékes emberek 
kellenek. Ebben kíván szolgálni az egyház is, am ikor olyan embereket 
k íván  nevelni, keresztelni és tanítani, pásztoroíni, akik nem csak a temp- 
lom padban és a családi életben, de az üzemben és a m unkájukban is 
megbízhatók, becsületesek — világítanak, m int Jézus tanítványai.

A keresztyén em ber m unkájának  az értelm e ez: Isten előtt, néki en
gedelm eskedve végezzük feladatainkat. M unkánkban és annak minőségi 
végzésében döntő szám unkra az a meggyőződés, hogy egész életünk, min
den cselekedetünk és m inden m unkánk az Ö szeme előtt folyik. Mennyei 
gazdánk lá tja  m unkásait és azok m unkáját.

A jól végzett m unka békességet és m egnyugvást ad. M inden jó  tett. 
m unka pedig az alkotás öröm ét jelenti. Nemcsak azt, hogy dolgozhatunk, 
hanem  a m unka, az alkotás hatalm as felemelő öröm ét érezzük. Békesség, 
m ásokért való szolgálat, alkotás és öröm.

A tisztességes, becsületes életre nevelés társadalm i érdek, s ugyan
akkor megegyezik a B ibliának a  m unkára  vonatkozó tan ításaival is. Mi, 
keresztyének, m unkánkkal, életünkkel valljunk  arról, hogy a m unka nem 
egyszerűen kenyérkereset, hanem  hálaadás Isten szeretetéért, am it na
ponta nekünk ad. Az isteni szeretetre viszontválasz a m unka, a hálából 
fakadó m unka, tehá t istentisztelet. Az ilyen m unka nem csak Isten  tisz
telete, hanem  a felebarát irán ti szeretet m egnyilvánulása is.

Lehetetlen a m unka becsületének tém ájáró l szólni anélkül, hogy ne 
em lítenénk a m unkára  nevelés, a tanulás, m int m unka; a pályaválasztás 
— pályam ódosítás, az oktatás és továbbképzés, a tanuló  társadalom  kér
déskörét. M ind olyan életközeiben levő téma, mellyel a lelkész naponta 
találkozik. Ezek nem  csupán prak tikus teológia pedagógiai vetületei, ha
nem  rendszeres teológiai, etikai h á tte re t tételeznek fel.

A m unka terü lete  az, ahol naponta érin tkezünk egym ással keresztyé
nek és nem keresztyének. Nekünk az a nagy lehetőség adatott, hogy
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m unkánkon keresztül szolgálhatunk hitünkkel és szeretetünkkel annak a 
társadalom nak, am elyben élünk. És erre  a m unkára, erre  a  szolgálatra 
igényt ta rt társadalm unk. Megbecsüli, ju talm azza nem csak a nem  keresz
tyének, hanem  a keresztyének jól végzett m unkáját is.

Diakóniai teológiánk elkötelezettnek érzi m agát abban, hogy az egy
ház nemcsak hogy vállalhat, de kell is vállaln ia  politikai feladatokat, 
ilyet is, m int a m unka-etika terén való tiszta hang m egszólaltatását. Kö
telességünk nekünk, egyházi em bereknek segíteni abban, hogy a m unka 
tisztessége és becsülete éppen a m unka társadalm ában  ne devalválód
hassák. A nnál is inkább, m ert a m unka tisztességéhez és megbecsüléséhez 
népünk többsége nem csak ragaszkodik, hanem  országépítő m unkájában  
jó példát is m utat.

Lelkészi karunk  egyházpolitikai fejlődésére jellemző, hogy ennél a  
tárgynál, am ely a szocializmust segítő szolgálatunkat vázolta fel, negatív 
hang nem fordult elő. Ebben a m egállapításban velem  egyetért a 16 egy
házmegye esperese is. Bekértem  az esperesek értékelését is. Ennek az 
összegezésnek alap ján  is érvényes az, hogy voltak gyengébben sikerült, 
túlságosan rövidre fogott dolgozatok is, de egyházunk ú tjának  követésé
ben m a m ár a  lelkészi k ar éretten  egységes.

D. dr. Ottlyk Ernő
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Egyház a nagyvilágban

Harmincéves az Egyházak Világtanácsa
A m szterdam , 1948.

Az egyházak am szterdam i világgyűlésén 43 ország 148 egyházának 
352 hivatalos delegátusa, 340 helyettes és 500 tanácskozó kiküldöttje, va
lam int 100 ifjúsági képviselője vett részt, a nem hivatalos résztvevőkkel 
és a világsajtó 200 tudósítójával a  konferencia teljes létszám a 1400 körül 
volt. A legnagyobb létszám ú lu theri evangélikus tömb m ellett a vendég
látó reform átusok és az anglikánok nagyszámú képviselője, a világ kü
lönböző protestáns felekezeteinek, az ókatolikusoknak, valam int a görög
keleti keresztyénség egy részének kiküldtötei voltak jelen  Amszterdam
ban.

A  világkeresztyénség két nagy töm bje azonban hiányzott. A  Világ- 
tanács kezdettől tud ta  azt, hogy a róm ai pápaság távol ta rtja  m agát ettől 
a  keresztyén megmozdulástól, ezért 1939 óta a V atikánt csupán tájékoz
ta tta , de nem  h ívta meg Am szterdam ba. A nagyszámú róm ai katolikus 
érdeklődő lá ttán  1947-ben m eghatározott számú hivatalos megfigyelőt 
m eghívott a konferenciára. A V atikán azonban ez év jún iusában ezeknek 
hivatalosan m egtilto tta a konferencián való megjelenést. A megnyitás 
nap ján  m inden holland róm ai katolikus tem plom ban felolvasták az érsek 
pásztorlevelét, am ely szerint a keresztyénség egysége csak a róm ai egy
házba való visszatérés ú tján  képzelhető el, s am ely im ádságra szólítja fel 
’a híveket a konferenciáért és résztvevőiért, hogy erre az ú tra  lépjenek. 
A m ásik távoliét az ortodox egyházak  nagy részének távolm aradása volt. 
Részvételükre komoly rem énység látszott egy ideig, azonban a moszkvai 
patriarcha tu s a távolm aradás m ellett döntött. U gyanakkor kifejezte to
vábbi érdeklődését az ökum enikus mozgalom irán t is, kérve a Világta
nács m unkája felőli állandó tájékoztatást. Így a keleti egyházak 85 he
lyéből m indössze 24 helyet foglaltak el a hivatalos delegátusok.

A világgyűlés első plenáris ülésén előterjesztették az Egyházak Vi
lágtanácsának m egalakulását kijelentő rövid javaslatot, am elyet a 148 
egyház delegátusai a jelenlevők öröm ujjongása és tapsa közepette egy
hangúlag a m agukévá tettek. Tíz évi ideiglenes lét u tán  m egalakult az 
egyházak világszervezete.

A világgyűlés „nagy előadásait” a sajtón és a  rádión keresztül az 
egész világ keresztyénsége feszült érdeklődése kísérte. A sort B arth  K á
roly nyito tta meg. A  világgyűlés kritikus napja volt, am ikor az am erikai 
protestánsok kiküldötteként J. F. Dulles éles tám adást intézett a kom m u
nizmus ellen. H rom adka prágai professzor válaszolt, aki viszont Nyugat 
csődjéről beszélt és azt fejtegette, hogy a keresztyénségnek m inden új 
helyzetben meg kell ta láln ia  a szolgálata lehetőségét.

A  gyűlésen m egválasztották az Egyházak Világtanácsának vezetősé
gét. H at elnöke le tt az EVT-nek. F ő titkára továbbra is Visser’ t H o o ft ,  
holland reform átus lelkész m aradt. A Világtanács legfőbb kormányzó 
szerve a 90 tagú Központi Bizottság. Ez a szerv vezeti a Világtanács 
ügyeit a legközelebbi világgyűlésig. A V ilágtanács állandó genfi szervei a 
Főtitkárság, a H it és Egyházszervezet Osztálya, a Tanulm ányi Osztály, az
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Újjáépítési Osztály, az Ifjúsági Osztály, az Ökum enikus Intézet (Bossey), 
Nemzetközi K apcsolatok Osztálya, a  Gazdasági Osztály, a Sajtószolgá

lat és végül az evangélizációs m unka titkársága.
A világggyűlés az egyházak közti közös nagy teológiai m unkának  a 

továbbfolytatását és kiszélesítését határozta el. Az am szterdam i konfe
rencia mintegy ezer szavas üzenetet in tézett a világkeresztyénséghez és a 
világ népeihez.

A z am szterdam i nagygyűlés legfontosabb esem énye az volt, hogy 
egyáltalában létrejött. Ezen először találkoztak a szétszakadt keresztyén- 
ség hivatalos kiküldöttei, köztük érsekek és egyszerű egyháztagok, teoló
gusok és technikusok, háborúskodó hollandok és indonézek, szembenálló 
Kelet és Nyugat, feketék, sárgák és fehérek. A K risztusban való egység 
erősebbnek bizonyult, m in t az elválasztó ellentétek. Csalódtak azok, akik 
Amszterdamtól valam iféle egyházak fölötti „világegyház” m egalakulását 
várták . Sem világegyház, sem puszta külső szervezet, hanem  keresztyén 
egyházaknak a Krisztus, az Isten  Fia és egyedüli M egváltónk felőli kö
zös h itvallásában megalapozott, világot átfogó szervezete a laku lt meg 
Amszterdamban. S hogy ez így tö rtén t, hogy a V ilágtanács — m inden h it
vallástalan unionizm us vagy rajongó idealizm us távoltartásával — való
ban az egyházak pillérein nyugszik, abban nem  kis része volt a világ 
evangélikussága ökum enikus szolgálatának.

Ez a m agyarázata annak  az evangélikus javaslatnak  is, am ely k íván
ta, hogy a V ilágtanács szervezetét ne földrajzi alapon, hanem  egyházak
ra alapozva alkossák meg, tehá t pl. a  Központi Bizottság 90 helyét ne 
országok, hanem  egyházak szerint osszák fel. Sokan a V ilágtanács egy
ségét féltették  ettől az indítványtól és tám adások is érték, de végül még
is a szervezet m egalkotásánál ezt az irány t határozták  meg.

A világkonferencia nagy eredm ényei között sorolhatjuk, hogy m in 
den politikai lekötöttségtől távol tudta tartani magát. Nem esett áldoza
tául azoknak a törekvéseknek, am elyek a világpolitika m ai nagy feszült
ségében az egyik oldal eszközévé akarták  tenni, hanem  az egyház hangját 
tudta m egszólaltatni m indkét oldal felé. N yito tt ajtókat hagyott K ele t tá
vol levő egyházai és Róma felé. M egerősítette az egyházak együttm unkál-  
kodásának krisztológiai alapját: a  Jézus K risztusról, Isten Fiáról és egye
düli M egváltóról való hitvallás volt a vezérhang m inden m egnyilvánulá
sában.

Ev antson, 1954.
A  nagygyűlés elő tt a felekezeti töm bök ta rto ttak  konferenciát. A lu 

theránusok Chicagóban, az anglikánok M inneapolisban, a reform átusok 
Princetonban. Chicago katolikus érseke pásztorlevélben figyelm eztette a 
római katolikusokat, hogy nem  szabad részt venniük a nem  katolikus 
szervezetek összejövetelein.

Az Egyházak V ilágtanácsa II. nagygyűlése a  Chicago m elletti Evan- 
stonban folyt le. A résztvevők 54 országból érkeztek, 179 egyházat képvi
seltek. A tagegyházak szám a 167 volt.

Bell, chichesteri püspök az Egyházak V ilágtanácsa Központi Bizott
ságának elnöke arró l számolt be, hogy a világhelyzet 1948 óta is romlott. 
Növekvő feszültség állott be K elet és N yugat között, s ez elkerü lhetetle
nül befolyásolta az egyházak helyzetét. A  fajok közötti összeütközés az
óta élesedett. A hidrogénbom ba problém ája a nem zeteket a rra  kötelezi, 
hogy békésen, az em beri jóakarat erőfeszítésével oldják meg a nehézsége
ket. Bell püspök az 1950-ben Torontóban ta rto tt központi bizottsági ülésre 
is u talt, am ely az EVT politikai állásfoglalásainak a m élypontjá t je len 
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tette. A Központi Bizottság határoza ta  a koreai háború t és az amerikai 
agressziót jóváhagyta. Beszámolt arró l is, hogy 1953-ban az indiai Luck- 
now ban a Központi Bizottság m ár felülvizsgálta ezt a  tévedését és a ko
reai háború  megszüntetése m ellett szállott síkra.

A nagygyűlésen V isser’t  Hooft fő titkár elism eréssel nyilatkozott a 
magyar teológusok tanulm ányi m unkájáról, am ellyel a  nagygyűlés főté
m ájá t — „Krisztus a világ rem énysége” — dolgozták fel.

A  főtém ával kapcsolatos eredm ényt elsősorban abban kell látnunk, 
hogy: 1. a rendkívüli fontosságúvá em elkedett tém a a tagegyházak to
vábbi tanulm ányozása tárgyává le tt —, 2. igen lényeges pontokon vala
m ennyi eddigi ökum enikus gyűléssel szemben döntő fontosságú meg
egyezéseket hozott, és hogy 3. k iku ta tta  és m egfogalm azta azokat a  nézet- 
eltéréseket, am elyek a keresztyén rem énységre vonatkozóan a tagegyhá
zak között fennállnak.

A  m ellék tém ák  részletezték a főtém a konkrét vonatkozásait. Értékük 
a feldolgozásoknak, hogy foglalkoztak az egyházaknak azzal a szolgála
tával, am elyet elvégezhetnének a kom m unista és nem kom m unista világ 
közötti feszültségben. Célul tűzték ki, hogy a különböző társadalm i rend
szerekben élő egyházak beszélgetést folytassanak egymással.

A m ásodik számú kőnkét határozat a konkrét nem zetközi helyzet
tel foglalkozott, s főfeladatként a b izalm atlanság elosztását tűzte ki a vi
lághelyzetben. Szükségesnek ta rto tta  a töm egpusztító fegyverek eltiltását, 
nemzetközi egyezmények létrehozását, am elyek kapcsán az államo’k egy
más életébe való beavatkozását kell m egakadályozni. Hangsúlyt tettek a 
felelős állam férfiak  közvetlen tárgyalásainak folytatására.

A  fa ji feszültséggel kapcsolatban az EVT nagygyűlése elíté lt minden 
megkülönböztetést, s az egyházakat közös akcióra h ív ta fel a fa ji üldö
zések ellen.

A nagygyűlésnek az atom - és hidrogénbomba használatának eltiltá
sára vonatkozó határozatát, m egküldték a tagegyházaknak.

A száztagú Központi Bizottságba a nagygyűlés ké t m agyart is válasz
to tt: D. dr. Vető Lajos evangélikus püspököt és dr. Pap László ref. teo
lógiai dékánt. A Központi Bizottság elnöke az am erikai Fry püspök lett.

Az evanstoni nagygyűlésen a m agyar delegációnak azzal kellett ve
sződnie, hogyan végezheti el szolgálatát az am erikai korm ány diszkrim i- 
náló intézkedései között, am elyek a rra  irányultak, hogy a delegáció tag
ja it vallásszabadságukban, szólásszabadságukban, m ozgásszabadságukban 
korlátozzák. A m agyar delegáció táv iratilag  kért engedélyt arra , hogy az 
EVT Központi B izottságát m eghívhassák M agyarországra. A m ikor az en
gedélyt elnyerték, D. Bereczky A lbert ref, püspök, a M agyar ökum en i
kus Tanács elnöke, á tad ta  a m eghívást az EVT Központi Bizottságának. 
A célkitűzés az volt, hogy az am erikai korlátozásokkal szem ben baráti 
fogadtatásban részesítsék Magyarországon a Központi Bizottságot, s ezzel 
is hozzájáruljanak a népek közötti feszültség enyhítéséhez.

így kerü lt sor 1956 nyarán az EVT Központi Bizottsága galyatetői 
ülésére. I tt k itűnt, m ilyen súlyos h iba volt, hogy a keresztyén bizonyság- 
tétel szabadságát az Egyesült Á llam ok korm ánya Evanstonban korlátoz
ta. M agyarországon ilyen megkülönböztetés nem volt. Sajnos, nyugati 
részről sok esetben hiányzott a korrekt viszonzása annak, am it a magyar 
egyházak nyú jto ttak . A  galyatetői gyűlést több nyugati egyházi ember 
a rra  használta fel, hogy a haladó egyházi vezetés elleni tám adásra biz
tasson. M ár G alyatetőn megkezdődött a  sajnálatos 1956-os őszi ellenfor
radalm i esem ények előkészítése. Ez jelenti a galyatetői ülés negatív vo
nását.
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Új-Delhi, 1961.
Az indiai Ű j-Delhiben 60 ország 198 tagegyházának 1500 résztvevője 

jelent meg az EVT III. nagygyűlésén.
23 új tagegyházat vettek  fel az Egyházak V ilágtanáesába, köztük a 

Szovjetunió orosz ortodox egyházát, va lam in t a romániai, bulgáriai és 
lengyelországi ortodox egyházakat, és számos harm adik  világbeli egyhá
zat. A szocialista terü letrő l jövő egyházak szolgálatán keresztül is erősö
dött a K eresztyén Békekonferencia szelleme az Egyházak V ilágtanácsá
ban.

A magyar evangélikus egyházat K áldy Zoltán püspök és dr. Ottlyk 
Ernő teológiai dékán képviselték.

A nagygyűlés résztvevőinek, m ielőtt naponként beültek az ü léste
rembe, hogy ott teológiai eszm ecserét folytassanak errő l a főtém áról: „Jé
zus K risztus a világ Világossága”, odakint az indiai u tcán találkozniuk 
kellett az otthontalanokkal, akik éjszakájukat a város valam elyik terén 
vagy u tcáján  töltötték egy szál takaróba burkolózva, és lá tn iuk  kellett 
sok-sok rosszul táp lá lt em bert, akik közül sokan sohasem laknak  jól; lá t
niuk kellett leprásokat is, akik  az utcasarkokon lassan sorvaló kezükkel 
nyúltak könyöradom ányok után.

Ennek következtében az ülésterem ben csak ügy lehete tt „teológiát 
művelni”, hogy annak  elszak íthatatlan  kapcsolatban kellett lennie az élet
tel, a  kenyérrel, az egészséggel, á lta lában  az em ber — és nem csak az in 
diai em ber — valóságos napi problém áival. Em ellett A frikából, Ázsiából 
és a hatalm as szigetvilágból o tt voltak a  „színes” népek: négerek és sá r
gák, akiknek egy része nem rég szabadult fel a gyarm ati elnyomás alól, 
másik része pedig még m indig az a la tt az iga a la tt van: ezeknek az em 
bereknek a jelenlétében nem  lehete tt elvontan és általánosságban beszél
ni a „keresztyén szolgálat”-ról, hanem  csak úgy, hogy annak  összefüggés
ben kellett lennie az ő helyzetükkel, az ő soruskkal és az abban végzendő 
konkrét keresztyén szolgálattal.

A m ikor a nagygyűlés elítélte a háborút, a szociális igazságtalanságo
kat és hitet te tt a béke, a fejlődés, az em beri haladás és a szociális igaz
ságosság m ellett, akkor ebben az állásfoglalásában benne hangzott az 
egész jóakaratú  em beriség állásfoglalása ezekben a kérdésekben.

A nagygyűlés felhívással fo rdu lt „m inden korm ányhoz és néphez”, 
melyben többek között ezt m ondja: „Ma a háború maga közös ellenség. 
A háború bűn az em ber term észete ellen. Számos nem zedék jövője az e l
m últ korok öröksége forog kockán. K önnyen elpusztulhatnak, mivel né
hány em ber cselekedete vagy hibás szám ítása katasztrófát okozhat. M ér
sékletre és önm egtagadásra van szükség a háború t előidéző dolgokban, 
türelem re és k ita rtásra  a megoszlást előidéző dolgok eloszlatásának ke
resésében, merészség és bátorság kell a békét előidéző dolgok m egraga
dásában. Parancsolóan szükséges a fegyverkezési verseny m egállítása. A  
teljes és általános leszerelés az elfogadott cél és ennek elérésére konkrét 
lépéseket kell tenni. Az igazságos béke kiépítéséhez m inden szinten tám a
dást kell intézni a kölcsönös b izalm atlanság gátjai ellen.”

A tagegyházak több m in t felének nem  ju to tt képviselet a  Központi 
Bizottságban, m ert annak  10 helyén a nagy egyházak több személlyel 
is képviseltették m agukat. A  m agyar protestantizm us ké t tagsági helyet 
nyert el. A  Központi Bizottság tagjává választotta K áldy Zoltán  evan
gélikus és dr. Bartha Tibor reform átus püspököt.

A nagygyűlés állást foglalt a népek békés egymás m ellett élése, az 
általános leszerelés, a gyarm ati népek felszabadítása m ellett, és szót 
em elt a háború, a fa ji m egkülönböztetés, az antiszem itizm us és a gyar-
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m ati elnyom ás ellen. K étségtelenül ezekben a kérdésekben világosabb és 
egyértelm űbb volt az állásfoglalás, m in t az előbbi években, annak elle
nére, hogy még m indig voltak kisebb-nagyobb csoportok, am elyek zavar
ták a nagy együttes hangját. Viszont éppen ezért értékesek a döntések: 
m ert azok v iták  közben születtek, és nem m agától értetődően jöttek létre.

Uppsala, 1968.
Az Egyházak V ilágtanácsa történetében eddig ez volt a legnagyobb 

létszám ú nagygyűlés, am elyen 3000-en vettek  részt. A küldöttek száma 
730 volt. A résztvevők 43 százaléka jö tt Európából, 26 százaléka Észak- 
Ámerikából, 15 százaléka Ázsiából, 8 százaléka A frika Szaharától délre 
eső országaiból, 4 százaléka K özel-Keletről és Észak-Afrikából, 4 száza
léka pedig Latin-A m erikából. Egyházunkat D. K áldy Zoltán és D. dr. Ott- 
lyk Ernő püspökök képviselték.

A megnyitó istentiszteleten M artin  L uther Ringnék, a feketék jo
gaiért küzdő lelkésznek kellett volna prédikálnia, de a gyűlés előtt gyil
kosság áldozata le tt az A m erikai Egyesült Állam okban.

A  római katolikus egyház 15 fővel képviseltette magát. Tucci, a Va
tikánban dolgozó jezsuita előadást is ta rto tt „Az ökum enikus mozgalom, 
az Egyházak V ilágtanácsa és a róm ai katolikus egyház” címmel. VI. Pál 
pápa üzenetet in tézett a nagygyűléshez. B lake fő titkár joggal je lentette ki 
a nagygyűlés előtt, hogy a pápa konzervatív  m egnyilatkozása megismét
lése a róm ai katolikus egyház korábbi álláspontjának.

Az előadások legnagyobb része azonban társadalm i és gazdasági kér
désekkel foglalkozott. Az előadók részletesen elem ezték a világban fenn
álló gazdasági, társadalm i és politikai problém ákat és azt keresték, hogy 
a keresztyén egyházak és az egyes keresztyén em berek m iképpen  vehet
nék ki részüket az igazságosságért és a békéért folyó világm éretű harc
ból. Egymást követték azok az előadások, am elyek a gazdag és szegény 
népek, a fa ji megkülönböztetés, az éhség, az em beri jogok problém áival 
foglalkoztak.

Az egyik határozat kim ondta: „A keresztyének vegyenek részt az 
em berek m illióinak harcában  a nagyobb társadalm i igazságosságért és a 
világ fejlődéséért.” Egy m ásik határozat pedig ezt m ondta: „Az egyházak 
a rra  vannak elhíva, hogy a prédikációkban és a tanító  m unkában — be
lefoglalva a teológiai nevelést is — fejtsék  ki az em beriség Istentől adott 
egységét és hangsúlyozzák ki annak konkrét alkalm azását az em berekkel 
való szolidaritásra nézve és a föld javaival való sáfárkodásra nézve”. |

V issert’t Hooft fő titkár átfogó képet rajzolt arról, m ilyen széles bázis
ra tek in thet az Egyházak Világtanácsa. Gyakorlatilag valam ennyi protes
táns és ortodox egyház a tagok között van. Különösen sok egyház lépett 
a tagok sorába Afrikából, Ázsiából, Latin-A m erikából. Együttm űködés 
jö tt létre a katolikus egyházzal is. Ennek a hatalm as egyházi világszerve
zetnek azonban a problém ái is hatalm asak. Az egyházak sohasem szolgál
ha tják  önm agukat, hanem  m indig az em bert, az em beriséget.

A szegény-gazdag országok problém ája állandóan szerepel az Egyhá
zak V ilágtanácsa szóhasználatában. Eszerint a fehér em berek á ltal lakott 
országokat tek in tik  gazdagnak, és a színesek országait tek in tik  szegény
nek. M agyar egyházaink ezzel szemben azt szokták kifejteni, hogy a tá r
sadalm i problém a nem itt jelentkezik. A  színesek által lakott országok 
szegénységének oka a több évszázados gyarmatosítás, s ebben nem  egy
form án vé tkesek a fehérek által lakott országok. K orunk társadalm i kér
dése a konzervatív és a haladó társadalm ak feszültségében jelentkezik. 
A társadalm i fejlődést az egyházak nem csak adakozások növelésével és
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segélynyújtással szolgálhatják, hanem  azzal, ha a társadalm i fejlődést 
munkáló erőket segítik, ha a  haladás m ellé állnak, m ert ezzel egy-egy 
ország fejlődésének alapvető kérdéseit segítik.

Az egyházak közti együttm űködés kérdésében küldötteink a  hang
súlyt azokra a feladatokra szokták tenni, am elyekben az egyházak se
gíthetik a békének és az em beriség jövőjének a megvédését. Ez az a te 
rü let, am elyen az egyházak m ás jóakaratú  em berrel együtt szolgálhatják 
az em beriség ügyét. Ezzel a szolgálattal m egfér az evangélikus hithűség, 
a m agunk egyházának szeretete, tisztelete és becsülése.

