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Egyházunk útján

Nyitott szívvel
(Dékáni jelentés a Teológiai Akadémia 1977—78. tanévéről)

„Olyan világban élünk, amelyben hosszú évtizedek óta fáradoznak a 
béke fenntartásán, küzdenek a leszerelésért és az emberek jobb és szebb 
életéért. Helsinki, Belgrád, Bécs Genf és New-York nevének említése azt 
is eszünkbe juttatja, hogyan vesznek részt ebben a világméretű fárado
zásban hívők és nem hívők, különböző fajú és világnézetű emberek 
egymással összefogva. És itt. . .  arra kell gondolnunk, hogy ebben a szol
gálatban csak a világ felé nyitott, őszinte, az igazságot kereső egyház tud 
részt venni.

Ha a teológia Isten iskolája, akkor itt is olyan lelkészeket kell ne
velnünk, akik ezt az emberiség felé nyitott egyházat tudják képviselni, 
akik tudnak erős hittel új úton járni, akik komolyan veszik az embert 
szerető Istent, és azt a hivatást, amelyre készülnek.”

A nyitottságnak ezzel a programmjával kezdtük tanévünket. Ezt a 
programmot nem magunk találtuk ki, hanem attól a Jézustól tanultuk, 
aki Úr voltában teljes hatalmát az emberek szolgálatára fordítja, és 
akinek szíve ezért mindig nyitva van az emberek és az egész világ felé. 
Erre igyekeztünk mi is a magunk példaadásával és oktató-nevelő mun
kánkkal. Tanévzáró ünnepi ülésünkön jelentésemben arról szeretnék né
hány gondolatban számot adni, hogy ez a nyitottság nem passzivitás, ha
nem cselekvő élet, szolgálat volt.

1. Nyitottan az emberiség, és a világ nagy problémái felé, szolgálva a 
béke ügyét.

Akadémaiai munkánkban, mint mindig, ebben a tanévben is figye
lembe vettük azokat a nagy összefüggéseket, amelyek az egyház szolgá
latát meghatározzák ebben a világban. Itt mindig nagy segítséget jelen
tenek azok a magasszintű tájékoztató előadások, amelyeket a Hazafias 
Népfront Nagybudapesti Bizottsága által rendezett papi békegyűléseken 
hallunk. Ebben a tanévben két alkalommal (november 22-én és május 
16-án) vettünk részt békegyűlésen hallgatóinkkal együtt.

A tanári kar tagjainak alkalmuk volt résztvenni a KBK titkársága 
Budapesten tartott tanácskozásának egy nyilvános ülésén, ahol tájékoz
tató előadás hangzott el az európai béke és biztonság problémáit tár
gyaló belgrádi konferenciáról (január 9-én).

Itt kell megemlékeznem arról, hogy Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök 
úr az elmúlt évben is rendszeresen tájékoztatott bennünket a Béke-Vi- 
lágtanács munkájáról, amelynek szolgálatában ő maga mint a Világta
nács tagja vesz részt.

Ebben a tanévben is meglátogatta Akadémiánkat a KBK egy japán 
csoportja, amelynek tagjaival beszélgetést folytattunk ennek a csoportnak 
a Távolkeleten folytatott munkájáról.
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Ez a néhány vázlatos adat is érezteti, milyen segítséget kapunk 
ahhoz, hogy mindenkor szem előtt tudjuk tartani azokat a világméretű 
összefüggéseket, amelyek ismeretére szükség van ahhoz, hogy szolgála
tunkat jól végezhessük. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy az Akadé
mia tanárai és óraadói számos olyan hazai és külföldi konferencia mun
kájában vettek részt, amely az emberiség, a világ nagy problémáival 
foglalkozott az elmúlt évben, talán mondhatjuk, hogy e tekintetben sok 
mindent megtettünk a nyitottság programmjának megvalósításához.

2. Nyitottan szocializmust építő társadalmunk felé, szolgálva hazánkat.
Az elmúlt tanév kiemelkedő eseménye volt, hogy Miklós Imre állam

titkárt, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét köszönthettük Akadémi
ánkon. Kitüntető látogatása, a vele folytatott meleghangú, őszinte beszél
getés, a tőle kapott tájékoztatás arról tanúskodott, hogy kormányunk és 
államunk felelős vezetői megbecsüléssel tekintenek egyházunk szolgála
tára. Ezúton is köszönetét mondunk az Elnök Űrnak és munkatársainak, 
Straub István elnökhelyettes úrnak, Dr. Pozsonyi László és Madai And
rás főosztályvezető úrnak, valamint Lóránt Vilmos tanácsos úrnak, akik 
több alkalommal résztvettek ünnepélyeinken és tanácskozásainkon, — 
mindazért, amit egyházunk és államunk jó viszonyának kimunkálásában 
és továbbfejlesztésében tettek. Az új épületben eltöltött negyedik tanév 
végén köszönettel emlékezünk arra is, hogy ebben a mi társadalmunk
ban vált lehetővé az, hogy jobb, kulturáltabb körülmények között készít
hetjük fel szolgálatukra egyházunk jövendő lelkészeit.

Az elmúlt tanévben is tovább tartottuk, fejlesztettük jó kapcsolata
inkat a Budapest XIV. kerületi Tanáccsal és a Hazafias Népfront itteni 
bizottságával. Ismét résztvettünk a kerület faültetési akciójában, a helyi 
tájékoztató újság terjesztésében. Dr. Selmeczi János otthonigazgató úrral 
résztvettünk a HNF XIV. kerületi Bizottságának újévi fogadásán, ahol 
őszinte baráti beszélgetést folytattunk Szávó Béla úrral, a Kerületi Ta
nács VB elnökével, aki szívesen vállalta, hogy alkalmas időben eljön 
Akadémiánknak egy fórum-alkalmára, hogy az ifjúsággal beszélgessen 
kerületünk problémáiról és jövőjéről. Ezúton mondok köszönetét a HNF 
helyi vezetőinek, akik mindig szívesen vesznek részt ünnepi alkalmain
kon, és készségesen adnak lehetőséget hallgatóink számára tartandó tá
jékoztató előadásokra is. *'

Ebben a tanévben is megemlékeztünk történelmi évfordulóinkról, 
nemzeti ünnepeinkről: november 7-ről, március 15-ről, március 21-ről és 
április 4-ről, fórum alkalmainkon, amelyeken a hallgatók maguk állítot
ták össze és adták elő nívós programmjukat.

Tudjuk, hogy ezen a téren még előbbre kell lépnünk, de valamit itt 
is sikerült már megvalósítanunk programmunkból ebben a tanévben.
3. Nyitottan a testvéregyházak felé, keresve a még jobb testvéri 
kapcsolatokat.

A személyes jó kapcsolatokon kívül sok alkalmunk volt találkozni 
a testvéregyházak Akadémiáival és vezetőivel az elmúlt tanévben is. 
Évről-évre résztveszünk a budapesti és a debreceni Református Teoló
giai Akadémia, a Római Katolikus Hittudományi Akadémia, a Szabad- 
egyházak Tanácsának Lelkészképző Főiskolája, a Baptista Teológiai ̂ Sze
minárium ünnepélyein, és ezeknek a testvérakadémiáknak képviselőit is 
minden alkalommal itt üdvözölhetjük a mi ünnepélyeinken.

Az elmúlt évben is részt vettünk a budapesti protestáns g y ü le k e z e te k  
közös reformációi ünnepélyén, ez alkalommal a Szilágyi Dezső téri re-
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fo rm á tu s  templomban, ahol Dr. Káldy Zoltán, egyházunk püspök-elnöke 
az ünnepi beszédet, az igehirdetés szolgálatát pedig Dr. Kürti László 
Tiszakerületi református püspök látta el.

Fontos alkalom volt a november 29-i fórum, amelyen Palotay Sán
dor, a SZÉT elnöke tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást „A Magyar- 
országi Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak konfesszionális hűsége 
és ökumenikus elkötelezettsége” címmel. Jó alkalom volt ez arra, hogy 
alaposabban megismerhessük azokat az egyházakat, amelyek a Szabad- 
egyházak Tanácsához tartoznak, és arra, hogy az előadás után a tanári 
kar tagjai személyes testvéri beszélgetést folytassanak a tagegyházak 
megjelent vezetőivel. Ennek a testvéri kapcsolatnak további elmélyítését 
jelentette az, hogy június 1-i ünnepi ülésünkön Akadémiánk tiszteletbeli 
doktorává avathattuk Palotay elnök urat, akit erről a helyről is testvéri 
szeretettel köszöntünk, és Isten áldását kérjük életére, szolgálatára, hogy 
a köztünk levő jó kapcsolatot egyházaink, hazánk és társadalmunk javát 
szolgálja a jövőben is.

Az ismét csak vázlatosan említett egy két kiemelkedő esemény legyen 
bizonysága annak, hogy a nyitottság programmját ezen a téren is igye
keztünk megvalósítani.

4. Nyitottan a világ evangélikussága felé, előbbre haladva a megkezdett 
úton.

Itt is csak vázlatosan, szinte csak á tények felsorolásával tudom ér
zékeltetni, hogyan kapcsolódtunk az elmúlt évben is a világ evangélikus- 
ságához.

Októberben meglátogatta akadémiánkat az Eisenachi Prediger Semi- 
nar hallgatóinak egy csoportja, fórumon találkozott a hallgatókkal, be
szélgetést folytatott a tanárokkal.

Igen jelentős esemény volt Paavo Kortekangas finn püspök látogatá
sa Akadémiánkon. Hallgatóink nagy figyelemmel hallgatták a Finn 
Evangélikus Egyház nevelési programmjárói tartott előadást, a tanárok
kal folytatott beszélgetésben pedig tovább mélyült és gazdagodott, sőt 
ú j irányt vett egyházaink hagyományos testvéri kapcsolata.

A hazánkban járt Osztrák Evangélikus Egyházi delegáció, Gerald 
Eidenberger egyházkancellár és Dr. Leopold Temmel linzi szuperinten
dens is látogatást tett Akadémiánkon.

Vendégünk volt Ottó Immonen finn lelkész, a LVSZ ösztöndíj 
ügyeinek referense, résztvett az Ösztöndíjtanács ez alkalomra összehívott 
ülésén, majd beszélgetést folytatott hallgatóinkkal is egy fórum-alkal
mon.

Meglátogatott bennünket most a tanév végén Ulrich Becker hanno
veri professzor, az EVT Nevelésügyi Bizottságának vezetője.

Évről évre ismétlődő szolgálatunk az, hogy 8—10 hallgatónk nyári 
szünidőben egy hónapos diakóniai gyakorlaton vesz részt az NDK-ban, 
az ottani lutheránus egyházak különböző szeretetintézményeiben. Ez a 
személyes kapcsolatokon túl aktív részvételt is jelent ezenek az egyhá
zaknak az életében.

Ebben az összefüggésben kell megemlékeznünk legalább néhány 
mondatban június 1-i akadémiai ünnepi ülésünkről, amelyen tiszteletbeli 
doktorrá avattuk Erkki Kariot, a Kotimaa c. finn egyházi lap főszerkesz
tőjét, Dr. Ján Michalko professzort, a Szlovákiai Evangélikus Egy
ház egyetemes püspökét, és Szedressy Pált, a Romániai Zsinatpresbi
teri Evangélikus Egyház püspökét. Ünnepélyünkön jelen volt Dr. Paul 
Hansen, a LVSZ Egyházi Együttműködési Bizottságának Európa-titkára
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is. Ez az alkalom így nemcsak a hazai testvéregyházakkal való kapcso
lat elmélyülése volt, amint azt előzőleg már említettem, hanem a világ 
evangélikus egyházar-felé való nyitottságunkról is tanúskodott.

Két külföldi ösztöndíjasunk is volt ebben a tanévben. Mikko Lahti, 
finn evangélikus lelkész, aki 1977 őszétől a tanév végéig tartózkodott 
nálunk, és Cristoph Victor evangélikus lelkész NDK-ból, aki csak két 
hónapot töltött részben Akadémiánkon, részben különböző gyülekezete
inkben.

A felsorolt személyes találkozásokon kívül az evangélikus egyházak
kal való kapcsolatainkat gazdagította a LVSZ 1977 nyarán a tanzániai 
Dar-esz-szalaam-ban tartott naggyűlése anyagának további tanulmányo
zása is.

5. Nyitottan a közegyház felé, segítve egyházunk szolgálatát.
Akadémiánk a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadé

miája, és nem független intézmény. Mi nem az egyház szolgálatától 
független, önmagáért való teológiai kutatásokat és tanulmányokat foly
tatunk, hanem egyházunk jövendő lelkészeit készítjük fel a szolgálatra. 
Előadásainkkal és a magunk példájával az egész tanévben arra neveltük 
hallgatóinkat, hogy a közegyház összefüggésében gondolkozzanak.

Hosszú lenne részleteiben és név szerint felsorolni most az Akadé
mia tanárainak, óraadóinak és hallgatóinak az elmúlt tanévben végzett 
közegyházi szolgálatát. így csak fő vonalaiban mutatok rá ezekre a szol
gálatokra.

Számtalan országos, kerületi, gyülekezeti presbitériumnak és bizott
ságnak vagyunk tagjai, részt veszünk a Lelkészi Munkaközösségek ta
nulmányi munkájában, az egyházi sajtó szolgálatában. Örömmel tudatom, 
hogy ettől a tanévtől kedve hallgatóink közül is néhányan jól bekapcso
lódtak az egyházi sajtó munkájába.

Közegyházi szolgálat az is, hogy részt vettünk egyházunk képvisele
tében nemzetközi szervek (EVT, LVSZ, KBK, EEK stb) bizottságinak 
munkájában, világgyűléseken és szakmai konferenciákon, kongresszuso
kon; ezenkívül az is, hogy Dr. Nagy Gyula kartársunk, aki jelenleg éppen 
itthon tartózkodik, az EEK Tanulmányi Osztályának igazgatójaként 
Genfben végez jelentős szolgálatot.

Itt kell megemlítenem azt is, hogy október 4—5-én Akadémiánkon 
tartotta ülését az Országos Esperesi Értekezlet s ezen valamennyi tanár 
is részt vett.

Ha időben és energiában nagy igénybevételt jelentenek is ezek a 
közegyházi szolgálatok, tapasztaljuk, hogy tanári munkánkat igen nagy 
mértékben gazdagítja, hogy aktív részesei vagyunk egyházunk életének, 
és ez biztosítja azt, hogy hallgatóinkat valóban az egyházi szolgálatra 
neveljük.

6. Nyitottan a gyülekezetek felé, gazdagítva és gazdagodva a szolgálatban.
Azzal kezdem, hogy tavasszal, április 6-án, konzultációt tartottunk 

azokkal a lelkészekkel, akiknek a gyülekezetéből jelenleg hallgatók van
nak az Akadémián. Erről a nagyjelentőségű kezdeményezésről egyházi 
sajtónk is beszámolt. Év végi beszámolóm összefüggésében most azt sze
retném hangsúlyozni, hogy ez a konzultáció személyesebbé tette az Aka
démia munkájának kapcsolatát a gyülekezetekkel és az ott folyó lelké
szi szolgálattal.

Ebben az évbén is kiküldtük tíz ötödéves hallgatónkat, háromhetes 
ún. „hospitálásira a budapesti gyülekezetekbe, hogy ott a-lelkészek mel

580



lett bepillantást nyerjenek a gyülekezetek életébe és a gyakorlati leiké
ü l szolgálat kérdéseit közvetlenül megismerjék. Most köszönetét mon
dok azoknak a budapesti lelkészeknek, akik ebben segítségünkre voltak, 
és akikkel mind a hospitálást megelőzően, mind utólag kiértékelve, sze
mélyesen is beszélgethettünk végzős hallgatóinkról.

A gyülekezetekkel való kapcsolataink különösen is a szupplikációs és 
teológus-napi szolgálatok során mélyülnek el. Hadd idézzem itt Otthon
igazgatónk jelentését: „Szeptember 1-től június 4-ig 172 gyülekezetben 
volt szupplikáció, és 38 anyagyülekezetet értünk el teológusnapi szolgá- 
lal. Ha ehhez hozzáadjuk a nyári szünidőre előkészített szOpplikációk 
számát (20), akkor egy év alatt 230 gyülekezetei értünk el ilyen szolgá
lattal. Az adományok összege szeptember 1-től június 4-ig terjedő időre 
703.152,-Ft volt, 131.612,-Ft-tal több, mint a megelőző tanévben. Január 
1-től június 4-ig (tehát egy fél év alatt) 434.605,-Ft adomány folyt be, 
119.695,-Ft-tal több, mint az előző év megfelelő időszakában.” Az igaz
gatói jelentés itt két fontos dologról tanúskodik. Egyrészt arról, hogy 
gyülékezeteink érzik az anyagi felelősséget a lelkésznevelés szolgálata 
iránt; másrészt pedig, és ez még nagyobb dolog, ebben az egyre növekvő 
áldozatkészségben megmutatkozik az adakozók szeretete, amellyel a jö
vendő lelkészeket és szolgálatukat fogadják. Ezen a téren külön köszö
netét kell mondanunk gyülekezeteinknek és Dr. Selmeczi János igazga
tónak, akinek oroszlánrésze van ezen szolgálatok megszervezésében és 
irányításában.

Arról is hadd essék egy rövid szó, hogy hallgatóink egyházunknak 
szinte valamennyi szeretetintézményében végeztek diakóniai gyakorlatot. 
Ez tanulmányi rendünkbe tartozik, és sokszor látjuk, hogy a betegek, 
öregek között végzett szolgálat milyen mély nyomot hagy bennük.

Végül még valamit meg kell itt említenem: az elmúlt évben megnőtt 
látogatóink száma. Most már nemcsak a szülők, vagy egyes gyülekezeti 
tagok jönnek el megnézni a Teológiai Akadémiát, hanem egy-egy gyü
lekezetből csoportosan, a lelkész vezetésével, igen gyakran kis konfir
mandus csoportok jönnek, hogy megtekintsék azt az iskolát, ahol a lel- 
készi szolgálatra készítik fel a fiatalokat. Ez bizonyára válasz arra, hogy 
mi nyitott szívvel fordulunk a gyülekezetek felé.

7. Nyitottan a diakóniai teológia Isié, elmélyülve a tanulmányi 
munkában.

Ebben az évben is előbbre haladtunk a diakóniai teológia művelése 
terén. Az előadásokban, szemináriumi munkában, szigorlati dolgozatok
ban egyre gazdagabban tárul fel előttünk annak az Istennek az ismerete, 
aki hatalmát, erejét, gazdagságát az emberek szolgálatára fordítja.

Igyekeztünk tovább emelni az előadások színvonalát és a követelmé
nyeket is. Folytattuk a jegyzetek készítését is. Ebben az évben kézbe 
tudtunk adni két új jegyzetet (Ószövetségi alapismeretek II és Teológiai 
alapismeretek), remélhetőleg a következő tanév kezdetére újabbak sok
szorosításába foghatunk.

Űj kezdeményezés volt ebben a tanévben az önkéntes Luther-szemi- 
nárium, amelyet Dr. Fabiny Tibor vezetett. Abból a meggyőződésből in
dultunk ki, hogy éppen a mi számunkra sokat jelenthet Luther műveinek 
tanulmányozása, Luthernak sok mai mondanivalója van, és az így szer
zett ismeretek tovább gazdagítják majd teológiai felismeréseinket. Az ön
kéntes résztvevők szép száma, az élénk beszélgetések és viták azt tanú
sították, hogy jó kezdeményezés volt ez a szeminárium. A kezdeti év ta
pasztalataiból fogjuk folytatni ezt a munkát is.
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Ebbe az irányba tartozott az a próbálkozásunk, hogy óraadóink 
Dr. Nagy István esperes, Baranyai Tamás és Solymár Péter lelkészek, ez 
évben a lelkipásztorkodásnak, ill. egy-egy bibliai könyvnek a gyüleke
zeti szolgálat szempontjából való vizsgálatai kérdéseivel foglalkoztak

Arra igyekeztünk, hogy hallgatóinkban egyre jobban felkeltsük a 
teológia iránti szeretetet és érdeklődést, hogy rájöjjenek: nem elvont, 
önmagáért való teológizálást akarunk művelni, hanem olyan magas szín
vonalú tanulmányozásra akarunk nevelni, ami előbbreviszi egyházunk 
szolgálatát.

8. Nyitottan egymás felé, segítve egymást a szolgálatban és a felkészü
lésben.

Örömmel emlékezünk meg ezen a helyen is arról, hogy június 1-i 
akadémiai ünnepi ülésünkön tiszteletbeli doktorrá avattuk Dr. Prőhle 
Károly professzor urat, a Magyarországi Egyházak ökumenikus Taná
csának főtitkárát, aki több évtizedes kiemelkedő teológiai tudományos 
munkásságával, hazai és nemzetközi szolgálatával vitte előbbre egyhá
zunk szolgálatát. Testvéri szívvel, őszinte szeretettel köszöntjük őt most 
is. Isten áldását kérjük életére és további munkásságára.

Azzal a szándékkal végeztük tanári szolgálatunkat, hogy akikre a 
jövőben gyülekezeteket, egyes embereket bíznak, maguk is megtapasz
talják magukon, mit jelent a lelkipásztori szolgálat. Arra igyekeztünk, 
hogy a tanulásnak, az ebből adódó problémáknak a megbeszélésén kívül 
hallgatóink egyéni kérdéseivel is foglalkozzunk. Folytattuk azt a gyakor
latot, hogy egy-egy évfolyamot egy-egy tanár gondjaira bíztunk. Ennek 
a tanári lelkipásztori szolgálatnak alaposabb kiértékelése még hátra van. 
Annyi bizonyos, hogy sok jó tapasztalatot is szereztünk ezen a téren.

Különösebb fegyelmi ügyünk nem volt ebben az évben. Ügy tűnik, 
mintha lassan kialakulóban lenne egy egymást segítő közösség. Ebben 
nagy segítséget jelent a tanárok egyetértő, egymást segítő munkája is.

Mindnyájunk hitben való erősödését és elmélyülését szolgálta az, 
hogy a féléveket ezidén is csendesnappal kezdtük. Naponta reggel és 
délben tartottunk áhítatokat a hallgatók szolgálatával, de félévenként 
egyszer minden tanár is szolgált igehirdetéssel ezeken az áhítatokon. A 
félév utolsó otthQnóráján tanárok és hallgatók közösen vettek részt úr
vacsorái istentiszteleten. Igyekeztünk a hallgatókat segíteni, és ahol kel
lett, ránevelni a rendszeres bibliaolvasásra.

Az egymás felé nyitottság jó példája volt az, hogy néhány hallgató 
önként, sok idő ráfordításával segített társainak a tanulásban és a min
dennapi gondok megoldásában is. Ezen a téren mások mellett jó szol
gálatot végeztek a Tanulmányi Bizottság tagjai a szeniorral és proszeni- 
orokkal együtt. (Seben István, Győri Gábor. Koskai Erzsébet, Bencze 
Imre, Lupták György, Smidéliusz Katalin és Szabó Márta).

Jó munkát végzett az ifjúsági önképzőkör is. Előadták Németh Lász
ló „Hóseás próféta” c. színművét, böjti estet tartottak a zuglói gyüleke
zetben, hétfő esténkénti alkalmaikon pedig meghívott előadókkal a „Mű- 
vészet-egyházművészet” témával foglalkoztak.

Végül itt kell megemlítenem azt, hogy tovább fejlődött az ifjúság 
énekkara. Azon kívül, hogy akadémiai ünnepélyeinken, a nemeskéri mű
emlék-templom felavatásán nagyon jó szolgálatot végzett, és segítette a 
teológus-napok és gyülekezeti estek szolgálatát, még nagymértékben hoz
zájárult a teológus közösség erősítéséhez is. Most köszönetét mondunk az 
énekkar minden tagjának a sok szolgálatért, Lupták Györgynek pedig az
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énekkar szervezésében, vezetésében tanúsított szakszerű, pontos és hűsé
ges munkájáért.

Az egymással való törődés, a közösségi munka területén még sok a 
ten n iv a ló , de az elmúlt év tapasztalatai biztatóak abban, hogy nem hi
ábavaló ez a fáradozásunk sem.

*

Ezzel a jelentéssel megkíséreltem röviden számot adni arról, hogy 
miben jutottunk előbbre az elmúlt tanév folyamán, és arról is, hogy még 
sok feladatunk van az emberiség, társadalmunk, a hazai testvéregyházak, 
az evangélikusság, a közegyház és a gyülekezetek, a diakóniai teológia 
valamint az egymás felé nyitott szívű szolgálat megvalósítása terén. 
Istennek legyen hála mindazért, amit jól tudtunk elvégezni, és ő adjon 
erőt arra, hogy hibáinkat kijavítsuk, hogy végezhessük azt a szolgálatot, 
amelyet ránk bízott.

*

Végül hadd hangozzék a köszönet szava.
Köszönöm Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úrnak és az Országos Egy

ház Elnökségének minden segítségét, megértő támogatását, és azt, hogy 
a tanári fizetések nagymértékű rendezésével is segítették Akadémiánk 
szolgálatát.

Köszönöm Dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak, hogy Akadémiánk felügye
lő püspökeként ebben az évben segített és tanácsolt bennünket.

Köszönöm a Kartársak és Óraadóink hűséges szolgálatát.
Köszönöm Papp Ivánné főkönyvtárosnak és munkatársainak, Ben

czúr Lászlónénak és Schreiner Vilmos lelkésznek az Akadémia könyvtá
rában végzett szakszerű, segítő és jó szolgálatát.

Köszönöm Kesztler Lászlóné dékáni irodavezető precíz, pontos és 
áldozatos munkáját és türelmét.

Köszönetét mondok Szabó Lajosnénak, az Otthon konyhája vezető
jének és munkatársainak, akik napi táplálékunkról gondoskodtak.

Köszönetét mondok Horváth József és Horváth István hivatalsegé
deknek az Akadémia helyiségeinek rendbentartásáért.

Köszönetét mondok a szeniorrnak, a proszenioroknak és a Tanulmá
nyi Bizottság tagjainak az ifjúságért végzett munkájukért.

Köszönetét mondok a zuglói gyülekezetnek, Boros Károly nagytisz
teletű úrnak, a presbitériumnak, és külön még Kollár Pál testvérünknek 
a templomért, a testvéri jó viszonyért és minden segítségért.

Dr. Muntag Andor
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Tanulmányok

Evangélikus sajátosságaink

„Megigazulunk hit által, jó cselekedetekre”

A főcímet elolvasva mindenki tudja, hogy itt a mostanában sokat 
emlegetett identitás kérdése kerül elő. S mi ehhez hozzá szoktuk tenni: 
lutheránus identitás. A fogalom természetesen sokmindent magábanfog- 
lal. Alapvető hitvallásszerű és teológiai meggyőződésünket, istentiszteleti 
és egyházi életformánkat, kegyességünket, etikai struktúránkat, amelyek 
együtt és más komponensekkel „profilnak” is nevezhetők. De fogalmaz
hatunk úgy is, hogy konfesszionalizmus, önértelmezés. Mindez együtt 
indentitás, vagy ahogy a cím megadja, sajátosság. Bizonyára ebben a so
rozatban minderről lesz is szó. Nem árt időnként szembenézni magunk
kal: kik vagyunk, hogyan látjuk magunkat? Esetleg odáig menően: ho
gyan láttak bizonyos kérdéseket őseink a reformáció korában és hogyan 
látjuk magunkat ma?

Amikor azonban arról van szó, hogy az identitásnak sok összetevője 
van, ugyanakkor azt is valljuk, hogy mindezekből alapvető a teológiai 
meggyőződés, a hitvallás. S ezzel meg is érkeztünk az evangélikus iden
titás egyik főkérdéséhez. Meggyőződésünk ma is, hogy evangélikus egy
házunk alapvető kérdése, az egység és együtthaladás szíve az evangéli
um hirdetése, tanítása és megvallása. Idetartozik a CA. VII. cikke:” az 
egyház valódi egységére elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium 
tanítására és szentségek kiszolgáltatására nézve.’” Evangélikus sajátossá
gunk, hogy az egységet nem az „intézményben”, nem a formákban, ha
nem a lényegben keressük. Ezért is jó, ha — in médiás rés — itt kezd
jük sajátosságaink végiggondolását: „megigazulunk hit által a jó cseleke
detekre.”

Mielőtt azonban a kérdés boncolgatásába kezdenénk, néhány kérdés
sel kell szembenéznünk.

Csakugyan evangélikus sajátosság a hit általi megigazulás tanítása?
Ügy gondolom, hogy „veretesen” evangélikusnak tartja mindenki. 

Nem is tagadjuk, hogy ez a mondat identitásunk szíve, lényege. Ha va
laki ezt kiemeli és félreteszi evangélikus egyházunk sajátosságai közül, 
attól a pillanattól kezdve nemigen lehetne többé evangélikus, de tovább 
kell menni: evangéliumi egyházról beszélni.

Ugyanis az előbbiek fenntartása mellett rögtön azt is el kell mon- 
adni, hogy ennél a tanításnál nem egyszerűen csak evangélikus sajátosság
ról van szó. 1977-ben Strassburgban megjelent egy füzet „Lutheránus 
identitás” címmel. Ebben olvassuk: „a lutheri refomáció célja nem egy 
partikuláris egyház volt speciális konfesszionális tanítással, identitással. 
A cél az evangéliumi üzenet visszanyerése volt az egész keresztyénség 
részére. A történeti körülmények között mégis egy lutheránus egyház 
született meg speciális konfesszionális jegyekkel. De a lutheri egyházak 
partikuláris egyházi egziszteniájukat úgy értelmezték, mint olyan meg
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g y ő z ő d é s t ,  amely lényegileg az egész keresztyénségre vonatkozik.” Ügy 
is fogalmazhatunk, hogy a megigazulásról szóló üzenet történetileg harc
ban szü le te tt , de lényegileg nem az evangélikus egyház „dogmája”, hanem 
mélyen evangéliumi üzenet. Mi nem mondjuk magunkról, hogy az 
egyedül üdvözítő egyház” volnánk. Azt azonban ki kell mondani, hogy a 

megigazulás tanítása nem „sajátosság”, hanem ma is minden keresztyén 
emberre vonatkozó üzenet, lényegében ezen áll vagy bukik, hogy az egy
ház igazán Krisztus egyháza-e vagy sem. Hogy mégegyszer idézzem a már 
em líte tt  könyvet: „Isten Jézus Krisztusban megigazító cselekvése az 
evangélium foglalata, az igehirdetés mértéke, a keresztyén élet alapja.’’

Ha felvetődött annak lehetősége, hogy az Ágostai Hitvallást a római 
katolikus egyház esetleg elismerné, akkor lényegileg ennek a tételnek 
elismeréséről lenne szó. Külön érdekes tanulmány lenne a megigazulás 
tanítása a katolikus egyházban. Másik ilyen tanulmány lenne a reformá
ció korabeli vita erről a kérdésről. Csak egy adalék: Eck annakidején 
elismerte a hit általi megigazulást, mégis elvetendőnek tartotta a szóhasz
nálatot, mert az egyszerű nép azt hinné, hogy a szeretet és cselekedetek 
fölöslegesek. Egy mostani katolikus nyilatkozat szerint a megigazulás kér
dése értelmezésében lehetséges a konszenzus.

Ragaszkodjunk-e még ma is a régi tételhez, „megigazulunk hit 
által? — hangozhat egy másik kérdés.

Tisztában vagyok azzal, hogy az előbbiek után furcsának tűnő kér
dés. De az vesse rám az első követ, aki már megkísérelte gyülekezeté
nek megmagyarázni ezt a tanítást. Az is érdekes tanulmány lenne, ha 
valaki megvizsgálná, hogy mennyire „ült” ezt a reformáció korában. De 
még érdekesebb lenne egy olyan vizsgálat, hogy mennyire érti, éli ma 
egyházunk népe. Magam is kérdeztem már többektől, mit értenek a 
„megigazítás” szón. Maga a szó a mindennapi használatban egyszerűen 
azt jelenti, hogy ha valami nincs jól a helyén, „meg kell igazítani”. So
kan evangélikus egyházunkban is így értik, csak „meg kell igazítani” 
ezt vagy azt életünkben, s minden rendben. Lehet, hogy másnak más 
erről a tapasztalata. Én a magamé mellett hivatkozom Vető Lajos köny
vére, amelyben foglalkozik a megigazulás értelmezéséről gyülekezeteink
ben. Kétségtelen, hogy a kifejezést, a szót magyarázni kell ma már. Fel 
kell hívni a figyelmet, hogy benne az „igaz” szó a lényeges. Ki az igaz? 
Kinek van igaza? Mindez: Isten színe előtt. Azt is hozzátehetjük, hogy 
a megigazítás: életünk rendbehozása, helyreállítása gyökeresen, megújí
tása előtt. Üj kapcsolat Istennel. Taíán odáig is elmehetnénk, hogy ke
resünk egy ma közérthető szót a tanítás megértetésére.

Magát azonban a megigazítás tanítását ma sem hagyhatjuk el. Alt- 
haus hívja fel a figyelmet arra, hogy a mai ember szorongását, neuró
zisát sok esetben a törekvés és norma közötti — sokszor áthidalhatatlan 
— különbség okozza. A mai ember egészen szekuláris módon így érez
heti a törvény súlyát. Wilhelm Lütgart mondata is idetartozik: „minden 
szorongás közül a legrosszabb a rossz lelkiismereté”. Mi itt a kiút? So
kat tehet a pszichológussal való beszélgetés, a lelkipásztori beszélgetés is, 
tegyük hozzá, hogy a gyónás is. De a lényeges megoldás, feloldás ebben 
a tekintetben is a bocsánat. Vagyis: a megigazulásról szóló üzenet annak 
ellenére, ami vagyok. Elmondhatjuk tehát, hogy ez az, üzenet ma sem 
hagyható el, lényeges, időszerű nemcsak egyházunkban, hanem a mai 
életben is életközel.

„Hasonlóképpen tanítják, hogy az emberek nem igazulhatnak meg 
Isten előtt saját erejükből, érdemükből vagy cselekedeteikből, hanem 
ingyen igazíttatnak meg a Krisztusért hit által, ha hiszik, hogy Isten 
őket kegyelmébe fogadja és bűneiket megbocsátja a Krisztusért, aki
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halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be Isten ő eltőtte való 
igazságul.’” (CA. IV.)

Ez az írás nem a CA. cikkének egzegézise, értelmezése, idézgetése. 
Inkább annak vizsgálata egyrészt, hogy megnézzük, miért fogalmaztak 
így reformátoraink, mi volt az az „érdek”, ami a sorok mögött áll, mit 
akartak hangsúlyozni. Másrészt arra is választ kell kapnunk, hogy mit 
jelentenek ezek a sorok ma, hogyan lehet a mai üzenetet megfogalmazni. 
Tisztában vagyok persze azzal, hogy ugyanazt sokféleképpen lehet fo
galmazni. Magam részéről a következőkben az egész megigazulás kérdé
sét négy szóban foglalom össze: Krisztus — bűn — hit — cselekedetek. 
Meggyőződésem szerint e négy szó kulcsa a tanítás megértésének és 
ugyanakkor mai értelmezésének is.

1. „Úgyhogy egy Krisztus van ..
A CA. III.-bán olvassuk ezt a mondatot, s bár ott a két természet 

egységéről van szó, arról, hogy Krisztus valóságos Isten és valóságos 
ember, mégis ez a mondat talán többet is jelent. Egy Krisztus van, aki 
emberré lett, aki végigjárta az emberi élet, sőt a szenvedés útját, aki 
meghalt és feltámadott, aki él és az egyház Ura, aki reménységünk. 
Mindezt mondja el a cikk is. De még tovább is mehetünk: egyedül Krisz
tus az, aki mindezt elvégezte, egyedül ő a reménységünk. Ennek a pont
nak bátran adhattam volna ezt a címet is: solus Christus. S végeredmény
ben itt távolról sem „dogmáról” volt szó, hanem a reformáció korabeli 
égető üdvösségkérdésre adott feleletre, a megtalált válaszra: solus 
Christus.

Más oldalról: az a kérdés, hogyan ítél meg minket Isten? Milyennek 
lát ő? Aki komolyan veszi, hogy felelősek vagyunk, egyszer felelni is 
fogunk, annak ez ma is kérdése. S a válasz: Krisztusért, Krisztussal és 
Krisztusban Isten nem haraggal sújt, hanem felment — itt a lutheri 
„csodálatos csere” ! — elfogad minket igaznak. De más út egyszerűen 
nincs. S ha így nézzük ezt-a tanítást, akkor ez evangélium a javából. 
S nem „evangélikus jelszó” , ahogy sajnos, a múltban sokszor azzá lett, 
hanem Istennek felmentő, életünket újító, minket magához fogadó szava.

Még tovább mehetünk. Arról van szó, hogy Isten, a világ teremtője 
Jézusban jön az ember megmentésére. Hangsúlyos, hogy Isten jön, az 
ember nem tud Istenhez közeledni. Ezért az inkarnáció, a kereszt és 
üres sír. Ez persze azt is jelzi, hogy Isten mennyire komolyan veszi em
berségünket, az emberi életet és az egész emberiséget. De hangsúlyos az 
is, hogy Isten és ember közt a találkozási pont: Jézus. Más találkozási 
pont nincs. De éppen Jézus embersége, szolgálata a nagy lehetőség: lehet 
találkozni Istennel, életünk rendbejöhet ezen a ponton, igaz emberré le
hetünk. Ezért hirdetik reformátoraink egyedül Jézus Krisztust. Voltakép
pen a megigazulás tanítása Jézus hirdetése, róla szóló hitvallás, az ő ma- 
gasztalása és elfogadása. Ez pedig vitán felül ma is a keresztyén élet 
alapja, méghozzá egyedül.

2. „Ez az eredendő bűn, vagy betegség valóságos bűn.”
Ebben a kérdésben nagyon lényeges az elutasított ellenvélemény pon

tos megfigyelése is: „elitélik a pelagiánusokat és egyebeket, akik tagad
ják, hogy az eredendő bűn valóságos bűn és a Krisztus érdeme és jóté
teményeinek kisebbítésére azt vitatják, hogy az ember saját lelki erőiből 
igazulhat meg Isten előtt.” Kettős a vád. Az egyik: Krisztus érdemének 
kisebbítése. Erről már szóltunk az előbb, Krisztus dicsőségét megrabolni 
nem lehet. A másik: nem veszik komolyan a bűnt. Ebben a kérdésben
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is, mint annyi másban az igén kívül az ó- és középkor nagyjaira is tá
maszkodnak — „még nem gondoltad meg a bűn súlyát. . . ” — tehetnénk 
hozzá mi is Anselmus szavait.

Figyelemreméltó, hogy a pedagógusokat vádolják elsősorban, talán 
úgy is fogalmazhatunk, hogy nem a „hivatalos” római tanítást. De „egye
beket” is, pl. Zwinglit, aki szintén azt tanította, hogy az eredendő bűn 
„csak betegség”. Lényegében Krisztus műve mutatja meg igazán a bűn 
nagyságát is. Ezért írnak reformátoraink állandó, életen át tartó megté
résről, bűnbánatról is. A hit „existit in poenitentia” (Ápol.). Ki is fejti 
ezt szépen Melanchton az Apológiában. Milyen szívben lakik a hit? El
sősorban bűntől megrettent szívben. Olyanban, amelyik fél, iszonyodik a 
bűntől. A szív tehát nemcsak megrettent, hanem menekülő is (cor fugisns 
peccatum). Ehhez kapcsolódik Luther mondata is: „Hoc evangélium per- 
tinet ad veros Christianos, qui peccatum vere sentiunt” (WA. 32,165.).

Nem ártana Isten mai népének is komolyabban venni a bűnt, azt, 
ami elszakít Istentől és embertársainktól is ugyanakkor. Sőt, szembe is 
állít velük. Azt a bűnt, amelyik nem veszi komolyan Isten akaratát és 
önzővé tesz a mindennapi életben. Aztán össze is kuszálja, zavarossá, 
háborússá teszi az emberiség életét is. Mennyire igaz a reformátori taní
tás, csakugyan ennyire valóságos a bűn, „vere sit peccatum”. Evangé
likus „öntudathoz” az is hozzátartozik, hogy „bűnös ember vagyok” .