A  Központi Bizottságba újra beválasztották D. K áldy Zoltán evan
gélikus és dr. Bartha Tibor reform átus püspököt.

Nairobi, 1975.
A N airobi-i nagygyűlésen egyházunk hivatalos küldötte D. Káldy  

Zoltán püspök  volt. A hat világrészből (Latin-A m erikát véve a hatodik
nak), több m in t 2500 küldött, tanácsadó, megfigyelő, újságíró, rádiós és te 
levíziós ripo rter volt jelen. A szavazati joggal bíró, hivatalos kiküldöttek 
száma 676 volt. A frikából 107, Ázsiából 92, Közel-Keletről 24, Latin-A m e- 
rikából 21, tehá t az ún. „harm adik  világból” több m int 250 hivatalos k i
küldött jö tt össze. Észak-A m erikát 137, N yugat-Európát 147, K elet-Euró- 
pát 97 küldött képviselte. Feltűnő, hogy a korábban túlnyom ó többségben 
levő ,n,yugati keresztyének” N airobiban mindössze 50-nel több delegá
tussal voltak képviselve, m in t a  „harm adik világ” keresztyénéi. Ez is jelzi 
azokat a nagy változásokat, am elyek elsősorban A frikában, de Ázsiában 
is végbementek.

A nagygyűlés főtém ájával kapcsolatban — „Jézus K risztus m egsza
badít és egyesít” — egyértelm űen á llást foglalt a nagygyűlés a „vertiká
lis és a horizontális vonal” elválaszthata tlan  együvé tartozása mellett. 
Többen tám ad ták  az Egyházak V ilágtanácsát, hogy m iért foglalkozik tá r 
sadalmi, gazdasági és politikai kérdésekkel. Voltak term észetesn olyan 
egyházak is — és ezek között élen já rn ak  a szocialista országokban élő 
keresztyén egyházak —, am elyek közel 20 esztendő óta hangsúlyozzák az 
egyházak szolgálatának szükségességét a földi igazságosságért, egyenlő
ségért és békéért, a vertikális vonal elhanyagolása nélkül. A vertikális és 
horizontális vonal összetartozása nem csak egyes előadásokban, hanem  a 
nagygyűlés határozataiban  is világos volt.

Az is m egállapítható volt, hogy míg régebben egyes nyugati egyházi 
körökben igen nagy rem énységet fűztek ahhoz, hogy valam ilyen form á
ban lé trejön  a protestáns, az ortodox és a róm ai katolikus egyházak kö
zötti egység, ez a reménység nem  valósult meg. Szó volt róla, hogy a ró 
mai katolikus egyház belép az Egyházak V ilágtanácsába. Sokak csalódá
sára ez sem tö rtén t meg. Ennek ellenére a római katolikus egyház 15 
képviselője Nairobiban is részt ve tt a nagygyűlés m unkájában. A  nagy
gyűlés m egállapította, hogy a közeledésben az „előrehaladás le lassult”, 
s ezt a nagygyűlés úgy látta, hogy a fő nehézség abban rejlik, hogy „a ró
mai katolikus egyház meggyőződése szerint Jézus K risztus egyetlen egy
háza benne él, nem  zárja  ki ugyan a más egyházakkal való dialógust és 
együttm űködést, de az a  hangsúly, m elyet sa já t iden titására helyez, m eg
nehezíti a m ás egyházakkal való cselekvést”. Pozitív irányban m egálla
pította a nagygyűlés, hogy a róm ai katolikus egyházzal való teológiai 
eszmecsere „új és v ára tlan  eredm ényekre vezetett”.

Nemcsak a róm ai katolikus egyház irányában, hanem  általában  a ke
resztyén egyházak egymáshoz való viszonyában a nagygyűlés nem az or-
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ganizációs, tehát szervezeti egységet hangsúlyozta, hanem  az „organikus 
egységet”. Ezzel összefüggésben hangsúlyt te tt a „karizm atikus közösség
re”. Mindez azt jelenti, hogy a különböző keresztyén egyházaknak a ma
guk sajátos kincseivel szolgálniuk kell egym ásnak, és egymás irányában 
„kiengeszteltnek”, illetőleg „m egbékéltnek” kell lenniük.

A közel-keleti kérdésben aggodalm át fejezte ki a nagygyűlés a  „ka
tonai erő folyam atos beáram lásáért e rre  a te rü le tre”. Azt az álláspontját 
ju tta tta  kifejezésre, hogy Izraelnek ki kell vonulnia az á lta la  elfoglalt 
területekről, biztosítani kell a palesztin nép önrendelkezési jogát, továbbá 
Izraelnek és az arab  állam oknak el kell ism erniük egymás határait. (Ter
mészetesen Izrael kivonulása után.) Köszöntötte a nagygyűlés az Európai 
Biztonsági és Együttm űködési K onferencia H elsinkiben a lá írt záródoku
m entum át, értékelve az abban foglalt alapelveket. Felhívással fo rdu lt az 
érdekelt kormányokhoz, hogy „haladéktalanul m inden részletében hajt
sák végre a helsinki egyezm ényt”. Az egyházaknak is fáradozniuk kell 
a m aguk helyén azért, hogy ezek az elvek érvényesüljenek. Angolával 
kapcsolatban aggodalm át fejezte ki a nagygyűlés. D él-A frika beavatkozá
sa Angolában kom olyan csökkentette e te rü le t problém áinak békés meg
oldásának lehetőségét. Felszólította a nagygyűlés az érdekelt korm ányo
kat, hogy „ tartsák  tiszteletben Angola függetlenségét és terü leti sérthe
tetlenségét”. Tehát kife jeze tten  politikai kérdésekkel is foglalkozott.

Sajnos, voltak  negatív vonások is. Egyes nyugati egyházak képvise
lői nem  nagyon örültek N yugat és K elet közeledésének, am elyet a  helsin
ki záródokum entum  is elő ak art mozdítani. Éppen a záródokum entum  
tárgyalásánál intéztek tám adást több szocialista ország ellen. A nagy
gyűlés egyes szakaszaiban ú jra  lehete tt érezni a hidegháború feléledését. 
Egyes nyugati egyházi em berek m indig más egyházakkal és országokkal 
foglalkoztak, ahelyett, hogy a sa já t országukban fennálló társadalm i 
igazságtalanságok ellen és az em beri jogoknak a sa já t országukban való 
m egsértése ellen  tiltakoztak  volna. A negatívum ok ellenére azonban a 
nagygyűlés m unkája zömében előrevivő volt.

Nagy u ta t te tt meg 30 év alatt az EVT. Ez nem csak a szám szerű nö
vekedésre vonatkozik, hanem  a rra  is, ahogyan fokozatosan fejlődött az 
EVT a nem zetközi kérdések igazságosabb m egértése irányában. Értékes 
m indaz a teológiai m unka, am ely következm ényeiben az em beri együtt
élés, a békés megoldások felé segítette. Az orosz ortodox egyház élen já rt 
ennek a fejlődésnek a m unkálásában, de term észetesen a magyarországi 
egyházak képviselői is ebben az irányban  szolgáltak.

D. dr. Ottlyk Ernő

Dél-Afrika reménye — és mi az ára most?
Az elm últ hónapok dél-afrikai eseményei nem csak a világ közvéle

m ényét késztették arra , hogy elítélje a  történteket, hanem  állásfoglalás
ra  kényszerítette az egyházi világszervezeteket, köztük az Egyházak Vi
lágtanácsát is. Az EVT antirasszizm ussal foglalkozó bizottsága egy iratot 
bocsájtott ki, am ely a fenti cím a la tt vázolja azokat az eseményeket, 
am elyek az utóbbi időben zajlo ttak  le D él-Afrikában.

Az EVT célul tűzte ki ennek az ira tnak  minél szélesebb körű ism er
tetését.
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Jam es K ruger dél-afrikai igazságügym iniszternek 1977. okt. 19-én k i
adott rendelkezésére, am ely 18 szervezet betiltását és számos személy le
ta r tó z ta tá sá t rendelte el, a johannesburgi F inancial Mail liberális hetilap 
okt. 21—i szerkesztőségi cikke a következőképpen reagál: „ . . . .  Egy dolog 
biztos, K ruger akciója D él-A frikát további lépéssel to lta  el a fajok m eg
békélésének lehetőségétől és tovább szélesítette az erőszakhoz vezető 
u t a t .. . K ruger képes lehet arra , hogy betiltson és fogva tartson, am it és 
akit erőszakkal akar. De egy dolog sem neki, sem m ásnak soha nem  fog 
sikerülni: v isszatartani a dél-afrikaiakat attól, hogy gyűlöljék az ap a r
theid rendszert, és attól az elhatározásuktól, hogy örökre m egszabadul
janak tőle . . . ”

A dél-afrikai fehérek az összlakosságnak mindössze 17% -át teszik ki, 
szemben az afrikaiakkal: 75%, a  „színesekkel” : (keveredett fajok) 6%, 
és az ázsiaiakkal: kb. 2%. A fehérek teljesen önkényesen osztályozták az 
afrikaiakat törzsi hovatartozás szerint és a kilenc „törzset” külön nem zet
nek tekintik, am elynek jogai korlátozva vannak a kilenc „szülőföld”, 
vagy „bantusztán” területére. A bantusztánok D él-A frika összterületének 
alig 13%-án helyezkednek el. A feketéket a többi 86 százaléknyi te rü le
ten a fehérek éppen csak m egtűrik és kiszolgálói azok igényeinek. Sza
vazati joguk nincs és nem  vehetnek részt az ország életének irány ításá
ban. A fehér korm ány apartheid  po litikáját 200 különféle törvénycikk tá 
m ogatja abban, hogy a „fekete em beri lényeket” dolgozó egységekké a la
kítsák át.

A  fehér korm ány politikája az apartheid törvények alapján:
Kormányzás nevetséges „törvénykezés” által: a  fekete lakosság nem 

szólhat bele azoknak a törvényeknek a m egalkotásában, am elyeknek alá 
van vetve. M inden dél-afrikait őrizetbe lehet venni m eghatározatlan idő
re anélkül, hogy törvényszékhez folyam odhatna, családjával érin tkezhet
ne. vagy ügyvédet fogadhatna. M eghatározatlan idejű  házi őrizetre kény
szeríthetik, e ltiltják  (a hivatás, politikai és szociális jogok gyakorlásától).

Kormányzás önkényes definíciókkal: „ terro rista”, „kom m unista” és 
..felforgató” m egjelölések a leggyakrabban használatosak arra, hogy kor
látozzanak m indenfajta  aktivitást, am elyet a  korm ány helytelenít, m inden 
objektív tartalom  nélkül.

„Több em bert akasztanak fö l D él-A frikában, m in t a nyugati világ 
többi országában” — hangzik Helen Suzm an asszony (Progesszív Reform 
Párt) m egállapítása. 1975-ben jún. 30-ig 87 halá lra  íté lt közül 2 fehér, 25 
„színes” és 60 afrikai volt.

Nagy számban halnak meg az őrizetbevétel alatt: 1973 és 76 között 
25-en, de az 1977. okt. 31-ét megelőző 18 hónap a la tt 23-an. Különböző  
faji csoportokhoz tartozóknak m egtiltja: a  házasságot, a szexuális kapcso
latokat, az azonos terü leten  élést, a szociális szolgáltatásokban való közös 
részesedést (m int pl. orvosi kezelés), kórházi ápolást, azonos politikai 
pártokhoz tartozást.

Valam ennyi a frika it úgy kezelnek a 86% -nyi „fehér” területen, m in t 
ideiglenes bevándorlókat, a  legszigorúbban ellenőrzik m inden megmozdu
lásukat. (1975-ben, jún. 30-ig 386 414 afrikait helyeztek vád alá ilyen tö r
vényszegés miatt.) Kétm illió afrikait helyeztek á t erőszakkal a bantusz- 
tánokba és további három  m illióra v ár ugyanez a sors.

M inden képesítést igénylő szakm unká t a fehérek számára tart fönn: 
nem engedi meg az azonos bér fizetését az azonos m unkáért. A legtöbb 
afrikai szám ára ez a hivatalosan elism ert szegénységi szint a la tti életet 
jelenti. M egtagadja az afrikaiaknak  a m unkanélküli segély fizetését és a 
sztrájkhoz való jogot.
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Úgy tekin ti a bantusztánokat, m in t az olcsó feke te  m unkaerő tarta
lékait, ahol a mezőgazdaság fejletlensége, az ásványi kincsekben v a l ó  
szegénység és az in frastruk tú ra  h iánya nem  teszi lehetővé a  puszta meg
élhetést, a rra  kényszeríti a m unkát keresőket, hogy családjuktól távol el
ad ják  m unkaerejüket a fehér dél-afrikaiaknak. A bantusztánok egy főre 
eső jövedelm e alacsonyabb, m in t a Fekete-A frika többi országában.

Egészségügyi ellátás, fa ji m egkülönböztetés alapján  az ENSZ 1977-es 
becslése szerint, am íg 400 fehérre ju t egy orvos, addig az afrikaiak  eseté
ben csak 44 000-re ju t egy. Sowetóban, am elynek jelenleg másfél millió 
lakosa van, egyetlen kórház található, am elyet annak  idején hatszázezres 
közösség igényeinek megfelelően építettek. Az 1970-es hivatalos becslés 
szerint a csecsemőhalandóság aránya a városokban élő afrikaiak  között 
122 ezrelék volt. P ort-E lisabeth-ben („fehér” Dél-Afrika) m inden harm a
dik afrikai halva születik. Más jelentések szerint ez az arány  vidéken az 
50%-ot is eléri.

Közoktatás a fa ji m egkülönböztetés alapján: az iskoláztatás kötelező 
és ingyenes a fehér gyerekeknek, de önkéntes és drága az afrikaiaknak.

A  világ egyik legmagasabb életszínvonalát biztosítja a fehér dél-af
rikaiaknak  a fekete m unkaerő kizsákm ányolása, külföldi kölcsönök' és tő
kebefektetés á ltal — jelentős m értékben az iparilag  fe jle tt nyugati or
szágokból.

Ez a felsorolás az apartheid  néhány főbb hatásá t érin ti: a felsorolt 
tények m egbízható és publikált forrásból erednek. B izonyára m agyará
zatul szolgálnak arra, hogy a dél-afrikai korm ány apartheid  politikája 
m iért vált ki olyan mély u tá la to t és olyan elkeseredett ellenállást.

Az 1977. okt. 19. betiltásokkal, letartóztatásokkal nem  csupán egy to
vábbi lépés tö rtén t az elnyom ás növelésére, hanem  igen gyors előrehala
dás annak végső kifejlődése felé. A jelekből ítélve a dél-afrikai kormány 
m indenre képes, hogy elném ítsa az apartheid  ellenzőit.

Az 1976-os sowetói lázadásról készült „Nincs krízis” c. riportfilm ben 
Deborah M atshoba az SASO (Dél-Afrikai Diákszervezet) vezetője prófé- 
ta ian  m ondja: „az egyetlen, am ely elfo jthatja  a Fekete Ö ntudat Mozgal
mat,, kiközösíteni, őrizetbe venni azokat, akik m agát a m ozgalm at alkot
ják. De akkor a mozgalom m ár nem  tagsági könyvvel rendelkező tagokat 
jelenti stb., hanem  az „ideológiát”, az „üzenetet”, és ennél a fokozatnál 
azt kell m ondanom, hogy K ruger nagyon elkésett, m ert az üzenet m in
denhová e lju to tt és a közösség m inden fekete tag ja  fogékony ez irán t az 
ideológia iránt. — Ök valam ennyien tagok. Ez azt jelenti, hogy neki be 
kell börtönöznie, félre kell á llítan ia és meg kell öletnie m indenkit, ha 
békét ak a r”. A frikaiak  vélem énye szerin t a harm incéves diktatórikus 
uralom  az elvirágzáshoz közeledik. Az elm últ év októberi eseményeit 
nem  lehet visszacsinálni, s ennek az ú tnak  csak egy vége lehet, amely 
m inden dik tatórikus állam é, am ely m agában hord ja a  végső m egsem mi
sülés csíráit.

B arbara Rogers „Fehér gazdaság és fekete szegénység” cím alatt 
(Greenwood Press, 1976) ezt ír ja : „Az ötvenes évek folyam án az afrikai 
szakszervezet, a „rezervátum okban” élő vidéki afrikaiak  a nem zeti po
litikai szervezetekben, az A frikai Nemzeti Kongresszusban, P an-afrikai 
K ongresszusban és más szervezetekben masszív ellenállást folytattak 
enyhe reform ok eléréséért és azért, hogy a politikai és gazdasági jogokat 
igazságosabban osszák el. A könyörtelen korm ány válasza erre az volt, 
hogy betilto tta  a fekete politikai pártokat, le tartóztatta, vagy száműzte a 
vezetőket, m egtörve az afrikaiak  szakszervezeti mozgalmát. A „nemzet- 
biztonsági” (örvény elnyomó rendelkezései korlátlan  hata lm at adtak  a 
biztonsági rendőrségnek ellenőrzésre, le tartóztatásra, őrizetbevételre bírói
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liárás nélkül, és m ás intézkedésekre. A hatvanas évek gazdasági fellen
dülése egybeesik D él-A frika történetének legnagyobb elnyom ást jelentő
korszakával. . .

1960. m árcius 21-én a sharpeville-i békés tüntetés során a rendőrség 
sortüzekor 69 afrikai halt meg és 200 megsebesült. 1967. június 16-án So- 
vvetóban afrikai iskolások békés tüntetésének négyhónapos fölkelés volt 
a folytatása. Eredm énye pedig hivatalosan  386 halott (a valóságban közel 
ezren haltak  meg). 1977. szeptem ber 12-én a rendőrségi fogdában m eg
halt Stevo Biko a Fekete ö n tu d a t Mozgalom vezetője, az apartheid  k i
mondottan békés ellenzője. A korm ány éhségsztrájkkal indokolta a  halá l
esetet. Az éhségsztrájk alig ta rto tt egy hétig. A vizsgálat m egállapította, 
hogy agy- és vesesérülés okozta a halált. Egy hónappal később a rendőr
ség és K ruger igazságügym iniszter bevallo tta a  halá l okát, de így kom 
m entálva: „az em ber agya sokféleképpen sérülhet meg”. Egy későbbi 
nyilatkozat felm entette a rendőrséget m inden, a Biko halá lá t illető fe
lelősség alól. Biko harm inc évesen h a lt meg és D él-A frikában —, de azon 
kívül is — a leendő faji egyenlőségű D él-A frika m iniszterelnökét lá tták  
benne.

Az 1977. okt. 19-én betilto tt 18 szervezettel kapcsolatban ezt ír ja  a 
Financial M ail: „ . . .  valam ennyi kifejezetten elu tasíto tta  a kom m uniz
must és az erő szako t. . .  A nyomás nőni fog az erőszakm entesség vissza
szorítására, így nőni fog a kom m unista a lternatívák  vonzása is”.

A jelenlegi dél-afrikai helyzet nem  eredm ényezhet mást, m in t egyre 
gyakoribb és erőszakosabb konfrontációt. Nem m arad  nyitva más, eny
hébb m egoldásra vezető út.

Az 1976-os fölkelés az apartheid  a la tt felnövő generáció m űve volt, 
amely kifejezésre ju tta tja  azt, hogy ők az életük további részét nem 
akarják  leélni abban a rendszerben, am elyben felnőttek. Ügyüket tám o
gatták a nem  afrikai színesbőrűek is, akik fölism erték, hogy a fehérek 
le akarták  választani őket a velük kapcsolatban alkalm azott előnyösebb 
bánásmóddal. Az apartheid  m egszüntetésére történő kezdeményezés a fe
kete dél-afrikaiak  dolga. Szükségük van a fehéreknek a segítségére, akik 
bátran  és előretekintően csatlakozzanak hozzájuk.

Azokkal a kérdésekkel, am elyekkel m ost szem benéznek a dél-afri
kaiak, szembe kell néznie országukon kívül azoknak is, akiknek célja és 
vágya, hogy vége legyen a kizsákm ányolásnak és a  faji megkülönböz
tetésnek.

Sokan rem élték, hogy D él-A frika képes lesz békés változásokra és 
hozzájárulhat egy igazságos társadalom  m egvalósításához reform ok á l
tal. Hogyan áll m a ez a rem énység? Hogyan állunk a felelősség dolgá
val? M ert a felelősségünk m egm arad.

I tt érdem es m egism ételni az EVT V. nagygyűlésének (Nairobi 1975) 
az ötödik szekcióban hozott m egállapítását: „A rasszizm us Isten és em 
bertárs elleni bűn. Ellenkezik Istennek Jézus K risztusban kinyilatkozta
to tt szeretetével és igazságával. Tönkre teszi a fajüldöző és az áldozat em 
beri m éltóságát is. Ha keresztyének követik el, éppen azt a h ite t tagad
ják, am elyet mi vallunk és aláássák az egyház hitelét és Jézus K risztus
ról vallo tt b izonyságtéte lét. . .  Dél-Afrika, am elynek jellegzetessége a 
legdurvább form ában m egnyilvánuló rasszizmus, előkelő elsőbbséget biz
tosít az egyház tagjainak. Az apartheid  csak nagyszámú keresztyén tám o
gatásával lehetséges”. Az LVSZ VI. nagygyűlésén (Dar es Salam  1977) 
ugyan ez a keresztyén felelősség ju to tt kifejezésre a lehető, legvilágosab- 
ban: „Norm ális körülm ények között a keresztyéneknek lehet különböző 
vélem ényük politikai kérdésekben. Azonban politikai és társadalm i rend 
szerek olyan elfa ju ltakká és elnyom ókká válhatnak, hogy (lutheri) h it-
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vallásunk alap ján  meg kell tagadnunk őket és tennünk kell a változásért. 
Különösen a dél-afrikai fehér testvéregyházaink felé fordulunk, emlékez
tetve őket arra, hogy az o ttani helyzet status confessionist képez. Ez azt 
jelenti, hogy a hit a lap ján  és az egyház egységének a m egm utatására az 
egyházaknak nyilvánosan és egyértelm űen vissza kell utasítaniuk az 
apartheid  rendszert”.

Egy igazságos küzdelem
Ma m ár világos, hogy a dél-afrikai korm ány nem  ak a rja  az apartheid 

rendszer tárgyalásos és békés úton történő leépítését, hanem  fönn akar
ja ta rtan i annyi erőszak árán, am ennyire csak szükség van. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az ellenzék egyre kevésbé m arad  illegalitásban. Azokat a 
rem ényeket m ár hivatalosan is e lfú jta  a szél, hogy az afrikai változá
sokat erőszak nélkül lehessen keresztülvinni.

Mi a keresztyén válasz erre  az erőszakkal történő m egoldásra? Az 
EVT 1971-es Addis A beba-i központi bizottsági ülése a következő hatá
rozatot fogadta el: „Az egyházaknak m indig az elnyom ottak fölszabadí
tása, az em beri jogokat sem m ibe vevő erőszak áldozatainak az ügye mel
lé kell állni. A központi bizottság fö lh ív ja a figyelm et arra , hogy az erő
szak ténye sok esetben a status quo-ban rejlik. Azonban az EVT nem 
azonosítja és nem  is tud ja  azonosítani m agát teljesen egyik politikai 
mozgalommal sem, de nem  is mond íté le tet a rasszizmus áldozatai fölött, 
akik ind ítást éreznek arra, hogy erőszakkal — m int a szám ukra adott 
egyetlen lehetőséggel — orvosolják sérelm eiket és így nyissanak u ta t egy 
igazságosabb rend szám ára”.

Az EVT Antirasszizm us P rogram ja elveti azok véleményét, akik el
ítélik  azokat, akik hiszik, hogy az elnyomó erőszakra nincs más m ódjuk 
válaszolni, csak erőszakos forradalom m al. Ez kifejezésre ju t a speciális 
alapítvány létrehozásában is, am ely több felszabadítási m ozgalm at tám o
gat Dél-Afrikában,.

Á llíthatjuk-e, hogy szolidárisak vagyunk azokkal, akik fölkelnek egy 
igaz ügy érdekében, hacsak annyit teszünk, hogy nem  íté ljük  el harcu
kat?  A dél-afrikai helyzet megköveteli, hogy sokkal pontosabban fogal
m azzuk meg, m it értünk  igazságos forradalm on. Az igazságos forra
dalom ra vonatkozó m eghatározás az egyházak részéről még v ára t magára. 
De ennek hiánya nem  lehet m entség arra, hogy ne tám ogassuk a fekete 
dél-afrikaiak  küzdelmét.

A nácizmus ellen harcolókat nem ítéljük  el m int terroristákat, m ert 
elfogadjuk, hogy az ügyük igazságos volt és fegyelmezett. Az egyháztör
ténet során is voltak keresztyének, akiknek ugyan az erőszak erkölcsileg 
visszatasztító volt, mégis a nagyobb gonosz legyőzésére, olykor ehhez az 
eszközhöz is folyam odtak. A legm egragadóbb példa erre  Dietrich Bon- 
hoeffer, aki részt vett a H itler elleni összeesküvésben. Pontosan ilyen 
érvek alap ján  igényelik a dél-afrikaiak , hogy mi küzdelm üket igazságos 
forradalom nak ism erjük el.

D él-A frika  sorsa a külfö ld i barátoktól függ
Nem kétséges, hogy a fajüldöző dél-afrikai korm ány élete a tengeren 

túli országok kölcsönei és tőkebefektetései nélkül összeomlana. Ju lián  
Friedm an, a New York-i Syracuse Egyetem professzora szerin t: „A kül
földi tőkebefektetés nagy m értékben felelős a dél-afrikai apartheidért”.

A dél-afrikai korm ány m aga is m egállapítja, hogy po litikájá t addig 
tud ja folytatni, am íg a h a tára in  tú lró l pénzügyi tám ogatást élvez. 1976-
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han D él-A frika kö lcsöneinek az összege 2,2 m illiá rd  d o llá rra  rúgott. A 
kölcsönök folyósításai közül az NSZK, az USA és Svájc álltak  az élen.