3. „Egyedül a hit igazit meg igazán.”
A Nagykátéből való ez a mondat. A „solus Christushoz” szorosan 

hozzátartozik a „sola fides” is. Így is lehet fogalmazni: elfogadom Isten
től, amivel megajándékoz, az a „hit által” értelme és jelentősége. A hit 
az elfogadás magatartása („bizony koldusok vagyunk”), az a jelentősége, 
mint a hitnek, hogy az ajándékot el tudja fogadni, meg tudja ragadni.

Ugyanakkor a hit útja a CA. szerint a megigazulás felé nem egy 
„másik” út. Nem arról volt szó a reformáció korában, hogy az eddig járt 
út helyett most egy másikat ajánlottak. Tehát nem az a helyzet, hogy a 
megigazulás egyik útja a cselekedetek, a másik pedig a hit útja. Kizá
rólag és egyedül, csak egyetlenegy út vezet Istenhez, a megigazulás felé, 
ez pedig a Jézust elfogadó hitnek az útja. Különben mindkettő teljesít
mény lenne, pedig nem erről van szó. Végeredményben a hit is Isten 
„műve” — cselekedete bennünk, ezért hangsúlyozza Luther: „hiszem, 
hogy magamtól nem tudnék Uramban hinni, sem őhozzá eljutni.”

Mai szóval: a hit tökéletesen új kapcsolat Istennel. Tudom, hogy 
hozzá tartozom, bízom benne, rábízom életem, hálás szívvel fogadom el 
újra és újra ajándékait. A Keresztyén ember szívében nemcsak állandó 
bűnbánat, hanem állandó és szinte egyre erősödő gyermeki bizalom él 
(fiducia!) a mennyei Atya iránt. Ez a hit megtartó erő életünkben és 
átsegítő erő a halállal szembenézve is. Nem árt megvizsgálni: evangélikus 
sajátosságunk ez az élő hit?

4. „A jó cselekedeteket, amelyeket Isten megparancsolt, az embernek 
cselekednie kell..

A hit és cselekedetek viszonya állandó vita tárgya volt. Akkor is így 
kellett írniok a reformátoroknak: „hamisan vádolják a mieinket azzal, 
hogy a jócselekedeteket tiltják.” Nyilván ez volt az ellentábor legtöbbet 
hangoztatott és legkézenfekvőbb vádja. De később is sokszor kellett 
szembenézni ezzel a kérdéssel és nemcsak római katolikus oldalról.

Schlatter például állítja, hogy Luthernél a megigazulás tanítása meg
áll a bűnbocsánatnál. Pálnál pedig nemcsak erről a „negatív” dologról
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van szó, hanem a „pozitívumról” is, hogy a megigazulas belehelyez Isten 
akaratába. Pálnál szerinte a megújulás hangsúlyosabb, mint Luthernél. 
Mások pedig Jakabbal állítják szembe Luthert.

Lehetséges a megigazulás tanításának ilyen értelmezése? Meggyőző
désem szerint csak félre- vagy meg nem értése.

Kétségtelen, hogy a reformáció bizonyos értelemben a „jócselekede
tek ellen” is született, de csak az „érdemszerző” cselekedetek ellen. Ebben 
a tekintetben világos: ilyen nincs. Ugyanakkor azonban a reformáció nem 
„félretette”, hanem „helyretette” a cselekedeteket a szó legnemesebb ér
telmében. Nem az üdvösségünkért, hanem két másik okból kell a keresz
tyén embernek a jót tennie: Isten akaratáért és a felebarát szolgálatáért. 
Más szóval cselekedeteink, tevékeny életünk rugója nem az önzés, hanem 
a szeretet, ilyen értelemben áll a „fides caritata formata” kifejezés. A hí
vő emberről Isten elvette a bűn gondját, megajándékozta üdvösséggel és 
ezért az felszabadul a felebarát szolgálatára, de kell is tennie, mert kü
lönben elvesztheti üdvösségét. Aki a CA-t és az Apológiát elolvassa — 
a többi iratról nem is beszélve — az előtt nagyon világossá válik: szün
telenül tenni kell a jót. „A hit tevékeny, cselekvő, élő, hatalmas dolog.”

Az sem igaz, hogy a „simul iustus et peccator” bénít, ellentmond 
Krisztus megigazító, megújító és megszentelő hatalmának — ahogy töb
ben is szemére vetik Luthernek. Éppen ellenkezőleg: Krisztus művét te
szi nagyobbá e tekintetben is. „Aki Krsiztusban hisz, üres lesz önmagá
tól, abbahagyja saját cselekedeteit, hogy Krisztus éljen és munkálkodjon 
benne” — írja Luther. Vagyis a hit nemcsak „Krisztus értem”, hanem 
„Krisztus bennem” is. Ha ezen a ponton kevesebbet olvasunk a refor
mátortól, ennek oka egyedül, hogy nem volt ideje erről írni, de gondolt 
erre, írt erről, célja volt ez az igaz keresztyénség, vagy ahogy ma mond
ják „megszentelt keresztyén élet” .

Mai szóval: az evangéliumi hif, Krisztus műve bennem felszabadít 
a világban a szolgálatra. A keresztyén ember többé nem a maga javát, 
hanem Isten akaratát és a felebarát javát kell keresse. Ennek a szolgá
latnak a tartalmát a szeretet és igazság cselekedetei adják meg. Ez a 
diakóniai élet, tevékeny, szolgáló életforma. S ennek a diakóniai életnek 
a célja az egész emberiség életének előrehaladása, szebbé tétele és min
den olyan helyzetből megszabadítása, amelyik nem igazságos. Vagyis, ma 
nem elég a megigazulás tanításának egy leszűkített, individuális értelme
zése. Ez nem is eredeti értelme a tanításnak, hanem a századok folyamán 
— főként a pietizmus idején — alakult ki. Most azonban nálunk és világ
szerte erősödik és erősödnie kell a megigazulás tanításának közösségi, 
szociális dimenzióit is tudatosító értelmezésének.

A megigazulás üzenetének hangsúlyozása a reformáció korában a 
törvényeskedő, uralkodó egyház ellen született meg. Hirdette, hogy az 
egyház Krisztus szolgálatából élve, azt elfogadva csak szolgálatban élhet. 
Ha ez akkor így volt, mennyivel inkább kell ma átgondolnunk, megérte
nünk ilyen irányban is a reformáció üzenetét: „megigazultunk hit által 
a jó cselekedetre”, hogy identitásunk, evangélikus sajátosságunk legyen 
a Krisztus szolgálatát elfogadó és a felebarát szolgálatára álló életforma.

Keveházi László
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. . .A K I  ISTENI AZ EMBEREK JAVÁRA SZOLGÁLJA
150 éve született Lev Nikolajevics Tolsztoj

Török Endre kitűnő könyvében Tolsztoj legjelentősebb elbeszélésé
nek tartja az 1891-ben írt Szergij Atyát, aki ezzel a mondattal fejezi ki 
az ember életének végső értelmét és egyúttal talán az egész tolsztoji 
életmű legteljesebb summázását: „Megnyugvást csak az talál életében, 
aki Istent az emberek javára szolgálja.”

150 éve született, 1828. szeptember 9-én, Moszkva közelében, a tulai 
kormányzóságban, Jasznaja-Poljanán, amikor a Tolsztoj-család főnemesi 
birtokán a pravoszláv időszámítás szerint a kalendárium augusztus 18-át 
mutatott.

Itt is töltötte hosszú élete legnagyobb részét a szüleit korán elvesz
tett gróf, kivéve az ifjúkor néhány egyetemi és katonaévét és a 60-as 
évek elejének hosszabb európai körutazását.

Thomas Mann nyomán szokásossá lett, hogy Dosztojevszkivel úgy 
emlegetik együtt, mint Goethét és Schillert,2 egymásra utaló, egymást ki
egészítő testvérpárt, páros csillagot az orosz és a világirodalom egén, akik 
közül Mereskovszkij Dosztojevszkijt a lélek költőjének nevezte, Tolsztojt 
pedig a test költőjének.

Lukács György3 Lenin „Az irodalomról” című művét idézi: „Tolsz
toj az orosz irodalom tükre. . .  hatalmas ember. . .  Kit lehet egész Euró
pában melléje állítani? Senkit.”

S egy kevéssé ismert, nem annyira jelentőségével, mint érdekességé
vel feltűnő egykori hazai méltatás. Csaknem pontosan öt évvel azelőtt, 
hogy a birtokán folyó zajosan-vidám és egész életfelfogásától idegen, sőt, 
azzal ellentétes életfolytatástól kihunyó tudattal már, s talán jelképesen 
is sikertelenül menekülni próbált aggastyán 1910 november 7-én egy kis 
vasútállomás főnökének lakásán meghalt, a magyar unitárius felekezet 
Dávid Ferenc Egyesülete ünnepélyén így méltatták: „Valószínűleg ez az 
első eset a világon, hogy templomban, felekezeti jellegű ünnepélyen emlé
keznek meg az oroszok ama nagy alakjáról, aki éppen a felekezetek és 
egyházak dogmáit vetette e l . . .  Saját egyháza kiközösítette, a többi orto
dox egyház is azt tenné, vagy legalábbis nem veszi tudomásul tanait, de 
az emberiségnek szabadon gondolkozó, elfogulatlanul ítélő része magas 
piedestálra állítja e merész gondolkodót.”

Mi is azt tesszük, most nyilván kevesebb pátosszal, mint az utóbbi 
méltató, ismerve, sőt, értékelve is nemcsak hátrahagyott hatalmas élet
művét, de legalább annyira a hátrahagyott, és a mi feloldásunkat igénylő 
ellentmondásait és mai válaszunkat kihívó egykori kérdéseit is.

Emlékét idézzük a máig ható nagy írónak, aki műveiben úgy viselte 
kora ellentmondásait, mint kortárs-ellenfelei szerint a muzsikinge alatt 
a selyeminget. És akinek keresztyénségét Oswald Spengler egyszerűen 
tévedésnek minősítette, állásfoglalásra kényszerítő kritikával azt állítván, 
hogy Tolsztoj egész életművében Krisztusról beszélt, de Marxot gon
dolta.5

A Nyugat alkonya írójának, a kultúrfilozófiája alapjaiban is annyi
szor és nem ok nélkül támadott, kétségtelenül nagy hatású gondolkozó
nak azonban itt tényleg nincs igaza.

Nemcsak azért, mert — és ebben aztán tényleg miért is volna csal
hatatlan — mert Tolsztoj keresztyén humanizmusát — éppen diakóniai 
teológiánk alapján — történetietlennek, itt-ott tévedőnek mondhatjuk 
ugyan, de tévedésnek semmiképpen.
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De méginkább azért, mert a keresztyénség és a marxizmus eszmei 
szembenállása ha valahol nem, akkor éppen azon a területen nem jelent
kezik, ahol legsajátosabb a tolsztoji életmű: a keresztyénség társadalmat 
humanizáló lehetőségeinek, elkötelezettségének, feladatainak, vagy éppen 
kudarcainak és tévedéseinek a bemutatásában.

Az őseiben nem kevés porosz vért, de egyeneságon ki nem mutatha
tó protestáns szellemi örökséget magában hordozó Tolsztoj gondolkozá
sára egyenes- és közvetett hatásokban erős befolyást gyakorolt Rousseau 
„természetes vallásosság” gondolata, a kanti és posztkantiánus filozófia 
és többszöri áttétellel annak a teológiatörténeti korszaknak a hatása, 
amelyet liberálisnak, racionálisnak, történetietlen-romantikusnak, vagy 
etizálónak szokás nevezni. S amely korszakot olyan nevek fémjeleznek a 
teológiában, mint Strauss, Renan, Zschokke, vagy Reuss. Tolsztoj levelei
ben és vallomásaiban nyomát találni annak is, hogy személyes, rokoni, 
ismerősi és társaságbeli kapcsolatai révén érintkezésben volt korának pie- 
tista áramlataival is. A Hegyi beszéd, mint Jézus legigazibb és legkövet
kezetesebb tanítása s mint megvalósítandó és megvalósítható világrend, 
teológiai gondolkozásának előterében áll. Egész sor művében, műfajilag 
legkülönbözőbbekben, a regényektől, elbeszéléseken, értekezéseken, leve
lezésen át színdarabjaiig kiemelt hangsúlyt kap a felebaráti szeretet kö
vetkezetes megvalósításának követelménye és a gonosznak val ellennem- 
állás eszméje.6

Ezek a gondolatok állítják élesen szembe Tolsztojt a környezetében 
levő, néhány nagy magányostól, és szektásságáért üldözött csoporton kí
vül, dogmákba és szertartásokba kövült ortodoxiától.

Az emberszeretet radikalitása jegyében született sajátos gondolatai 
szembeállították azzal az állammal és társadalommal, amelyhez (szemé
lyesen az uralkodóig és annak családjáig) számtalan és lényegében soha 
fel nem számolható rokoni és baráti kötelék fűzte.

Előfordult, hogy az uralkodónál kegyelmet eszközölt ki egy pravosz
láv szekta tagjai, a duhoborzok számára, akiket aztán hazájukból, a 
szolgaság földjéről a remélt szabadságba, Amerikába való kitelepülésük
ben segített. Onnan hálaadó küldöttség kereste fel, hogy menjen át az 
Újvilágba, alapítson ott számukra új vallásfelekezetet, a tolsztojánusok 
(egy időben egyébként szórványosan hazánkban is fellelhető) szektáját.7

„Tolsztoj szemléletében az állam, a társadalom, az egyház, sőt maga 
az egész technikai fejlődés is lényegében antihumánus, mivel a világ 
egységesítése helyett annak megosztásán, az emberek szembeállításán 
munkálkodik. A tolsztojánus végeredményben a szabad természethez, 
a földhöz, a paraszti munkához próbálja visszatéríteni a civilizált em
bert, s az öntökéletesítés programjával egy szabad, individuális, szere- 
tetközpontú vallásosság felé vezetni, amely rítusoktól és dogmáktól füg
getlenül, az értelem kényszerének tartja Isten keresését.”8

Ma nem áll közel hozzánk az a gondolat, hogy az Isten keresése és 
megtalálása a gyakorlattal igazolt értelem — és itt a kantiánus gondol
kozás hatása kétségtelen — kényszere. Annál közelebb áll hozzánk az, 
amit az erőszaknélküliségről és a fegyverkezési hajsza erkölcsi és gya
korlati veszedelméről írt „Az újkor vége” című tanulmányban, amely 
közvetlenül az orosz—japán háború után, az első orosz forradalom kitö
résekor, 1905-ben keletkezett.

„Az emberiség vezetői a keresztény világban azt hitték, hogy a köl
csönös szolgálat tanítását az erőszak tilalma nélkül is meg lehet tartani. 
Ez éppen olyan, mintha valaki alépítmény nélkül akarna kupolát építe
n i . . .  A keresztény népek abba a helyzetbe jutottak, hogy egymással el
lenséges hadseregekké zülöttek, amelyek minden erejüket az egymás el-
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leni fegyverkezésre fordítják. Addig züllöttek, hogy nemcsak egymás el
len fegyverkeznek, hanem egymás, ellen nem keresztény népeket is fel
fegyvereznek. Így jutottak a keresztény népek odáig, hogy életükkel 
nemcsak a kereszténységet, hanem minden erkölcsi törvényt is teljesen 
megtagadnak.9”

A képmutatás volt az, amit végleg nem tudott elviselni a keresztyén- 
ségben. A több évig lázas igyekezettel folytatott klasszikus és újszövet
ségi görög nyelvi tanulmányok, s kora ismert — protestáns, liberális — 
újszövetségi exegétáinak nyomán megírta, s Genfben 1890-ben és 1891- 
ben egy bővebb és egy kivonatolt formában kiadta „A négy evangélium 
egyeztetése és tanulmányozása” című művét. Nem nehéz feladat e pró
bálkozást a maga korának teológiatörténeti összefüggésébe belehelyezve 
csupán történetileg értékelni. Hasonlóképpen értékelhető a szintén 1891- 
ben és ugyancsak Genfben (az orosz cenzúra e mű megjelenését sem en
gedélyezte) megjelent „Vallomások”, amelynek Tolsztoj ezt az alcímet 
adta: „Bevezetés a dogmatikus teológia bírálatába és a keresztény tanok 
vizsgálatába.” A ma kétségtelenül meghaladottnak tűnő teológiai gondo
latmeneten azonban átsüt a személyes konfesszió kérlelhetetlen őszinte
ségének forrósága, s a liberális teológia azóta használhatatlanná köve- 
sedett gondolatfűzéseit is hitelessé teszi az, hogy végigküzdött gondolatai 
következményeit egészen az életvitelátformálásig vállalta.

„Érintkezést kerestem a körömhöz tartozó vallásos emberekkel, teo
lógusokkal, szerzetesekkel, sőt, még az új keresztényeknek nevezettek
kel is, akik a boldogságot és a lelki békességet a megváltásba vetett hitre 
alapítják. Beléjük kapaszkodtam, e hívőkbe, s kikérdeztem őket afelől, 
hogy miben hisznek és miben látják az élet értelmét. . .  De hiába mond
tak bármit is, a szavuk nem nyugtatott meg, mert életük nem igazolta 
hitüket. . .  Hitükben csalatkoztam, mert nem vették észre és nem próbál
ták szeretettel enyhíteni a szegény emberek szenvedéseit és igazságtalan 
sorsát. . .  Az én körömhöz tartozók, csakúgy, mint magam is, felelőtlen 
gondtalanságban és bőségben éltek .. .,10

Három nagyregénye, a Háború és béke, az Anna Karenina és a Fel
támadás közül az utóbbiban juttatta leginkább kifejezésre azt a meggyő
ződését, hogy a gonosz elleni harc egyetlen eszköze az erkölcsi tökélete
sedés. Amikor Nyehljudov megkísérli a Katyusával szemben elkövetett 
bűnét jóvátenni, arra a meggyőződésre jut, hogy ha az ember magáévá 
teszi a mindent megbocsátás, a felebaráti szeretet, a testi önmegtartózta
tás evangéliumi tanítását, életcélját elérte.

Ez a tolsztoji meggyőződés egyik rétege. A másik, a mélyebb és rej
tettebb, szavakban ki nem mondott, inkább az események sodrával ér
zékeltetett szomorú igazság: Nyehljudov lelkiismereti-erkölcsi „feltáma
dása” valóban a legtöbb, amit az ember megtehet, de a megtörténtet meg 
nem történtté nem teheti.

Megváltását az ember nem szerezheti meg önmagának. A kegyelem 
kegyelem marad, Isten szabad ajándéka. S hitünk szerint mindig valami 
híja van életünknek („hiatus” — mondták már a lutheri ortodoxia teoló
gusai — vagyis: űr, szakadék, áthidalhatatlanság áll fenn) a legnagysze
rűbb emberi igyekezet és a teljes értékű bűnbocsánat között.

Tolsztoj, aki annyiszor és oly szívesen idézte a Hegyi beszédet, egy 
mondatot mintha mégsem értett volna. Azt amelyben Jézus arról beszél, 
hogy „ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed és ott jut eszedbe, hogy 
atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár 
előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával és csak aztán térj vissza” (Mt. 
5, 23—24.). Igen, meg kell békülni, erről szól az egész Feltámadás, de az 
emberi megbékélés előfeltétele ugyan az Isten kegyelmének, de nem biz
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tosítéka. A kegyelem csoda marad, és hiába Nyehljudov minden tiszte
letreméltó igyekezete, Maszlova attól nem lesz Katyusává többé. Egy al
kalommal fel is lázad, s nem ok nélkül, az őt Szibériába elkísérő és szám
talan jótettével körülvevő egykori csábítója ellen: „Csak arra kellek ne
ked, hogy igazoljalak téged, hogy velem mentsd meg a lelkedet. Ebben az 
életben örömödre használtál, a túlvilági életben is csak eszközöddé akarsz 
tenni, hogy üdvözölhess.”11

„Utolértek engem az én bűneim” — szinte nem lehet le nem írni a 
zsoltóridézetet Lukács György gondolatmenete elé, amellyel az Iván Iljics 
halálát elemzi.12 „Iván Iljics teljesen elbürokratizálódott lény. Olyan bí
ró, aki a pörökből bürokrata virtuozitással már minden emberi elemet 
eltávolított. Hasztalan igyekeznek a gépezet kerekei közé került vádlottak 
esetüknek a többi esettől eltérő, emberi oldalát megmagyarázni, az ügyes 
bíró nyugodt udvariassággal tereli őket vissza a paragrafusok malomkö
vei közé. De Iván Iljics veszedelmesen megbetegedett, s szeretne orvosá
tól felvilágosítást kapni állapotáról. De az orvos éppen olyan tökéletes 
bürokrata, mint Iljics Iván, s ugyanúgy kezeli most őt, ahogyan ő kezelte 
a vádlottjait. S éppen az az iszonyú Iván Iljics haldoklásában, hogy min
denütt az a megmerevedett élet mered rá, amelyet maga is létrehozott 
egy életen át maga körül. Szemközt a fenyegető halállal, először érzi 
szükségét annak, hogy az emberekkel emberi viszonyba lépjen és így ve
gye fel a harcot élete végső értelmetlenségével.”

Jellegzetes idézetek Tolsztoj két leveléből13, a véletlen-kínálta jel
képességgel talán vissza nem élve. Az egyiket Távol-Keletre, Japánba, a 
másikat „Távol-Nyugatra”, az Egyesült Államokba címezte az író. Mintha 
arra emlékeztetne, hogy aki Gorkij szerint „annyira orosz volt, hogy oro- 
szabb már nem lehetett”, valóban az egész világé. S talán csak így is le
het: az igazi nemzetköziség és az igazi hazafiság ma sem zárja ki, sőt ki
egészíti és feltételezi egymást.

A japán—orosz háború évében, 1905 március 1-én egyik ottani ta
nítványának, H. S. Tamurának így ír:” Nem fontos, hogy Ön milyen val
lásé: keresztény, buddhista, kunfuciánus, taoista vagy mohamedán. Nincs 
külső tekintély, amelyben az embernek hinni kell, de minden embernek 
szüksége van egy vallásra, vagyis arra, hogy életének ésszerű magyaráza
ta és célja legyen. Ez a magyarázat lényege szerint minden vallásban 
ugyanaz. Éspedig a következő: az ember egy legfelső hatalom szolgája, 
akit Istennek neveznek, és e hatalom akaratát kell teljesítenie. E hata
lom akarata pedig az emberek, minden ember egyesítése és ez a szeretet 
által érhető el. Aki azt teljesíti, az nem tartja rossznak sem az életet sem 
a halált. Csak az emberszeretetben átélt vallás szabadíthatja meg az em
bereket mindama rossztól, amit most önmaguknak okoznak.”

1896 június 12-én egy tekintélyes és Tolsztoj tanításával rokonszen
vező amerikai politikusnak, Ernest Crossbynak ezt írta: „Ha az ember 
az életét a magáénak tekinti és céljának az evilági boldogságot, akkor 
életének nem lehet semmiféle ésszerű értelme. Értelmet élete akkor nyer, 
ha az ember megérti, hogy élete nem sajátja, hanem azé, aki teremtette, 
ezért célja a teremtő Isten akaratának teljesítése a felebarát szolgála
tában . . .  Csak ilyen felfogással lesz világosan meghatározott az ember te
vékenysége és mentes élete a kétségbeeséstől. . . ”

Lev Nikolajevics Tolsztojt november 9-én temették el, 1910-ben, a 
Jásznaja Poljána melletti erdőben, egy kis dombon, amely valaha a fiú 
legkedvesebb játszóhelyei közé tartozott. Az egyház ragaszkodott állás
pontjához és megtagadta az egyházi szertartást. Ez volt az első temetés 
Oroszországban, amelyen pap nem vett részt. E tilalom tulajdonképpen 
az elhunyt kívánságának tett eleget, aki azt akarta, hogy lehetőleg pap
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nélkül, gyászbeszédek nélkül, pompa nélkül temessék el. Nővérének, 
Marja Nyikolajevnának, a samargyinói apácának egyházi felettesei meg
tiltották, hogy elhalt fivére lelki üdvéért imádkozzék. Márja Nyikolajev- 
na nagyon szenvedett e tilalomtól, mert érezte, hogy a valóságban nem 
tartja meg a parancsot, hiszen a halottról való minden gondolata ima 
volt érte. Gyóntatópapja végül megengedte, hogy imát mondhasson a ha
lottért, de csak egyedül, a cellájában, nehogy kísértésbe essék valaki.. .14

A 150 éve született Tolsztoj hatalmas életműve ma is arról tanúsko
dik, hogy — amint Szergij Atya mondta — megnyugvást csak az talál 
életében, aki -Istent az emberek javára szolgálja. Ebből a megnyugvás
ból érzett meg valamit a Háború és béke egyik főhőse, Andrej herceg, 
míg halálra sebesülten feküdt a borogyinói csatatéren. „Nem volt fölötte 
más, mint az ég, a homályos, de azért mégis mérhetetlenül magas ég, 
amelyen csendesen úszkált néhány szürke felhő. Milyen csendesen és 
nyugodtan, milyen ünnepélyesen siklanak tovább a magas, végtelen égen 
azok a felhők. Hogyan van az, hogy én soha azelőtt nem láttam ezt a ma
gas eget? És milyen boldog vagyok, hogy végre megismertem. Igen, sivár 
minden, puszta ámítás minden, a végtelen eget kivéve. Semmi, semmi 
sincs rajta kívül. . .  csak csend és nyugalom. És hála Istennek!.. ,”14

Schreiner Vilmos
IRODALOM

1. Török E ndre: Az' orosz irodalom  a XIX . században. Bp. 1970. 247. L
2. Szerb A n ta l: A  világirodalom  története. Bp. 1962. 704. 1.
3. Lukács G y örgy : Tolsztoj és a realizmus fejlődése. Bp. 1975. 6. 1.
4. Perczelné Kozm a Flóra: Tolsztoj és a szabadelvű egyházak. Bp. 1905. 4. 1.
5. Szerb A ntal: i. m. 706. 1.
6. RGG3, 948—949. has.
7. Cserna A n d or: Tolsztoj-breviárium . Bp. 1924. 94. 1.
8. T örök  E ndre: i. m. 185. 1.
9. Tolsztoj, L eó: Az ú jkor vége. Bp. 1945. 10. 1.
10. Tolsztoj, L eó: Vallom ásaim . Bp. 1010. 61., 64. 1.
11. Tolsztoj, L eó: Feltámadás. Bp. 1954. 479. 1.
12. Lukács G y örgy : i. .m. 78. 1.
13. T örök  E ndre: i. m. 264., 185. 1.
14. Luther, A rthur: Tolsztoj. Egy élet vallom ásokban. N aplólapok és levelek. 

Bp. 1934, I. 39. 1.

Mi lesz az emberrel a hírközlés sodrában?
A holland Cees Hamelink tanulmánya — „Perspectives fór Public 

Communication — A study of the Churches participation in public com- 
munication” (Baarn, Holland 1975) — figyelemre méltó próbálkozás volt 
felmérni a társadalom általános irányzatának hatását a nyilvános kom
munikáció felépítésére, a nyilvános kommunikáció feladatára a társada
lomban és azt az ideológiát, amely mindezt legitimálja. Alapkérdése ez 
volt: „milyen mértékben segíti a nyilvános kommunikáció az embert, 
hogy a maga életében s a társadalom fejlődésében önálló és demokratikus 
mértékű kritikai szubjektum legyen” (Tapio Sareneva, Teologinen Aika- 
kauskirja 4/1976). „Alapvető alternatíva Hamelink szerint az, hogy elfo- 
gadjuk-e a kommunkáció teoretikus foglalatának a dialógus-tagadó s így
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dialektika-ellenes perspektíváját, vagy abból a perspektívából indulunk 
ki, amely párbeszédes, az emberből kiinduló, a közös keresését hangsú
lyozó”.

A Hamelink által megnyitott látóhatár ismert minden tájékoztatás
ügyben elfoglalt ember előtt, az egyházban is. A korábbi tájékoztatási 
optimizmus lassanként átalakul tájékoztatási pesszimizmussá. Egy évtize
de még hitték — s ma is sokan hiszik még, hogy a tájékoztatás és a kom
munikáció problematikája hamarosan válaszol arra, hogyan hat a hír 
arra, aki fogadja. A tömegtájékoztatási eszközök fejlődése, különösen az 
elektronikus tájékoztatás eluralkodása területén lassanként lehetségesnek 
látszik elérni minden embert, és éppen abban az élethelyzetben, amiben 
éppen van.

összedőlt talán a tömegtájékoztatás eszközeinek hatalma?
Egyáltalán nem. Ezeknek hatalma van, s ez a hatalom egyre nő. 1978 

májusában Helsinkibe látogatott a hatalmas nyugatnémet sajtótrösztnek, 
az' Axel Springer Verlag AG-nak tájékoztatásügyi osztályvezetője, W. Jo- 
achim Freyburg. Feltárta nézetét hazája tájékoztatási eszközeinek fejlő
déséről, amikor elmondta, hogy az ország postai szerve, a Bundespost 
előkészíti az áttérést a képcsőszöveg továbbítására, azaz szövegközlésre 
a tv-képernyőn. Ennek a rendszernek 1982-re késznek kell lennie.

„A képcsőszöveg vonatkozik mind a hírekre, mind a folyóiratokra, 
specializáltan a könyvekre is, a szakirodalomra, tankönyvekre, tudomá
nyos tanulmányokra is. Ezernyi köteteket és tízezernyi oldalakat tartal
mazó könyvtárak gyűlnek fel majd a tájékoztatási bankokban s telefo
non lehet majd hívni kis részeket (a tv-képernyőre). „így jelezte ezt 
Hamburgban 1977 májusában a Média-napokon a technikai szaktudósok 
egyik élvonalbelije, a stuttgarti Wolfgang Kaiser professzor, a hírközlés 
technikájának kutatója.

„Ebben a dologban sem kell túlságosan megerőltetnünk a fantázián
kat, amikor világos elképzelést rajzolnak fel előttünk arról, hogy mit 
jelent a képcsőrendszer használatba vétele nekünk kiadóknak abban az 
esetben, amikor mi kínáljuk fel ezt a szolgálatot, és abban az esetben, ha 
más kínálja fel. A technika már megteremtette a lehetőséget, hogy a kép
csővön láthatóvá lett szöveg papírra kerüljön; levonat (kópia) készítését 
már kifejlesztették, s abból kell kiindulnunk, hogy a nyolcvanas évek
ben lesznek jutányos mellékvállalkozások, amelyek a másolatokat szépen 
és olcsón készítik el. (W. J. Freyburg).

A képcsőszöveg uszályában megjelenik a képcsőújság. A kábeltele
vízió már működik többek között Finnország egyes területein is. TV- 
mellékbolygók, a programot a világűrön át közvetítő „relék” már szintén 
működnek. A tájékoztatási eszközök lehetőségei törthetetlenül fejlődnek.

A képcsőújság-rendszert már nyolc évvel ezelőtt megtervezték Ang
liában, mégpedig a süketek részére szóló tv-filmek szövegközlésére, ame
lyet a BBC továbbfejlesztett. A rendszer szakértője, Colin Mc Intire, 
a BBC zsurnalisztája a következőképpen írja le a jövő zsurnalisztáját:

„A teletextus, tehát az írott szöveg, továbbítása rádión át — minden 
zsurnaliszta álma — megvalósul. A szövegét kínáló újságíró már a meg
írás pillanatában a közönség elé tárja. Nemcsak maga kopogja szövegét 
a választja a címet, de a tördelés is (lay out) teljesen a kezében van. Ha 
van ideje, elkészítheti az alcímeket és kiemeléseket; a hangsúly és az 
utalások érdekében hét szín áll rendelkezésre. Szövegét grafikai eszkö
zökkel világíthatja meg, táblázatokkal és térképekkel.

Amikor lekopogta szövegét, ő maga dönti el, mikor jelenjék meg: 
lenyom egy oldalbillentyűt s a számítógépbe betáplálja, milyen összefüg
gésbe kell helyezni cikkét a teletextus újságjában. Ezután a másodperc
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nt-hány töredéke múlva a közönsége otthon a televízió képernyőjén már 
o lv a s h a t ja  a szöveget — s ez a közönség hamarosan milliókra nőhet.”

Mindez úgy hat, mintha tudományos fantasztikus regényből vettük 
volna. De fontos, hogy megértsük: mindehhez a szükséges technika már 
adva van. A rendszert a gyakorlatban már kipróbálták. A világ különbö
ző részein már tervezeteket készítenek a használatba vételre.

Ez tehát a tájékoztatás eszközeinek jelene és közeljövője. Mi már él
jük az elektronikus tájékoztatási eszközök korát, s a tájékoztatásnak ez 
az automatikus rendszere adva van, amely mindezt lehetségessé teszi.

A kérdés az, amelyre kevesen keresik a választ, hogy mindezek kö
zött mi lesz az emberrel? A Springer képviselőjének nagy gondja e jö
vőlátás előterjesztésekor az volt, hogy a tájékoztatás eszközeinek eme új 
lehetőségei kinek a hatalmába kerülnek. Az egyes kiadőkéba-e (amint ő 
természetesen reméli), vagy a társadalmi institúciókéba? Finnországban 
hasonló témakört érint a beszélgetés arról, hogy a kábeltelevízió törvé
nyes rendelkezések hijján egyesek kísérletezésének tárgya lett. És a jö 
vőben? Ki szabja meg és rendelkezik afelől, hogy mit fognak elénk tálal
ni a lakószobánkban a következő évtizedekben? A kereskedelmi, az 
üzemgazdálkodási alapon működő információközlés rendkívüli lehetősé
get lát a hálózatának kiépítésére és üzemerejének növelésére. Mindent ha
talmába kerít, hogy biztosítsa jövendő fejlődését.

De mi lesz az emberrel?
A tájékoztatás eszközeinek problematikája ily módon a központi szo

ciálpolitikához és végső fokon a társadalmi rendszerre vonatkozó kér
désekhez kapcsolódik.

Különösen nehéznek tűnik ez a helyzet a nyugati kapitalizmusban 
és a vegyes gazdaságú országokban, s általában az iparosodó államokban. 
Ugyanékkor a földgolyó kétharmad részében, ahol jelenleg morzsákat 
gyűjtenek a jóakaratú államok asztaláról, egyre kiszolgáltatottabb hely
zetbe zuhannak. Már most valóság, hogy a világ hírközlését négy hírközlő 
iroda uralja: két amerikai, egy angol és egy francia. Ezek az irodák szö
vetkezve szolgálják Európában az Észak-Amerikában levő ügyfeleiket. 
..A világ félreeső körzeteinek eseményeiről és helyzetéről ritkán szólnak 
s ilyenkor is a szemlélet gyakran nem tárgyilagos”, — írja Helsinkiben 
a Helsingin Sanomat vezető lap vezércikkében, s így folytatja:

„Könnyű tehát megérteni, miért beszélnek keserűen a fejlődő orszá
gok a nagy hírközlő irodákról s a nyugati tájékoztatásbeli imperializmus
ról.”

Az elektronikus tájékoztatási eszközök fejlődésével a fejlődő orszá
gok az eddiginél rosszabb helyzetbe kerültek. A hírközlés az eddigihez 
viszonyítva megromlott és nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi érdekek 
igyekeznek meghatározni annak tartalmát, hacsak nem teszünk valamit 
ennek a folyamatnak megfordítására úgy, hogy sokaknak váljék hasznára 
a lehető legszélesebb területeken. De hogyan érhetnénk ezt el?

Amikor hírközlő eszközökről beszélünk, önmagunk előtt tisztáznunk 
kell, hogy maga a hír, amelyet közvetítünk, lényegében mit tartalmaz? 
Ha ehhez a tisztázó törekvéshez nyúlunk, s igyekszünk teljes képet alkot
ni mindarról, amit elénk tálalnak hírként, kénytelenek vagyunk észre
venni, hogy hatalmas törekvések és törekvők kötegéről van szó, amelyek 
között a valóságos ember, s annak személyiségére épülő hír igencsak 
elenyészik.

A  hírközlés nagyrészt a látszólagos hírekből és szórakoztató közlé
sekből áll, és az ezekre vonatkozó új szükségletek növeléséből. A reális, 
valóságos hír a hírközlés áradatában kisebbségben marad. Az ember 
saját, valódi tájékoztatásbeli szükségletét mellőzik. A hírközlés továbbá
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a kereskedelem nemzeti és nemzetek feletti törekvéseinek gazdaságpoliti
kai fő irányvonalait szolgálja. Ezért avatkoznak bele politikusok és 
biztosítják hatalmi helyzeteiket, mert az, aki meg tudja határozni a tájé
koztatást, azé a hatalom! Nemhiába gondolt Springer hírközlő osztályá
nak vezetője arra, hogy kinek a kezében van a képcsőszöveg rendszere az 
ő hazájában. ' —

A tájékoztatás eszközeinek kérdése, s hogy kinek a kezében van
nak azok, így korunk egyik nagy kérdésévé vált, a szó szoros értelmében 
sorskérdésévé. Megszoktuk, hogy a földgolyó legnagyobb kérdésének a 
fegyverkezést s a környezetszennyeződést lássuk. Ezek valóban azok, de 
nem szabad elfeledkeznünk, hogy a harmadik, s legalább olyan fontos 
kérdésnek lássuk ezek mellett a hírközlést, s annak tartalmát. A helsinki 
gyűlésnek ún. harmadik kosara, amely a tájékoztatás problematikáját is 
tartalmazza, nem hiába lett a figyelem fontos tárgyává. Hatalmas erők 
törekednek a maguk hatalmába keríteni a tájékoztatás eszközeit, s már 
most is nagy szennyeződési veszélyt jelent a hírközlés.

Nem gond az olyan hír, amelyből az emberek megtanulnak tudni és 
növekednek tőle személyiségükben, sőt terjeszteni kell, amitől az embe
rek megtanulják felismerni azt, amit valóban tudniuk kell, s amitől vá
gyódnak arra, hogy egyre többet tudjanak.

Az előítéletek elmélyültek, a viselkedés megmerevedett, a fogalmak 
eltorzultak. De nemcsak ez, hanem még rombolóbb az, hogy az új tömeg
tájékoztatás lassan elfojtja az emberben a teremtettségét.

Ezért tesszük fel a kérdést, hogyan térhetne vissza az ember ismét 
ahhoz a lehetőséghez, hogy azt válassza, ami által önmagát gazdagíthat
ja. Hogyan tudja megőrizni magát az ember a tájékoztatás növekvő 
szennyeződésétől?

„A tömegtájékoztatás eszközének elterjedése és hatása ránk oly mély 
benyomást gyakorolt, hogy készek vagyunk figyelmen kívül hagyni egyes 
kevésbé pozitív oldalait. A tömegtájékoztatás eszközei egyoldalúak. Min
den munka a programban meghozza a termést, de a nézősereg épp oly 
passzív, mint amilyen bő. Egyetlen adás milliókat elér, de azok száma, 
akik így vagy úgy reagálnak az adásra, nagyon elhatárolt. — Soha eddig 
még nem működött annyi kommunikációs eszköz, de soha eddig nem volt 
olyan mély a magánosság, mint a mai korunkban.” (W. A. C. C. Journal 
2/1976).

A tájékoztatás eszközeinek és az embernek viszonykérdése mindenek 
között korunk egyik nagy kérdése. Ha valóban előre szeretnénk vinni a 
népek békeakaratának közös munkáját, ezt a kérdést erősen a nemzetközi 
érdeklődés előterébe kell hoznunk. Ha valóban törekszünk az előítéletek 
csökkentésére és legyőzésére, s ezáltal a biztonság növelésére, semmi tar
tós el nem érhető, amíg nem rendeztük viszonyulásunkat a tájékozta
tás eszközeihez s azok tartalmához. Ez egyaránt vonatkozik nyugat és ke
let, észak és dél közötti feszültségekre.

A tájékoztatás egyike azon területeknek, amelyeket el kell szakítani 
az emberi hatalomtól. Olyan ez, mint egy hatalmas neutronbomba, amely 
elpusztíthat minden élőt s csak ürességet hagy maga után. Veszélyezteti 
az embert és az emberi értéket, s épp ezért a keresztyén egyházban el 
kellene határolni ezt az új veszedelmet és elhárítani — ha még egyálta
lán lehetséges.

A tudás hatalom. A tudás közvetítése a hatalom gyakorlása. Kinek 
a kezére merjük bízni?