Így azoknak, akik a leghatásosabb és nem  erőszakos m ódját keres
nék az apartheid  m egszüntetésének D él-A frikában, csak be kellene szün
te tn iük  a korm ány gazdasági tám ogatását, és ez ham arosan az apartheid  
végét jelentené. Tragikus módon ezt az erőt azonban senki sem a lka l
mazza. A profit szava erősebb, m in t az igazságé. Csupán néhány egye
dülálló személy akad t a nyugati bank- és üzleti világban, aki ellene van 
a kölcsönök folyósításának.

Az EVT a fekete afrikaiakkal egyetértésben á llítja  — szemben azok
kal, akik szerint a bojkott súlyosan érin tené a feketéket is —, hogy n a
gyobb szenvedéseket az eddigieknél nem  okozhatnak nekik, de m eg
gyorsítaná az apartheid  megszűnését. A feketék nem  alternatíváka t akar
nak az apartheid  m egjavítására, hanem  annak teljes megszűnését.

Három ú j törvényjavaslat
Három  törvényjavaslat fekszik a dél-afrikai korm ány előtt, hogy ez 

év feb ruárjában  törvényerőre em elkedjék, s am ely be fog csapni m in
denkit, aki nem  szükségszerűen ellenzi az apartheidet.

Az első törvény el fogja rendelni a szociális m unkásoknak és társ
hivatásokhoz tartozóknak a ny ilván tartásba vételét és egyedül ezek szá
m ára fogja fönn tartan i a jogot arra , hogy szociális m unkát végezzenek. 
Csak éppen a m unkásoknak nem  kívánatos a  ny ilván tartásba vétele, 
mert a törvény rendelkezéseibe ütköznének, ha olyan tém ák u tán  k u ta t
nának, m int: fa ji megkülönböztetés, bűncselekm ények, szegénység és v án 
dorm unkások ügye.

A nem zeti jó léti törvény  gondoskodik arról, hogy szociális jóléti szol
gálatot biztosítson a ny ilván tarto tt szervezetek szám ára és gondoskodjék 
a jóléti szervezetek tevékenységének ellenőrzéséről. Valószínű, hogy a 
jóléti szervezetekbe csak a törvény előírásai alap ján  reg isztrált szociális 
munkások nyerhetnek fölvételt és ezek a szervezetek ellenőrzés és nyil
vántartás szem pontjából is a  jóléti m iniszter hatásköre alá tartoznak.

A harm adik  törvény m inden alapítvány élére igazgató kinevezését 
ír ja  elő, aki ellenőrizni fogja m inden szervezet gyűjtésének az eredm é
n y é t így m indenfajta  egyházi gyűjtés is ellenőrzés alá kerül, még az is
tentiszteleti offertórium  is. Ezeknek az igazgatóknak és nyomozóiknak 
még a rendőrségnél is nagyobb hatalm uk lesz.

A törvény szándéka világos és nem  utolsó sorban az egyházakra néz
ve. A továbbiakban a dél-afrikai korm ánynak nem kell szervezetek be
tiltását elrendelnie, m ert a  törvény lehetővé teszi szám ára, hogy zavar
keltés nélkül intézze el azokat, akiknek a tevékenységét helyteleníti. 
Csupán meg kell tagadnia tőlük az engedélyt szolgálatuk folyam atos e l
látásra és az ahhoz szükséges feltételek biztosítására. így ham arosan 
értelm etlenné válik  az apartheid  áldozatainak tám ogatása a megszokott 
csatornákon keresztül. A dél-afrikai egyházak a „vallási” tevékenység 
szigorúan m eghatározott, szűkre szabott lehetőségei között fogják találn i 
magukat.

Ilyen korlátozások között gyötrődést je len t m ajd  az egyházaknak 
m egtalálni a becsületesség ú tjá t. Hogyan lehet keresztyén felelősséget 
gyakorolni, am ikor a bizonyságtételt „illegalitásba” kényszerítik?

Szám ítani kell arra , hogy a további ellenállók tevékenységük m iatt 
kénytelenek lesznek elhagyni az országot. Ezeknek jelentős része fiatal 
lesz. A D él-A frikán kívüli egyházaknak gondoskodniuk kell ezekről és 
arról, hogy megfelelő képzésben részesüljenek országuk jövője számára.
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Ha az egyházak D él-A frikán kívül a  tétlenséget választják, jóvá
hagyják a dél-afrikai keresztyének eretnekségét, akik hajlam osak arra 
hogy összeegyeztethetőnek ta rtsák  az apartheidet az evangélium m al. Jó
váhagyják a nyugati tőkés országok profitszerzését is az igazsággal szem
ben.

Ha a cselekvést választják, akkor ennek sokkal korlátozottabb lehe
tőségei adódnak szám ukra, m int azelőtt. A közvetlen befolyás lehetősége 
bezárult, csupán három féle m ódja lesz a segítésnek:

— M inden tám ogatást m egadni azoknak, akik m enekülni kényszerül
nek.

— Tám ogatás kiépítése azok szám ára, akik D él-A frikán belül fejtik 
ki tevékenységüket a szabadságért.

— Tevékenykedni m inden D él-A frikába irányuló külföldi támogatás 
beszüntetéséért: gazdasági, katonai, diplom áciai, ku ltu rá lis és szociális 
kapcsolatok teljes leállításáért.

Csak ezeknek az áldozatoknak a m eghozatala árán  rem élhető válto
zás. A keresztyének pedig olyanok, akik m ernek rem élni egy kétségbe
eséshez szokott világban. D él-A frika küzdelm e — sokkal inkább, mint 
valaha — arra  késztet, hogy kim ondjuk, m it je lent ez a reménység és 
megfizessük az árát, am it követel.

Maga a vajúdó D él-A frika is biztos alap a reménységre. Steve Biko 
értekezéséből való a következő idézet, am ely először a „Fekete teológia: 
a Dél-Afrika hang ja” című esszé-gyűjtem ényben je len t meg. Ez az érte
kezés, am ely teljes terjedelm ében a fekete ön tudatta l foglalkozik, az 
alábbi bekezdést is tartalm azza:

„V annak , akik rasszizm ussal vádolnak bennünket, de azok pontosan 
azokat az értékeket használják, am elyeket m i elutasítunk. Mi nem  ren
delkezünk a m ások leigázására szolgáló erőkkel. Mi csupán válaszolunk 
a provokációkra a lehető legreálisabb módon. A raszizm us nem  csupán 
azt eredményezi, hogy egyik faj k izárja  a m ásikat — a rasszizmus m in
dig előfeltételezi, hogy a kizárás a leigázás céljait szolgálja. A feketék
nek, m in t a rasszizmus tárgyainak  elég tapasztalatuk  van arra, hogy ne 
akarják  visszafordítani a fegyvereket. . .  Mi határozottak  voltunk a va
lódi hum anizm us keresésében . . .  Egykor abban a helyzetben leszünk, 
hogv a legnagyobb ajándékot nyújtsuk D él-A frikának — egy em beribb 
arco t”.

Az ismertetést készítette: 
Kőszeghy Tamás
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Tanulmányok

Az istentisztelet teológiája Luthernál
,,A mi kedves U runk m aga beszél velünk szentigéje á ltal és m ás

részt mi beszélünk Övele im ádság és dicsérő ének á lta l” — m ondotta 
L uther 1544-ben, torgaui prédikációjában.1 Ez az istentiszteletről m ondott 
egyik legism ertebb, de egyben leginkább fé lreérte tt m egállapítása is. A 
három  kim ondottan az istentisztelettel foglalkozó ún. „liturgikus” ira t: 
„A gyülekezeti istentisztelet rendjérő l” 1523-ból, a m ég ugyanezen évben 
keletkezett „A mise és az úrvacsora rendje a w ittenbergi egyházközség 
részére” és 1526-ból „A ném et mise és istentisztelet rend je”.2 Ezek azon
ban mivel egy-egy konkrét helyzetre akartak  eligazítást adni, csak rész
leteiben tükrözik a  lu theri istentisztelet teológiáját, s belőlük nem lehet 
az összképet m egrajzolni. A rról nem  is beszélve, hogy L uther teológiájá
nak félreértése és m egnem értése a torgaui prédikáció m ondatából ilyen 
következtetésre ju tn i: az istentisztelet egyes részeiben az Isten  szól hoz
zánk, más részeiben pedig válaszként erre a gyülekezet hite szólal meg. 
Az Isten cselekedetének és a  h it cselekvésének kettős m ozzanata ugyan
is nem választható el egymástól. L uthernek  az istentiszteletről vallo tt fel
fogását csak teológiájának az egészéből lehet megérteni.

1. A z istenfogalom  és az istentisztelet összefüggése
Bár L uther — a fentebb em lített ira ta in  kívül — kim ondottan csak 

az istentisztelet kérdéseiről nem  ír t  külön, ez azonban nem  jelenti azt, 
hogy nem  érdekelte volna ez a kérdés. „Sőt éppen m egfordítva igaz: az 
istentisztelet L uther teológiájának középponti kérdése”.3 L uther isten- 
tiszteletről vallo tt felfogását a L u ther-ku tatók  és a litu rg iatörténet írói 
közül leginkább V ajta Vilmosnak sikerü lt egységbe foglalni és beleállíta
ni a reform átori teológia összefüggésébe „Die Theologie des G ottesdien- 
stes bei L u ther” cím ű könyvében.4 Ennek, a  tém ánkat eddig legátfogób- 
ban és legalaposabban feldolgozó m unkának  az eredm ényeit használóin 
fel jelen tanulm ányom ban.5

Luther teológiájának és istentiszteletről alkotott felfogásának alap té
tele : az első parancsolat és annak  értelmezése. (Gondoljunk L uthernek a 
Nagy K átéban az igaz Istenről szóló fejtegetésére.) A m ennyiben az em 
ber az igaz Istennel él közösségben, úgy az igazi istentisztelete is adva 
van. Ha nem  az igaz Istenben hisz, akkor m inden istentisztelete bálvány
imádás. Az igaz istentisztelet és ham is istentisztelet (bálványim ádás) m in
dig szemben áll egymással, középső ú t vagy semleges te rü le t nincs. A 
m odern em ber szám ára term észetesnek tűnő „vallás contra ateizm us” fo
galm át L uther nem ismeri. M ert Isten az em bert h itre  terem tette, s ha 
nem hisz Istenben, m ásban kell hinnie. Az istentisztelet kérdése tehát 
ezzel a kérdéssel függ össze, hogy ki az az igazi Isten, aki ezekkel a sza
vakkal nyilatkoztatta ki m agát: „Én vagyok a te Istened”? L uther Istent 
m int ra jtu n k  és értünk  cselekvő Isten t lá tja , aki K risztust érettünk  adta. 
K risztus é rtünk  feszíttetett keresztre és é rtünk  tám adott fel: Őbenne — 
Isten a m i Istenünk, Ő cselekszik még m a is ra jtu n k  és értünk  az igében, 
a keresztségben és az úrvacsorában. Ezzel az istentisztelet is adva van.
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nevezetesen az első parancsolat által, hogy hitben ehhez az Istenhez 
forduljunk.6

A h it azonban sohasem csupán egy form ális fogalom. A hite t nem 
lehet K risztustól elválasztani. H itről keresztyén értelem ben csak ott le
het beszélni, ahol K risztus igéjében állandóan jön és cselekszik. Tehát a 
h it nem  egy statikus, hanem  dinam ikus viszony. A keresztyén h it lénye
ge szerint m aga Krisztus, az em berrel élő közösségben egyesülve. A krisz
tushitben a szeretetnek önm agát odaáldozó Istene lép az em berrel kö
zösségre. A hitben tehát m aga Isten uralkodik K risztus által, az evangé
lium által.7

Az első parancsolatot és a k risztushitet L uther m indig összekapcsol
ja. Az első parancsolatban Isten  m in t az „én Istenem ” beszél. Az ember 
azonban nem  beszélhet Róla, m in t az „én Istenem ”-ről, m ert a bűn miatt 
ellenségévé lett. Csak a k risztushit képes Öt, m in t az „én Istenem ”-et 
megragadni. K risztusban lesz nyilvánvalóvá, hogy Isten nem egy önma- 
gáért-való-Isten, hanem  értünk  való, hozzánk forduló, velünk közösségre 
lépő Isten. K risztusban „Deus pro nobis” és „Deus noster”. A kettős Is
tenképpel: haragvó és szerető Isten, törvény és evangélium , szorosan ösz- 
szefügg az Istennel való közösség kettőssége is: hitetlenség (bálványim á
dás) és hit. A m ikor a h it és Isten ilyen szorosan összetartoznak Luther 
gondolkodásában, akkor ez azt is jelenti, hogy am ikor a teológiai gondol
kodásának a középpontjában a h it áll, akkor tulajdonképpen Isten van a 
középpontban.8 E rről a későbbiekben sem szabad m egfeledkeznünk, hogy 
félre ne értsük L uther álláspontját.

2. Istennel való közösség m in t istentisztelet
Vossberg figyelt fel arra , hogy L uther a  h it (fides), vallás (religio) 

és kultusz (istentisztelet, cultus, Gottesdienst) kifejezéseket szinonim ák
ként használja.9 Istenünk van, ez azt is jelenti, hogy istentiszteletünk 
van. A h it az istentiszteletben él. A ham is istenek és ham is istenfogalom 
szükségszerűen ham is istentiszteletbe torkollanak. Ahogyan hiszünk, 
olyan az istentiszteletünk. A bálványim ádás is egyfajta istentisztelet, de 
benne a h itetlen  em ber a törvény uralm a és Isten  harag ja a la tt él. Az 
igazi h it egy olyan aktív  hit, am elyben K risztus uralkodik és miközben 
harcol a sá tán  cselekedetei és a bálványim ádás ellen, igaz istentiszteletet 
végez. Az em bernek nincs szabad akarata , hanem  vagy az Isten vagy a 
sátán  uralja, ezért az istentisztelet vagy bálványim ádás csak következ
mények. A keresztyén em ber egész életét és m indennapi tevékenységét 
is istentiszteletnek tekinti. A felebaráto t szolgálni és így az Isten paran 
csolatának engedelm eskedni: istentisztelet. Az Isten parancsa nélküli és 
ezért a felebaráto t nem szolgáló é le t: bálványim ádás.

A „De servo arb itrio” című írásában  L uther a kinyilatkoztato tt és el
re jte tt Isten közötti különbségről beszél. Csak a K risztusban kinyilatkoz
tato tt Isten a  mi Istenünk. A kinyilatkoztato tt Istent (Deus revelatus) 
egyúttal a prédikáció (Deus predicatus) és kultusz (Deus cultus) Istenének 
is m ondja.10 Ahol Isten m agát kinyilatkoztatja, ott Ö Deus cultus, azaz az 
igébe, keresztségbe és úrvacsorába m in t földi eszközökbe öltözik, am e
lyekben önm agát k inyilatkoztatja. M ert csak itt  jelenvaló és tevékeny 
Krisztus. Az em bernek az Istennel való egyetlen lehetséges közössége: 
Istennek a földi kapcsolatokban fela ján lo tt közössége, am elyekben Ö m a
ga érkezett meg K risztus inkarnációjában. K inyilatkoztatás és istentisz
telet érdem ileg egy és ugyanaz a valóság : az Isten  és em ber közötti közös
ség földi körülm ények között.11

A prédikáció és a kultusz közötti viszonyt két irányban lehet téve-
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sen értelmezni. Az egyik: a kettő  között e llen téte t konstruáln i és az isten
tiszteletet „kultusztalan ítan i”. A m ásik: a kultuszt a  prédikációtól elsza
kítani. A vallás m in t opus operatum  L uther szerint a keresztyén h it örök 
és főellensége. A prédikáció nélküli kultusz a hitetlenségben való m egm a
radás. Isten cselekedetei m indig összetatroznak az igével. A Deus predi- 
catus és a Deus cultus alkotják  Isten  oszthatatlan  kinyilatkoztatását. A 
pogány vallások ham is istentiszteletének a lap ja  a ham is istenképükben 
van. Am ikor azonban L uther a ham is istentiszteletről beszél, éppúgy sze
repelnek példái között a pogányok és pápisták, m in t a zsidók és törökök. 
Az Is ten  a prédikációnak és a kultusznak az Istene. Nem az em ber tette 
azzá, hanem  Ö m aga ny ila tkoztatja ki m agát az istentiszteleten és ott 
hozza létre közösségét az emberiséggel.

3. A z istentisztelet Isten  cselekvése
L uther istentiszteletről vallo tt felfogását két szempontból kell meg

vizsgálnunk. A z igazi istentisztelet Istennek a cselekvése és ajándéka. 
Egyúttal azonban a hit cselekvése is, am elyet éppen Isten  cselekedete te 
remt az emberben. Ezért az istentiszteletet nem  lehet részleteiben ketté 
osztani: ez az Isten cselekedete, ez pedig a h it cselekedete, m ert a kettő 
kölcsönösen feltételezi egym ást és együttesen alkot egy egészet, az isten
tiszteletet.

A róm ai egyház szerint az istentisztelet (a mise) áldozat (sacrificium), 
amelyet az em ber m uta t be, hogy a haragvó Isten t kiengesztelje. Ezzel 
szemben L u ther hangsúlyozza, hogy az istentisztelet Isten ajándéka (be- 
neficium), am elyben szere tétét, vagyis K risztusban kiengesztel ődött ön
magát nyújtja. Az elrejtőzködő Isten  a prédikációban nyilatkoztatja ki 
önmagát és szeretetét. Ezért az istentisztelet középpontjában az Isten igé
jének kell állnia. „A fő az leg y en . . . ,  hogy m indent m egtegyünk a rra  
nézve, hogy az ige fellendüljön s ne faju ljon  ism ét érthe tetlen  darálóssá 
s üres szóbeszéddé, am inő eddig volt. M inden elhanyagolandó inkább, 
m int az ige és semmi sem szorgalm azandó annyira, m int az ige, m ert 
annak lendületbe kell jönnie a keresztyének k özö tt.. .  .”12 Az em berre az 
jellemző, hogy az Isten megszólította. A legfőbb istentisztelet Isten igéjét 
hallani és abban hinni.13 Isten a  testté le tt Igében, Jézus K risztusban jön 
az emberhez. Ezért az Isten igéjének m indig krisztocentrikus ta rta lm a 
van. Az ige emeli ki Isten m últbeli cselekedeteit a történelem ből és he
lyezi bele a mába. Így részesednek Isten  tetteiből a  Szentlélek á ltal az 
ige mai hallgatói. Nem az em bernek kell az időben visszafelé m ennie, 
hanem  Isten  jön még m a is az em berhez. A prédikáció á lta l lesz K risz
tus halála „az én halálom ” (az óem ber halála) és K risztus feltám adása 
„az én feltám adásom ” (az ú jem ber élete). A Szentírás is L u ther szám ára 
nem egyszerűen m in t íro tt ige volt fontos, hanem  m int prédiká lt ige. Is
tennek em bert megszólító üzenete. Ezért a tex tusban  szám ára nem  az 
volt a kérdés: mi van az írásban?  Hanem  ez: m it je len t ez szám om ra? A 
templom pedig nem  a  „tolinak a háza” (fedderhawss, vagyis az íro tt igé
nek a háza), hanem  a „szájnak a háza” (M undhawss, azaz a  h irdete tt igé
nek a háza).14 P rédikációinak is tu lajdonképpen egyetlen tém ája volt: 
Jézus Krisztus. Mit cselekedett Ő értem  a bűnnel és halállal szemben 
és m it kapok Őbenne. Az igehirdetőnek egyetlen feladata K risztus ke
resztjét m eghirdetni. K risztus cselekedeteinek egész gazdagsága a p réd i
káció által, m in t m eghirdetett és fela ján lo tt a jándék  lesz szám unkra vi
lágossá és elérhetővé.

Isten m indenütt je len  van. De különbség van jelenléte és az értünk  
való jelenléte között. K risztusnak az istentiszteleten való jelenléte által
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nyilatkoztatja ki Isten az em bernek, hogy Ö a m indenütt jelenlevő, az 
istentiszteleten keresztül (az ige és h it által) jelenlevő szám unkra. Az úr
vacsorában K risztus a  kenyér és bor form ájában  van  jelen. A  szentségben 
azonban jelenléte re jte tt és nem  lá tható  jelenlét. Csak a h it szám ára van 
jelen. A keresztség és az úrvacsora szentségében Isten maga cselekszik, 
az em ber a földi eszközök á ltal nem  uralkodhatik  felettük, csak elfo
gadhatja  Isten  ajándékát, ezzel e lu tasítja  a róm ai egyház „opus opera- 
tum ” értelm ezését, valam int K risztusnak az ostyában történő lokalizálá
sát. De tiltakozik a rajongók felfogása ellen is, akik szerint a kenyér és 
bor elemei csak jelek, szimbólumok, s m aga K risztus valóságosan nincs 
jelen. L u ther szám ára a döntő kérdés K risztus jelenlétének nem a „ho
gyanja”, hanem  a „m iértje” volt és az ő válasza: értünk, a mi üdvössé
günkért van jelen Krisztus. A szereztetési igékre úgy tekintett, m int am e
lyek ígéretek K risztusnak az ige általi jelenlétére. Az elem ek nemcsak 
jelek, hanem  K risztus jelenlétének hordozói, anélkül, hogy K risztusnak 
az igében egy más módon való jelenlétét kétségbe vonnák. Az ige (a 
szentségekkel együtt) ablak, am elyen keresztül Isten  olyannak nyilatkoz
ta tja  ki magát, m in t aki a terem tettségben és a terem tésre vált meg. Te
há t a  terem tést és m egváltást nem  szétválasztja, hanem  összekapcsolja.15

Az ige L uthernél m indig a  hirdetett ige, am int a szentség is a ki
szolgál tatott szentség. A Szentírás elsősorban nem  egy könyv, hanem  az 
Isten tetteinek a prédikációja. Az o ltári szentség sem egy önm agáért való 
szubsztancia, am elyet a m onstranciában őrizni és im ádni kell, hanem  Is
tennek a cselekvése, am elyet tovább kell adni. Az ige üzenet, am elynek 
hírnökökre van szüksége, m ert nélkülük megszűnik üzenet jellege. A 
szentségeknek kiszolgáltatokra van szükségük, akik kiosztják az em beri
ségnek. N élkülük a szentség nem  létezik.16 A m ikor azonban az ige hir- 
dettetik, akkor m aga K risztus a „főprédikátor”, am ikor keresztelnek, m a
ga K risztus a valódi keresztelő. A m ikor az igét hirdetik, akkor maga 
K risztus beszél a p rédikátor szája á ltal és m aga K risztus nyú jtja  á t a pap 
kezei á ltal a bűnbocsánat ajándékát.17

A z  istentisztelet ajándéka a feltám adott Krisztus maga, aki az ige
hirdetés és a szentségek kiszolgáltatása á ltal m egváltott emberiségéhez 
állandóan érkezik, hogy feladatá t m in t diadalm as ÜR a Szentlélek által 
tovább folytassa.

4. A z istentisztelet a hit cselekedete
A „Német Misé”-hez ír t  híres előszavában olyan istentiszteletet szor

galmaz, am elyen a „hívek h itre  hívogattassanak és buzdíttassanak”.18 A 
h itre ju tás azonban nem  öncél, m ert a h it a  tu lajdonképpeni istentisztelet, 
a valódi istentisztelet. A h it nem  egy pszichológiai aktus, am ely az em
berből indul ki Isten  felé. M ert egyrészt csak a hitnek az U ra tud ja  iga
zán elválasztani az igazi (keresztyén) h ite t a hitetlenségtől. M ásrészt pe
dig m ert a h ite t Isten cselekedetei terem tik  az em berben. A  hit közösség 
az é rtünk  cselekvő Isten és a szám ára terem te tt em ber között és ezzel a 
legmagasztosabb istentisztelet.19 Az istentisztelet Isten  állandó jövetele a 
Hozzá tartozó em beriséghez. Egyedül K risztus Isten  Szolgája és általa 
mindazok, akik részesednek istentiszteletében, am elyen K risztus az ige 
és a szentségek á lta l végzi m unká ját és új em bert terem t.

A h it az ige hallgatásából születik és ezért m indig a m agát a gyüle
kezetében, az igehirdetésben felkínáló Istenhez van kötve. Az ige hallga
tása L uthernél m indig azt is je len ti: Isten á ltal m egszólítottnak lenni.

Az istentisztelet m ásik fő m ozzanata az úrvacsora. I tt  K risztus való
ságos jelenléte a kenyérben és borban m in t az értünk cselekvő K risztus
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tárul a  szem ünk elé. A h it fogadja el a  szentségben Isten  ajándékát: a  
bűnök bocsánatát. Nem a hit teszi a szentséget szentséggé, hanem  Isten 
cselekvése. A h it csak nyitva áll Isten  cselekvése szám ára és a szentség 
hitben való vétele beleilleszt a Krisztus-közösségbe. A  h it a prédikáció
ból születik és a szentséget sem lehet anélkül h itte l venni, hogy róla az 
ige hangosan ne szólna. Lehet, hogy éppen az ígéret szava (a szereztetési 
igék) á lta l terem ti a hitet, miközben az em ber m agához veszi a szentsé
get. Az Isten szeretete nem  az em ber m éltó vagy m élta tlan  volta á ltal 
motiváltatik, hanem  terem ti az érdem et, miközben a m éltatlanhoz, a b ű 
nöshöz odafordul. Éppen am ikor az em ber m éltatlan, akkor van szüksége 
Isten bocsánatára, méltó vendége az o ltárnak, hogy egyen és igyon, és 
így legyen részese K risztus m egváltó kegyelmének.