Dr. Erkki Kario 

Ford.: Koren Emil



„Isten, család, költészet a hazában”
Győry Vilmos születésének 140. évfordulójára

Több mint ötven éve, 1927. november 20-án emléktáblát helyeztek 
el a győri konventépület harmadik kapuja jobb oldalán. Felirata: „Itt 
indult el élete útjára Győry Vilmos költő és műfordító 1838. I. 7-én. — 
Hatalma nincs a romboló időnek Azon, mit ilyen szellem alkotott. Ál
lította a győri evang. Ifjúsági Egyesület.” (1, 2)

1. „Egy kisfiú befutott. . (Gyermek- és ifjúkor) (3)

Győry András felpéci származású győri tanítónak és feleségének. 
Wurm Katalinnak korán elhalt kislányuk után született egyetlen fiúk, 
Vilmos. A „legapróbb” , majd „nagyobb rendű leánynevendékek tanító
ja” tehetséges ember, mert 1846-ban a pesti evangélikus gimnáziumba 
került tanárnak. (4) Fia „atyjától egyenes jellemet, édesanyjától mele
gen szerető szívét ,— kedvet mesemondásra örökölt,” — írja Szász 
Károly. (5)

A fővárosba került gyermek nyiladozó értelme egy életre elraktá
rozta mind a forradalom, mind az utána következő elnyomás esemé
nyeit. Jóval később megénekli a szabadságharc vitézeinek ködbevesző 
alakját, az ujjongást, amellyel Pest népe Buda ostroma előtt a huszá
rokat fogadta.

1849 vége tragikus fordulatot jelent a család történetében. Az édes
apa nem taníthat többé, csak alkalmi munkával tartja fenn családját. A 
fiú és az életrajzírók hallgatnak az okról, éppen ezért valószínű, hogy a 
Bach-korszak üldözése tette az apát munkanélkülivé haláláig. Vilmos 
sem maradhat régi iskolájában. Tanára, Argay János közbenjárására a 
piaristákhoz kerül. Irodalomtanára, Horváth Cyrill nemzeti szellemben 
tanít. A fiú tehetségét megismerve, megnyitja útját versei és elbeszé
lései publikálásához. Az 1854-ben kitűnően érettségiző Vilmos éveken át 
magánórákkal tartja fenn magát. — A Vasárnapi Űjság munkatársa 
lesz, sok pesti lapban jelennek meg versei és elbeszélései. Jókaihoz ha
sonló jellemrajzot és tájleírást próbált adni, nem sikertelenül.

Már ekkor jól bírja a német, francia, olasz és latin nyelvet. Ügye
sen fest olajba és szépen fuvolázik. — Fél évet tölt a jogi egyetemen. — 
A Nógrád megyei Vanyarcon 1855 tavaszától 1856 őszéig Dessewffy Ottó 
lányait tanítja nyelvekre, Veres Pálné Szilárda lányát magyar irodalom
ra. Az utóbbi kúria ez időben európai értelemben vett irodalmi sza
lon, ahol Madách Imrétől és Szontagh Páltól Győry maga is tanul
hat. (6a)

Komolyan vett elhivatással megy a teológiára 1856 őszén. Lágyszí
vű és ügyetlen ügyvéd lett volna, — írja később —, „a kedélyemmel 
megegyező lelkészi pályát választám.” (6) A kedély habitust, jellemet 
és Istentől ébresztett vonzalmat jelent. A sokoldalú, gazdag tehetségű 
ifjú, kifejezetten szép férfivá fejlődve az életküzdelmekben acélosodik, 
a vágyak ösvényén nem téved zsákutcába. Érzelmes gyengédsége Jézus 
Krisztus forrásából buzog, életét az Ö vezetése alá helyezi.
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1856—60-ban a pesti közös protestáns teológiát szép eredménnyel 
végzi. Itt Székács, Ballagi és Török Pál tanítják.

Jutalomút Európába. — Gazdag, nemes ifjak mellé kitűnő tehet
ségű szegény fiatalokat szoktak felkérni külföldi egyetem látogatásánál, 
így kerül Konkoly Thege Miklóssal és Tihanyi Ferenccel 1860 decembe
rében Berlinbe. Az előbbivel együtt eljut Párizsba 1861 februárjában. 
Tökéletesíti német, francia, angol, olasz nyelvtudását. A magyarságnak 
kitűnő tehetségével jó hírnevet szerez. Kedves modorával, szellemes 
mondásaival „mindenütt szívesen látott vendég volt. . .  Voltak neki raj
tünk kívül angol, francia, olasz, amerikai, sőt muszka barátai is.” (7) 
— Székács hazahívja a pesti gyülekezetbe segédlelkésznek, 1861. szep
tember 2-án szenteli fel. Itt szolgál 1862 októberéig. Szinte gyermekként 
szereti meg Székács Etelkát. Szerelmi lírája főképp Etelka alakja köré 
fonódik. (Szül. 1846. II. 13).

Népünk nagyjainak tisztelete költészetében.
Húszévesen kezdte nemzeti régmúltunk alakjainak epikus megének- 

lését. Julián barátot, Balassa Jánost (Bornemissza patrónusát), Perényi 
Pétert, Forgách Balázst idézi fel. De jelentősebbek költészeti értékükben 
a reformkor nagyjairól írott rövid versei: Ferenczy Istvánról, Kazinczy- 
ról, Csokonairól.

Csokonaira gondolva az anyai inspirációt emeli ki a költő hazafiságá- 
nak fellobbanásánál: „Végigmutat honász. egy omladékon S egy bús 
rabot mutat, egy nemzetet.” S a szikra „Keltébe fényt vet az egész ha
zára . . .  De jaj! Nehéz áldás a lelki szikra. Köztelkek jármot vesznek vál
laikra, De tűrhetetlen ennek a bilincs.” (8)

Ironikus ars poetica-ban elrettentő képet fest a kiegyezés éveinek 
Magyar Parnasszusáról. „Itt minden egy kész szellemóriás. — A múlt
ba?! Mit?! Egy Zrínyi, Berzsenyi... A vén Kazinczy s Lillának vitéze, 
S örömmel Kölcseyt vajon ki nézze? — Bánk bánnak ottan áll megal
kotója, No ez még tűrhető; Amott írója Zalánnak, ugye ő írá Egert? 
De ma már nem olvasunk hexametert!” A fogyatékos tudású fűzfapoé
tákat így fricskázza: „Hiszen Petőfi sem tanult soha.. .  Nem olvasott 
sem franciát, sem ángolt, — Szokott mondás: Shakespeare volt Bibliája: 
Ne hidd: hamis tudósítók hibája; S a műfordítás: büszke Corjolán? 
Alföldi buckák közt leié talán!” Az időtlen, a realitást és súlyos aktua
litást nélkülöző írást így ítéli: „A társadalmi mostanról beszél, Olly 
emberről, ki napjainkban él, De élhetett vón’ máskor, bármikor Mert 
semmi oly mellékes mint a kor.” (9)

II. „lm a nap kel, pályafutni készen." (Orosháza) (10)

Székács püspök és Podmaniczky Frigyes pesti esperességi felügyelő, 
a Nemzeti Színház intendánsa jelenlétében iktatják be Orosházán 1862 
októberében. A következő évben 60 főre emelik a presbitérium létszá
mát. Széles munkatársi kört mozgósítanak lelkésztársával, Torkos Ká
rollyal, szolgálatuk során mindvégig jó egyetértésben.

1863. szeptember 8-án tartja esküvőjét Székács Etelkával a Deák
téri templomban. 14 évi orosházai működése idején 3 fiú és 3 lány gyer
mekük született. Első fiúkat itt temették el, alig egy éves korában. Gyer
mekei adatai: Vilmos 1864. IX. 19. — megh. 1865. IX. 25., Margit 1866. 
VII. 1., Ilona 1868. XII. 13., Lóránd 1871. IV. 11., Elemér 1873. XII. 8., 
Sarolta 1876. V. 29.
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Család- és gyülekezetépítés.
Költészete átfonja, színessé teszi tanító és pásztori szolgálatát. Csa

ládi életének kiteljesedése kifogyhatatlan forrás lírájában. Szüleit is 
magukhoz vették. — Édesapja 1866. november 28-án halt meg. Édesany
ja és felesége szeretett személye könnyűvé tette a gyermekek nevelését, 
ékessé a paróchiát, lehetővé a sokoldalú szolgálat független végzését.

Életrajzírói gyermekverseit, fabuláit, emléksorait, áldásait, a csa
ládi élet tisztaságát, melegségét festő verseit erre az időre keltezik.

Gyermekverseinek elsője a már korábban megjelent „Mesebeli 
kis királyhoz betéved egy kisleány.” (11) Az evangélikus elemi iskolák
ban századunk derekáig megzenésítve énekelték. — ír állatokról, melye
ket a gyermekek különösen szeretnek: csigáról, egérkéről, harkályról, 
kisbárányról, fecskefészekről, fióka költésről. Gyermekjátékokról: bu- 
borékfújós, madárfogás, elrepült papírsárkány. Élményekről: piaci ko
fánál, bűzaföldön, pásztorfiú. — Mind könnyen tanulható, nyelvi tudást 
csiszoló, szókincset gazdagító versike.

Epigrammához hasonló rövid, vagy hosszabb áldásokat, verses el
mélkedéseket ad családi eseményeknél, konfirmációkor. Témái általá
ban igékhez kapcsolódnak: békességes tűrés, árvák Atyja, harag meg
győzése, csüggedéssel-büszkeséggel szemben, jó hírnév, ítélkezés, ígéret 
megtartása, jótett a szegénnyel, munkába állónak, kivándorló család
nak, év végi gondolatok, feltámadás dicsérete.

Ezek közül három maradt meg mindmáig, megzenésítetten énekes- 
könyvünkben: 39. „Ez a nap is ...” (Legelterjedtebb imádság családjaink
nál.) 224. „Jer hívek, szent hálaadással. . .  (húsvéti) 339. „Nincsen szívem
nek teljes tisztasága . . . ” (bűnbánó).

Anya- és szülőszeretet, a családi otthon dicsérete külön hangsúlyos 
költészetében. — Kegyességi irodalomból már 1861-ben megjelenteti 
„Franklin Benjáminról szóló átdolgozott fordítás” -át. 1866-ban jelenik 
meg az „Emlékkönyv a Confirmatiohoz készülő protestáns hajadonok 
számára” Pesten. Ebben az akkori konfirmációi tanítás vázlatát fejti ki 
bővebben, versekkel illusztrálva.

„A  sasnál magasabbra repülő pacsirta.”  (A műfordító) (11a)
Orosházán született páratlan nyelvtudásának gyümölcse, számos mű

fordítása. Sokoldalúsága egyedülálló volt kortársai közt. Működésének ez 
a területe mindmáig elismert hazánkban. Latin, görög, német, dán, 
svéd, francia, angol, olasz, spanyol, portugál és héber nyelv tudósa. Svéd
ből Tegnér Frithjof-mondáját és „Ürvaesorai növendékek” c. könyvét 
ülteti át. Shakespeare 33 szonettjét és nagyobb műveit. Moliére, Moreto, 
Calderon, Runeberg, Franzén, Virgin, Beskow, Omán, Cervantes egyaránt 
járható terep számára.

1867-ben megkapja a Tudományos Akadémia pályadíját. 1871-ben 
Chrysostomusról, 1873-ban „Egy apostol az újabb korban” c. írása je
lenik meg. 1873-ban tartja székfoglalóját a Tudományos Akadémián a 
svéd Ganzul-mondakörről. Megkezdi Milton Elveszett Paradicsomának 
fordítását, Racine Athalie-jét, befejezi Székács Terentius-fordítását. A 
megalakuló Petőfi Társaság tagjává választják. — Gyergyai Albert pro
fesszor 1957-ben egyetemi előadásában Győry Cervantes-fordítását az 
eredeti nyelvhez viszonyított ritmusával és hűségével máig követendő 
példának állította. (12) — Ez a hihetetlen szellemi munka, a napi gyüle
kezeti szolgálat mellett, csak szigorú és túlfeszített programmal történ
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hetett. Éjt nappallá téve futott versenyt a sürgető idővel: „Sokszor egy 
év századot ér, Hirtelen, ha elhalad: — Te virulj fel nemzetem! Nemze
tek koszorújában Neved a legszebb legyen!” (13)

Erőfeszítés a „legmagyarabb és legnagyobb.- falu” felemelésére. (13a)
Orosháza népének szociális állapota megdöbbentően szegény és el

maradott volt. Sok volt a földnélküli agrárproletár és zsellér. Uralkodott 
itt valóban „ezernyi fajta népbetegség, szapora csecsemőhalál.” Az 
1876-os statisztika szerint (14) 1000 lakosra 35 halott jut, 100 halott közül 
63 öt éven aluli gyermek. Ugyanekkor Észak és Nyugat-Európában en
nek fele a gyermekhalandóság. — A társadalmi osztálytagozódás torz 
állapotához súlyosbító tényezőkként sűrűn jönnek elemi csapások. 
1863-ban a nagy szárazság miatt semmi sem termett. A következő télen 
a temetői fákat kiosztják a fagyhalállal is küzdő, éhező nincstelenek
nek. Győri Vilmos prédikációban említi, hogy a nyomorúság elől sokan 
el- vagy kivándorolnak. 1866-ban kolera ragad el sokakat. Utalást talá
lunk arra is, hogy az olasz függetlenségi csatákban kényszerrel besoro
zott magyar katonák haltak meg az osztrákok oldalán!

A szociális igazságtalanságot elítélő, bibliai üzenet alapján társa
dalmi változást követelő mozgalom alakul az Alföldön. A nazarénusok 
az evangélikus egyházzal is szembefordulnak. Győry Vilmos mélyen 
együttérző, szociális érzékenységű ember. A kor szokása szerint azonban 
csak karitatív segélyezés folyik a gyülekezetben. Ez csepp a tengerben. 
A pásztori szeretet mégis utat talál a fentiekhez is.

Az általános oktatási színvonal emelése érdekében Győry Vilmos 
konzultációkat tart a tantestülettel, bevezeti a rendszeres iskolalátoga
tást. A gyülekezet három iskolát épít fel sűrűn egymás után: 1862, 1865, 
1867-ben. A lelkész itt nem tekintély alapon beavatkozó „ülnök” az is
kolában. Imponáló tudományos felkészültsége, pedagógiai egyénisége, 
mindig új módszerkeresése méltóvá teszik arra, hogy mind nevelők, 
mind növendékek szívesen hallgassák.

A nagyobb ifjúságot is igyekszik művelődéssel szellemileg, lelkileg 
építeni. Protestáns Legényegylet alakul, melynek „esti tanóráin” Győry 
és munkatársai magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, „világi és 
szent énekeket két hangon” tanítanak. Kora szintjén „népszínműveket” 
is ír, melyekből később néhányat Pesten is bemutatnak. Dalokat is írt 
a jelenetekhez. Ezek közül műdalként egy napjainkig él: „Megkérdeztem 
én a naptól Mért oly bánatos sugára Mikor a kék hegyeken túl leáldozik 
éjszakára? S azt felelte nékem a nap Arcán hogyne ülne bánat? Mikor 
téged, édes rózsám. Egész reggelig nem láthat!” (14)

111. „Aki férfi: munkakört találjon” (az igehirdető.) (15)

Amit eddig írtunk róla, abban is teljes emberi, papi munkakörét áb
rázoltuk. Ettől gyakorlatilag elválaszthatatlan, már részben érintett egy
házi irodalmi működése, benne 'nyomtatásban megjelent igehirdetései.

1876 őszén a pesti gyülekezetbe hívják. 1877-ben Székács-életrajzot 
ír. Lefordítja Saphir: Krisztus és az írás c. művét. 1878. május 16-án 
keltezett a „Brit és Külföldi Biblia-Társulat” igazgatójának, Millard Edé
nek körlevele, melyből hitelesen tudjuk, hogy a Károli-Biblia átdolgozott 
kiadásának fordítói munkájára, a négy evangélium és az Apostolok 
Cselekedeti fordítására őt is felkérték. A kért fordításból a négy evan
géliumot elkészítete. (15) — Luther Kis Kátéjának bővített magyaráza-
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tát már régóta taníthatta, de csak röviddel halála előtt jelent meg. Mód
sz e ré b e n  elhagyta a szokásos „Mit jelent ez? — felelet,” párhuzamot. 
Minden részhez oldalakra terjedő aktuális magyarázatot csatol, egyszerű 
stílusban, d e  igényesen. — Kilenc kiadást ért meg.

Tanítását és igehirdetését csak dióhéjban tudjuk bemutatni.

1. Tanítás a keresztyénségről.
„A keresztyén vallás kijelentett vallás, . . .  melyre az emberek nem 

a maguk bölcselkedés^, nem a maguk gondolkodása által jutottak el, ha
nem Isten saját maga ismertette meg magát.. .  a Jézus Krisztus és az 
apostolok által. — A mi vallásunk tehát azon mértékben fog gyarapodni, 
amily mértékben növekszik szívünk és lelkűnkben a vágy, Jézus isteni
tudományát megismerni és szent példáját mind hívebben követni.” 
(16) Győry Vilmosnak Krisztus legtöbbször „Példánykép”, de a szíve kö
zepében van! „Krisztus után nem vala szükség újabb útmutatókra, mert 
kinek jutna eszébe gyertyát gyújtani akkor, midőn a nap teljes fényben 
világít, hiszen akkor még a csillagok is elhomályosulnak.” (17) A II. hit
ágazat kifejezésénél 35 igét és 5 éneket idéz! Kívánatos volna a mi kon
firmációi tanításunk gyakorlatában is minden részlethez ilyen szemléle
tes igei alapot adni. Ebből ismerhetik meg a gyermekek magát a tanítás 
forrását. — A Kátéban csak a gyónásról szóló résznél nem találunk 
bővebb magyarázatot. Ez a hiány is utal arra, hogy a bűnbocsánatból 
fakadó életváltozást ebben a korban elsősorban nevelési következmény
nek tekintették. „Egy szóval az Istenországban való munka ebből áll: 
irtani a gonoszt, nevelni a jót, pusztítani a hibát, ültetgetni az erényt, ki
szaggatni gyökerestül a bűnt s ápolgatni hajtásaiban a kegyességet.” (18)

2. A keresztyén élet gyümölcsei.
Igehirdetései minden részletükben kitűnő felépítésűek, bár a bibliai 

üzenet lényegétől sokszor eltávolodnak. Róma 12:6—17 alapján a „vallá
sosság áldásairól” beszél. 1. Hivatalban hűség, 2. a magánéletben jóság,
3. a nyilvános életben tökéletesség. — Hivatal alatt „értünk minden ál
lapotot, melynek betöltésére valaki elhivatott, rendeltetett.” Általában 
mindent praktikusan, immanensen akar megközelíteni. Jézus küldeté
séhez való hűségét, mint a mi pályaválasztásunk jelképét magyarázza 
Máté 4:1—11 alapján. „Nézzed édes gyermekem, — így szoktak a szülék 
szólni gyermekeikhez, — ez a pálya igen szép, mert nagyon jövedelmes, 
ha ügyes és értelmes- lész, gazdag és boldog emberré lehetsz, vagy ez igen 
dicsőséges pálya, nagy hírt és nevet szerzend munkásságod, ha teljes 
erővel és teljes lelkesedéssel törekvendsz célod fe lé ..., csak egy marad 
ki rendesen a számításból..., melyik az a pálya, melyen tehetségeink 
szerint a legüdvösebben állhatunk Isten szolgálatában. . . ” (19) Ha már a 
praktikumnál tartunk, az is kimarad a számításból, hogy nem kell a 
tanuló a kézműiparban, a kereskedelemben. A mezőgazdaságban és 
iparban a felnőtt és gyermekmunka olcsó kizsákmányolása folyik.

A valóság ezen ellentmondásából beszűrődik valami az ötezer meg- 
vendégeléséről szóló prédikációba: „Mit kell cselekednünk, hogy földi 
jövőnket biztosítsuk? 1. Csüggedetlenül tenni, 2. háládatosan venni, 3. 
takarékosnak lenni. . .  azt lehetne mondani: mit tegyen az, akinek sem
mije sincs! — Csak az fog igazán ínséget szenvedni, aki az Isten által 
adott hasznos ajándékokat önhasznára nem tudja, vagy nem akarja for
dítani. Kezünk munkája által megszerezhetjük kenyerünket!” (20) Ez a 
boldog optimizmus azonban nem nyújt kenyeret a kubikusok, arató
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munkások és városi nincstelen hadának. Sem a gyülekezet közösségének, 
sem a társadalom Isten parancsa szerinti felelősségének kötelezéséről 
nem szól.

3. Bajok a külsőleges vallásosság körül.
Szinte minden igehirdetés hangsúlyozza a templommal, az istentisz

telettel való kapcsolt fontosságát. Kiderül, hogy az egyházi tekintély és a 
világi hatalmi háttér ellenére a közöny a társadalom felsőbb rétegeiben 
különösen érezhető. „Ha eszedbe jut, hogy a mai keresztyének között 
számosán vannak olyanok, akik egyedül azért járnak templomba, mert 
ez éppen szokás . . .  hogy a világ előtt valamely ruhájukat, vagy ékszerük 
pompáját bemutassák, vannak ismét mások, akik a templomot legföl- 
lebb a legnagyobb ünnepeken keresik fel, akkor is csak azért, hogy a vi
lág meg ne szólja őket. . . ” ne csüggedj. „Sokan kivált az úgynevezett 
művelt osztály tagjai közül a temlomban, a nyivános istentisztelet al
kalmával nem szeretnek énekelni, s hogy az igazat kimondjuk, vagy 
azért nem, mert nem tudják, vagy azért nem, mert itt énekelni szé
gyenlenek.” (21)

4. ökumenikus látás és együttmunkálkodás.
Egész életére jellemző, hogy nyitott szívű, szolgálatra, együttmun- 

kálkodásra kész a saját egyházán kívül levőkkel. Orosházán és Pesten 
meleg, testvéri kapcsolatot tart az izraelita hitközösség tagjaival. A Ki
egyezés után Eötvösnek törvényrendeletet kellett kiadnia a zsidók jog- 
egyenlőségéről, mert a történelmi egyházak elismerésénél nem szerepelt 
az izraelita gyülekezet jogazonossága. A megkülönböztetésnek ebben a 
légkörében még nagyobb súlya van az evangélikus lelkész helyes maga
tartásának! Pesten a hivatalokban ez időben még mindig nyomasztó a 
római katolikus hatalmi többség. Győry Vilmosnak széles baráti köre 
van római katolikus értelmiségiek, tudósok és művészek között. — Re
formátus testvéreinkkel szinte minden téren szoros az együttműködés. 
Közös egyesületek, segélyakciók, ünnepélyek, kölcsönös meghívások jel
zik az ökumené uniós színezetű valóságát. — Győry Vilmos elítéli a 
vallási elfogultságot.

Vannak „túlbuzgó szolgák, nemcsak egyesek, hanem egész vallásfe
lekezetek, akik az isteni türelemmel homlokegyenest ellenkező türel
metlenségben átkot kiáltanak mindarra, ami nem véleményen van 
őmagukkal. . .  De „vallásáért senkit sem szabad lenéznünk és megvet
nünk, sem annak gyakorlásában megakadályoztatnunk.” (22)

A III. hitágazat magyarázatában így tanít (KK 57): „Ezen összes ke- 
resztyénség igaz, hogy különféle vallásfelekezetekre oszlik. . .  némely 
dolgokat másképpen tanítanak. Isteni tiszteletűket egyben-másban kü
lönbözőképpen végzik: de azért a legfőbbekben megegyeznek egymással, 
egyek valamennyien. Ezt sohasem szabad elfelejtenünk, hogy vallásunk 
által mindnyájan testvérek vagyunk.” — Van egy verse, mely a vallá
sosak körén túl is vallja a szeretet egyedül érvényes rendjét: „A keresz- 
tyénség nem gyűlöl világot. Mi Istenünk maga a szeretet. S ki minket 
üdvösségünkhöz vezérel, Abban nem élt az embergyűlölet.” (23)

5. Hamu alatt izzó szabadságparázs.
Nagyobb jelentőségű vallási, közéleti, politikai eseményeknél, kü

lönösen kiemelkedő személyiségekkel kapcsolatban szokás volt emlék
beszéd formájában megemlékezni. Győry Vilmost 1863 óta országosan 
ismerték Lisznyay Kálmánról tartott emlékbeszéde miatt.
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Deák Ferenc halálhírére 1876. február 25-én Orosházán mondott em
lékbeszédet.

..Szegény nemzet az, melynek nincs kire néznie” — idézi Tompa 
Mihály szavait és így folytatja: „Magát tiszteli meg a nép, mely tisztelni 
tudja nagyjait.” Azután merészen a század első felére tér. „Mi csupán 
egy korszakra kívánunk visszatekinteni, mely tkp. a század második 
negyedében kezdődött. . .  A magyar nemzet új élvedésének korsza
ka .. • A múlt évszázadokban a magyar nemzetnek szabad intézkedési 
joga nem egyszer igen meg lön szorítva a hatalom által. . .  nem volt iga
zi, nemes értelemben vett szabadság.” sem szólásszabadság, . . .  „hiszen a 
nyílt, jóakaratú szabadszólást sokszor börtön, néha rablánc sújtotta. . . ” 
„Kétségkívül igaz, hogy mind e szenvedéseken leghathatósabb fellépés
sel a nagy emlékezetű 1848 év segített, de az is kétségkívül igaz, hogy 
ennek útját a megelőző évtizedek egyengették meg —, hogy a 48. ország- 
gyűlés a nemzet felszabadításának nagy művére feltehesse koronáját.” . . .  
„alakok intenek felénk e nagy időkből, alakok, akiknek megjelenése és 
nagysága határos a csodással, alakok, akiket a legnagyobb nemzetek- 
méltán irigyelnek tőlünk.. .  akiknek feltűnése, úgy meglepte a bámuló 
világot, mint Istennek mindenható, teremtő ereje az égnek boltozatán 
egyszerre és váratlan helyen új csillagokat támasztana, oly nagyokat és 
oly ragyogókat, hogy azoknak tündökletes világossága elárasztaná fényét 
a földnek végső határáig.” (24)

Később, Deák életét és a korszak folytatását ecsetelve, — bizonyára 
hangsúlyosan beszúrja, hogy — a történelem és Isten ítéletének távlata 
még hiányzik az igazi kiértékeléshez!

Aki így tudott és mert szólni 48-ról akkor, amikor az arisztokrácia 
még nem kezdte el hamis csengésű, kifacsart emlegetését, arról biztosra 
vehetjük, hogy sok igehirdetésében szerepelt a múlt megbecsülése.

IV. Egy rövid, de gazdag élet vége és summája.

Élőszóban elhangzó mondanivalója nem lehetett steril, ahogy 
nyomtatásban annak tűnik. Nem nélkülözte az egyéni, gyülekezeti és 
társadalmi aktualitást. A cenzúra, vagy a baráti jóindulat öncenzúrája 
sokat kihagyhatott a lényegesből. Kora embere volt abban, hogy indivi
duális igeértése sokszor mozog átltalánosságban, természeti képek és 
naiv mesék sorát használja szemléltetésre.

Kitűnő igehirdető, megragadó előadó volt. Amikor a fővárosba 
került, sokat mozgott a tudományos és művészeti élet köreiben. — Szá
mos felolvasó estet tartott műfordításaiból. Sok írótársát segítette szé
leskörű elismeréshez azzal a remek előadással, ahogyan írásaikat felol
vasta. Mikszáth hosszan emlékezik rá: „S hogy tudott ő felolvasni! Egész 
leikével. — Hiszen volt már nekem más irótársam is, akinek hangjára 
rászorultam, de az nem ért semmit.” (25)

Volt ideje és szíve a gyülekezeti szeretet munkát végző közös Pro
testáns Thabita-nőegylet vezetésére, árvamunka szervezésére, más dia- 
kóniai mozgalom (Frőbel-egylet) irányítására.

Pesten töltött életszakaszának több mint a felére rányomta bélye
gét, — az éjt-nappallá tevő munka következtében —, korán jelentkező 
szívbaja. Egyik szanatóriumból a másikba került. Nem lehetett rajta 
segíteni, mert betegsége idején is magát égetve tovább dolgozott.

1884. március 25-én eltemette édesanyját. — Halála — felesége oda
adó szeretete ellenére — siettette az ő elmenetelét is. — „Ó mi jó valál 
te hozzánk, Kedves, áldott, hű anyám! Mindig érzém, de e percben Ér
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zem legjobban talán.” Utolsó verse is őhozzá szól: „Anyám, anyám, 
beteg vagyok! Lelkem, testem, mindenem, Ahogy egyszer hű kezeddel 
Vess te ágyat énnekem!” (26)

1885. április 14-én du. y2 6 órakor halt meg, 39 éves özvegyét és öt 
kiskorú gyermekét hagyva maga után.

Életpálya-vallomásában a világtól elvonuló remetével szemben apos
tolnak tartja magát. Az Istentől kirótt feladat elvégzése után a cél 
elérését földiekben így látja: „S majd ha jó a pálya véghatára — Mint a 
nap, ha nyugovóra száll, . . .  áldva váljak, kit sírig szerettem, Tőled em
ber s emberiség.” (26)

Ezt az egész emberiségnek való elkötelezettséget már életében nyug
tázták 1867-ben a Pesten ülésező Statisztikai Kongresszus hazai és kül
földi résztvevői. Leutaztak hozzá Orosházára. Francia nyelven, hibát
lan kiejtéssel köszöntötte őket, mindnyájuk ámulatára. De szóvá tette, 
hogy a magyar felsőbb osztályok tagjai az egyszerű ember számára za
varossá teszik nyelvünket sok idegen szó használatával. Tizenkét nyél
ven, a világ több tucat kiváló írójának művét fordítva is felemeli szavát 
saját népének nyelve és kultúrája védelmében. Kívánatosnak tartaná 
egy világnyelv bevezetését, mellyel az egyszerű emberek is bárhol meg
érthetik egymást.

Mi pedig önvizsgálattal adunk hálát Istennek azért a példáért, amit 
Győry Vilmos életében nekünk adott. Eszméltet, mert a maga korá
ban megküzdött az evangélium hirdetéséért és hitének tiszta életvitele 
szigorú követelményekkel párosult. Jó példánk, mert tehetségét a hazai 
művelődés addig alig érintett területén nagyszerűen gyümölcsöztette. 
Ösztönzőnk, hogy Európa és a világ nagy ügyeiben, hazánk mai valósá
gából és régmúlt értékeiből merítve, népünknek és az emberiségnek 
többet adjunk.

Bödecs Barnabás

JEGYZETEK:

1,2. Az em léktábla gondolata Kuszák István, fiatal, tehetséges, de tragikusan 
elhunyt győri tanítóé volt. Az em léktábla avatásán hangzott el G yőry  V ilm os je l
lem zésére a dolgozat cím m ondata. Harangszó (H) 1927. XI. 27. — Az emléktábla 
verse idézet a Calderon Emlékezete c. versből. Költem ényei, 1866. Bp. 303. 1. — 
3. Költ. 300. 1. — 4. G yőri anyakönyvből, szülei 1833. X. 10-én esküdtek. Keresztelte 
Haubner. — 5. Akadém iai Értesítő (A. É.) 1894. III. 15. — 6. Költ. előszó, Radnai 
Rezső, 16. 1. — 6/a. Rudnay—Szigethyné: Veres Pálné . . . é l e t e  és m űködése. Bp. 
1902. 39. 1. — 7. Költ. 19. 1. — 8. Költ. 225. 1. — 9. Költ. 283. 1. — 10. Költ. 253. 1. — 
11. Költ. 362. 1. — 11/a. H ism ert cikke. — 12. M agánközlem ény Szigethy Jenő sz. 
egyházi teol. tanártól. — 13. Költ. 230. 1. — 13 a. Orosházát az onnan a század- 
fordulón G yőrbe kerülő Schim a B. András ötvös-kovács mester nevezi így  a
tulajdonában volt (Orosháza) könyv borítólapjára írt föl jegyzésében. Szabó József 
tulajdona. — 14. Költ. 283. 1. — 15. Költ. 249. 1. — 15 a. AÉ Szász i.m. — 16.
Em lékkönyv 244. 1. — 17. Egyházi Beszédek (EB) Bp. 1899. II. 22. 1. — 18. EB I.
198. 1. — 19. EB II. 9. — 20. EB I. 157. 1. — 21. Em lékkönyv 250—251. 1. — 22.
EB I. 146. — 23. Emi. 239—240. 1. — 24. EB I. 219. 1. — 25. Költ. 89. 1. — 26. Költ. 
440—441. 1.
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Az afrikai teológia
Kihívás az európai teológia felé

Előadó: Babundha Kabongo-Mbaya lelkész. Zaire — Strassburg

1. Bevezetés.

önök minden bizonnyal jól tudják, hogy a következőkben, itt az af
rikai teológiáról esik szó. Ha e helyen kísérletet teszek arra, hogy megad
jam az első összefoglaló áttekintést, akkor természetesen nem térhetek 
ki minden aspektusra, és összefüggésre, hanem arra a néhány alapkér
désre szorítkozhatom csupán, amelyek megbeszélésünk szempontjából 
számomra lényegesnek tekinthetők.

Azért vagyunk együtt ezen az ülésen, hogy a „Világ-Ökuméné” által 
kihívott európai teológiáról szóljunk. Mi is értendő ezen? Azt mind
nyájunknak el kell ismernünk, hogy első hallásra ez a téma kissé pro
vokatív jellegű. Elbizonytalanítóan és meglepően is hangzik geopolitikai 
fogalomköre alapján. Az is lehet, hogy csak szónoki forma azon meg
gondolás alapján, hogy jó vitaindítóvá lesz a megbeszélés számára. — 
Egyébként is mennyiben beszélhetünk külön európai és afrikai teológiá
ról? Azonos jelenségekkel találkozhatunk? Mit jelölnek és jellemeznek 
ezek a fogalmak?: „európai teológia” és „afrikai teológia” ? — Vájjon 
tényleges valóság az afrikai teológia, vagy csak látomás? S aztán bezá
rólag: miért érzi úgy a nyugati teológia, hogy nemnyugati teológusok 
megállapításai és elméletei reá nézve kihívóak, sőt fenyegető jellegűek? 
— Nos ezek azok a kérdések, amelyek témánkból következnek és fejte
getéseimnél lényegében ezekből kell kiindulnom.

Először is megkísérelném és szeretném megmutatni, — történelmi 
fejlődést követve, — mikép is jutottunk el egyáltalán az afrikai teoló
gia „problematikájához” ? Azután rámutatnék arra, hogy miként is to
lódott el egyik-másik kortárs afrikai teológusnál a „Teológiai hely” ; — 
és végülis rátérnék a nyugatnak e földrész elnyomottaival való szolida
ritásának kérdéseire.

2. Az afrikai teológia eredete

Ha valaki az afrikai teológia rendkívül bonyolult összefüggéseiben 
tisztán akarna látni, annak először is azt kell megvizsgálni, hogy mi
lyen összefüggésekből jött létre, továbbá azt, hogy melyek azok az elmé
leti adalékok, és járulékok fejlődése folyamatában, amelyeket' kinyilat
koztatás jellegűeknek keli tekintenünk.

Az afrikai teológia keletkezése csak bizonyos meghatározott törté
nelmi feltételek között jöhetett létre. Az első és az akkori helyzettől 
döntően meghatározott adalékokat abban az időben találjuk, amikor a 
Nyugatnak ama fáradozásai, hogy Afrikát végérvényesen „krisztianizál- 
ja” — egybeestek a fekete előkelők — majdhogy brutális ébredésével, 
amikor azok valós helyzetük tudatára jutottak. így tehát az afrikai teoló
giát szemlélhetjük mind missziológiai szempontból, mind pedig az afrikai
ak önmagukra-találásának aspektusából, amely az afrikai értelmiség szé
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les rétegét, — lelkészeket és laikusokat, egyaránt, — újból meg akarta 
nyerni.

Mindnyájan tudjuk, hogy a keresztyénség kereskedő emberek és 
olyan rabszolgakereskedők révén jutott Afrikába, akik a feketéket mil
liószám hurcolták Amerikába. A keresztyénség csak azért vethette meg 
itt a lábát, mert leigázták az egész világrészt és az elhurcolástól megkí
mélt afrikaiak teljességgel függő viszonyba kerültek a fehér kizsákmá- 
nyolókkal. Ezeknek tudatában kell lennünk még akkor is, ha az nekünk 
afrikaiaknak félelmetes, Önöknek pedig megszégyenítő lehet, mert csak 
így érthetjük meg azt, hogy miért is volt a keresztyén misszió Afri
kában olyan súlyos „melléfogás,” s azt is, hogy milyen alapokból ki
indulva kellett az egész misszió-kérdést gyökeresen revideálni.

Mit is értsünk ezen a végzetes hibán? — Oly mértékben lett a misz- 
szió, a keresztyén misszió a tagadás hatalmává, amilyen mértékben 
azonosult az európai hatalmak imperialista törekvéseivel. Hogyan is le
hetett volna ez másként? Amiként reánk kényszerítették a gyarmati 
rendszert — egyéni és kollektív tekintetben egyaránt, — és ennek első 
soron profitszerzés volt a célja, — ezzel hagyományos társadalmi ren
dünket feldúlták, — a keresztyén misszió a fekete társadalmat vallási 
tekintetben is lezüllesztette azzal, hogy tisztán egyénien értelmezett és 
csak túlvilági vonatkozású, történetieden üdvösség-tanítását rákénysze- 
rítette. Esszerint az új vallás nem volt semmi egyéb, mint a gyarmati 
elnyomás ideológiai folyománya.

Ha Jomo Kenyatta ezt írja: „A misszionáriusok úgy tekintették az 
afrikaiakat, mint egy meg nem írt lapot, melyet ki-ki saját jóbelátása 
szerint kitölthet,” akkor ez csak úgy érthető meg igazán, ha meggondol
juk, hogy az európaiak milyen nehezen boldogultak a feketék szárma
zás-kérdésének megfelelő meghatározásával, és azt is, hogy milyen so
káig tartott_az, amíg a feketéket legalább is teljes értékű embereknek 
elismerték. Még az első Vatikánum idején, (1870) kérelmezte a pápától 
a missziós püspökök egy csoportja, hogy a fekete fajt oldja fel „KÁM” 
átka alól. Embervoltunk ilyetén tagadása elnyomásunk igazolásául és tör- 
vényesítéséül szolgált, amint az még ma is megvan Dél-Afrikában és 
Amerikában.

E tagadás és a valóságos találkozásra való alkalmatlansága miatt 
került kényszerű összeütközésbe a keresztyén misszió az afrikai lételmé
lettel, (metafizika,) és vallásossággal. Ezt az európai keresztyének vagy 
félremagyarázták, vagy egyenesen tagadták azzal, hogy nem ismerik el. 
Ebben rejlik az afrikaiaknak a keresztyénséggel szemben tanúsított tu
datos, vagy nemtudatos ellenállása, és ez, — bármilyen képtelenül han
gozzék is, — sohasem jutott olyan világosan és határozottan kifejezésre, 
mint éppen a mi évszázadunk húszas éveinek messianizmusában. Ennek 
a messianizmusnak a teológiai kinyilatkoztatására a későbbiekben még 
visszatérek.

Az afrikai messianizmus sikereinek láttán, no meg afrikaiak áltál 
könnyebben elviselhető iszlám terjedése miatt, — ezt ugyanis könnyeb
ben fogadták el és olvasztották magukba, — s végül a kommunizmus 
befolyása miatt a keresztyénség arra kényszerült, hogy kritikailag felül
vizsgálja a stratégiáját, — amennyiben nem akar bizonytalanságban 
maradni. Figyelemre méltó volt ez az új iránykeresés, az első világhá
ború végén és az utána következő időszakban, amikoris a Nyugat. — 
önmagát illetően minden illúziójából kifosztva — kénytelen volt kétség
be vonni, — mind civilizációs, mind pedig keresztyéni elhivatottságát. 
A második világháború után mutatkoztak az afrikai és ázsiai népek
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egyenjogúsági öntudatra ébredésének első megnyilvánulásai. Kérdés tár
gyává tették nemcsak a gyarmatosító hatalmak, hanem a misszió gyar
matosító struktúrájának a létjogosultságát is. Számos ülésen foglalkoz
tak a misszió problématikájával. Katolikus körök egészen új szemszög
ből vizsgálták a nemnyugati kultúrákkal teljes ellentétben álló missziói 
enciklikákat. Felismerték azt, hogy a „kereszténység” és a „civilizáció” 
fogalmak nem tekinthetők úgy, mintha egymást teljességgel fednék. — 
Az Egyházak ökuménikus Tanácsának első teljes ülésén (1948. Amster
dam,) Richard Niebuhr igen éles hangon bírálta a missziói prozelitiz- 
must és hozzáfűzte: „Ilyen módon olyan szakadásokat is bevittünk a 
nemkeresztyén országokba, amelyek kapcsolatban állhatnak ugyan a mi 
kultúránkkal, de az övéktől idegenek. Sőt az evangéliummal együtt lelki 
rendetlenségünket, szeküláris rendünket is exportáltuk és ez bizony 
számukra néha a rendetlenség forrása lett.” Ez a felismerés egyébiránt 
Afrika keresztyénéi között is ugyancsak elterjedt, — hadd idézzem 
Alioume Diop-ot,: „A keresztyén értékek részünkről történő elfogadása 
csak akkor lehetséges, ha nem kötik azt nyugati értékek átvételének 
feltételéhez.”