A hallásból születő h it (fides ex auditu) és a szentség vétele (usus 
sacramenti) ugyanazt az ajándékot kapják, csak a  külső m egjelenésükben 
különböznek. L uther számol azonban azzal, hogy a kísértés idején Isten 
cselekvésének éppen ez a különbözősége döntő jelentőségű lehet. így gon
dolkodik: A prédikációnak az üzenete az egész gyülekeztehez szól,- m in
denki ha llja  a hangot és az üzenetet m agára kell vonatkoztatnia. A k í
sértésben azonban éppen itt  van a nehézség. Míg a szentségnél m aga az 
Isten szól bele a m egkísértett em ber nyom orúságának kellős közepébe 
az egyeshez intézett szava á lta l: „érted”. I tt  sem m i lehetőség sincs azt 
hinni, hogy Isten  valaki m ellett el akar menni, m ert itt  á ll elő ttünk az 
életet ajándékozónak a szolgája és az Ö szavát m ondja, am ely m egvi
gasztal. így lehet a szentség híddá, am ely a  K risztus m inden kinyilatkoz
tatott és ajándékozott üdvössége, valam in t a m egkísértett em ber közötti 
szakadékot áth idalja. M ialatt h a llja  a szót: „érted”, ehet és ihat és bizo
nyos lehet benne — nem : m ert ő m aga m éltó rá, hanem : — az Isten cse
lekszik benne és a h itnek  új em berét terem ti meg a semmiből.20

A kultuszban, istentiszteletben összegyülekezett, igét hallgató  és 
szentségekkel élő em berek csapata azonban mégsem azonos m inden to
vábbi nélkül a communio sanctorum -m al, a szentek gyülekezetével. Ha 
így lenne, akkor a h it csupán egy külső dolog lenne, egy kultikus m aga
tartás, s az em ber m aga tudna  közösséget létrehozni Istennel. Luther 
egyházfogalmában ta lá lunk  erre  a problém ára megoldást, am elyben k ü 
lönbséget tesz a lá tható  és lá th a ta tlan  egyház között. G yakran beszél a 
láthatatlan , le lk i és belső egyházról. A lá thatatlanság  elsősorban „az egy
házra m in t a hivők közösségére” (com m unio. sanctorum ) vonatkozik. 
Azonban ezt legtöbbször a róm ai egyház elleni k ritiká jában  mondja, 
am elyik külső szertartásokkal és egyházjogi tényállásokkal m eghatároz
ható egyháznak látszott. L uther ezt tám adta, azonban nem  esett bele a 
rajongók tévedésébe. Szerinte a lá th a ta tlan  egyház az Isten külső, látható, 
hallható cselekvése és jelei á ltal keletkezik. L uther szám ára azonban a 
hallás és a szentségek használata m inősített fogalmak, am elyek k ifeje
zik, m it cselekszik a hit. Mégpedig az a hit, am elyik nem  egy földöntúli 
szférában él, hanem  ebben a világban, am elyben Isten az em berben 
munkálkodik. A h it jóllehet lá thata tlan , de a lá thatókkal van összekötve, 
így az egyház is egy olyan közösség, am ely ugyan lá thata tlan , de külső 
ism ertetőjelei az istentisztelet, az igehirdetés és a szentségek kiszolgálta
tása. A communio sanctorum  tehát egy bizonyos értelem ben kultuszkö
zösség, de nem  azonos m inden további nélkül azokkal, akik az egyház is
tentiszteleti életében összegyülekeznek, hanem  azoknak a hívőknek a kö
zössége. akik részesednek a hitben Isten cselekvésében.

M indehhez még vegyük figyelembe a következőket. A hitnek az is
tentisztelete kegyelem és sohasem  egy teljesítm ény, Isten ajándéka és 
nem a mi sa já t cselekedetünk Isten előtt, aki az igében és szentségek-

287



ben jelenlevő és megm entő Krisztus. A hitetlenség nem  egy visszavonu
lás egy Istentől elszakított világba, nem  egy semleges szféra, hanem  bál
ványim ádás, s Isten ítélete a la tt áll. Senki sem lehet Isten szolgája anél
kül, hogy előbb m in t bálványim ádó el ne ítéltetnék. A h it istentisztelete 
azt jelenti, hogy a jelenlevő K risztus legyőzi a  hitetlenségnek a bálvány
im ádását és Isten  m egajándékozza kegyelm e által a h itnek  az istentisz
teletével. A h it á lta l Isten  üdvösséges m unkája  K risztusban m int isten- 
tisztelet „belém ” költözik és így lesz Isten elő tt az „én” istentiszteletem 
K risztusban. Ez a Szentlélek ajándékával függ össze, aki az ige és szent
ségek á ltal érkezik és így teszi K risztus cselekvését jelenvalóvá. Ö maga 
azonban nincs olyan módon a kegyelmi eszközökhöz kötve, hogy az em
ber u ralkodhatna felette és kikényszeríthetné. A Lélekre az embernek 
várn ia kell. A  hit várakozik Isten  cselekvésére és a Lélek á ltal megta
pasztalja, hogy Istennek a szolgálata szám om ra nem egy olyan uralom, 
am ely elítél és megsemmisít, hanem  vigasztal, megkegyelmez és felszaba
dít a h it istentiszteletére.

5. A z istentiszteleten  testet öltött hit
A  K risztus áldozatából született hithez hozzátartozik az áldozat is. 

Ez term észetesen nem  az em ber áldozata, am elyet azért visz az Isten  elé, 
hogy harag já t kiengesztelje és kegyelm ét elnyerje. Hanem  a hitnek a 
cselekedete, am elyben Isten cselekvése megy végbe az em beren és ember 
által. Vagyis önm agunk odaáldozása a  hitben Istennek. Nem mi adunk 
ezzel valam it Istennek, hanem  K risztus életú jító  cselekvése megöli óem
berünket és feltám asztja az ú jem bert bennünk.

Az istentisztelet ritm usa ez: Isten  ajándékozza kegyelm ét a kegyelmi 
eszközökben, a gyülekezet Istennek ezt a cselekvését a h it hálaadásában 
és im ádságában fogadja el. A hálaadás azt jelenti, hogy Isten előbb cse
lekedett és ennek következménye a keresztyének hálaadása és istendicsé
rete. Isten cselekvése az em bert bűnvallásra indítja, az elnyert kegyelem 
pedig a hálaadás és istendicséret áldozatára. A  bűnvallás a dicséret ál
dozatának csak egy m ásik oldala. A dicséret áldozatának (sacrificium 
laudis) és a bűnök m egvallásának (confessio peccati) ezért kéz a kézben 
kell haladniuk21 L u ther a prédikációt és Isten  te tteinek a m egvallását is 
a dicséret áldozatának mondja. Hangsúlyozta, hogy a hálaadást és az is
tendicsérő énekeket az evangélikus istentiszteletbe is be kell venni.

Á hálaadás áldozatához hozzátartozik az imádság, a könyörgés áldo
zata is. A dicséret áldozatában az em ber hálá t ad a kapott ajándékokért, 
míg a könyörgés áldozatában új ajándékokat vár a jövőben ettől az a ján 
dékozó Istentől. A könyörgő im ádság önm agunk feladása és odafordulás 
Krisztushoz. K risztus á lta l im ádkozni és Istent nagyra ta rtan i (magnifi- 
care!). Az im ádság áldozatának része a m ásokért való közbenjáró im ád
ság és az im am eghallgattatás bizonyossága. A közbenjáró im ádság Lu
the r szám ára az egyháznak az ism ertetőjele, m ert a hitnek a cselekedete. 
A hitnek  a közbenjáró im ádságában az ú jem ber lép Isten  színe elégnem  
azért, hogy a sa já t m aga szám ára kérjen  valam it, hanem  hogy Krisztus 
követésében az em bertársai szám ára kérje Isten áldását. A M iatyánk el
sősorban a szentek gyülekezetének, az egyháznak a közösségi imádsága. 
L u ther szerint az Isten igéjét nem csak prédikálni kell, hanem  imádkozni 
is, s itt  a  M iatyánk m ellett a Z soltárokra gondol, sőt egyéb szentírási 
helyekre is.22

A keresztyének tem plom i istentisztelete és m indennapi élete között 
szoros kapcsolat van. Ezért tartozik  hozzá az istentisztelethez a szeretet 
áldozata és a hivatás, am ely a hivő em bernek a „testi áldozata” a lelki
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áldozata mellett. A hivő em ber m indennapi m unkájában  áldozza oda m a- 
gát Istennek, de m egint nem  úgy, hogy ezzel Isten t ajándékozza meg, ha- 

nem  Isten m unkálkodik a világban a m indennapi h ivatásbeli m unkában. 
Aki szeretetben és m unkában a  m ásik em berért áldozza m agát, az Is
tennek ajándékozza m agát, m ert K risztus vele van a földön a szereteté- 
hen és m unkájában is. Az em bereken keresztül Ö m aga az ajándékozó és 
az elfogadó. Jellem ző Lutherre, hogy a W ittenbergben dühöngő pestis 
idején ezt m ondotta egyik asztali beszélgetésében: „Akihez feleség, gyer
mek, testvér, szomszéd tartozik, az m arad jon  és segítsen. Mi egym ásnak 
halálig adósai vagyunk” (Ti. a szeretettel).23

6. A z istentisztelet külső  form ái
Az istentisztelet em beri életünk földi adottságai között valósul meg, 

ezért kell még néhány szót szólnunk a külső m egjelenési form áiról is. 
Ezeket is a  szokásos lu theri nézőpontból vizsgálhatjuk: a  h it és szeretet, 
illetve a szabadság és rend  (kötöttség) szemszögéből. L uther szerin t a  h it 
szabadság és a keresztyén a szabadság em bere. A h it — az üdvösséget 
tekintve — szabadságot je len t m inden em beri cselekedettől, a  törvény 
cselekedeteitől és ezáltal m inden egyházi, tem plom i szertartástó l is. A hit 
benső em bere sem m it nem  visz Isten elé, hanem  m indent ajándékként 
nyer Istentől az evangélium  által. Kegyes cselekedetek vagy istentisztele
ti szertartások nem  egyengetik az Istenhez vezető utat, m ert Isten maga 
jön az em berhez. A keresztyén szabadság azonban nem  je len t független
séget Istentől és cselekedeteitől, az evangélium tól nem szabad az ember. 
De éppen ez az evangélium hoz kötöttsége jelenti szabadságát. A h it em 
bere szabad m inden istentisztelettől, am ely m eghatározott időhöz, hely
hez, öltözethez és em beri intézkedéshez van kötve. Az ő istentisztelete 
az evangélium  és a hit. Mégis szüksége van „külső eszközökre”, a  „külső 
igére” és a szentségek „külső je le ire”. A benső szabadságot a pápista fel
fogással szemben, a külső kötöttséget a rajongókkal szemben hangsúlyoz
ta Luther.

A felebaráti szeretet köti az istentiszteletet egy külső rendhez. A 
lelki szabadság nem  je len ti az istentiszteletben egy külső rend elvetését. 
A szeretet és a rend  összetartoznak. A benső em ber, aki (mint király) 
életét Isten  előtt hitben éli, ugyanaz az em ber, aki (mint pap) kilép e 
belsőből és m in t külső em bernek szüksége van különböző istentiszteleti 
szertartásokra. Az egyházi szertartások csak em beri rendelkezések, am e
lyek pusztán az evangélium  hirdetésének a hátteréü l keletkezhetnek, an 
nak külső lehetővé tételére. Az em ber h itben  éppúgy használhat egy 
szertartásokban gazdag istentiszteleti rendet, m in t egy egészen szegényt. 
M indkettőt a h it hordozza és ezen van a hangsúly. M inden szertartás ve
szélyes, h a  hiányzik a  hitnek a prédikációja. Ugyanis a h itnek  benső em 
bere nélkül a legpom pásabb szertartás is csak képm utatás, m ert csak a 
hit benső em bere tölti meg élettel a  külső rendet.

A liturgikus m agatartást és rendet a felebaráti szeretet határozza 
meg. A szeretetnek a külső rend je  az istentiszteleten éppen ezért nem  
változtathatatlan  rend, am ely m inden időre és m inden helyzetre ugyanaz. 
A felebaráti szeretetnek megfelelően különböző lehet, m int ahogyan a fa 
is m inden évben újból virágzik és új gyümölcsöket terem .24 Az istentisz
teleti rendet illetőleg L u ther alkalm azkodó és engedékeny volt. A refor
máció egyháza szám ára nem  készített egy m inden ta rtom ányra  és gyü- 
lekeztre érvényes rendet. B ár azt ajánlotta, hogy éppen a jó  rend érde
kében legalább egy-egy tartom ány gyülekezetei lehetőleg hasonló rendet 
használjanak. Az általa  aján lo tt rendek egy konkrét gyülekezeti helyzetet
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ta rto ttak  szem előtt a  w ittenbergiét. Az egyház addigi liturgiái értékeit 
igyekezett m egtartan i és evangélikus módon felhasználni. Nem gondolt 
a r ra  sem, hogy az úrvacsorát k iiktassa a vasárnapi istentiszteletből (mim 
ahogyan az sajnos később a reform áció egyházaiban bekövetkezett), mint
ha ez ellentétben állna az igehirdetés középpontba állításával.

A szeretetnek a szabad rendjével tek in te tt az istentisztelet meghatá
rozott idejére és helyére is. M eghatározott nap jának  és időpontjának kell 
lennie az istentiszteletnek, hogy az em berek jó  rendben összegyülekez
hessenek. De ünnepnapokkal, m in t törvénnyel nem  szabad a lelkiisme
rete t leterhelni. M egtartotta az egyházi esztendőt, de hangsúlyozta, hogy 
a  keresztyén üzenetet nem  szabad szétszabdalni az egyházi év egyes ün
nepnapjaira . Csak ott van szent hely, ahol Isten és az ige van. A temp
lom  ezért nem csak egy épület, hanem  az ÚR jelenlétének a helye, bár 
Ö m aga nincs ehhez a helyhez kötve. Az egyházi épületek feladata az, 
hogy o tt az igét hirdessék és a szentségeket kiszolgáltassák. M inden külön 
felszentelés nélkül is szent helyek ezek, m ert K risztus jelenléte, az Isten 
igéje és szentségei szentelik meg. A képzőm űvészetet is szívesen állította 
az Isten tiszteletének szolgálatába. N ála mégis az evangélium nak az útja 
elsősorban nem  a szemen, hanem  a fülön keresztül vezetett. Ezért érté
kelte nagyra a költészetet és egyházi zenét, am elyet m aga is gyakorolt és 
gazdagított. Tem plomot építeni, o ltárképet festeni és egyházi éneket sze
rezni nem  azért kell, hogy Isten előtt érdem eket szerezzünk, hanem  hogy 
em bereket Istenhez hívjunk, a felebarátokat, akikhez a szeretetben köt
ve vagyunk. A lelkiism eret szabadságán kívül az egyetlen, am it Luther 
hangsúlyozni ak art: a m érték tartás szükségessége, nehogy a külsőségek 
és a pom pa elvonják figyelm ünket az egy szükséges dologtól.

A mi érdem ünk nélkül, szabad kegyelme által ajándékozza nekünk 
Isten  a bűnbocsánatot Fia, Jézus K risztus által és a Szentlélek újemberét, 
függetlenül az ünnepnapoktól és szent helyektől, függetlenül a képzőmű
vészet és zene Isten t dicsérő alkotásaitól. M ert nem az ember, hanem 
m aga Isten határozza meg az órát, am elyben a Szentlélek a Krisztustól 
rendelt eszközök, az ige és a szentségek külső jelei á lta l m egragadja az 
em ber szívét. N ekünk pedig a szeretet külső rendje és eszközei á lta l kell 
em bereket K risztus közelébe vezetnünk, de úgy, hogy ne homályosítsuk 
el az egyetlen istentiszteletet: Jézus K risztust.25

7. M it tanulhatunk ma Luthertől?
Befejezésül néhány tanulság, mely nem  kész „receptet” akar kiolvas

ni L uther teológiájából, hanem  továbbgondolkodásra szeretne késztetni.
a) Az istentisztelet és annak m egújulása ta rta lm i és nem form ai kér

dés. E lsősorban és lényege szerint hit-kérdés és nem külső liturgiái kér
dés. H it-kérdés, mégpedig lu theri értelem ben.

b) Az igazi istentisztelet nem  „kiem el” a világból és terem tettségünk- 
ből, ellenkezőleg, visszahelyez abba és igaz em berséget ad.

c) A tem plom i istentisztelet és az élet istentisztelete elválaszthatatlan  
egymástól. Az igazi istentiszteletben Krisztus él és m unkálkodik az em 
berben és az em ber által. Így terem ti meg a hívők közösségét és m un
kálja  a diakóniai életform át.

d) A reform áció u táni századokban a prédikáció racionalista tú lhang
súlyozásával háttérbe  szorult az úrvacsora és részben á keresztség igazi 
értelm e és jelentősége. V alljuk az igehirdetés központi jelentőségét, ez 
azonban nem  m ond ellene az úrvacsora igazi ajándéka újbóli felism eré
sének és rendszeresebb vételének.

e) A bűnvallás és az Istent dicsérő, örvendező hálaadás összetartoz-
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nak. Nern lehet bűnvallás nélkül Isten t magasztalni, sem az evangélium 
u l megfeledkezve Isten m agasztalása nélkül bűneinket megvallani. 
r0 ^  Nem lehet egy m inden időre szóló, m inden helyzetben és m inde- 
ütt érvényes, m egváltoztathatatlan  istentiszteleti rendet m egalkotni, de 

a felebarát irán ti szeretet m iatt szükség van a jó rendre. Ez vonatkozik 
az istentisztelet rendjére, idejére, eszközeire, külső szokásaira, az isten- 
tisztelet cé ljára szolgáló épületekre és azok berendezésére is.

Sárkány Tibor
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ÚTBAN A DIÁKÓNIAI GYÜLEKEZET FELÉ
Elhangzott 1977. szeptember 4-én a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai

Szövetség munkaülésének megnyitóján, az Ökumenikus Tanács 
rendezésében, a budapest—zuglói evangélikus templomban

A z ú jtestám entum i gyülekezet
Az Újszövetségben a diakónia, a szolgálás a keresztyén gyülekezet 

egyik ism ertetőjele. Az első keresztyének szolgáló gyülekezet akartak 
lenni. B átran  tanúskodtak M egváltójukról, Jézus K risztusról, örömteli 
egyszerűséggel vették magukhoz a m egtört kenyeret, hálá t adtak  Istennek 
és szolgáltak egym ásnak s felebarátaiknak  a szükségben. Megemlékeztek 
Jézus szavairól: „Üj parancsolato t adok nektek, hogy szeressétek egy
m ást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról 
fogja m egtudni m indenki, hogy az én tan ítványaim  vagytok, ha szereti
tek egym ást.” (Jn. 13, 34—35)

A m ikor egy zsidó írástudó m egkérdezte Jézust: „De ki az én feleba
rátom ?”, Jézus arró l az em berről beszélt, aki rablók kezébe esett és ott 
hevert leütve; elm ent m ellette egy pap és egy levita. A sebesültnek segít
séget egy sam áriai adott, egy m egvetett és idegen nép képviselője. Ezzel 
a válasszal Jézus m eglepte a kérdezőt és felboríto tta korláto lt fogalom
világát. A kárhány rész-érdekesség rejlik  is még ebben a történetben, a 
fe lte tt kérdésre adott válasz akkor is világos: felebarátunk  m inden szük
séget szenvedő em ber, tek in te t nélkül nem zetiségre és fa jra . A  szolgálat 
nem ism er határokat. Ám Jézus nem éri be egy alapelv meghirdetésével, 
hanem  fo ly ta tja: „Menj el, te  is hasonlóképpen cselekedj.”

Ezzel kap ja  a diakónia sa já t veretét és m eghatározott megalapozását. 
A régi keresztyén h ittan  szóhasználata szerint Jézus a bűntől Megváltó, 
a főpap. De éppúgy m ondhatjuk, hogy ő az első diakónus, szolga, ö  a 
világ üdvözítője, aki az em bereket m egváltja a bűn szolgaságából és új 
életre segíti őket. A szolgálat nem  parancsra alapul, mely etikus m aga
ta rtást követel, hanem  K risztus üdvtettéből ered: „Mi tehá t azért szere
tünk, m ert ő előbb szeretett m inket.” (1 Jn . 4, 19) A  diakónia Krisztus 
szeretetének m anifesztációja ebben a világban.

Hadd em lékeztessek W ilhelm Löhe egyik kijelentésére, aki a diakó- 
n iának  egyik ú ttö rő je volt az evangélikus egyházban: „Szájában szent 
igéje, kezében a testi kenyér: így áll az em beriség M egváltója a világ 
ötezrei között.” Szeretetét szavával nyilván íto tta  ki Krisztus, te tte ivel pe
dig m egvalósította. A benne k iny ilatkozta to tt szeretet a  diakónia indítéka, 
s az Isten  országának is ism ertetőjele. Ezt soha nem  szabad elveszítenie 
a keresztyén egyháznak. A  szolgáló K risztus a szolgáló gyülekezetben  
lesz nyilvánvalóvá.

M int lu theránus keresztyének megszoktuk, hogy az egyetemes pap
ságról beszélünk. Ezen m inden gyülekezeti tagnak azt a jogát értik, hogy 
cselekedjék Isten  országának előm ozdítására és m egvalósítására. Az 
egyetemes papság a  keresztségen alapszik. Éppígy beszélhetünk egyete
mes diakóniai m egbízatásról (Amt), m elyre m inden K risztusban meg
keresztelt em ber elhivatott. Eszerint m indnyájan  diakónusok, a felebarát 
szolgái. M iután P ál a róm ai keresztyéneket in te tte , „hogy egy szívvel, 
egy szájjal dicsőítsék a mi U runk Jézus K risztus Istenét és A ty já t”, így 
fo ly ta tta: „Fogadjátok be tehá t egymást, ahogyan K risztus is befogadóit
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minket az Isten dicsőségére.” (Rm. 15, 6—7) Ezek a szavak az egész gyü
lekezethez szóltak. T ehát nem csak egyes szolgák vannak, hanem  d iá
k i j á t  gyakorló gyülekezet is, diakóniai egyház. Ez vizsgálódásunk k i
indulópontja.

Hit és szeretet
A diakónia története azt m utatja , hogy a keresztyénség évszázadokon 

át a diakóniai egyház felé vezető u ta t rótta. Megvolt nála Isten  igéje és 
működésének ahhoz m ért alapjai. Nem volt azonban abban a helyzetben, 
hogy azokat teljesen megvalósítsa. A diakóniai egyház valam ilyen okból 
nem valósulhatott meg egészen. I tt  jobbára az evangélikus egyház refo r
máció u táni tö rténetére gondolok. A reform áció sokat m egm entett a ke- 
resztyénségből, am i megvolt az első évszázadok keresztyénéinél, am it 
azonban az idők folyam án elfelejtettek. Mégsem volt azonban képes a 
diakónia gyakorlati m egújítására. A diakónia reneszánsza aztán  csak a 
19. században következett be.

E llenállhata tlanul vetődik fel a k é rd és : m iért m erü lt feledésbe a dia
kónia? Biztosan tévedés áldozatai lennénk, ha azt m ondanánk, hogy a 
lutheri m egigazulás-tan  ennek az oka. Ez a tan ítás h itünk gyöngyszeme. 
Az em ber nem  a törvény cselekedetei á lta l nyer m egváltást és nem  sa já t 
érdeme révén igazul meg, hanem  csak Isten kegyelme és Jézus K risztus 
műve által. A m egigazulás-tant azonban lehet egyoldalúan értelm ezni, 
am ennyiben elszakítják a  hitelét összképétől és csak az em ber örök meg
váltását hangsúlyozzák, am i Isten  cselekedete. Ezért gyakran elhanya
golták a szeretet parancsolatát, mely a hivő em bertől te tteket kíván, a t
tól féltükben, hogy árnyék esik a megigazulásra. A keresztyén élethez 
azonban hozzátartoznak a h it gyümölcsei is, am elyek nélkü l halo tt a hit.

A reform átorok ugyan egyetlen olyan szót sem szóltak, am ely kérdé
sessé te tte  volna a szeretet parancsát. Épp ellenkezőleg, fontosnak ta rto t
ták. L uther hangsúlyozta, hogy a keresztyén em ber nem  m agának él, h a
nem Istennek és felebarátjának. H itben K risztusban él és szeretetben a 
felebarátnak. A szeretet nem  feltétele a hitnek, hanem  az élő h it gyü
mölcse. Nem is csupán alapelv, hanem  konkrét m egjelenési fo rm ákat kell 
öltenie. Ha ez nem  ta lál elism erésre, a  keresztyénség passzívvá lesz, a 
diakónia pedig másodlagossá, ha ugyan nem  egészne idegenné. Ez a ve
szély fenyegette a lu theri egyházat.

Más okok is hozzájárultak  a gyülekezeti élet passzivitásához. A leg
utóbbi korban a keresztyén h it spiritualizálása  keltett figyelmet, ami 
eredetileg idegen volt a lu theri igehirdetés és teológia szám ára. A m isz
tika és a pietizm us óta különféle vallásos koráram latok  hato ttak  oda, 
hogy a h ité le tet főként úgy fogták fel, m in t az em ber bensejében lezajló 
folyam atot, am inek nagyon kevés köze van a kifelé irányuló tevékeny
séghez. A  h it a szív ügye és gyümölcse a  megszentelődés, ami inkább el
szigetel a körülöttünk lüktető élettől, sem m int a rra  vezetne, hogy annak 
kellős közepén szolgáljunk a felebarátnak. Az ilyen keresztyén legföljebb 
a folyópartig megy és onnan k iá lt oda m inden a rra  siető em bernek: Ha 
nem tartasz  bűnbánatot, sem m egváltásban nem lehet részed, sem Isten 
országában. A folyóba nem lép bele. M enekül a világtól. Az ő felfogása 
szerint Isten országa a lelki élet terü letére korlátozódik, m elyet sűrű h a 
társövény kerít be. E rre a helyzetre ráillik  P ál szava: „Ha em berek, vagy 
angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, 
m int a zengő érc vagy pengő cim balom ” (lK or. 13, 1)..

H arm adik  példaként az ige hirdetését, a prédikációt em lítem . Aligha 
ritka  eset, hogy a préd ikátor diakóniai textusokat h ittan i hasonlat, vagy
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lelki analízis gyanánt fejt ki és szava sincs a felebarát irán ti szolgálatról 
Egy generációval ezelőtt még ez volt a  szokásos. M ásrészt az úgynevezett 
szociális prédikáció gyengéje abban lehet, hogy m inden tex tust m egpró
bálnak összhangba kényszeríteni a szónok társadalm i nézeteivel. Az ilyen 
beszéd sem Isten igéjének hirdetése. M inden textusnak a specifikus üze
netét kell kiem elni és korunkra alkalm azni. Meg kell tanu ln i diakóniai 
textusokról diakóniaian  prédikálni. A  diakóniai gyülekezet felépítése az 
ige hirdetésével kezdődik. H a a gyülekezet nem  részesül az Isten igéjére 
alapuló diakóniai igehirdetésben, h iába várnak  diakóniai tevékenységre.