Mihelyt világossá lett, hogy az afrikai országok belátható időn belül 
függetlenné válnak, és önállóságukon dolgozni kezdenek, egyes keresz
tyén misszionáriusok és egyéb missziósok azonnal foglalkoztak a keresz
tyénségnek az afrikai kultúrákba való beolvasztásával. Ez a tervük azon
ban más nyugati missziósok és teológusok elkeseredett ellenállásába üt
között, akik laz egyesítés rémétől és keresztyén üdvüzenet meghamisítá
sától óvnak azon az alapon, hogy a nemnyugati teológusok még nagyon 
szoros kapcsolatban vannak a pogány világgal, így egyáltalán nem 
bizonyították be teológiai érettségüket. Egyes nyugati teológusok, akik 
ezt az értelem parancsának tekintették, már t. i. azt, hogy Afrikában 
szilárd alapot biztosítsanak a keresztyénségnek, ezektől nem engedték 
magukat megtéveszteni. Meg voltak győződve arról, hogy a nyugati 
teológiának az afrikaiak gondolkodásmódjába és vallásos elképzeléseibe 
való beleoltása, a keresztyénségnek Afrikában új lehetőségeket biztosí
tana, ez azután alapját képezhetné egy kifejezésében, formájában és 
tartalmában jellegzetesen afrikai teológiai célkitűzésnek. Sokan ezt az 
alkalmazási elgondolást „bennszülött kérdés”-sé szeretnék tenni, jóllehet 
egyáltalán nincsenek tisztában a „bennszülött” fogalmával. Ez a szó és 
kifejezés, — tekintettel arrra, hogy a gyarmatosítók szókincséből szár
mazik, — az afrikaiak számára igen kellemetlennek hangzik.

Az afrikai teológia előharcosai pedig néha nagyon is következetesek 
voltak, különösen akkor, mikor azt a nézetet vallották, és képviselték, 
hogy egyedül csak afrikai teológusok feladata lehetne valamiféle afrikai 
keresztyénség kimunkálása és kifejlesztése. Megállapítható azonban, hogy 
az afrikai teológusoktól végülis mást nem is vártak el, mint azt, hogy 
a sokak által egyetemes érvényűnek tekintett nyugati teológiát afrikai 
eszközökkel szólaltassák meg. Egyszerűen átültetési munkát végezzenek. 
Az volt a meggyőződésük, hogy az afrikai metafizika és vallásosság 
elemeinek nagyon gondos megfogalmazása és átdolgozása, — ezek az 
elemek problémamentesen megszabadíthatok pogányos tartalmi színeze
tüktől, — elegendő lesz a teológia „afrikanizálására.” Ezzel mintegy 
meg is indult volna a dolgok menete. — A továbbiakban azonban a 
keresztyén és afrikai hagyományok találkozásának azt a nem változtat
ható szemléletét követték, hogy a kinyilatkoztatást, mint egyszersminden- 
kori szent eseményt, az afrikai kultúrát pedig valami változtathatatlan 
magán- és belső kérdésnek tekintették.
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Amennyiben a misszióval foglalkozók, a nyugati teológiák afrikaivá 
tételének módozatait és célkitűzéseit így, majdhogynem előírták, sőt 
meghatározták, nagyban korlátozták és szűkítették az afrikaiak cselek
vési terét, és következésképpen a felelősségét is. Az afrikai teológusok 
önállóan akartak etikai normáikkal összecsengő keresztyénséget kifejlesz
teni, de semmiképpen sem akarták a hagyományos európai, vagy ameri
kai teológia új alapjait megteremteni. Ügy akarták „Krisztusnak fekete 
arcát megadni, hogy közben ne torzítsák el arcvonásait”. Az ilyenféle 
igény természetesen megdöbbentette a nyugati teológusokat, sőt még 
azokat a missziós szakembereket is, akik egyébként pozitíve tekintették 
a kérdést, — elbizonytalanította. Az afrikai teológusok egyébként jól 
tudták, — megerősítve afrikaiságuk, azaz néger voltuk, valamint a nyu
gati kultúra és civilizáció által történt megkérdőjelezettségüknél fogva, — 
hogy a több évszázados hagyomány az európai vagy amerikai teológiá
ban, még egyáltalában nem biztosíték igazságtartalom és hiteltérdemlőség 
tekintetében. Ezenfelül jól tudták azt, hogy a keresztyénség csak egy
részt a zsidó-keresztyén üdvüzenet, másrészt a görög-római metafizika 
szerencsés találkozásából keletkezhetett. Mivel a fekete teológia előtt is
meretes az, hogy milyen mértékben nyugszik a keresztyén tanítás görög 
tanítási fogalomkörökön és gondolkodás-módozatokon, így tehát vála
szolnia kell arra a kérdésre, — „ . . .  miképpen lehetne a keresztyén 
tanítást, afrikai beszéd, szimbólumok, képek és az afrikai világ-értelme
zés szemszögéből nézve megformulázni ?!” — Nos ennyit az afrikai teoló
gia kérdéseiről nagy vonásokban, ahogyan azok a fekete papok és lelki
pásztorok által kialakultak és manapság is alakulnak.

3. Az afrikai teológia legfontosabb áramlatai.

A történeti fejlődés eme áttekintése után, szeretném összefogni az 
egyes tényezőket és az eddigi kutatási eredményeket. Így azután meg
mutathatnám nagy vonásokban az afrikai teológiának a jelenkorig való 
legfontosabb áramlatait.

Egyet nem szabad szem elől tévesztenünk; azt ugyanis, hogy ezt az 
afrikai veretű és jellegű keresztyénség után való törekvést csak az afri
kai kultúra teljes értékelésének hátteréből kiindulva és az önállóság 
követelésének szemszögéből lehet és kell szemlélnünk. Mert csak így 
lesz a „négerség”, — melyet még ma is, majd minden afrikai teológus 
képvisel, — sokféle elzártsága és hiányá teljességgel nyilvánvalóvá.

A keresztyénséggel foglalkozó legtöbb afrikai teológus, — akik 
a keresztyénség „afrikanizálásával” foglalkoznak, — kizárólag kultúrális 
szempontból vizsgálgatják a keresztyénséget és első soron azon fáradoz
nak, hogy a keresztyénséggel való találkozásnál megőrizzék az „afrikai” 
jelleget. Más szavakkal, — így akarják elérni azt, hogy Afrikában a ke
resztyén hit megformulázása afrikaiak által történjék és feltétlenül afri
kai jellegű legyen. Természetes azonban az, hogy az azonosság megtalá
lásáért és a gondolati összefüggések tisztázása iránti fáradozások köze
pette nem szabad elhanyagolni a tiszta evangélium legfőbb tekintélyét. 
Mind a katolikusoknál, mind pedig a protestánsoknál döntő az, hogy min
denek előtt a Bibliát, és a korábbi hagyományokat tekintik vezető és ki
nyilatkoztatást adó forrásoknak.

Ezt a forrást nekünk azért kell kiindulási forrásunknak tekintenünk, 
hogy kultúránkból és metafizikánkból kiindulva, kidolgozhassuk a szent
írási üzenet afrikai jellegű és veretű értelmezését, amelyet afrikai ke-
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resztyének egyébként saját kultúr-körükbe történt átplántálás után el
fogadhatnak. 

Tekintettel arra, hogy némely népkutató — etnológus — és vallás- 
történész — fajelméleti és gyarmatosító beállítottságánál fogva — az af
rikai metafizikáról és vallásosságról egészen torz képet alkotott és ter
jesztett, — a fekete teológusoknak ma az lett az elsőrendű feladata, hogy 
kimunkálják az afrikai vallásosság tárgyilagos, igazságos és hűséges áb
rázolását. Ismerik népeik nyelvét, hagyományait, szokásait, így joguk 
van annak megállapítására, hogy Afrika realitásait sokkal jobban ítélik 
meg, mint azok a külföldiek, akik egyébként foglalkoznak a kontinens 
kérdéseivel. Abból a szándékból kiindulva, az afrikai metafizikának és 
vallásnak egymásba illeszkedését megmutassák, az afrikai teológusok 
kutatásaikat különösen összpontosították a mítoszok, hagyományok, köl
temények, tanítások és bölcs mondások kutatására, továbbá megvizsgál
tak minden cselekményt, minden szót, minden vonatkozást, amely vala
miféle utalást tartalmazhatott az afrikaiak vallási magatartását illetően. 
— A következőkben csak néhány példával szeretnék szolgálni, azért, 
hogy önöknek megmutathassam azt, hogy milyen irányban is halad ez 
a munka.

1. Protestáns részről:
1. Mbiti J. S.: Afrikai vallás és világnézet.
2. Mbiti J. S.: Istenképzetek Afrikában.
3. Mbiti J. S.: Üjtestamentumi eschatológia és hagyományos afrikai 

koncepció.
4. Idowu K. B.: Istenkép a Yoruba-hitben.
5. Idowu K. B.: Istenkép a négerek hitében.

2. Római katolikus részről:

1. Kagame A.: A bantuk és ruandaiak lét-filozófiája.
2. Kagame A.: A pogány és a keresztyén „Szent” .
3. Kagame A.: A ruandai halott-kultusz leírása.
4. Mulage V.: Az élő bantu közösség — szembeállítva az egyház 

egységével.
5. Mulage V.: Keresztyénség afrikai vonásokkal.
6. Lufuluábo F. M.: A bantuk teológiai távlata és a skolasztikus 

teológia.
7. Mvebg E.: A negro-afrikai imádság alapszerkezetei.

Ebben az összefüggésben szeretnék még két további munkát említeni, 
az afrikai filozófia tárgyában, európai szerzők művei: Tempels: Bantu 
filozófia, továbbá Jahn: Egy új afrikai kultúra Muntu-körvonalai. . .

Az afrikai teológia ilyetén kutatása keretei között, számos találkozás 
adódott, ahol is vizsgálgatták az afrikai vallást és a hagyományos civi
lizációt. Így többek között a „Kinshasai Teológiai hét” melyet a lőweni 
katolikus egyetem rendezett, azután az Ibádani (Nigéria) Kollokvium, 
ahol protestáns teológusok két katolikus teológussal közösen dolgoztak ki 
néhány résztanulmányt: „Védőbeszéd az afrikai teológia mellett” címen.
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Az említett tudományos dolgozatok és tanulmányok hasonló utakat 
jártak, amennyiben szinte azonos módszereket alkalmaztak annak érde
kében, hogy kimutassák a bibliai tradíció és az afrikai mítoszok és tradí
ciók között meglevő hasonló vonatkozásokat. Munkásságukban követ
kező módszerf alkalmazták: kiindulva az afriai gondolodásmódból, és 
annak elemzéséből, tolmácsolásából, igyekeztek, rámutatni a nyugati 
gondolkodásmódban is meglevő párhuzamosságokra, kiilönösn annak to- 
misztikus formájában. Jóllehet ezék az összehasonlítások hasznos ered
ményekhez és indítékokhoz vezethetnek, a kutatás érdekében, de soha 
nem juttathatnak el önálló teológiához, mert az átvett teológiái megha
tározásokat azért elvileg nem vizsgálhatták meg alapvetően.

Engedjék meg nekem, hogy ehhez a magát „Afrikai Teológiának” 
nevező kutatómunkához, mely végül is nem más, mint alapjában nép
teológia (etnoteológia), néhány észrevételt és megjegyzést fűzzek.

Ennék a kutatómunkának tulajdonképpeni értéke abban rejlik, hogy 
— megszabadulva néhány nyugati szerző faji előítéleteitől, — hozzásegít 
bennünket a hagyományos vallás jobb megértéséhez és értelmezéséhez. 
Egyúttal könnyebb is megértenünk sok millió afrikai keresztyénnek azt 
a nehéz, kettős helyzetét, amelybe került, ugyanis ezek az emberek a 
hagyományos metafizika és a keresztyénség által képviselt metafizika 
malomkövei között őrlődnek. Azáltal, hogy ez a „népteológia” a fekete 
kultúra illetékességének nagy jelentőséget tulajdonít, meg is követelte, 
hogy a liturgiában és az ünnepi istentiszteletek más formájába új eleme
ket kapcsoljanak bele.

Eközben azonban az is világossá lett, hogy ez a kezdeményezés 
zsákutcába vezet. Éspedig azért, mert teológusaink megelégedtek, hogy 
védelmezzék az afrikai identitást, azután kidomborítsák annak vallásos 
jellegét, ahelyett, hogy a kérdést, valóságos, azaz történelmi össze
függésében vizsgálták volna. A „négerség” példája szerint ez a tétel is 
idejétmúltnak tűnik, miként az is, hogy az afrikai identitást szilárd 
elemnek tekintsük. Ez az elgondolás így olyan problematikából indul ki, 
amely már nem időszerű és nem is ragadták meg annak idején, hord- 
erejét egészen megillető mértékben. Az afrikai identitás a múltban nem 
egyszersimindenkorra szólóan adódott. Természetesen nem is élhetünk 
olyan életet, amely teljes mértékben azonos lehetne elődeink életével. 
Ezzel azonban távolról sem akartam azt mondani, hogy a korábbi tár
sadalomnak ne lettek volna történelmileg ma is érvényes értékei, ame
lyek mai szociális rendünkben ne lehetnének helytállók. Sőt ellenkezőleg 
őseink értékelgondolásai igen fontos tapasztalatokkal és elgondolásokkal 
szolgálhatnak a jelenben való útkeresésünk számára. Hiteles afrikai 
azonosságunk abból a szilárd elhatározásunkból lesz nyilvánvaló, hogy 
szociális elgondolásokat akarunk megvalósítani. Ha azonban az afrikai 
teológusok továbbra is az „Etno-teológia” fogságában maradnak, — és 
ebben a nyugati teológusok őket csak megerősíteni szándékoznak, — 
akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy az afrikai teológia csak továbbra 
is távoli jövőbe került elgondolás marad. Afrikában a keresztyénség vagy 
él ennek a földrésznek elnyomott millióival és millióiban, vagy eszköz
zé lesz a hamis fekete burzsoázia kezében és ezzel olyan jövő felé ha
lad, amelyre nyomasztó átkos zálog nehezül. Szerencsére azonban mind
jobban észrevehető az, hogy a meglevő igazságtalanságokból növekedő és 
erősödő öntudat sarjad, és új értelmezést nyernek, újból olvasva az evan
gélium ígéretei itt, az alapvető történelmi ellentmondások között, melyek 
kontinensünket döntően és meghatározóan jellemezték. Ez viszont az af
rikai teológiában kényszerítő alapállás-eltolódáshoz vezet
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4. A teológia alapállás-eltolódása.

A teológiai alapállás eltolódása nem jelenti azt, amit egyébként 
nyugaton gyakori eset, hogy a teológia nyelvezetét alkalmazzuk szociális 
témák tárgyalásakor. Egyes afrikateológusok ilyen hirtelen való újkeletű 
tájékozódását csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk azt, hogy a keresz- 
tyénség Afrikában mindjobban elveszti szavahihetőségét csak akkor 
érthetjük meg, ha tudjuk azt, hogy a keresztyénség Afrikában mind
jobban elveszti szavahihetőségét. Már a gyarmati időkben is azért érvé
nyesülhetett az afrikai messianizmus, mivel a bibliai üzenet egyértel
műen történelmi dinamikáját visszaszorította. Olyan lelketlen, elnyomó 
korban, amilyenek a gyarmati idők voltak, a misszionáriusok által hir
detett túlvilági vonatkozású és történelmileg időszerűtlen üdvüzenet, 
meg az alázatra való unszolás, csak az ellenálláshoz és lázadáshoz vezet
hetett. Miközben a felhívás egymásmellé állította a keresztyén hagyo
mányt és a hagyományos vallási értelmezéseket, addig az afrikai messia
nizmus nyíltan támadta és nem helyén valónak mutatta a gyarmati 
rendszert és szabadságot ígért. Kongóban, — mai Zaire, — a kimbaguiz- 
mus volt az a mozgalom, amely lerakta a függetlenség alapjait. Érdekes 
módon azonban az „etnoteológiai” irányzatú teológusaink teljesen figyel
men kívül hagyták azt a fáradozást, amely arra irányult, hogy legyen 
afrikai keresztyénség és arra is, hogy Afrika legyen újra az afrikaiaké. 
Pedig ez erős szövetség és történelmi feladat volt.

A legutóbbi római zsinat és a bangkoki Világmissziói Konferencia óta, 
de különösképpen a lusakai összafri'kai egyházi konferencia teljes ülését 
követően új készség nyilvánult meg azirányban, hogy Urunk ígéreteit a 
gyarmatosított és újgyarmatosított Afrika összefüggésében értsük meg. 
Ezáltal az azonossági helyzetkeresés állapotát legyőztük és a kérdést a 
maga teljességében és az összefüggések történelmi valóságában látjuk. 
Az azonosság megtalálására koncentrált teológusok csak a nyugati etno
lógusok tudásvágyát, mégpedig exotikus tudásvágyát elégítették ki. 
Amikor viszont nem jelen vonatkozású összefüggésében és tételezésén 
fáradoztak, ezeket a teológusókat éppen az afrikai azonosság nevében 
érte támadás. Nagyon találóan jegyezte meg egy benini-régébben 
Dahomey-fiatal teológus: „Talán a politkai harc és Afrika számára más 
jövő keresése azok a tényezők, amelyek az afrikaiaknak visszaadják 
múltjukat.” — Ez a hosszú harc adja az egyháznak a legjobb lehetőséget 
arra, hogy „hitelesen afrikai és nem folklórisztikusan afrikai egyházzá 
lehessen.” Hát ezek a tényezők vájjon nem előfeltételei-e egy valóban 
afrikai teológia megvalósulásának?