A diakónia tö rténetének  m ásik  nagy személyiségére utalok, Johann 
H einrich W ichernre. A Luther-em lékhelyek városában, W ittenbergben az 
1848-as egyházi napon híres beszédet tarto tt, am elyben a rra  in te tte  a ke
resztyének fron tját, hogy egyesüljön harcra  a szükség, nyom or és igazság
ta lanság ellen. Ez a februári forradalom  évében volt. W ichern azt m ond
ta : „N yilvánítsa ki az egyház: A szeretet éppúgy hozzám tartozik, m in t a 
hit; a  m entő szeretet legyen szám ára az a nagy eszköz, am ellyel m egm u
ta tja  tényleges h ité t.” Ezt végre nyíltan  el kellett ism erniük az evangé
likus egyházaknak. W ichern szavaiban valam i prófétai rejlett, s okunk 
van rá, hogy a m agunk korában is m egszívleljük. A  szeretet éppannyira 
sajátja az egyháznak, m in t a hit.

Ú tban a diakóniai gyülekezet felé
A  diakóniai egyházzá fejlődés három  periódusra osztható. Ezzel kap

csolatban a rra  a korra gondolok, am ely az evangélikus diakónia 19. szá
zadi felébredésétől nap jainkig  terjed. E lsősorban sa já t egyházam ról be
szélek, Finnország lu theránus egyházáról, de a fejlődés sokhelyütt ha
sonló u ta t te tt meg, ha nem  is m inden tekintetben ugyanoly világosan. 
Ezért finn nézőpontból beszélek. Előbb az egyesületi és intézm ényes dia
kónia  á llt elő, aztán a gyülekezeti diakónia. Ma a  diakóniai gyülekezet 
felépítése a problém a. Hogyan születhetne diakóniai egyház? Hogyan te
hetnénk meg ezt a döntő lépést? Em lékezzünk meg Jézus szaváról: „Én 
pedig olyan vagyok közöttetek, m in t aki szolgál.” (Lk. 22, 27) Azt is 
m ondta: „Én vagyok a  szőlőtő, ti a  szőlővesszők.” (Jn. 15, 5) Természetes, 
hogy az evangélikus diakónia kezdetben egyesületi és intézm ényes diakó
nia volt. A 19. századi Európában az egyesülések korában éltek. Minden 
új vállalkozás egyesület alap ítását te tte  szükségessé, le tt légyen az gazda
sági reform , népm űvelés, vagy hum anitárius és szociális jellegű munka. 
Tevékenységet m ásképp el sem lehete tt képzelni. Az egyház annyira köt
ve volt szervezeti form ájához és alapfunkcióihoz, hogy nem  volt könnyű 
valam i ú ja t kapcsolni hozzá. Az egyetlen lehetőség tehá t az volt, hogy 
egyesületet alapítanak, am ely m agára vállalja  azokat a sürgető feladato
kat, am elyeket az egyház sa já t vélem énye szerin t nem  vehet át. E nnek az 
évszázadnak a kezdetén m egjelent Finnországban egy könyv, mely ezt a 
jellem ző cím et viselte: „Az egyesületi tevékenységtől tám ogatott népegy
ház.” Sok volt ezek közül az egyesületek közül diakóniai egyesület.

Intézm ényekre volt szükség diakóniai m unkások kiképzésére, de a 
diakónia végzésére is. A diakónia tehá t csaknem  kizárólag intézm ények
re koncentrálódott, am elyek száz éven á t végezték is a  diakóniát, s 
ugyanakkor annak  szimbolikus veretét is adták. Bizonyos országokban a 
diakónia fogalm a m anapság is intézm ényekhez kapcsolódik, különösen 
diakonissza-intézm ényekhez. Kiváló példa erre  a kaisersw erthi anyaház. 
Ezt szervezetileg szilárdan és széles alapokon fejlesztették ki, de lelkileg 
is meg volt alapozva és ezért tartózkodó is volt olcsó változásokkal szem
ben. Az intézm ényes diakónia m egalapítóinak program jához hozzátarto-
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zott ugyan a gyülekezeti m unka is, de ahol volt ilyen, csak az intézm é
nyek végezték.

Az intézm ényes diakónia Finnországban csak akkor kezdett m eg
megváltozni, am ikor a gyülekezetek m ár m aguk is elkezdtek diakonisz- 
szákat alkalm azni. Ezeket d irekt e célra gyűjtö tt pénzekből és adom á
nyokból javadalm azták. Részben egyesületek vették á t a pénzügyi tám o
gatást. Csak fokozatosan tértek  á t a gyülekezetek arra, hogy a diakonisz- 
száknak rendes fizetést ju ttassanak, akárcsak a  lelkészeknek. Űj diako
nissza-intézményt alapíto ttak  az országban, am ely kizárólag a gyülekeze
tek szám ára képzett ki nővéreket. A tu lajdonképpeni változás azonban 
csak a m ásodik v ilágháború végén, 1944-ben következett be, am ikor az 
egyházi törvények közé felvették azt a  határozatot, hogy m inden gyüle
kezetben m űködnie kell egy dikaóniai m unkásnak. Különben is szervez
ték a diakóniát egész egyházunkban. Ezeket az új diakónia-form ákat je 
löljük meg Finnországban gyülekezeti diakóniaként.

Egyházunk diakóniájáról bizonyos büszkeséggel és buzgósággal szá
moltunk be m ind otthon, m ind külföldön. H azánkban a gyülekezeti m un
ka legjobb form ái közé sorolható. V annak ugyan még intézm ényeink, m e
lyekben diakonisszákat és diakónusokat képeznek ki, illetve amelyek 
kórházakat és gondozóotthonokat tám ogatnak, ám  a diakónia súlypontja 
a gyülekezetekre helyeződött át. Szorgalm as testvérek dolgoznak m inden
felé a gyülekezetekben. Miközben azonban a gyülekezeti d iakóniát ecse
teljük, ko rlá tá it és hiányosságait is m ind világosabban vesszük észre. 
Ezért m a m ár nem vagyunk olyan büszkék rá, m in t ezelőtt. Az in téz
ményes diakónia k ritiká t kapott a  m aga korában, m ert m egújulásra kép
telen volt, hanem  régi, egyre kikopottabb kerékvágásokban járt. Most a  
gyülekezeti diakónia kezd belerögzülni a régi pályákba. Hozzászoktunk 
ezekhez a form ákhoz és nem  b írju k  őket m egújítani. Ám valam it mégis
csak tenni kell.

M ostanában új látomás je len t meg közöttünk, am elynek m egvalósítá
sa azonban nehéz. Á t kellene térni a gyülekezeti diakóniáról a diakóniai 
gyülekezetre. Organizációnk oda vezetett, hogy a d iakóniát m indenekelőtt 
fizetett m unkatársak  végzik, miközben az összes többiek csak állnak  ott 
és néznek. A m unka többszörösen „női d iakóniává” lett, am elyet hálásan, 
vagy k ritikusan  kísérnek figyelemmel, nézői m entalitással. Az első köve
telmény, hogy a nővéri segélycsapatok, a diakóniai körök és bizottságok 
aktívabbá legyenek. Bázisukat ki kell szélesíteni, ha előbbre akarunk  ju t
ni a diakóniai egyház felé vezető úton. Egyházi törvényeink közt van egy 
ilyen paragrafus is: „A gyülekezetnek, akárcsak m inden egyes tagjának, 
diakóniai m unkát kell végeznie.” Hogy lehelhetnénk életet ebbe a köve
telm énybe?

E látom ás m egvalósításának első feltétele, hogy ism ertetjük  és to
borozni kezdünk szám ára. Nem szabad m egelégednünk az intézm ényes 
és gyülekezeti diakóniával, hanem  előbbre kellene törekednünk. Az utób
bi időkben egyes teológusok hangsúlyozták, hogy az egyháznak olyan 
alapfunkciói, m in t a misszió és diakónia nem  olyan m unkaform ák, am e
lyek csak az e rre  kiképzett és fe lavato tt m unkatársaknak  lennének fenn 
tartva. Ez a felfogás csak részben helyes. Ugyanis könnyen oda vezet, 
hogy misszió és diakónia csak e személyek szám ára válik  kötelezővé, m i
közben a többiek „passzív k ívülállók”. így nem  tám ad missziói, vagy d ia
kóniai gyülekezet. Az egyház nem csak végzi a missziót és diakóniát, h a 
nem az egyház m aga misszió és diakónia.

A holland H endrik K raem er hangsúlyozta, hogy a gyülekezetnek 
m inden K risztusra m egkeresztelt tagja a diakóniára is meg van keresz
telve. Meg vannak  jelölve a diakónia pecsétjével. Ahogyan K risztus meg-

295



valósította a diakóniát, úgy kell cselekednie gyülekezetének is. Ha nincs 
diakónia, nincs gyülekezet sem. Ezért diakónia az egyház. Ez az a vízió* 
melyet követnünk kell. H abakuk próféta könyvében ta lálhatók  azok á 
szavak, am elyeket a diakóniai egyházra szeretnék vonatkoztatni: „Az tir 
szólt is, és ezt m o n d ta : Írd  le ezt a  kijelentést, vésd táblákra, hogy köny- 
nyen el lehessen olvasni. M ert az a  kijelentés m eghatározott időre vonat
kozik, ham arosan célhoz ér, és nem  csal meg; ha késik is, várd  türelem
mel, m ert biztosan bekövetkezik, nem m arad el.” (2, 2—3)

A  változó diakónia
A  diakóniai tevékenység az idők folyam án változásokon m ent át, 

m elyek a ku ltúra , a társadalom  és egyáltalán az em beri élet erős fejlő
déséből adódnak. A m ikor változtak a nyom orúság form ái s annak áldo
zatai, változott a  szolgálat is. Ahogyan esetenként segíteni igyekeztek az 
em bernek, úgy kapott a diakónia m ás-m ás hangsúlyt és értelmezést, ami 
k iha to tt m egjelenési form áira is. A történelem ből erre  sok példát em lít
hetnénk. De m indezektől a  változásoktól függetlenül a diakóniában a fe
lebaráti szeretetnek meg kell m aradn ia ugyanazon az értékfokon, ame
lyen kezdettől fogva m indig is volt. A diakónia azt je len ti: a szükséget 
szenvedő fe lebarátnak  segíteni és szolgálni. M egállapítottuk róla, hogy 
K risztus szeretetének manifeszitációja. Ezt az alapvető  jellegű tény t sose 
szabad figyelm en kívül hagynunk. Ez a diakónia profilja, am in t azt oly
kor megfogalmazták.

Az elm últ évtizedek során a diakónia fogalm a nagy változásokon 
m ent át. K iszélesedett és új ta rta lm a t kapott. A rra  is törekedtek, hogy a 
diakóniát teológiailag új módon értelmezzék, nem  is szólva arról, hogy a 
gyakorlatban is m ásképp csinálták, m in t előbb. Sokrétűen kell kiábrá- 
zolódnia az egyházon, hogy meg akarunk  felelni m ai feladatainknak. A 
diakóniai hivatás fogalm a is teológiai ku ta tás tárgya lett, a  diakóniának 
az istentisztelethez való viszonya nem különben.

Ez a fejlődés bizonyos fokig nyilvánvalóan különböző volt a külön
féle országokban és világrészekben, ám  világosan kitűnő közös vonásokat 
is visel. Ezek közül első a nem zetközi segélyszervek  erős megnövekedé
se. Egyesek ezt így nevzeték: nem zetközi és ökum enikus diakónia. Míg 
korábban azon a nézeten voltak, hogy a diakónia elsősorban az ínség 
elhárítása, most a segélynyújtó célcsoportok gyakran távoli, idegen orszá
gokban találhatók, m ert az em beri nyom orúság ott sokszorta nagyobb, 
m in t a sa já t országbeli. S a segítségnyújtás lehetősége is egészen más 
most, m in t korábban. A keresztyénség m egism erte a távoli felebarátot. 
Ennek okait m indenki ismeri.

Egy másik, ta lán  éppoly lá tható  vonás a hagyom ányos karita tív  d ia
kónia és irgalm assági intézm ények kiszélesítése a mai szociális m unkává. 
A szociális diakónia  fogalm a azonban sem m iképp sem új. Csak W ichern 
keresztyén-szociális p rogram jára kell gondolnunk, am ely a diakónia tö r
ténetében „W ichern kettő” néven ism ert. Ha segítünk a felebarátnak, 
nem csak a nyom orúság következm ényeinek kell figyelm et szentelnünk, 
hanem  a rra  is kell törekedni, hogy annak  okait kiküszöböljük. K ülönö
sen az 1960-as években ta rto tt és társadalm i kérdésekkel foglalkozó öku
m enikus gyűlések te tték  ism ertté az új és radikális felfogású szociális 
diakóniát. A legfontosabb az volt, hogy belefogtak olyan szociáletikai 
megalapozások definiálásába, am elyekből k iindulva keresztyének a tá r
sadalom  m egújításán és s tru k tú rá ján ak  m egváltoztatásán fáradozhatnak.

A harm adik  lényeges vonás is világos szám unkra. Mind nagyobb 
m értékben az em berek lelki nyomorúságára irányul a diakónia, am ellett,
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hogy törődik a  szegénységgel, szükséggel, betegséggel. N apjainkban talán  
több a belső vívódás, félelem  és fájdalom , m in t korábban. Ez á ll az idős 
emberekre is, akiknek problém ái jobban a diakónia tárgyává lettek, m int 
valaha. Finnországban, ahol a beteggondozás régóta a diakóniai m unka 
legfontosabb feladatai közé tartozott, ez m a m ár csak egyharm ad arán y 
ban szerepel. A többi diakóniai terü letek  is egyensúlyban vannak. Eze
ket kibővíteni nem prim ér feladat. Sokkal inkább azoknak az em berek
nek növekvő seregével kell törődnünk, akiknek szellemi tám aszra, báto
rításra és barátságra van szükségük tehetetlenségükben és m agányossá
gukban. A  diakónia lelkigondozói funkció ja  gyors ütem ű növekedésben 
van.

Nem is igen fér kétség ahhoz, hogy a  diakóniához hozzátartozik a 
lelkigondozás, m elynek a keresztyén felebaráti szeretet az indítéka. Az 
emberi nyom orúság sokféle form át ölt, ezért a  diakóniai m unkának is 
nyíltnak kell lennie és sokoldalúnak. E ttől függetlenül, vagy épp ezért 
szüntelen hangsúlyozni kell a  diakónia m otívum át és célját. A  m ennyisé
gileg növekedő diakóniának nem  szabad minőségileg m eggyengülnie. A 
diakóniai tevékenységben m indig világosan lá tható  kell legyen az a vö
rös fonál, am ely K risztus szeretetétől a felebaráti szeretethez vezet. Mi
nél jobban eltávolodik a keresztyén ak tiv itás az áldozatkész és felelős 
szeretettől, annál kevésbé diakónia. Valahogy más dolog társadalm i fel
adatok és ism eretlen szegények ügyében érdekeltnek érezni m agát, m int 
a szükséget szenvedő em bert személyesen szerteni. A diakóniát jellemzi, 
hogy szem élyesen beleéli magát a  m ásik em ber helyzetébe.

Hogyan őrizheti meg a diakónia lényegét és iden titását?  Nem szige
telhető el m ás egyházi tevékenységektől; de az egyházban nem  m inden 
tevékenység diakónia. A diakónináak m egvan a  m aga sa já t feladata 
Krisztus egyházában. A felebaráti szeretetet képviseli, m in t m ár többször 
hangsúlyoztuk. Világosan ki kell csendülnie az egyház igehirdetéséből és 
az egyház lényeges feladatának  kell tekinteni. Nemcsak erre  kiszem elt 
személyeknek kell végezniük, hanem  az egész gyülekezet ügye kell le
gyen. Azokhoz a gyümölcsökhöz tartozik, m elyekről m egism erszik a fa s 
amelyek nélkül kivágás sorsára jut.

Három feladat
A  m ai világban élő keresztyén egyháznak három  fontos diakóniai fel

adatot kell érzékelnie. Ezek betöltésével szolgálhat az egyház a világnak 
s egyben azt is m egm utathatja, m it m unkál a keresztyén h it az em berek 
és népek együttélésében.

Ezek közül az első a karita tív feladat, a  keresztyén szeretet gyakor
lati megvalósítása, a m ásodik a prófétai feladat, a  becsületességre és 
igazságra való törekvés, a  harm adik  pedig a békeszerzés és egyértetés 
m unkálása ebben a konfliktusos világban. Ez a három  feladat összefog
lalható a következő klasszikus, de egyben biblikus kifejezésekben: cari- 
tas, iustitia  és pax  — szeretet, igazság és béke. ,

O lykor azt az állítást hallani, hogy a karita tív diakónia  ideje le já rt 
már. A világ annyira fejlődött lenne eszerint, hogy az irgalm asság m ű
veinek m ár semmi jelentőségük sincs, m ivel ott, ahol tényleg szükség 
lenne rájuk, csak csekély haszonnal járnának . Az efféle állítás legalábbis 
m eggondolatlan és egyoldalú, ha ugyan nem  hamis. Az em beriség régi 
ostorai és kínzói: a háború, éhség és ragály  még m indig fel-felü tík  fe jü 
ket s új meg új áldozatokat szednek. A csapásokhoz tartoznak szeren
csétlenségek és term észeti katasztrófák  is. M egbocsáthatatlan lenne, ha 
em berek elfelejtenének segíteni az em bertársnak; m ert szükséghelyeze-
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tek  m indig és m indenütt az élet realitásához tartoznak. De m int megálla
pítottuk, ehhez még szellemi, új ínség is tám adt, am elyet a fejlődés nem 
volt képes elhárítan i. S végtére is azok az országok, am elyekben az anya
gi szükség a legnagyobb, sürgős segítséget várnak, ám bár jól tudják 
mind, hogy csupán ennyivel az okokat még nem  lehet kiküszöbölni. Szo
ciális reform ok nem  valósíthatók meg pillanatok a la tt és nem segítenek 
azonnal. A világnak szakadatlanul szüksége van a szeretet cselekedeteire 
A  karita tív diakónia m inden valószínűség szerint továbbra is fő f o r m á j a  
m arad a diakóniának.

A z  igazság nem  könnyen határozható  meg, m int fogalom, gyakorlati 
m egvalósítása azonban ennél is jóval nagyobb nehézségeket okoz. Min
denki ism eri a  világban lévő nagy különbségeket, legyenek azok bár gaz
dasági, társadalm i, ku ltu rá lis vagy ideológiai jellegűek. Legyőzésük azon
ban gyakran m eghalad m inden em beri erőt. S az em beriség jövője mégis 
ettő l a győzelemtől függ. Hiszen nyilvánvaló, hogy ezeknek a különbsé
geknek a legyőzése sok esetben a nyomorúság alapokait is kiküszöböli. 
A rra kell törekedni, hogy m inden em bernek kielégítő életlehetőségeket 
biztosítsanak és m indenkit egyenlőképp kezeljenek. U gyanakkor sajátos 
jellegzetességeiket esetenként figyelembe kell venni, mivelhogy az emberi 
élet nem  abszolút és m indenütt egyazon jellegű, hanem  a különböző 
helyzetektől és az adott környezettől függően m ásképp is lüktet.

Ism ételten k ijelentették, hogy a keresztyén em bernek s az egyház
nak is m inden társadalm i döntésben a valót és igazságot kell keresnie s 
a gyengék szószólójává lennie. Ez az alapelv biblikus és diakóniai. Sem
milyen döntésnek sem szabad új igazságtalanságokhoz vezetnie, hanem 
egyetértésre kell törekedni m indenben és együttes m unkára, hogy az el
lentétek kiegyenlítődést nyerjenek. A fejlődés lépésről lépésre halad  elő
re, reform ról reform ra s jellege szerint növekedési folyam at a szeretet, 
em beriesség és közjó m egvalósításában. Az elm últ évtized általam  kez
detben m ár em lített szociáletikai eszmecseréiben a rra  az eredm ényre ju 
tottak, hogy feladata a keresztyéneknek szolgálati csapatokként működni 
a társadalm i reform ok előbbrevitelén a szeretet és igazság szellemében.

A harm adik  diakóniai feladat a békességszerzésé. A  háború m indig is 
csapás volt az emberiségen, de a mi korunkban sokkal inkább az, m int 
valaha. M indent szétrom bolhat. S ugyanakkor m a m ár korántsem  vala
m iféle jogok, vagy eszmék megvédéséről vagy előbbreviteléről van szó. 
Aki a 20. század végén úgy véli, hogy kénytelen fegyverhez nyúlni, az 
erdőtüzet kockáztat. A béke védelm e a  népek és az egész em beriség éle
tének védelm ét jelenti. Ezért m inden erőt és eszközt a rra  kell koncent
rálni, hogy az ellentéteket türelm esen, fá radha ta tlan  tárgyalásokkal 
egyenlítsék ki és ezzel megakadályozzák háborúk kitörését. A nemzetközi 
diakóniáról ta lálóan  m ondták, hogy az a keresztyén egyházaknak s 
ugyanakkor m inden népnek a jog ösvényét és a béke tá já t m utatja . Bé
két szerezni nem csak a háború elhárításával lehet, hanem  növekvő igaz
sággal és az Isten rendelte életrend követésével. A  diakónia kapu és híd 
lehet, mely átvezet olyan határokon, am elyek akadályozzák az em bere
ket abban, hogy közeledjenek egymáshoz.

A jelenlegi világhelyzetet mély benyom ást keltő hasonlattal v ilágítja 
meg egy finn  könyv (Max Jakobson), mely a nemzetközi politikával fog
lalkozik. A népek egym ással összekötött em berekként ró ják  ú tju k a t egy 
életveszélyes, keskeny hegyi ösvényen. Az egyik oldalon m eredek hegy
fal, a m ásikon mély szakadék. Ha csak egy elbotlik és lezuhan, m agá
val rán tja  a többieket is. K orunk egyik legfontosabb kérdése, hogyan 
m enekülhet meg az em beriség a fenyegető pusztulástól s erről a vesze-
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delmes hegyi ösvényről hogyan térhet nyíltabb és biztosabb útra. A ke
resztyén egyháznak m egvan erre  a sa já t válasza: „Hadd halljam  meg, m it 
hirdet az Úristen! Bizony, békességet hirdet népének” (Zsolt. 85, 9).

Ha a Biblia fényében belem élyedünk ebbe a három  feladatba, m ár
mint a szeretet parancsának  követésébe, az igazság és békeszerzés meg
valósításába, észrevesszük, hogy azok egyben az örök élet ism ertetőjelei. 
Elhangzik ugyan: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj”, kövesd, való
sítsd meg ezeket, de az em ber világában m indig hiányos m arad m egvaló
sításuk. Végérvényesen csak Isten trón ja  előtt valósulnak meg ezek az is
mertetőjelek. E ttő l függetlenül m ár ebben a világban, ebben a földi lé t
ben is ki kell rajzolódniuk, am ennyire az em berek Isten  ak a ra tá t k íván
ják tenni. P ál apostol azt ír ja : „Mi pedig, miközben fedetlen arccal tü k 
rözzük vissza az Ü r dicsőségét m indnyájan, ugyanarra a  képre form áló
dunk át az Ü r Lelke á ltal dicsőségről dicsőségre” (2Kor. 3, 18).

Bárkiben fölm erülhetett a kérdés: m ilyen form ában és jelleggel ele
venedhet meg a keresztyén h it a jövő em berében? Az ilyen kérdés te r 
mészetes és em beri. Nemcsak dogm atikus ortodoxiával válaszolható meg, 
bármily fontosnak és nélkülözhetetlennek tekintsük is a keresztyén h it
vallást és tanszerű megalapozását. A keresztyén etika jelentőségének és 
értékének nőnie kellene, ha az em berek m egtanulnák lá tn i a szekulariz- 
mus és az Istentől való elszakadás következm ényeit és ebből realisztikus 
végkövetkeztetésekre ju tnának. Nézetem szerint a jövő m indenekelőtt a t
tól függ, m ennyire képes az egyház gyakorlatban m egvalósítani a szeretet 
alapelvét, mely Isten  törvényében a legfőbb parancsolat. A  m i célunk a 
szolgáló egyház és a diakóniai keresztyénség.

Erkki Kansanaho püspök 
(Németből fordította: dr. Bodrog Miklós)
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Fórum

Új Konfirmációi Káté kiadására készülünk
A Lelkipásztor olvasóinak fórum ot biztosítunk arra , hogy elmondják 

m it vennének be az új Konfirm ációi K áté tananyagába? M ilyen mód
szerrel kellene az új K átét elkészíteni, hogy konfirm andusaink Jézus 
K risztus ism eretére, hitre, s hitből fakadó szolgáló életre  eljuthassanak.

Szeretettel kérem  a Lelkipásztor olvasóit, hogy a Fórum  számára 
javaslataikat, gondolataikat ju ttassák  el szerkesztőségünkbe.

Szerkesztő

Sajtóhiba-igazítás
Februári szám unkban, az A dy-tanu lm ány II. részében a javítandó 

főbb nyom dahibák:
A 93. oldalon a 17. pont m ásodik sorában helyesen: sorolok.
A 98. oldalon a m ásodik bekezdés utolsó sorában: meg nem  unt.
A 99. oldal utolsó előtti harm adik  sora helyesen: volt ezen a téren: 

b a rá ta i . . .  (stb.)
A 100. oldal m ásodik bekezdésének 6. sorában: és esőt: m eztelen éle

t e . .. (stb.)
U gyanott két sorral le jjebb : . . .  sorai elő tt: ez a magányos.
A 102. oldal első bekezdése 6. sorában: Isten „az ilyen”.
A 109. oldalon a 106. jegyzet utolsó sorában: hittankönyveinek.

300



Könyvszemle

Környezetvédelem
Dr. Gerle György: K örnyezetvédelem  Magyarországon. (Kossuth) . . .  

A környezetvédelem ugyan világproblém a, de ezen belül m inden ország
nak meg van a m aga sajátos problém ája. A könyv a kérdés hazai vonat
kozásairól tájékoztat. K ité r a  környezetvédelm i kapcsolatokra. Építő 
szándékkal b ír á l . . .  A gazdasági érdekeltségek nem  helyezhetők az ökoló
giai, környezettani követelm ények fölé. (98. lp.) A gazdasági hatékonyság 
elsőrendűsége nem  szolgálhat döntési alapul. Tisztázza a fogalm akat, 
részletesen ism erteti a környezetvédelem  ágazatait, vízvédelem, levegő- 
védelem, talajvédelem , hulladékügy, zajvédelem . Az oktatás-nevelés  k é r
déseire is kitér, o tt egyelőre még hiányosságot lá t: a szükséges szakmai 
ism eretanyagon tú l az etika  és az ökológia alapelem ei nem szerepelnek. 
(103. lp.)

Dr. Sárkány Pál: Biológiai ipar — a jövő mezőgazdasága. (Mezőgaz
dasági Kiadó, Bp.) . . .  Jelentős futurológiái könyv az élelm iszerterm elés 
aspektusából. Az 1968-ban m egjelent III. évezred küszöbén c. könyv 2.
erősen bővített k iadása.........A biológiai ipar — á llap ítja  meg a szerző —
elmossa az ipa r és a  mezőgazdaság közötti korábbi határokat. A biológiai 
ipar: iparszerűvé vált elm iszerterm elés. Tém ánkkal több fejeztében fog
lalkozik. A szélsőséges nézetek és realitások az élelm iszerterm elés jövő
jéről c. részben a dem ográfiai robbanás, élelmezési válság résznél Fou- 
rasíie-val fo ly ta tja  a beszélgetést, aki szerint: tú l sok lesz az em ber a 
födlön, általános lesz a kém iai ártalom , a káros enzim ek és vegyszerek a 
világ legtávolabbi részébe is elju tnak, á tlá th a ta tlan  m etropolisok . . .  éh ín
ség, lassú tömegmérgezés, totális m egsem misülés (31. lp.) . . . .  K iáb rán 
dultság, pesszimizmus, katasztrófaelm élet nem  egyedi, a polgári fu turoló
gusok körében, állap ítja  meg Sárkány, de e m unkáknak kétségtelen hasz
na mégis az — ak á r Carsoné —, hogy rádöbbentenek  számos problém ára. 
Mások viszont a m ásik pólusok a 2000-ben várható  lakosság 10-szeresét 
is el tudnák  lá tn i élelemmel, még figyelembe véve a társadalm i igazság
talanság m egszüntetését is, s m indezt a m ai technológiákkal!! Reálisan 
kell látnunk. Ügy gondoljuk, tú l jól és gonoszon — s most paradox m ó
don a pesszim istákat és nem  a bagatallizálókat szám ítanám  a  jók közé —, 
akik m egdöbbentenek, kom plexebb és reálisabb problém ák m egoldásá
hoz segítenek. A szim plifikálás nem  visz előbbre . . .  A  Meadows házaspár 
m odelljére vonatkozólag Boldizsár Iván  jól m ondja: ez a borúlátó és fe
nyegető harngú szöveg ugyan, ám  kom oly figyelm eztetés  és a m agyar t u 
dományos körökben akkén t v ita ttá k  és keze lték  is. (ÉS. 1977. 7. sz.)

.. Term észetesen az irracionalizm ustól elhatáro lja  m agát. . . .  Fontos fe
jezetek: Kém iai tényezők. Indokolt-e a vegyszerpánik? Vegyszerpánik és 
a tények. In tegrális növényvédelem  (ez igen átgondolt és előrem utató 
ökológiai szempontból is!). Egészségügyi követelm ények és gazdasági é r
dek. K ártevők term észetes ellenségei (Ubrizsy Gábort, a  növényvédelem 
apostolát eleinte többen megmosolyogták, pedig egy roppant fontos ügyet 
patronált ő, am ire m indinkább kezdünk figyelni), és külön fejezet fog
lalkozik a K örnyezetvédelem  futurológiájával.

Az 1975. évi term ésből: (Ez „gazdag term és” éve volt!): K ét könyvet
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veszünk előre. A két könyv még 1972-ben je len t meg, az ENSZ több szer
vezete, az UNESCO, a WHO és a FAO által Stockholm ban összehívott 
(1972 június) Környezetvédelm i V ilágkonferencia alkalm ából. Az egészen 
friss írod. is hivatkozik e könyvekre.

Barbara W ard— René Dubos: Csak egyetlen Föld van. — Egy kicsiny 
bolygó karban tartási gondjai. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1975) 
E redeti cím: Only One E a r th . . .  Ez az e g y ik .. .  Ez a  közel 400 oldalas 
m unka tanulm ányi anyag a stockholm i tanulm ányi konferencia előkészí
tő anyaga. Mourice F. Strong, az ENSZ K örnyezetvédelm i Konferenciá
jának fő titkára  állap íto tta  meg e m unkáról: a  nem zetközi együttműködés 
egyedülálló m unkája. 58 ország tudósai 70 tanulm ánnyal segítették a pon
tosságot és a helyes arányok k ia lak ítását az alapanyaggal kapcsolatos 
hozzászólásaikkal. (így közöttük Nagy Imre, a budapesti Műszaki Egye
tem hidrológus professzora, és Straub F. Brúnó  biokémikus professzor az 
MTA tagja). . . .  S trong N airobiban az EVSZ m unká ját kom olyan érté
kelte. (1. B ericht aus Nairobi 75, F ran k fu rt 194. Ip.) Á lljon itt  Dubos be
vezetőjéből egy-két m egállapítás (annál is inkább, m ert ez teológiailag 
fontos). . . .  Tanácsadóink túlnyom ó részét nagyon is aggasztja bolygónk 
állapota, de szinte senki se tek in ti a helyzetet rem énytelennek. Azok a ta 
nácsadók, akik elsősorban elm életi környezetvédelem m el foglalkoznak, a 
hangsúlyt érthető  módon a  földre, m int környezeti rendszerre per se he
lyezik, és az em bert leginkább úgy tekintik, m in t annak  zavaró elemét. 
. .. Nem is kétséges persze, hogy a  környezettel kapcsolatos mai nehéz
ségek épp abból erednek, hogy az em ber a term észetes környezetben  
helytelenül viselkedett. Egyre inkább úgy viselkedünk, m in t akik nem  
lakói, hanem  tulajdonosai vagyunk a földnek. . . .  H aladásnak tekintjük  a 
külvilág m eghódítását, . . .  még ha lehetséges volna is, hogy a homo sa
piens, m in t biológiai faj a term észet elnyom orítása és tönkretétele után 
is fentm arad, vajon az em ber  ebben a m egszentségtelenített környezet
ben hosszú ideig m egtarthatja-e emberségét? . . .  A m ikor az em ber már 
teljesen benépesítette bolygónkat, elodázhatatlan  szám ára, hogy m egta
nuljon vele értelm esen sáfárkodni. . . .  Az em bernek vállaln ia  kell a fe 
lelősséget azért, hogy a Föld dolgainak intézője lett. . . . Az intéző foga
lom álta lában  azt jelenti, hogy valaki más részére tö rténik  az intézés. 
. . .  E könyvben találkozunk az ism ert képpe l: földünk kicsiny űrhajó, 
am elyen együtt u tazunk „rászorulva annak véges levegő és talajkészleté
re” (Stevenson). Utazók vagyunk teh á t a föld kérgéhez kötve, e vékony 
és törékeny burok levegő és vízkészletéből m erítve életünket. . . .  A ma
gyar előszó igen pozitívan szól a szerzőkről, m ivel „haladó gondolko
dásúak”, közel állnak a mi felfogásunkhoz, . . .  harcosan kiállnak a tartós 
békéért és szociális igazságért. (13. lp.) Szépen írnak  az írók a földről: 
ez a bolygó egym agában forog a világűrben, egym agában ta r tja  fenn élet
adó rendszerét, elképzelhetetlen ere jű  energia ju t el hozzá a legérzéke
nyebb, legfinom abb módosulások és korrekciók nyomán, egészen sajátos, 
valószínűtlen előre nem  látható, de tápláló és lelkesítő, a legnagyobb 
m értékben gazdagító és szép otthona valam ennyi földlakónak. Nem érde
m elné meg, hogy szeressük?  Nem érdem elné meg, hogy m inden ötletes
ségünkkel és bátorságunkkal, m inden  nagyvonalúságunkkal azon le
gyünk, hogy m egóvjuk a romlástól és a pusztulástól, és ezen keresztül 
biztosítsuk saját fennm aradásunkat?  (376. lp.)

R. F. Dasmann: Óvjuk meg bolygónkat. (Gondolat, 1975.) Eredeti cí
me: P láné t in peril? Mán and the Biosphere Today, UNESCO, 1972. 
. . .  Ez a fent je lzett m ásik könyv. . . .  Különös, nagyon kifejező a fedő
lap ja : tankokon mozgó felhőkarcoló-rengeteg (m ondjuk megapolis) le ta
ro lja  a kis erdőcskét, am ely felé rohan m enedéket keresve egy kétségbe-
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<>tt ember. . . .  M ozgósítani akar a  könyv. M indenáron meg kell óvnunk 
környezetünket: a levegőt, a vizet és az élőlényeket. E ttől függ utódaink 
élete...  Részletesen ism erteti az em ber életének feltételeit, s a felelős 
ésszerű hasznosítás szükségességét tudatosítja. . . .  T áv ira ti stílusban á t
tekinti a földön az életet, mely 3 m illiárd  évvel ezelőtt je len t meg, valam i 
sekély „tenger-levesben”. . . .  E lám ul az em ber az é le t m érhetetlen  gaz
dagságán, hisz legalább 3 m illió növény, á lla t és m ikroorganizm us faj je 
lent meg a földön. . . .  Á ttekinti az em ber hatásá t történetileg és a je len
ben is — a  tűztől az urbanizációig. E könyv m ár k ité r  a Stockholm ban  
hozott állásfoglalásokra is.

Kovács István: Óvjuk a term észetet. (Tankönyvkiadó, 1975.) . . .  Nép
szerű írás a term észet és annak  javai feletti aktív  őrködésre akar m eg
nyerni. Á ttekintést ad a term észetvédelem  történetéről, ism erteti a rész
területeket, a sok szép arborétum unkat, védett tavainkat, az állatvédel
met. Különösen érdekes az ősvilági leletek és a  földtani alakulatok vé
delme. Érdem es gyerm ekeink  kezébe is adni. .. . Ism erd meg hazádat!

Dr. Kovács M argit: (szerk.) A környezetvédelem  biológiai alapjai. 
(Mezőgazdasági Kiadó, 1975.) . . .  13 kiváló különböző szakterületen dol
gozó m agyar szakem ber bevonásával készült tanulm ánykötet. — Jó ez 
így, hisz a környezetvédelem  interdisciplináris tudom ány. A z első bioló
giai szem léletű környezetvédelm i szakkönyv hazánkban. . . .  13 fejezet 
tárgyalja az alapkérdéseket és a konkrét részkérdéseket. . . .  Egypár ér
dekes adat: a  föld teljes vízkészlete 26,6 trillió  tonna. Hazánk term észe
tes felszíni vízkészletének 96—99 százaléka (a vizsgált időszaktól füg
gően) a szomszédos országokból érkezik. Ez azt jelenti, hogy minősége, 
mennyisége a szomszédos országok terü letén  történő beavatkozásoktól 
függ. Milyen jelentős a nem zetközi egyezm ény! . . .  Fel tud juk-e m érni 
azon term észetvédelm i intézkedéseket, m elyeknek célja a belföldön ere
dő vízfolyás és néhány tó megóvása (111. lp.)

. . .  M eghökkentő: az intenzív m űtrágyázás, valam in t az ezt jól hasz
nosító intenzív fa jták  gyakran a  növényi betegségek elhatalm asodásával 
jár. A ta la jjav ításná l többször is ta lálkoztam  Tessedik Sám uel nevével. 
Hogy pocskondiázta őt egykor Botskó Dániel lelkésztársa, hogy a ta la jja 
vítással fellázadt az Istennel szemben! Pedig csak a kultúrparancsot te l
jesítette, azt jó l m egértette. . . .  Izgalmas rész a  vízszennyeződés. A Sajó 
már holt víz. . . .  A D unába vezetett évi szennym ennyiség 360 m illió köb
méter. S ennek 1973-ban csak 10 százaléka volt tisztított. (A program  sze
rint itt  sok a behoznivaló.) . . .  Épül R ajna—M ajna—Duna csatorna, s a 8 
országot átszelő 3500 km -es víziót sok feladatot ad m ajd  a hidrobiológu- 
soknak. Izgalmas kérdés a folyam  ökológiai viszonyai, ennek következté
ben élővilága, öntisztító képessége. Kérdés, hogy érvényesülnek-e a kör
nyezetvédelmi szempontok. (164. lp.) . . .  T atabánya egyik legszeny- 
nyezettebb városunk. De nagy erőfeszítések történnek. (106. lp.) . . .  Az 
USA lakossága a fö ldnek  mindössze 6 százaléka, ugyanakkor a föld ener
giaforrásainak 40 százalékát használja fel. (Olyan adatunk  is van, hogy 
egy „harm adik  világbélire” csak harm incadrész energia jut.) . . .  Az em 
beri szervezet m egterhelése (szennyezés, zaj stb.) egészségügyi következ
m ényekkel já r : gyomorfekély, szívinfarktus, idü lt légúti betegségek, neu
rózis. .. . Budapest agglom erátum ában az utolsó 100 év a la tt 100 faj tű n t 
el a város flórájából. . . .  A könyvnek szép képanyaga  van, s közel 600 
címszót tartalm azó  környezetvédelm i szótár egészíti ki a nagy m unkát. 
(E könyvben találkozhatunk  harm adszor — Jócsik és S árkány u tán  — 
Fekete Zoltán  országos felügyelőnk nevével, kinek az 1952—1973 közötti 
időszakban a  ta la jtan n a l és a  term őhely-környezetvédelem m el kapcsola
tos ku ta tásaira  támaszkodnak.)

Lehel Ferenc
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Nagy László paripái
Lovakat ír t és rajzolt m akacsul, m egszállottan, benyargalta rajtuk  a 

kerek  világot, vagy azok nem  hagyták leszállni őt. „M egszülettünk, hogy 
hozzáadjunk valam i jó t a világhoz. M egnyílt a világ harsonásan, ló és 
lovasa szűz repülésben arányozza a tornyokat, m agaslatokat. Hótól, ta j
téktól vagyunk fehérek.” Életelem e volt a tüdőszakasztó vágta, különben 
ta lán  belefagyott volna másik, fe lta rtha ta tlanu l visszatérő, nagy látom ásá
ba, a télbe. Szinte szim bólum a lehetne költői oeuvre-jének egy ilyen című 
kép: Lovak, havazó tartományban.

Je lképeket szavakba döngölni szinte blaszfém ia, hiszen azoknak leg
följebb egy-egy aspektusát közelíthetjük meg úgy-ahogy, m aga a lényeg 
szavak fölötti. Leírni, p láne „defin iáln i” m it tudunk  belőlük? Verbális 
árnyékukat kergetjük, am int körülkerengi a földet, s éppen nem  ugyan
azon a nyom vonalon ró ja  a következő kört, m in t az előzőt. K orunk em
bere igen komoly érzelm i és in tu itív  deficittel küszködik — s többnyire 
még tudni sem óhajt ró la — így el is idegenedett a  legősibb szimbólu
moktól, s egyáltalán a  szimbólumtól, m in t hatóerőtől. És ez nem  a szim
bólum ra nézve baj! Nagy László legalább egy kissé hozzásegíthet ben
nünket ahhoz, hogy fogékonyabbak legyünk egy-egy jelképre. Magam is 
gebének pocskondiáznám  az ő száguldó sörényeseit, ha szavak karám já
ba próbálnám  bekötni őket. V ágtassanak csak szabadon, gazdájukkal és 
szolgájukkal, ak i a  „m én-lelkű csillag”, im m ár földieknél m agasabban.

Élet és halál lovai ráz ták  irgalm atlan  hátukon, akár a nagy elődöt, 
Adyt, aki a sa já t szemében „véres, tajtékos, pányvás m én” volt, elüldözni 
való. Nagy László, a „lovával” egybenőtt lovas, inkább feloldozhatatlan  
volt, ágaskodásra, örök vág tára íté lt: „bennem  nyihog, tipródva nyög / 
ménese a halálnak  /  zenélő fehér sörényem /  ordast m eghatna, em bert 
soha /  gazdátlanul itt  ü lt a téboly /  zabolám  sirathatom  /  nyerítek  a  ha
vazó égbe / félelm esen felröhögök /  orrc im pám ra a szellő m it ültet? / 
szédítő vérilla to t / csimpaszkodó piros szirm ot /  a halá l k isangyalát”. A 
betegség fekete szárazkenyeréből mindvégig nagy karé jokat rako tt eléje 
sorsa s ő szinte szerelm esen pörölt a „vérugató tü ndérre l” : „Nappalom 
éjjelem  tiéd  lett, / s te csak a tem etőt ígéred! /  Szeretni tehozzád sze
gődtem, / te sírkövet faragsz belőlem! / Ö, aki csontra vesz fel inget, / 
jéggel veri meg szem einket!” Ahogy ő száguldottá végig az életet — jog
gal m ondhatjuk : lóhalálában — a rra  nyugodtan idézhetjük költői test
vérét, „a legfényesebb árvák” egyikét, József A ttilá t: „K aróval jöttél, nem 
virággal, / feleseltél a m ásvilággal”. Nagy Lászlónál e karóból ostor lesz, 
hiszen a m ár-m ár túlvilági vágtához az is kell: „ostortól virágzóm ” — 
vallja. S ha kell, üvöltve, ha m ásképp nem  megy, hörögve a személyes és 
közösségi szenvedés, az élet- és halál-érte lem  kihívásaira „felesel a m ás
világgal”, m iközben hangja úgy kollektív, hogy a legm élyebben egyéni. 
Ugyan tegyük szinopszisba néhány so rát: hogyan r ik o lt a pára tlan  A tti
láról, aztán önmagáról.

Hiszen te tud tad : 
álm aid o rra buktak, 
magad örökre kicsuktad, 
járha tod  a téboly havát, 
nézz a szemembe, 
te add nekem a rem ényt,
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bólints, hogy érdemes, 
cáfold meg halálos logikád, 
te  glóriás, 
te kíntól bélyeges!

Fejem et szöggel televeritek 
viselek vádkoronát 
én, a kínok királya 
féregnek engem  cím eztetek 
csillagok férgei, ti 
csigázzatok ronggyá az időben 
de szutykost kiköpök 
Ó, én háborodott lelkem 
ítéletes rú t szemeim 
siralom házi próféta vagyok

A megváltói a ttribú tum ok  élesen á tü tnek  a szavakon, de éppúgy á tü t 
a tom pítás nélküli fájdalom , a m ások helyett is sikoltó „nem  én kiáltok”, 
s ez üzen. Üzeni, hogy nem  a szépítgetés ígér gyógyulást, a klisé-opti
mizmust k ivetik  a gyomrok. Üzeni, hogy nem  túlzás a  „költői tú lzás”, 
mert süket füleknek hangerősítő kell. És reklam ál és provokál ez a k iá l
tás: idézi a rem ényt, az olyannyira nélkülözhetetlent, m ert rezignációból 
és cinizmusból csak zsombékos-lidérces tartom ányok készülhetnek. „Hó- 
ból-parázsból alkotott m én”, „eretnek fekete m én” vág tat e versekben 
veszettül egy m egszabadíthatatlan  M azeppával. Egyik víziójában bátyja, 
a mészáros — nyilván alteregojaként — jelentkezik: „Nyúzott paripán  a l
konyaikor m indig ő jött, m egnyúzva m aga is. De hajnalban  az ágyban 
kinőtt a bőre, hogy ú jra  lehúzzák.” Nem kényelm es életérzés. Dehát „m u
száj dicsőnek lenni”, kikerülhetetlenül, m egnyúzottan is. „Mi vidít, ha a 
világ telével /  kell veszekednem  vas-hidegével! /  H alállal élek, nem  a 
kenyérrel, /  fejbelő tt m ének szédületével!”

S ez nem  m ártír-kom plexus. Hogy akkor m i? Érezzük ki a „Seb a 
cédruson” című kép-versének záró soraiból (csupa nagybetűs):

VILÁG SEBE RAJTAD LIBÁNUS 
ELTÖRÖLNI NEM TÁMAD MÁGUS 
VILLÁMOLVA VÉSŐ HA KIVÁGJA 
ÖRIÁSABB SEB LESZ A HIÁNYA

Apró gyerekkorában egyszer kiszökött a hóra, egyszál ingben. „Iga
zán akkor születtem  — vallja  —, m ert akkor léptem  először pajzs nélkül 
a télbe.” Ügy jó három  évtizede, am a nevezetes fényes szellőkkel jött, s 
aztán jégkristályok villogtak v iharában. N ála egy szőnyegbombázó jég
verés is parabolává lényegül á t: „Jég az em beri szívre”. K isgyerekkori 
emléke, az elvetélt kiscsikó lenyúzott irh á já t hazavivő m enet vezeklő za
rándoklat. „És nincs vége, nem  lehet vége az ú tnak : vonulunk az idők 
végezetéig az éjszakában. Legelöl én a viharlám pával, embermagasságú  
fagyban.” M int igaz vátész, szenvedett sa já t igéitől, szédült önnön fo r
gatagában. „A hóvihar mozgó centrum ából” zengett, ez volt a zsigereibe 
program ozott akarás: „fohászkodunk im m ár m agunkhoz /  legfőbb v a
lónkhoz jó v ih a ré rt”. Mi sem illik  ehhez jobban, m in t a fagy-oldó láng
hoz in tézett invokációja: „jég-gyöngy-szaharából /  átváltoztass, /  életre 
mozgass, /  láng, te szerelmes, /  fűtsd á t a lelkem , / tündér, /  tündér, /  
segíts k itelnem !”
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Az igazi költőkben kiélesednek koruk problém ái, lappangó szükség
letei. Ö válla lta  a k ih ívást: „kiálltam  a télbe, /  a faggyal kötekedésre” 
s közben m editá lt: „Amíg a rejtelem  /  ibolya-m áza / ráfagy e jégszerke
zetű / tá jra , világra, / lélek, ó lélek, / hajolj a h it parazsára. / Dolgod a 
fegyelem, / katonáénál szigorúbb, / szentebb és iszonyúbb — / lélek, ó 
lélek, / kellenek e bajos földre / ú jra  a dantei léptek, / melyek poklot és 
m ennyet / és m indent lem érnek.” így tusakodott ő a „téllel” is, kemény, 
vad konfrontációban, „pajzs nélkü l”. Talán nem  szim plifikálunk, ha úgy 
véljük: érzelemszegény korunk direkt lé tre  provokál ilyen szenvedélyes 
lobogásokat. (Mihelyst m egjelenik a teljes Váci-kötet, olvassunk m ajd el 
az egyelőre még publikála tlan  „Délre úszó jéghegy”-et!) Nagy László so
ha nem  olvadandó jég táb lákba véste költészetét: „K inek fáj, emberek, ' 
ha az élet ér-fa la  átfagy /  s dörrenve m egreped? /  A hó-mezőre, hol ír  a 
halál, / ki teszi ki a szívét / nagy tüzes pontnak!”

A z álm ok  igen gyakran kom penzatív funkciójúak. „Álmaim, verő
erekkel” — ír ja  fel cím nek a költő. Hogy ürügyül s ingerkedésül-e csu
pán, tram bulin  gyanánt a „szárnyak zenéjének”, vagy halálos komolyan, 
szinte egyremegy. „H am let k irályfit figyeljük, agyveleje turbékolását, ez 
a  töm ör orgonavirág az életnek bókol éppen.” Aztán meg m in tha csak 
Mikeás kései rokonát o lvasnánk: „Vér-fröcskölő ide nem  jár, páncélos ha 
idetévedne, a k á r  patkós, ak á r kerekes: kivetné m agából ez a ruganyos 
táj, kökörcsin-tenyerek löknék pokolra. K étoldalt h atára ink : a szem
üvegterm ő bokrok. Á t a sokféle dioptrián lehet kukucskálni, fölm érni és 
lemérni, m i folyik itt. Ebben a bársony-édenben, örökéletben. Látni le
het ihletettségünk, téllel kacér já téku n ka t örökzöldben.” A kiemelést, 
m int eddig m indenütt, itt  is én követem  el, m ásképp bajosan is tehet
nék, m ert hisz i t t  például egy m ultiparadox  képlettel van dolgunk, am ely
ben m inden egyszerre komoly és kacér: a szerelem, am ely „jégkazal”, 
a „rik ítóan forró havazás”, továbbá az, hogy „örökké születik a bárány, 
de kés-fényben vérzik örökké” és „tüzért a tűz k iabál”, „nehogy hiába 
égjek el”, m indazonáltal, m ivel „Délsziget nincs”, „m egfordult a lelkünk, 
csak vissza, /  vissza az északi kard-élekbe, / ahol im m ár term észetes a 
tél.”

A  TÉL FU NKCIÓ JA pedig itt következik. Ha úgy te tsz ik : az egész tu 
sa értelm e, a  viliódzó irány, am erre ta r t  Nagy László külön isteni szín já
téka. Az ő m úzsája ugyanis, akinek vándörcirkusz-kordéját húzza igavo
nóként, egy világgal viselős. H alljuk  a szerző-narrátort, aki „hóbagoly 
képében” lót be a dolgok közepébe. „Botticelli Vénusza lavórban áll. 
Mellét, keserves földgöm b-hasát a verítéktől u ra  m osogatja meghajolva.
— Reggel befogja magát a fé r fi lónak, elébe a  kerekes házacskának. A 
m ozdulatlan házak bám ulják  idegen rokonukat. Míg belül a földgömbha- 
sú asszony cirógatja a m ai nap ra  rendelt láncot, a fehér ru h á t a mai 
tetsz-halálhoz: északra tart a férfi. Közelít az éghez a m agaslaton. Asz- 
szonyt vonó tiszta  szam uráj, igazi király, az isten lova. A telhetetlenek 
pedig néznek u tánuk  éhesen az új csodára. S lá tnak  jeleket: a patkó vér
ző anagram m áit s két piros keréknyom ot végtelenségig húzva a korai 
hóban.”

Karcolná  Nagy László sorainak tiszta jég tükrét m inden prózai m a
gyarázat. De látn ivaló : akár „csikói tűzben” ficánkol, akár táltos elragad
ta tásban  égeti önm agát s m egkérdi: „H át én k iért és m iért gyötrődök?”
— ő a nem es igát húzza, összes paripái ebben a beosztásban száguldoz
nak.

Non múlta, séd m últúm  — lem ondunk arró l a különben igen érdekes 
feladatról, hogy vázoljuk: m ilyen m eghatóan ír  szüleiről, milyen külön-
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leges szimbólum nála  a  sas, m it je len t az, hogy „lélek és lélek  karam bolé
hoz m inden űrbéli katasztrófa törpe” s micsoda kincs „az ábrándok ten 
gere”. Külön kis tanulm ány szólhatna arról, m it m ond civilizációs-kor- 
szakváltásos problem atikánkról oratórium a, az „Ég és föld”. Voltaképpen 
nem ism ertetni akarjuk  Nagy Lászlót, hanem  odavezetni költői hagyaté
kához: a tiétek, tu rkálja tok  benne.

jégvirág-csokor?  Láng-özön? — tündérkedik  velünk e kaleidoszkóp. 
Mindkettő, s még több is, „m ert am i volt, annak más táv lato t ád a h a
lál m ár” — hogy R adnótit idézzük. Pedig még alig hogy elm ent közülünk. 
Ahogy ő írta  a nagyszerű festőről, Kondorról, barátjáró l, aki előtte m ent 
át a túlsó p a rtra : „ Itt van, de még nem televényszagú ingben, a m oha
kesztyűt még nem  húzta föl.”

„Lovam se halt meg igazán, csak á tv á lto zo tt. . .  a jégtáblás Dunából 
ő veti föl a fejét szalagosán, s fölem elkedik szárnyaival.” Az ő é rték 
rendjében alighanem  ugyanaz ez a  ló, m int am iről Nemes Nagy Ágnes 
azt ír ja : „M ert végül semmi sem m arad, /  csak az angyalok s a lovak.” 
De legyen végezetül is Nagy Lászlóé a  szó, a  testám en tum -szerű : „Ifjú 
ságom, süvítő /  szárnyam , /  lepattant, k isa rjad t ú jra, /  deres szívem a 
szárnyalást / nem  unja, /  soha nem  un ja — / s ha m eghalok végre, / 
akarok tem etkezni az égbe: / bolyongjon velem  örökre /  koporsóm: a fé
nyes lövedék, / sír felé ne vonjanak  engem / a gyászlovak, /  azok a b á 
natos feketék.”

Volt p rogram ja? A nnál több: életereje volt. Nem is akárm ilyen: 
kristályos, m in t a hó —

„tisztának a tisztá t őrizzük meg 
oltalm azzuk az időben, ám en”

Dr. Bodrog Miklós
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Halottaink

Kiss Ferenc 
1 9 1 6 -1 9 7 7

1916. június 9-én született a  Veszprém megyei Tésen, földm íves szü
lők harm adik  fiaként, öné le tra jzában  olvasom, hogy: „C saládunk m ind
két ágának ősi fészke Tés. M indkét ágon régi evangélikus és gyökeres 
m agyar család”. H álával em lékezik tan ító já ra  és lelkészére, akik az elemi 
iskola 5 osztályában úgy nevelték, hogy szívét egyházi szolgálatra irá
nyították.

A soproni líceum ba íra tták  be szülei, ahonnét érettségi u tán  az ak
kori Evangélikus H ittudom ány K ar hallgató ja lett. 1939. novem ber 19-én 
av a tta  fel D. K api Béla püspök a soproni evangélikus tem plom ban. Se
gédlelkészként szolgált U raiújfalun, Meszlen és Veszprém gyülekezetei
ben. Ezeken a helyeken hosszabb időt töltött, m ajd  rövidebb ideig Cell- 
dömölkön és Dörgicsén is szolgált. K ét éven á t  volt hitoktató  segédlelkész 
a pápai gyülekezetben. Innét h ív ta  meg 1947. évben az ösküi gyülekezet, 
ahol 1977. novem ber 19-ig, haláláig hűséggel szolgálta U rá t és népét.

1949-ben kötött házasságot M olnár Ilona tanítónővel. Példás családi 
életüket két leánnyal ajándékozta meg Isten. Súlyos cukorbetegsége 
m ia tt sokszor volt kórházban, testileg m eggyötörtén is m indig kész szol
gálattal volt kis család ja és gyülekezete között. Vezérlő igéje sokszor erő
sítette a  szolgálat ú tján : „Isten kegyelme álta l vagyok, am i vagyok!” Ez 
a kegyelem te tte  lehetővé, hogy m egérhette leányai tanulásainaik ered
m ényét s m in t m érnökök elérkeztek szép pályájukra. A m ikor pedig meg
ta lá lták  a családi életbe vezető ú t feltételeit, boldogan áldo tta  meg őket. 
Szívesen volt velük, akkor is, am ikor kis unokák érkeztek életük boldog
ságára.

Élete, szolgálata csendességben folyt. A m indennapi életúton halk 
volt a  szava, szerette a csendességet, de annál ércesebben csengett a 
hangja, am ikor igehirdetéssel taníto tt, buzdított. Maga já r ta  meg a szen
vedés ú tjá t korán m egism ert betegségben, ezért tudo tt igazán a nagy 
Szenvedőhöz elvezetni elcsüggedteket. El kellett búcsúznia szüleitől és 
fiatalon m eghalt testvérétől, ezért tu d o tt vigasztalni gyászolókat ta halá lt 
győző K risztus-hittel.

A lelkészi értekezleteken csak akkor hiányzott, am ikor betegsége 
kényszerítette. Még a novem ber 15-én Gyenesdiáson ta r to tt értekezle
tünkre  is eljött, de m ár csak beköszönteni tudott és elköszönni. Egészségi 
állapota m ia tt m ár nem  m aradhato tt együtt a „fra te rn itással”. Még a ha
lá la  nap ján  este boldogan á llt kedves kis tem plom a o ltá ra  elé, hogy ifjú 
p á rt indítson el Isten  igéjével a  házasságba. Boldog örvendező fiatalok és 
őket kísérő gyülekezet szívébe zárta  az útravalót. S aztán u tána o tthoná
ban szorongó érzés, m ajd  csendes elalvás. B eteljesedett életében és elköl
tözésében az énekköltő vallom ása: „Krisztus, te  vagy életem, nyereség 
halálom , rem ényem  beléd vetem, a halál csak álom.”
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Temetése novem ber 22-én volt öskün , gyülekezete és a falu  népének 
nagy részvételével. Síkos Lajos esperes igehirdetéssel, Boros Lajos im ád
sággal, N ém eth Ferenc helyettes lelkész és Tóth S ándor a  lelkészek bú
csúját m ondták el. A gyülekezet nevében m eghatódottan búcsúzott egyik 
kedves presbitere, aki em lékezett a rra  a lelkészre, aki közöttük 30 éven 
át vetette a jó  magot. Az em lékét úgy őrizzük meg, ha a m indennapi 
életben bizonyítjuk krisztusi szolgálattal a tőle tanu ltakat.

Tóth Sándor

Mády Zoltán 
1898 -1977

B arátai, kollégái és m unkatársai nevében búcsúzom Mády Zoltántól, 
középiskolai és egyetemi nem zedékek nevelőjétől, a társadalom tudom á
nyok széles terü leteinek sokoldalú, fá radha ta tlan  kutatójától. Szerénysé
ge, pu ritán  egyénisége bizonyára tiltakoznék az ellen, hogy tudom ányos 
életpályáját és eredm ényeit itt, most, a fájdalm as búcsú p illanatában  
megelevenítem. Ám az em ber életének egyik sajátossága, hogy tettei és 
alkotásai a család szűk körén tú l elválaszthata tlan  részévé válnak  egy 
nagyobb közösség életének és tuda tának  is, és egyénisége és tevékenysége 
távozása u tán  is — akarva-akara tlan  — tényezője m arad  e közösség to 
vább áradó létezésének. Az élet e nagy törvényszerűségének engedelm es
kedünk most, am ikor szerény egyéniségéhez illő egyszerűséggel m unkás 
életének küzdelm eit és eredm ényeit idézzük.

Mády Zoltán szeretett és tisztelt professzorának, Schm idt Józsefnek a 
m unkásságáról írva  az alkotó tudom ányos m unkafeltételéül „az anyagi 
és szellemi függetlenséget, az ebből fakadó biztonságérzetet, a belső és 
külső harm óniát, a megfelelő szabad időt, a szükséges segédeszközökkel 
való rendelkezést, az ösztönzésekkel teli társaságot, elism eréssel adózó 
közönséget és a  m unka társadalom építő jellegének tu d a tá t” jelölte meg. 
E feltételekből m esterének nagyon kevés ju to tt osztályrészül, így csak 
azt á llap ítha tta  meg róla, hogy „kevés m agyar tudós é lt és dolgozott ked
vezőtlenebb körülm ények között”, m in t ő. M intha csak sa já t tudós életé
ről nyilatkozott volna: a tudom ányos alkotó m unka feltételeit szám ára a 
sors m ég kevésbé biztosította.

Az 1916-ban érettségizett fia tal diákot nyom ban a világháborús k a
tonai szolgálat sodorta el, s csak 1918 novem berében kezdhette meg a 
pesti egyetem en tanulm ányait. Ezeket is félbeszakította 1919 m ájusa és 
augusztusa között a Vörös Hadseregben, a szolnoki arcvonalszakaszon te l
jesíte tt szolgálata. Mégis, 1921-ben m ár m agyar—latin  szakos tan ári okle
velet szerzett és m agyar irodalom, indoeurópai nyelvészet, finnugor nyel
vészet szaktárgyakból bölcsészdoktori szigorlatot tett. Egyetemi tanu lm á
nyai a la tt Schm idt József volt rá  legnagyobb hatással, ő vezette be a kel
ta  nyelvek tanulm ányozásába is, és vezetése a la tt indoeurópai nyelvész
nek készült. A m ikor azonban Schm idt Józsefet az ellenforradalom  az

309



egyetem ről eltávolította, az ő szám ára is m egszűnt az indoeurópai nyelv- 
tudom ánnyal való foglalkozás lehetősége.

B ár keltológiai tanu lm ányait egész élete folyam án folytatta, mégis 
kénytelen volt m ás pályán elhelyezkedni. M ár 1920 szeptem berében kü
lönböző fővárosi iskolákban taníto tt, s 1924-ben ném et szakos tanári 
m ajd  1934-ben szakközépiskolai tan ári oklevelet is szerzett. Életének e 
korszakában tudom ányos érdeklődésének középpontjába a  néprajzi és 
szociológiai ku ta tás került. 1936-tól Györffy István m elle tt a néprajzi tan
széken a pesti egyetem en m in t m egbízott előadó m űködött s tan ári mun
k ája  m ellett még az Országos T áj- és N épkutató Intézetben dolgozott 
m in t vezető m unkatárs. Ebből a II. v ilágháború végéig ta rtó  korszakából 
szárm aznak a  D unántúl társadalm ával foglalkozó fontos tanulm ányai és 
kiadványai, m in t az „Elsüllyedt falu  a  D unántúlon” (Bp. 1936), „A Du
nán tú l tá rsadalm a” (Fényjelek Bp. 1940) és a „Tanulm ányok egy sárközi 
falu  tá rsadalm áró l” (Bp. 1942), am elyek a helyszínen végzett hatalm as 
ku ta tóm unkára tám aszkodtak. A D unántúl egyes tájegységeinek m unka
társaival együtt Teleki P ál elgondolásainak szellemében végzett komplex 
nyelvészeti, néprajzi, szociológiai tanulm ányozása m indm áig ú ttö rő  jelen
tőségű m arad t tudom ányos életünkben.

E tudom ányos m unkájának  1945-ben vége sza(kadt. Ism ét középiskolai 
tan árk én t m űködött s az ötvenes évek elején még az orosz szakos tanári 
oklevelet is megszerezte. H a további tudom ányos ku ta tásait nem  folytat
ha tta  is, elkötelezettségének tu d a ta  a tudom ány irán t változatlan m aradt. 
Most, életének ebben a  m ásfél évtizedre terjedő szakaszában a pedagógiai 
szakm ódszertan terü letén  fe jte tt ki értékes tudom ányos m unkásságot.

Űj tudom ányos lehetőségeket ny ito tt szám ára 1958-tól kezdve elő
adói m egbízatása az ELTE BTK Indoeurópai N yelvtudom ányi Tanszékén. 
Most té rh e te tt vissza fia ta l kora álm ának, keltológiai ku ta tásainak  meg
valósításához. M it je len te tt szám ára a keltológia? Egy csodálatos nép 
nyelvének, történetének, ku ltú rá jának  a titkaiba  való behatolást — egy 
olyan nép teljesítm ényeinek feltárását, almely a Brit-szigetektől a kelet
európai sztyeppékig, a R ajnától a Földközi-tengerig hősi kalandok ú tján  
elterjedve m egterem tette egy közös európai k u ltú ra  alapjait, s am elynek 
kézügyessége, ízlése, irodalm i hagyom ányai és m ítoszai nem csak a Ró
m ai Birodalom  k u ltú rá já t készítették elő és term ékenyítették  meg, hanem  
sok tekintetben m eghatározták N yugat-Európa középkori m űvelődésének 
form álódását is. M ár hatvanévesen s  1961-ben nyugalom ba vonulva, fia
talos lendülettel végezte új egyetemi oktaltóm unkáját. S orra jelentek  meg 
keltológiai tanulm ányai, am elyek főleg Pannónia kelta  helyneveinek ere
detét világíto tták  meg, de érdeklődése k ite rjed t az óír irodalom ra és a 
kelta vallástörténetre  is.

A Pontus-vidéki keltákról 1964-ben Leningrádban ta rto tt előadásai 
egyszerre ism ertté te tte  nevét és a m agyarországi keltológiai ku tatásokat 
a nem zetközi tudom ányos életben is. A la tin  filológiában való já rtassá 
gát fényesen bizonyította egy VIII. sz.-i A ldhelm -töredék m intaszerű 
m eghatározásával. Egyetemi előadásaiban érdeklődők hosszú sorát vezet
te be a kelták  nyelvének és ku ltú rá jának  rejtelm eibe. Keltológiai ku ta
tásainak gyümölcse „Pannónia településnevei” c. m onográfiájában ére tt 
be, am ellyel 1971-ben elnyerte a  nyelvtudom ányok kandidátusa fokoza
tát. Egy évvel később, 1972-ben az ELTE BTK 22 évi egyetemi előadói 
m unká jáé rt és tudom ányos teljesítm ényeiért egyetem i docensi címmel 
tün te tte  ki. Tudományos m unkásságának kiteljesedését m u ta tja  a  Világ- 
irodalm i Lexikon kelta irodalm i részének szerkesztése, részben m egírása 
és a kelta  m itológiáról ír t k itűnő összefoglalása a  „M itológiai ábécé”-ben.
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M ár kortól terhelten, de lankadatlan  lelkesedéssel kedves tudom ánya 
iránt, 1977-ig ta rto tta  egyetemi előadásait, s  még néhány hete is örömmel 
láthattuk Öt az Ó kortudom ányi Társaság közgyűlésén, am elynek vá
lasztmányi tag ja  volt. Most eltávozott közülünk, de it t  m arad t tudós éle
tének alkotása, ránk  m arad t a kelta  tanulm ányok folytatásának nagy fel
adata —, eltávozott, de itthagyta tudós éthos-át, ránk  hagyta a titkot, 
amely a legkedvezőtlenebb körülm ények között is tudom ányos m unkára 
képessé tette. M ert ha az alkotó tudom ányos m unka feltételei közül szá
m ára m inden egyéb hiányzott is, de m indig élt benne a  tudós tevékeny
ség társadalom építő funkciójának tudata, a valóság feltárásának  igénye s 
a tudós felelőssége a  társadalom m al szemben. Bárhová vetette is a sors, 
bármilyen kedvezőtlen körülm ények közé kerü lt is, a  tudós m orális kö
telességtudatával nyúlt azokhoz a problém ákhoz, am elyek m egoldására 
lehetősége nyílott. Igaz em ber volt. Szerény, m indig áldozatra kész, sze
retetrem éltó személyiségét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg em léke
zetünkben; tudós éthos-a  m indig mintaiképünk fog m aradni. Kedves ba
rátunk, kollégánk, m unkatársunk, Isten  Veled!

Dr. Harmatta János
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Gondolatok
K önnyebb valak iért m eghalni, m in t élni érte.

(ismeretlen)

Békét, csendet, m ely elűz v ihart 
Szent erőt, mely próba közt k itart,
Érző szívet, m ely enyhít nyomort, s m ély a lázattal porig hajolt.
Örömöt, m ely napsugárként, gondfelhők közt is tud  szórni fényt. 
Bátorságot, mely nem  remeg, s kész odaadni kincset, életet.
Tűrést, mely a bűnöst szereti, gyöngeségét, vétkét elfedi.
Nagy hitet, mely m in t a sasm adár, fölfelé ta r t  és égbe száll,

M elynek nincs nehéz, nincs „nem  lehet” !
Ezt kívánom, s kell-e több neked?

(Jókívánság)

A megemlékezés az élet koszorújából a legszebb virág.
(Madách Imre)

Éveket elfeledni egy p illanat. /De vannak  pillanatok,
M elyeket évek hosszú során /  Nem lehet elfelejteni.

(Moliére)

A szerelem ben elegendő, ha szeretetre méltó és kellem es tu lajdonságaink 
tetszenek; de a házasságban ahhoz, hogy boldogok legyünk, hibáinkban 
kell szeretnünk  egymást, vagy legalábbis m egfelelnünk egymásnak.

(Chamfort)

Gyönyörű, ha az em ber célba lát, S el is éri azt tűzön-vizén át.
(Ibsen)

M egbocsátani és fe ledn i: Ebből áll a  derék  em ber bosszúja!
(Schiller)

A szelídséggel szemben nincs ellenállás.
(Jules Renard)

Nem  az az igazi fájdalom  / Amely ja jb a  fül, /
M elytől könnyes lesz a szem, /  H anem  am it sokáig hordunk, / 
Mosolyogva, csendesen.

(Goethe)
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A z igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP

Lk 7, 36—50 

Kétféle folyamat

N apjaink egyházi és nem  egyházi konferenciáin, diplomáciai, tan u l
mányi találkozóin erősödik az az igény és célkitűzés, hogy ne csupán 
elvi-elméleti eredm ényekre, tételes m egfogalm azásokra törekedjenek, h a 
nem valóságos és használható cselekvési m ódokat ta láljanak . Nyíltabbak 
és őszintébbek lettek  ezért e találkozók m ind a problém ák felvetésében, 
mind a közös feladatok m eghatározásában.

Igénkben két különböző m agatartási form áról és két különbözőkép
pen lezajló tanulságos folyam atról olvasunk. A belső cél az lehet, hogy 
ezt a két folyam atot jól és gyülekezetszerűen próbáljuk  bem utatni. Az 
asszony bűnösségének pontosabb m eghatározásáról csak feltételezéseink 
lehetnek, ezért errő l okosabb nem  sokat beszélni. A bűnösség-bűnboesá- 
nat, illetve h it viszonya és sorrendisége sem lehet elm életi kérdés a szó
széken, hiszen a bűnbánó és K risztusban rem énykedő em ber szívében 
ezek egyetlen tapasztalattá  válnak.

1. Az egyik folyam at: megmerevedő, zsákutcába vezető hűvös vallá
sosság. Az evangélium ok, különösképpen Lukács evangélista, gyakran 
említik Jézus lá togatásait farizeusok házainál. Ezek a vallásos ém berek 
szerettek a h it kérdéseiről vitázni, szerettek a neves tanítóm esterekkel 
találkozni, m inden közszájon forgó eseményről, vagy jelenségről pontos 
inform ációkkal rendelkezni. Mindez azonban ritkán  párosult valódi ér
deklődéssel, szívbeli vágyakozással. M intha m a a „szakm abeliek” hűvös 
kíváncsiságáról beszélnénk, akik egym ás módszereire, eredm ényeire k í
váncsiak anélkül, hogy sa já t elm életeiket, m ódszereiket változtatn i ak a r
nák.

Jézus elfogadja az igénkben szereplő farizeus m eghívását is. Jól tu d 
ta, hogy m ennyi tartózkodás és a szeretet hiánya van mögötte, de Jézus 
soha nem  m ondott le eleve senkiről, m indenkinek m egadta a lehetősé
get, hogy m egértse Isten igazságának újszerű és m indenkire vonatkozó 
üzenetét. A m ikor azonban lá tja  a farizeus hidegségét és cselekvésre, v á l
tozásra való képtelenségét, annak sa já t szavaival m ondatja  ki ítéletét.

A farizeus gondolkodásm ódja és m agatartása m a sem ism eretlen. 
Lelki dolgok irán ti kíváncsiság (szinte azt m ondhatjuk, hogy d ivattá  le tt a 
,,lelkizés” !), az élet gyakorlatiassága m ellett az érzelm i és lelki igényes
ségre törekvés, am ely azonban m egreked bizonyos elm életeknél, felüle
tes hangulati elemeknél. F iatalok cinizm usával, felnőttek önzésével, egy
háztagok beszűkülő felelősségvállalásával látszólag egészen jól m egfér az 
ünnepi tem plom járás, egyházzenei alkalm akon, ünnepi rendezvényeken 
(körmenet, éjféli mise stb.) való részvétel. Pedig aki csak ennyit igényel 
Jézustól, az hasonló azokhoz, akik színházba, operába csak azért járnak , 
hogy m utassák m agukat, jelenlétükkel, toalettjeikkel. Jézussal nem lehet 
„büntetlenül” találkozni: m indig tö rtén ik  valam i! Vagy felhevül a  szív, 
m int a bűnös asszony esetében, vagy még hidegebb és m erevebb lesz, 
m ert ráébred arra, hogy am it Jézus adni ak a r és kíván tőle, az m ennyire
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más addigi elképzeléseinél. Mindez az asszony m egjelenésekor lesz nyil
vánvalóvá a farizeus házában. Ö nem  ak a r semmi mást, csak szolgálni 
Jézusnak, a m aga m ódján és eszközeivel. M ostanában egy új kísértés je
lentkezik lelkészeink és gyülekezeti tagjaink között: a diakóniai lelkűiét 
elsekélyesítésének, közhelyes használatának, „előregyártott elemként” 
való em legetésének kísértése. Az asszony bizonyára nem  m agyarázta meg 
a  ház vendégeinek, hogy ő most „szolgálatot” akar végezni: végezte sza
vak nélkül, am it a szíve és hite diktált. Nem kell m inden igehirdetésünk
ben em legetni a  „diakónia” és „szolgálat” szavakat, hanem  em lítve vagy 
nem  em lítve felébreszteni a hallgatókban azt a vágyat és azt a  hitbeli 
meggyőződést, hogy a K risztus-követésnek ez az egyetlen helyes módja 
és ehhez k i-k i m egtalálhatja  a szám ára alkalm as módot, területeket. Per
sze azt is hozzá kell tennünk, hogy aki ezeket a mélyen krisztusi fogal
m ak a t „sokallja”, az ta lán  egyszer sem  érte tte  meg igazán . . .

így lesz a v árt „teológiai társalgásból”, am ire a farizeus készült, meg- 
ragadóan gyakorlati beszélgetés. Az önm aga körül forgolódó, Jézus pró
féta i „képességeit” sértődötten felfedező farizeus m indinkább m agára ma
rad, szíve megkeményedik, vallásossága üres váz m arad. Jézus szavaiból 
(44—46. versek) az is kiderül, hogy ilyen gondolkodásm óddal még a leg
elem ibb cselekvésre sem képes az em ber. M árpedig cselekvés nélkül — 
különösen a mi korunkban — sem m it sem érnek a tetszetősnek látszó 
elvek.

2. A m ásik folyam at: lassan felbátorodó, hitében elmélyülő, békesség
gel továbbinduló vallásosság. Jézusnak nem a drága kenetre volt szüksé
ge, hanem  az asszony lelkületére. Példázatával Jézus nem hagy kétséget 
afelől, hogy az asszonyt ő is bűnösnek ta rtja , bűnösebbnek, m int a fa
rizeust. Az asszony tulajdonképpen belépésekor még azt sem tudhatta, 
hogy nem  dobják-e ki, Jézus egyáltalában elfogadja-e szolgálatát. A tör
ténet nagyrészében nem  is vele történnek a dolgok, ő csak példa Jézus 
szavaihoz. Csak az utolsó szavak lesznek az övéi, am ikor Jézus bűnbo
csánattal, h itének m egdicsérésével és békességgel elbocsátja. Azt azon
ban bizonyosnak ta rtha tjuk , hogy az asszony az egész beszélgetés alatt 
nagyon figyelt, és benne is sok változás m ent végbe. Kezdte az önfeledt 
szolgálattal és bevégezte megbátorodó, hinni tudó lélekkel.

Ezt a folyam atot Isten népe is sokszor átélte már. Ha a hitelvek tisz
tázásával, szigorú rögzítésével kezdődne a keresztyén em ber és egyház 
szolgálata, önnön tudatlanságunk  és a fennálló különbözőségek m ia tt ele
ve kudarcra lenne ítélve ez a kísérlet. Nem beszélve arról, hogy a tisztá
zott hitelvek önm agukban még nélkülözik m indazt a szeretetet és sodró 
erőt, am ely Jézust jellem ezte és M egváltónkká tette. Ha azonban úgy 
kezdjük keresztyén életünket, hogy az Ö szeretetében való reménység 
alap ján  elkezdünk szolgálatot végezni családunkban, ahol nem mindenki 
igenli ta lán  a mi szándékainkat, m unkahelyi közösségekben, ahol talán 
nem  kíváncsiak arra, hogy m iért is igyekszünk jól dolgozni, társadalom 
ban, ahol nem  hitünk, hanem  elvállalt és elvégzett felelős m unkánk alap
ján  kaphatunk  csak elism erést — akkor egyszercsak észrevesszük, hogy 
h itünk  is erősödik, a Szentírás lap ja it is jobban értjük  és növekszik lel
kűnkben az a meggyőződés, hogy Jézus K risztus ma is Űr, m a is meg
áld és vezet és teológiai felism eréseink azt igazolják, am it u tunk kezdetén 
m ég csak a szeretet szorongatása m ia tt tettünk.

Lelkészek és gyülekezeti tagok között ki ne ism erné azt az érzést, 
am ikor egy-egy jó lism ert bibliai szakasz egyszercsak új fényben kezd 
tündökölni és ráébredünk, hogy Isten az ő népét hogyan próbálta a he
lyes ú tra  vezetni. Az ő  keze ma sem le tt rövidebb, m a is azért ad ja  igé
jét, Szentlelkét, hogy m egtaláljuk  a K risztus-követés legjobb ú tja it és ne
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tartsunk „m éltóságon alu linak” sem m ilyen szolgálatot, am ellyel em berek
nek. közösségeknek segíthetünk, jó ügyeket előrem ozdíthatunk.

Ennek az asszonynak bizonyára egész további életét m eghatározta 
eZ a találkozás. A labástrom tartóban levő drága kenettel valószínűleg nem 
szolgált többé, de a Jézustól ta n u lt lelkülettel, a bűnbocsátó szeretet 
örömhírével és a legrászorulóbbakon való segítés készségével annál in 
kább. Keressük hát ezen a vasárnapon is, k i-ki a m aga gyülekezetében, 
hogy hol vannak ezek a legrászorulóbb em bertársak, hol vannak a fel
adatok, am elyeket gyakran szavak kísérete nélkül is végeznünk kell?!

Nyíltan és egyszerűen kell ezekről beszélnünk, hogy h itünk és va l
lásosságunk ne beszűkülő, zsákutcába vezető élettelen elvekből, hanem  
derűs, a szeretet bátorságával cselekvő tevékeny életté váljék.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP

Lk 16, 10—12

Hűséges sáfárok az élet szolgálatában

Lukács evangélium ának a 15. és 16. fejezeteit összefüggéseiben kell 
olvasni. A 15. fejezetben szereplő „Tékozló fiú” példázatában Jézus é rin 
ti m ár az anyagi javakhoz való viszonyt, am ikoris szól a fiú pazarló é let
módjáról. A 16. fejezetben a „Hamis gondnok” példázatával, m ajd  az azt 
követő igékkel tovább viszi az anyagi javakkal kapcsolatos m ondanivalót.

Az alapigében szereplő kifejezések ellen tétpárokat alkotnak: hű— 
becstelen; csekély—sok; ham is—m egbízható; idegen—mienk.

Az ellentétpárok szinte k íná lják  a legolcsóbb m egoldást az igehirde
tés elkészítéséhez, hogy tudniillik  az igazi és ham is kincs, az igazi és h a 
mis m agatartás közti különbségekről szóljunk. Vigyázzunk, m ert köny- 
nyen rácsúszhatunk egy közism erten veszélyes igehirdetési vonalra, ha 
az igazi kincs a m ennyei javakat, a ham is kincs meg a földi javakat je 
lenti. A valóság az, hogy Isten  kincseket ado tt az em bernek, s ezek között 
vannak m aradandók és vannak m ulandók. Jézus a hűséget hangsúlyozza 
az élet m inden területén. A kkor pedig m ondjuk ki: ez nem csak a „m eny- 
nyei dolgok” vonatkozásában, tehát a lelki élet terén, hanem  a „földi dol
gok” tekintetében is kötelező. Isten az életet egységes egésznek tekinti, 
ebből az következik, hogy a hűség az élet m inden terü letére nézve kö
telező.

1. A hűséges élet: szolgálat
P ál apostol a keresztyén életet a korinthusi levélben úgy határozza 

meg, hogy ez K risztusnak való szolgálat, hűséges sáfárkodás. Ez pedig a 
m indennapi életben, az együttélésben és a közös feladatok m egoldásában 
valósul meg. Sáfárok vagyunk, am i nem csak tisztséget jelent, hanem  m eg
bízatást olyan ügynek a szolgálatára, am i első renden az Isten  ügye, csak 
m ásodrenden a mienk. M ert Istennek tényleg ügye az, hogy se a földi ja 
vak, se a  m ennyei javak ne jussanak a gazdátlanság sorsára, hanem  azok
kal hűségesen gazdálkodjon az em ber. A m ikor Jézus hűséges életre és 
olyan szolgálatra h ív ja a m a keresztyénségét, am elynek van hitele es be
csülete a világban, abban akar m egerősíteni, hogy szolgálatunk részvétel
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Isten gondviselő m unkájában. Isten  egym ásra bízott bennünket, lelki és 
anyagi javaka t adott nem  egyeseknek — hanem  az em bernek, elszámolás
ra. Ha ennek tényleg a tuda tában  lennénk m indenkor, azaz hitben és en
gedelmességben szolgáló keresztyének volnánk, m inden em ber boldog le
hetne m ár itt  a  földön. Addig azonban ezt nem  m ondhatjuk el, amíg kis 
és nagy dolgokban, lelkiekben és anyagiakban hűtlenséget és érzéket
lenséget tanúsítunk. Az ige am ellett, hogy fe ltá rja  a hűséges élet érté
keit és e szolgálat halaszthatatlanságát, komoly önvizsgálatra is késztet 
Megkérdezi az egyház népét, hogy az Isten hívó szavát a m a keresztyéné 
m egértette-e a szívével is, vagy csak a füléig ju to tt a hívás. Ugyancsak 
arró l is m egkérdez m inket az ige, hogy az okos istentisztelet — a szere- 
tetben és felelősségben tevékeny h it — valóság-e vagy csak kegyes szó
lam.

Mit te ttünk  és teszünk egyházunkért, társadalm unkért, az emberisé
gért? Érzünk-e tényleges felelősséget azért az ifjúságért, aki a jövő mun- 
káló ja lesz? Mit te ttünk  és teszünk azért, hogy társadalm i rendünket ne 
kényszeredetten, ne felelőtlenül, hanem  öröm m el és jó szándékkal vál
la lja  m indenki? A kérdéseket term észetesen tovább lehet vinni hazai vo
natkozásban és v ilágtávlatban egyaránt. M ert ide tartozik a társadalom  
javainak megbecsülése, óvása és gyarapítása, világviszonylatban az Is
tentől kapott javak  igazságos elosztása. K örnyezetünk megvédése és min
den em ber szám ára olyan élet biztosítása, am i tényleg em berhez méltó 
életet jelent.

2. A  hűséges élet m egbecsült élet
Ez igaz földi és m ennyei vonatkozásban egyaránt. Az a társadalom, 

am ely a javak  igazságos elosztását vallja  és gyakorolja, am ely a „bőség 
kosarához” odaenged m indenkit, aki tesz is abba — megbecsüli a hűséges 
szolgálatot. Ennek jele az, hogy az élet m inden terü letén  nem csak elfo
gadják, hanem  egyenesen igénylik és m egjutalm azzák a keresztyén em
berek hűséges szolgálatát. Nem kevés azoknak a hivő keresztyéneknek a 
száma, ak ikre „sokat” bíztak, s akik életükkel, felelős gondolkodásukkal 
és gondoskodásukkal bizonyítják, hogy Istenre figyelve lehet hűséggel 
szolgálni. Mi, keresztyének, ezt a szolgálatot, életform át nem  is annyira a 
földi ju talom  vagy haszon rem ényében vállaljuk, hanem  m ert az örökké
való javak  — az evangélium  — m egajándékozottai vagyunk. Az evangé
lium  pedig örömhír. A nnak az örömhíre, hogy szeret az Isten. Annyira, 
hogy megad m indent ahhoz, hogy felkészüljünk az örök életre. Pontosan 
az örök élet fényéből nézve válik  földi életünk fontossá, felelősségünk 
éberré, egész h ité le tünk  pedig keresztyénkedés helyett az élet istentiszte
letévé. Az igazi és m ajd  időtálló ju ta lom  a hűségben élt földi életért, két
ségtelenül az üdvösség. Isten azonban addig se feledkezik meg hű szol
gáiról. Örömöt, békességet ad és m egelégedetté tesz.

3. A  hűséges élet, a jövőért fáradozó élet
Ma, am ikor egyházunkban oly nagy hangsúly esik a misszióra, a hű

séges életet drága küldetésnek kell tekintenünk. Sok em bertársunk  itthon 
és szerte a  világban még csak odáig ju to tt el, hogy a m ának él és m agá
nak él. H itünk és Isten  képm ására terem tettségünk a rra  indítanak, hogy 
m ásokért éljünk, em beri életeket boldoggá tegyünk, önzetlen , ta lán  nem 
is a mi életünkben beérő gyümölcsöt hozó szolgálatunk pedig tanítson 
és mozgósítson úgy gondolkodni, hogy nem csak m a van, hanem  holnap 
és holnapután  is. Ez akkor is igaz, ha k im ondjuk: életünk ideje Isten 
kezében van. Mi, keresztyének, naponta imádkozzuk a Jézustól tanult
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imádságban: Jö jjön  el a Te országod! Örömmel és őszintén akkor szól ez 
a kérés, ha nem csak várjuk  Isten országa eljövetelét, de annak értékeit, 
békéjét, életet melegítő és vidám ító szeretetét közre is adjuk.

Szalay Tamás

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

Lk 8, 16—18

Fehér K ároly alsósági lelkész kellő időben tö rtén t felkérés és távirati 
sürgetés ellenére sem küldte be a cikket.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Kol 2, 12—15

Krisztus győzelmének részesei

Alapigénk nem  tartozik  a  m agukat könnyen megadó textusok közé. 
Ha nem ta lá lju k  meg a gondolatm enet fonalát, könnyen belegabalyo
dunk a m ondanivaló útvesztőibe. Az egyes részletek akkor állnak össze 
értelmes egésszé, ha figyelünk az egész levél üzenetére. Kevés olyan b ib
liai irato t ism erünk, am elynek m inden egyes m ondata ennyire követke
zetesen egyetlen célt szolgálna.

a) M eddig ér el K risztus karja? Az a kérdés, am elyben Pál állást 
foglal a  kolosséi tévtanítókkal szemben, K risztus uralm ának hatókörét 
érinti. Igénk alkalm at ad arra, hogy egyszer lelkész és gyülekezet őszin
tén végiggondolja: tud-e számolni az élet m inden terü letén  Urával, Jézus 
K risztussal? Voltak ugyanis egyesek Kolosséban, akik tagadták, hogy 
Krisztus uralm a a lélek, a gyülekezet körén túlm enően is érvényesülne. 
Noha K risztuséi lettek, a világ m it sem változott, még m indig a  körül
mények hatalm ában  vannak, és ezért a  keresztyén em ber szabadsága 
csupán szűk té rre  korlátozódott. „Fejedelm ek és hatalm ak m arkában  va
gyunk” — mondták.

Nem írh a tju k  ezt az életszem léletet m indenestül egy idejétm últ m iti
kus világkép szám lájára. Igaz ugyan, hogy a régiek a világ jelenségei m ö
gé személyes szellemi hatalm akat képzeltek, és ez nem  illik bele a mi 
tudom ányosabb világképünkbe, de az így ábrázolt igazság elől mi sem 
térhetünk  ki. K i ne tapasztalná, hogy olyan adottságokkal és erőkkel kell 
számolnia, am elyek m eghatározzák életünket?! Viseljük a génjeinkbe ol
tott örökséget, élünk környezetünk hatásai alatt, elerőtlenedik a testünk, 
holott a lélek kész, még az időjárás is befolyásol bennünket, küszködünk 
betegséggel és nem  utolsó sorban az elm úlás hatalm ával. Nem a bűn 
kényszere tehát az egyetlen, am ely ellen küzdenünk kell. Ez m intha k i
esne az igehirdetésünk látóköréből. Nem csoda, ha akad olyan igehall
gató, aki azzal távozik el a szószék alól: Mind szép, am it mondotok, de 
az élet az más. Igen, h itünk darabokra törhet, szolgálatunk lehetetlenül
het a reánk nehezedő és elháríthatatlan kényszerek súlya alatt. Az írás 
reálisan tekint helyzetünkre, és lépten-nyom on felveszi a harcot a sors
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kínzó problém áival. A Kolosséi-levélen kívül elegendő Rm. 8-ra utal
nunk. ____

M ár az ókorban k ia lakultak  a sors szeszélyei elleni védekezés kü
lönféle reflexei. A nagy többség m egalkudott végzetével, legfeljebb kí
váncsian ku ta tta , hogy m it hoz szám ára a jövő. Az értelm iség a sztoikus 
és epikureus bölcseket követte, akik a rendíthete tlen  lelkületre, belső 
függetlenségre törekedtek. A pytagoreusok ú jjáéled t közössége aszketikus 
életm óddal próbálta  a lélek u ralm át megszerezni a  test felett. Alighanem 
a kolosséi tévtanítók  is ez utóbbiak befolyása a la tt álltak. P ál ezekkel a 
próbálkozásokkal szemben a közös keresztyén meggyőződésre hivatkozik 
(1, 15—20), és azt vallja, hogy K risztus Úr m inden hatalom és erő felett. 
Tehát szám íthatunk Reá az élet m inden területén. Nem a körülményeink, 
hanem  az ő hatalm ában  vagyunk. A levél megőriz m inket m inden ra
jongástól. A keresztyén em ber sem lesz m indenre képes. Hiszen hatalom 
alá vetett m ivoltunk Isten terem tő akaratában  gyökerezik (1, 15—17). Kü
lönben kaotikus állapotok lennének ú rrá  a világon. De K risztus nem en
gedi, hogy az erők és hatalm ak hitünk, szeretetünk és reménységünk 
előtt e lhárítha ta tlan  akadályokká váljanak.

Észre kell vennünk, hogy P ál nem  intézi el a kérdést az eszkhatoló- 
giával. Nem azt m ondja, hogy ebben a világban tű rnünk  kell a hatalm ak 
önkényét, és ez alól m ajd  csak „odaát” lélegezhetünk fel. T udja jól, ha 
nem  szám ítha tunk Krisztusra, oda sem ju tu n k  el. M ert addig még ebben 
a világban meg kell harcolnunk a h it és szeretet harcá t ezért a világért. 
Ezért, ha nem  is vész el P ál szeme elől az eszkhatologikus lá tóhatár, a 
hangsúlyt mégis K risztus e világban gyakorolt hata lm ára  helyezi. Ebből 
a nézőpontból v ilág ítja  meg a  keresztségnek és K risztus kereszthalálának 
jelentőségét.

b) M ilyen m élyre hatol a keresztségben végbem ent változás? Á ltalá
nos tapasztalat, hogy a mai keresztyén nem  sokat tud  kezdeni keresztsé- 
gével. Legfeljebb keresztyén m ivolta form ális feltételnek tekinti, nem 
pedig hite és élete alapjának. Nem tud ja  felfogni, hogy mi lényeges tör
ténhete tt vele a keresztségben, hiszen semmi kézzelfogható változást nem 
észlel m agában a keresztség előtti állapotához képest. Ha az Újszövet
ség a keresztséget mégis döntő esem énynek tekinti, ennek okát nem  ab
ban kell keresnünk, hogy az első időkben a keresztségben többnyire a 
változás horderejé t tudatosan átélő felnőttek részesültek. A  keresztségben  
az Újszövetség látása szerint a döntő változás nem  bennünk m egy végbe, 
hanem  Isten  ítéletében. A keresztség á lta l kapcsol össze bennünket K risz
tussal, m indenekelőtt halálával és feltám adásával. A m it K risztus te tt é r
cünk, a  keresztségben válik  személyhez szólóvá. Ha m agunkra tekintünk, 
nincs semmi, am it a változás kétségbevonhatatlan bizonyítékának m inő
síthetnénk. H a viszont K risztusra tekintünk, bizonyosak lehetünk afelől, 
hogy átm entünk  a halálból az életbe. A keresztség nem  más, m in t örökre 
szóló felhatalm azás erre  az önértékelésre.

De m ilyen változást je len t a keresztség annak  az em bernek, ak it sor
sa vasm arokkal szorongat? P ál alapigénkben e rre  a kérdésre keresi a 
választ. M ondanivalója akkor lesz plasztikussá, ha összevetjük a kereszt- 
ségről Rm. 6, 1—11-ben m ondott szavaival. Első p illana tra  úgy tűnik, 
hogy a két szakasz gondolatm enete hajszálnyira megegyezik egymással. 
De ha alaposabban a m élyükre nézünk, rájövünk, hogy a hangsúly m ind
két esetben m ásra esik. Míg Rm. 6, 1—11-ben a  keresztség óem berünk 
halá lá t és az új élet m egszületését re jti m agában, Kol. 2, 12—13-ban a ha
lál eljegyzettjei tám adnak  fel örök életre. A m ár halo ttak  lesznek az 
enyészeté — beoltva K risztus sorsába —, hogy életre keljen az az em -
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f,er, akin már többé nem  fog a halál. T ehát P ál a sorsukba oly könnyen 
beletörődő keresztyéneket a keresztségükre em lékezteti, m ert életüknek 
ebben a fordu la tában  vette őket ki Isten  a  legnagyobb te rhe t jelentő h a 
talmasság, az elm úlás hatálya alól. Igaz, ez a rom olhatatlanság még re jt
ve van, mégis a K risztust feltám asztó Isten hata lm ára  tekintő hit szá
mára m ár most valóság. Ha Örkény István szavaival élve úgy is érez
zük, hogy „a halál nem  v itap artn e r”, Isten szám ára nem  je len thet le
küzdhetetlen akadályt.

c) Mi köze van a keresztnek sorsunk titkaihoz?  Mindaz, am it eddig 
mondtunk, üres gondolati já ték  m aradna, h a  P ál nyom án nem egészíte
nénk ki egy lényeges szem ponttal. A m úlandóság rabságából tö rtén t sza
badulásunk feltám adásunk a keresztségben K risztussal — a bűnbo
csánat alapján vá lt lehetségessé. M ert a  bűn és m úlandóság között szo
ros összefüggés van. P ál ebben az esetben nem  a bűn és sors között levő 
közvetlen összefüggésre gondol. Valóban bűneink tragikusan beleá rtha t
ják m agukat sorsunk alakulásába. Most azonban a bűnnek és Istennel 
való kapcsolatunkat m egrontó ha tásá ra  kerü l a hangsúly. Azért vagyunk 
kiszolgáltatva az em ber felett uralkodó erőknek, m ert elengedtük annak 
a kezét, aki ezeknek az erőknek is ura. De ha Isten  velünk — m ert a 
bűnbocsánatban helyreállt vele a békesség —, akkor kicsoda ellenünk — 
kiáltja boldog öröm m el P ál Rm. 8, 31-ben.

Így kerülnek az em beri lé t gyötrő kérdései egészen új m egvilágítás
ba. Az em ber hajlam os volt m inden nyom orúság fo rrásá t a m atériában 
keresni. Ezért törekedett arra, hogy valam iképp lerázza m agáról az 
anyagi lé t bilincseit. Ehelyett a k ilá tásta lan  próbálkozás helyett az ige 
Istenhez hív. Ha az övéi vagyunk, nem  vagyunk többé kiszolgáltatva a 
sors erői kénye-kedvének.

De hogyan vetheti m agát a bűnös em ber annak karjaiba, aki ellen 
vétkezett? Pál, összhangban a  közös keresztyén meggyőződéssel, a ke
resztre m utat, ahol K risztus eleget te tt bűneinkért. De úgy form álja b i
zonyságtételét, hogy ú jra  csak a szóban forgó kérdésre adjon feleletet. 
Azon az adóslevélen ugyanis, am elyet m integy bírósági tárgyaláson a ke
resztre szegezve átszúrtak, tehá t érvénytelenítettek, nem  a bűneink adós
sága állt, hanem  elkötelezésünk a hatalm ak irán ti engedelmességre. Jé 
zus kereszthalála tehá t felold az alól az alávetettség alól is, am elyre bű
neink m ia tt íté lt Isten. így tesz a bűnbocsánat szabaddá Isten  te rem te tt 
világában.

d) M iféle győzelem ben részesít m inke t Krisztus?  Talán játszi köny- 
nyedséggel lebegünk m inden nehézség fele tt?  Nem egy keresztyénben él 
az az igény, hogy Isten kivételes sorsot biztosítson szám ára, s ha ezt nem 
kapja meg, m egbotránkozik U rában. Jézus e lu tasítja  az ebben az igény
ben jelentkező kísértést, am ikor nem  veti alá m agát a tem plom  p árk á
nyáról a rra  számítva, hogy Istennek hata lm a legyőzheti a nehézségi erőt 
is. Igénk is k ijózan ítja azokat, akik az előbb m ondottakból esetleg ham is 
következtetésekhez ju to ttak  volna. M ert figyeljük meg: P ál éppen ott, a 
kereszten v illan tja  fel K risztus győzelmét a  hatalm ak felett, ahol pedig 
ezek hatalm ak látszottak győzedelmeskedni. Igen, a fá ra  felszegezhették, 
de szeretetében m egrendíteni, az é rtünk  vállalt küldetés betöltésében 
megakadályozni nem  tudták. Ezért azután  kénytelenek diadalm enetében 
megszégyenülten a győztes hadvezér u tán  kullogni, elvesztve feltétlen 
hatalm ukat felettünk.

Az ilyen term észetű győzelemben részesít m inket is Krisztus. Nem 
kímél meg m inket sem a fáradtságtól, a szenvedéstől, a bűn szívós e re jé 
től, a hiábavaló próbálkozásoktól, az elkopástól, az elm úlástól. De bizo
nyosak lehetünk afelől, hogy a szolgálatra adott élet eredm ényességét
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m indez meg nem  gátolhatja. A gabonaszem titka  ez. Ha meghal, száz 
annyi terem. Félelm etes erők szorításában is öröm m el vallhatjuk  Pállal 
együtt: „Míg a halál bennünk végzi m unkáját, az élet tibennetek” (2Kor 
4, 12)

Dr. C serháti Sándor
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Egyháztörténeti évfordulók

350 ÉVES AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS 
ELSŐ MAGYARNYELVŰ KIADÁSA

P ápán  1628-ban je len t meg a „M agyar H arm ónia”, Sam arjai Máté 
János reform átus szuperintendens műve, m elyet az Ágostai H itvallás 
első m agyarnyelvű k iadásaként ta rtu n k  számon.

E gyházunk névadó h itva llása addig is fontos szerepet já tszo tt a  m a
gyarországi evangélikusság életében. Hiszen pl. a  XVI. század neves fel
vidéki hitvallásai (Otvárosi 1549, H étvárosi 1559 és a  24 szepesi városi 
1569) m ind az Ágostoni H itvallás alap ján  készültek. Mégsem tudunk  a r 
ról, hogy m agyar nyelvre fordíto tták  volna. Valószínűleg az eredeti latin 
szövegében olvasták az iskolázottabb magyarok. Mások viszont ném et 
nyelven ju to ttak  hozzá.

A XVII. század elejéről van ugyan ada tunk  arról, hogy m agyarra 
fordíto tták . Pálházi Göncz Miklós dunáninneni evangélikus püspök nevé
hez fűződik ez a  kísérlet 1615-ből. De a fordítás csak kéziratban m aradt, 
sem akkor, sem később nem  nyom tatták  ki.

Végül is reform átus em ber fáradozása nyom án je lenhete tt meg elő
ször nyom tatásban m agyar nyelven az Ágostai H itvallás. A sam arja i ref. 
egyházkerület püspöke: Sam arjai M. János (1585—1652 halászi lelkész 
vállalkozása ironikus célzatú volt. Szerette volna az akkor egyre élesedő 
felekezeti v itá t lezárni, vagy legalábbis elcsendesíteni, s így h itva llásun
kat a Helvét H itvallás szövegével vetette össze cikkelyről cikkelyre, ki
m utatva a kettő  azonosságát. Ezt a szándékát m ár m űvének címe is m u
tatja: „M agyar Harm ónia. Az Az, A ugustana És Az H elvetica Confessio 
Articvlvssinac Eggyező Értelm e.” M ajd célját így fejti k i: „hogy az A r- 
ticulusokban Fundam entum os ellenközés nem  lévén: az két Confessiót 
követő A tyaiak is az szeretet á lta l eggyessek legyenec!”

Szándéka azonban nem  valósult meg, s ennek éppen S am arjai — 
ugyan őszinteségből fakadó, de — félreé rte tt megjegyzése volt az oka. 
Előszavában ugyanis azt jelzi, hogy „az másodszor ki n ’om tatta to t A u
gustana Confessiót fordíto ttam  M agyarrá, az melly m egjobbéttatott és az 
elsőnél igazabnac m ondatic”. K ortársai ebből a rra  következtettek, hogy 
bizonyára a V ariata szövegét használta. Ez pedig lu theránus szemekben 
vörös posztó volt. Válaszolt is rá  ham arosan Lettenyei István csepregi 
esperes (1590—1653) ugyancsak lefordítván az Ágostai H itvallást 1633-ban. 
Fordítása azonban nem  teljes, m ert az utolsó hét cikkelyt elhagyta.

Mi, evangélikusok, hálásan adózunk S am arjai M. János emlékének, 
hiszen a m egbékélést és egyetértést ak a rta  szolgálni az Ágostai H itvallás 
magyar fordításával. M iképpen az Ágostai H itvallás sem szakadást akart 
előidézni, am int az előszavából k itűnik: „őrizzük meg ezután az egyet
len, tiszta és igaz vallást, s am iképpen egy K risztus u ralm a a la tt va
gyunk és küzdünk, ugyanúgy egy keresztyén egyházban is élhessünk, 
egységben és egyetértésben’.’

Bencze Im re