Burgess Carr kanonok, az Összafrikai Egyházi Konferencia főtitkára, 
az egyháznak jellegzetes képét Afrikában a következő szavakkal bírálta: 
„Afrikában az egyház gyengeségét semmi sem szemlélheteti jobban, 
mint az olyan teológia hiánya, amely a kontinensünk népeivel szembeni 
igazságtalanságokat bátran ki meri mondani.” — Mintegy az afrikai teo
lógusokhoz szóló felhívásként hozzáfűzi: „A kortárs, azaz afro-ameri
kai teológia, valamint a felszabadítás teológiájának igazi meggyökerezése 
kettős kihívással fordul keresztyén életfolytatásunk felé. Az afrikai teoló
giát arra hívja fel, hogy hagyjon fel a tüneti boncolgatás és fejtegetés 
akadémiai meddőségével, hogy annál jobban bevonhassa a gyakorlatba 
vallásos hagyományainkban rejlő etikai értékeinket, azokat feldolgozza, 
hogy így az egyház megtalálhassa a társadalomban helyét és létjogosult
ságát.” —
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A legutolsó római zsinaton jelenlevő afrikai és madagaszkári püspö
kök a következő álláspontot képviselték: „Mindennek ami az egyház 
felépítését szolgálja, állandó vonatkozásban és kapcsolatban kell lennie 
társadalmunk! életével. A katolikus világ közösségébe, társadalmunkból 
nemcsak speciális művészeti és kulturális tapasztalatainkat visszük be, 
azaz a valóságos, de nagyon szerény afrikanizálódást, hanem önálló teo-’ 
lógiai gondolkodásunkat is, amely határozott válasz akar lenni társadal
munk jelenjének és történelmének kérdéseire.” —

Csak akkor értjük meg teljes jelentőségében afrikai egyházainknak 
ezt a késői, de mindig gyarapodó öntudatra-ébredését, ha meggondoljuk 
azt, hogy milyen hatalmas súllyal nehezednek a misszói struktúrák, meg 
az általuk képviselt nempolitikus és individuális teológiai nézetek az 
afrikai egyházakra. Ehhez még az is hozzájárul, hogy számos afrikai 
egyház szoros kapcsolatban van a nacionalista kormányzatokkal, ame
lyekről régóta tudjuk, hogy kiszolgálói a külföldi monopóliumoknak és 
egyben népünk nyomorúságának és elnyomásának okozói. Helytállóan 
jegyezte meg egy afrikai diákcsoport: — „Az egyháznak gyakrabban 
kellett volna a társadalmi valóság és igazságosság dolgában nyilatkoznia 
és azt követelnie a gazdagoktól, hogy adjanak enni a szegényeknek és 
hagyják őket dolgozni. — Amennyiben az egyház ezt elmulasztja, akkor 
a gazdagok oldalán áll.”  — Ez a magyarázat világosan rámutat arra, 
hogy igen sokszor Afrikában melyik oldalon is áll az egyház? —

Az,.az afrikai egyház, amelyik túlságosan is készségesen elfogadja az 
európai és amerikai egyházak gyámkodását, ugyanabba a függőségi és 
szolgasági viszonyba kerül, amely jellemző szinte valamennyi afrikai 
államnak Washingtonhoz, Londonhoz és Párizshoz való viszonyára. Ezen 
az alapon váltott ki legkülönfélébb reakciókat John Gatu által a „Mora
tórium” — várakozás — című iratban megformulázott és lusakai teljes 
ülésen elfogadott eszméje és stratégiája Európában és Amerikában egy
aránt. Gatu lelkész határozottan kifejti: — „El kell tűnniük a misszio
náriusoknak is, meg az idegen tőkének is egyszersmindenkorra, mert én 
nem hiszem, hogy a Szentléleknek elő lehetne írni időtervet és munka- 
programot.” — A „várakozás” elengedhetetlen az egyházak "felszabadulá
sához, — mert ameddig az afrikai egyházak függenek a nyugati egyházak 
nagyon is önző segítségétől, addig nem juthatnak el sem az ekkléziológiai, 
sem pedig a teológiai érettségre. A valóságban ugyanis ezek a segítség- 
nyújtások nem egyebek, mint devizák. Amennyiben nem változik meg 
ez a helyzet, ahelyett hogy az őt körülvevő valóságnak szerves részévé 
válnék az egyház, egyszerűen a nyugati hatalmak „kapcsolótáblájává” 
lesz, vagy pedig az iszlámmal és a kommunizmussal szemben valamiféle 
támadási és védekezési bázissá a keresztyén nyugat számára. Hosszú 
időn át ilyenféle taktika: és stratégiai szempontból nézték csupán a ke- 
resztyénség jelenlétét Afrikában. Nézetem szerint az afrikai teológusnak 
ebben a helyzetben csak két lehetősége van: vagy az afrikai nép oldalán 
áll és harcol vele, osztozik várakozásában, miközben hirdeti népe között 
Annak nevét, Aki legyőzte az elnyomást és a halált, — vagy pedig 
továbbra is nyugati példa szerint prédikál és az embereknek egyéni 
túlbensőséges és történetietlen üdvöt hirdet, — ez azután lehetőséget 
nyújt arra nézve is, hogy a nép figyelmét elterelje elviselhetetlen nyo
morúságáról.

Az afrikai teológia csak akkor válik realitássá, ha földrészünk teoló
gusai felismerik azt, hogy ennek az embernek mindennemű leigázása 
alapvető vétek és igazságtalanság Istennel szemben. Az afrikai teológia 
csak akkor válhat igazán valósággá, ha kontinensünk teológusai nem hisz
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nek abban a mesterséges szembenállásban, melyet a nyugati teológia nem 
véletlenül teremtett Isten országa és a történelem között, valamint az 
igazságért való harc és a hit által való megigazulás között. És harmad
szor: az afrikai teológia csak akkor valósulhat meg, ha fekete kontinen
sünk teológusai megértik azt, hogy nem az ő feladatuk az, hogy Európa 
és Amerika keresztyén hagyományait újból és újból alátámasszák, mert 
az az ideológia, amely ebben a tradícióban rejlik, bizony nagyon is ide
gen a bibliai gondolkodástól és igencsak távol van a kereszt feltétel 
nélküli követelményeitől.

Az idő visszautasít mindent, ami akarata ellen történik. — Az afri
kai egyházaknak nagyon is elővigyázatosoknak kell lenniök, bizonyos in
tézményekkel szemben, amelyek azt állítják, hogy harcolnak Afrikában a 
gyarmati és új gyarmatosító leigázás szervezetei ellen, — egyidejűleg 
azonban ügyelniük kell a reménység jeleire is, amelyek a Közép- és Nyu- 
gatafrikában manapság végbemenő történelmi folyamatban megmutat
koznak. — Hiszen mi nem mások történelmét éljük, hanem a saját tör
ténelmünkből kiindulva keressük és kérdezzük az élet értelmét. Azok, 
akik elbensősítő és, romantizáló misszióteológiából indulnak ki vagy azok, 
— mint sok afrikai, — akik az „etnoteológia” alapján állnak, nem 
tartanak lépést a jelennel. Jellemzi őket a mozdulatlanság és minden 
történelmi tudat félelmetes hiánya. Álló óráról nem lehet leolvasni az idő 
múlását.

Az a tény, hogy hallották és megértették a kivonulás és a kérészt 
követelését, fekete földrészünk új teológus nemzedéke számára lehetővé 
teszi azt, hogy a népünket ért durva igazságtalanságok között újra átgon
dolják Krisztus jelenlétét. Mert maga az Ür rejtőzik minden megalázott 
életben és szent jelenléte előtt nincsen semmiféle korlát.

Jóllehet a nyugati teológusok nagy része még ma is bizonyos teoló
giai logika fogságában van, el kell ismernünk azt is, hogy sokan közü
lük már meggyőződésből azoknak az embermillióknak oldalára álltak, 
akiktől a kapitalista civilizáció szinte az élethez való jogot is megta
gadta. Hogyan lehetne megnyerni az európai és az amerikai keresztyé
neket az ember ügye számára? Hogyan lehetne őket arra az igazságra 
megtanítani, amelyet az afrikai bölcsesség: így foglal szavakba: „A szom
szédom békéje az én békességem is.” Lehet építenünk a következő nem
zedékre? Vájjon nem túlságosan nagy az a követelmény, amely a men
talitás és a gondolati megszokottság megváltoztatását célozza? Ezek a 
kérdések elvezetnek bennünket megbeszélésünk központi témájához. Le
het az is, hogy nem sok teológusnak sürgősek és nyomatékosak ezek 
a kérdések. Vannak nyugati teológusok, akik társaiknak az elnyomottak 
világában való történelmi tájékozódását úgy ítélik el, mint valami té
velygést. Ha valóban tévedtünk volnfa, akkor én most Önöket Vinet 
szavaira emlékeztetném;

„Nincs jogunk az igazsághoz a tévedéshez való jog nélkül.”

Ford.: Jakab Miklós
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A társadalmi és politikai erők szerepe 
Isten világot fenntartó munkájában

Korunkat méltán nevezik a forradalmi változások korának. A tudo
mányos-technikai forradalommal egyidőben szemtanúi vagyunk világmé
retű politikai és társadalmi változásoknak is. Nemcsak szemtanúk va
gyunk, akik hűvös tárgyilagossággal, kívülről figyelik az eseményeket, 
hanem szereplők, akik valamiképpen részt vesznek a nagy „színjáték”- 
ban.

A szemünk előtt lejátszódó politikai és társadalmi folyamatokat látva, 
s azokban közreműködve sok kérdés között felvetődik az is, amelyet ezen 
írás címeként a Lelkipásztor szerkesztője így fogalmazott meg: A társa
dalmi és politikai erők szerepe Isten világot fenntartó munkájában.

1. Isten és a világ
A teljes Szentírás egybehangzó bizonyságtétele alapján vallja és ta

nítja az egyház, hogy a világot Isten teremtette igéjével. Teremtő munká
jában senkivel sem osztozott. A világ egészen és kizárólag az ő alkotása, 
az ő műve. A keresztyén hit együtt látja a Teremtőt és teremtményét, Is
tent és a teremtett világot. A kettőt nem azonosítja, nem keveri össze, 
nem cseréli fel, de nem is állítja szembe egymással.

A világ — Isten világa. Nem független, hanem teljesen Istentől függ. 
Isten rendelkezik vele. Ö szabja meg rendjét és rendeltetését. Isten a vi
lág szuverén Ura. Ez a biblikus látás megóv attól a hamis hittől, amely a 
világot misztifikálja.

Isten a világot nemcsak teremtette, hanem szretetéből fenntartja és 
kormányozza. A keresztyén hit egyik jellemzője, hogy a világon minde
nütt felismeri és megtapasztalja Isten jelenlétét és gondviselő munkáját. 
Míg Madách a világról és alkotójáról így szól: „a gép forog, az alkotó 
pihen”, a Szentírás a szüntelen munkálkodó, gondviselő Istenről beszél. 
„Nem úgy teremtette Isten a világot, mint egy ácsmester, aki nem törő
dik vele, hogy a házat nem ragadja-e el az árvíz, vagy nem pusztítja-e el 
a tűz. Hanem ha egyszer Isten valamit teremtett, akkor nem távozik el 
tőle, hanem mellette marad, megőrzi és kormányozza, ahogyan el
kezdte.”1

A természeti törvények, amelyek következetesen érvényesülnek az 
egész világban, a maguk egyszerűségében és bonyolultságukban nemcsak 
Isten bölcsességének, hanem gondiviselő jóságának is bizonyságai. Ha
sonlóképpen a „szívbeírt” erkölcsi törvény, amely az ember-világ életét 
hivatott szabályozni, az isteni gondviselés eszköze.

Amikor Istenről és világáról beszélünk, nem hallgathatunk arról a 
fájdalmas valóságról, hogy az Isten által jónak teremtett világ az ember 
bűne, Isten elleni lázadása miatt nem olyan, amilyennek Isten teremtette. 
Nem egyértelműen jó, hanem megromlott, s ezért megújításra váró világ.

2. Isten és a szociológiai struktúrák
Az Isten teremtette világ az ember lakóhelye, ahol isteni megbízás 

alapján él és dolgozik. Nem magányosan, hanem közösségben, társada
lomban.

Az ember történelme folyamán sokféle társadalomban élt és külön
böző szociológiai struktúrák között él ma is. A társadalmi, szociológiai
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struktúrák szabályozzák az emberi közösségek életét, az egyének és a tár
sadalmi csoportok, osztályok részesedését az anyagi és szellemi javakból. 
M egvédik a közösséget, a társadalmat legnagyobb ellenségétől, az anar
chiától. Éppen ezért nagyon jelentős a szerepük mind az egyes ember, 
mind a közösség életének alakulásában. „A szociológiai struktúrák Isten 
rejtett gondviselésének és az ember felelőségének alkotásai. Nem egyszer 
s mindenkorra kinyilatkoztatott „isteni rendek”, hanem csak a történelmi 
fejlődés és differenciálódás folyamatában létezhetnek”.2

A Szentírásban nem találunk semmilyen „kinyilatkoztatott” szocioló
giai struktúrát. Isten a szociológiai struktúra kialakítását, kimunkálását 
az emberi értelemre bízta. Az ember Istentől kapott joga és feladata ki
tervelni és megalkotni azt a társadalmi rendet, amely az adott történelmi 
helyzetben a legjobban megfelel mind az egyénnek mind a közösségnek.

A szociológiai struktúrák nem örökérvényűek, alakulnak, változnak. 
Az emberiség története a szociológiai struktúrák szüntelen változásának 
folyamata. A változások ideje nagyon különböző. Sokszor nagyon hosszú, 
olykor azonban rendkívül rövid. Ez utóbbi jellemző a forradalmi válto
zásokra.

Egy szociológiai struktúra sem tökéletes, mert valamennyit beárnyé
kolja, esetenként megrontja a bűn, az önzés, a hatalomvágy. De kétség
telen, hogy az egyes struktúrák között nagyon jelentős minőségi különb
ségek vannak. Nem vitás, hogy a társadalom legszélesebb rétegeinek 
egyenlő jogokat biztosító, az anyagi és szellemi javakat igazságosan elosz
tó szocialista társadalom összehasonlíthatatlanul humánusabb és igazsá
gosabb, mint a szocializmust történelmileg megelőző társadalmak, ame
lyekben a kiváltságos osztály a javak bőségében élt, a tömegek viszont a 
létminimum határán, nélkülözések közepette éltek.

3. Isten és a társadalmi igazságosság
Isten nem adott és nem szabott meg az ember számára egy minden 

időre és minden helyzetre alkalmas, kötelező érvényű szociológiai struk
túrát, társadalmi rendet. Következésképpen az egyháznak nem feladata, 
hogy valami „keresztyén” társadalmi-gazdasági rendet alkosson, s azt 
ptóbálja megvalósítani. Ilyen törekvés ellentétes az egyház lényegével és 
küldetésével. Az sem feladata az egyháznak, hogy „ex katedra” nyilat
kozzék korunk társadalmi és gazdasági kérdéseiben mint a világ „bölcs 
tanítója”. Ehhez sem joga, sem felkészültsége nincs.

„Jézus Krisztus egyházának minden időben és minden gazdasági-tár
sadalmi rendben feladata, hogy Isten változhatatlan törvényét, az erköl- 
csiség alapvető követelményeit hirdesse és élje, és úgy hirdesse a világ
ban.”3 A maga sajátos eszközeivel így munkálhatja a társadalmi igazsá
gosság megvalósítását, a közjót.

A mi világunk, az ember világa veszélyben van. Veszélybe sodorta az 
ember a maga mohóságával és önzésével. Egyre mélyülő szakadék tátong 
a szegények és gazdagok között. Égbekiáltó társadalmi igazságtalanság 
miatt szenvednek százmilliók. Éppen ezért világméretű az igény a na
gyobb, a teljesebb társadalmi igazság érvényesítésére, a világbéke meg
őrzésére. Az éhségtől szenvedők kenyeret s munkát, az elnyomottak, 
jogfosztottak szabadságot, a rasszizmus áldozatai a diszkrimináció meg
szüntetését és egyenlőséget követelnek. A világ hangos a kiáltásuktól. Fel
szabadításuk, megsegítésük érdekében egyre több társadalmi és politikai 
erő fog össze világszerte. Tevékenységük mozgató rugója a humanitás és a 
szolidaritás. Milliók munkálkodnak és harcolnak annak érdekében, hogy 
az egész földön szűnjék meg mindenféle elnyomás, kizsákmányolás, faji
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megkülönböztetés, jogfosztottság. Hogy minden ember emberhez méltó 
módon és körülmények között éljen. E törekvés és tevékenység mögött a 
keresztyén ember a gondviselő Istent látja. Hitünk szerint Ö nyugtalanít
ja, ösztökéli, bátorítja és erősíti azokat, akik nem tudnak belenyugodni az 
elnyomottak, a megalázottak, s a szenvedők helyzetébe és vállalják a 
sokszor nagyon nehéz és kemény harcot felszabadításukért.

„Mindenki, aki éhséget csillapít, fájdalmakat enyhít, tudást terjeszt, 
társadalmi igazságot hoz létre és háborúk ellen harcol —, tegye ezt akár 
hitből, akár valamilyen más hit, vagy nemkeresztyén ideológia alapján — 
ezzel az Isten alkotta humánumot szolgálja és közvetve Isten szeretetének 
és világfenntartásának szolgálatában áll.”4 „Az igazságosabb, humánu
sabb gazdasági, társadalmi és politikai rend mind evolúciós, mind revolú
ciós megvalósulási formái különböző módjai Isten történelmet alakító, 
rejtett világkormányzásának. Az emberiség nagy forradalmai nélkül a 
mai világ éppúgy nem léteznék, mint az intézmények és struktúrák ál
landó reformja nélkül. Mindkét átalakulási forma beletartozik Isten rej
tett „világi” kormányzásába.”5

A keresztyén ember és az egyház nem lehet közömbös szemlélője 
annak a küzdelemnek, amelynek célja az igazságtalan szociológiai struk
túrák felszámolása, egy igazságosabb, humánusabb társadalom felépítése. 
Az idő sürget. Nem lehet tétovázni, merengeni és várakozni, hogy majd 
magától megoldódik minden megoldásra váró probléma a világon. Hogy 
szívós küzdelem, roppant erőfeszítések nélkül is elrendeződik a világ 
zűrzavara, s megszületik, megvalósul az igazságon alapuló béke, felépül 
egy új társadalom, amelyben egyenlők lesznek a jogok és a kötelességek, 
amelyben megvalósul a társadalmi igazságosság. A mi egyházunk felis
merte felelősségét és diakóniai elkötelezettségét a társadalmi igazság és a 
béke szolgálatára s ezt az elkötelezettségét törvénybe is foglalta: „Egy
házunk vezetői és tagjai egyenként és együtt támogatnak minden olyan 
törekvést, amely a népek és emberek egyenlőségét és felemelkedését, 
együttműködését és békés életét célozza”.)0 Örvendetes, hogy az Egyházak 
Világtanácsa Nairobiban tartott nagygyűlése hasonlóképpen nyilatkozott. 
„Beállíttattunk a békéért, az igazságosságért és a társadalom minden 
szintjén történő szabadságért folytatott küzdelem Isten akarata szerinti 
megvalósításába.”7

Örülünk, hogy hazánkban szocialista társadalom épül, s az építés 
nagy munkájában a maga sajátos eszközeivel és tagjainak becsületes 
munkájával egyházunk is részt vesz. „A társadalmi igazságért folytatott 
harc nem periférikus kérdés többé az egyházban sem, hanem igehirde
tés, lelkipásztori munka és társadalmi magatartás.”8 Bizonyosak vagyunk 
abban, hogy a társadalmi és politikai erők Isten világfenntartó mun
kájának, gondviselésének eszközei, ha az életet, a békét, az igazságot, a 
közjót védik és szolgálják.

Táborszky László
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Az Ágostai Hitvallás 
magyarul

A  könyvnyomtató ajándéka újévre

1980. jubileumi esztendő lesz. A lutheri reformáció hazájából hírek 
érkeznek az előkészületekről. Az Ágostai Hitvallás közös kincse a világ 
evangélikusainak. A sajátunkká tevés útján a fordítói tevékenység jelén- 
tős tényező.

Az Ágostai Hitvallás ügye létérdekként szerepelt a magyaroszági re
formáció programján. A Sopron, Vas és Zala vármegyékben, főként a 
Nádasdyak és Batthyányak uradalmain elterülő egyházvidék 1576-ban Pe- 
cölben tartott zsinatán az ágostai hitvallást tette és nyilvánította hivata
los hitvallásának (Zoványi: A magyarországi protestantizmusa 1565—1600- 
ig) Horvát nyelvre Consul István és társai már 1563-ban lefordították az 
Ágostai Hitvallást. Igaz, hogy akkor sokan tudtak latinul s az anyanyelv 
még nem nagyon készült fel hittani fogalmak magába fogadására, de 
azért mégis elképzelhetetlen, hogy hitvallásunk magyarra fordítására oly 
későn került volna sor. Adat történetíróinknál arra van csak, hogy az 
Ágostai Hitvallás magyarra fordítása késik, a Formula Concordiae-fordí- 
tás megelőzi (Payr: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története.)

Az alábbi értelemszerű fordításban hozott levél még nem került ku
tatóink szeme elé s talán lehet valamit kezdeni vele. Levéltári jelzése: 
Vasmegyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára. Kőszeg város Tanácsának iratai 
Acta Miscellenea 1598. dec. 14.

Nemes, tiszteletreméltó, bölcs, különösen is nagyrabecsült Urak! Is
tenhez, a Mindenhatóhoz esdve önökért, előlegezem készségemet enge
delmes szolgálatukra. Ezekután Kedves Urak, mivel ősrégi, dicséretes és 
neves szokás egyik részéről, a másiknak az új esztendőhöz évente valami 
jót, dicséretest, érdemest prezentálni, hogy azzal megtisztelje, így hát 
ide, mellékelem én is e kis, kéznél-levő ajándékaimat: kalendáriumok az 
1599. évre, az Agendát és az Ágostai Hitvallást magyarul (ungarice) Így 
rendelte el ezt kegyelmes tekintetes Uram Nádassdy Ferenc gróf etc. 
hogy kinyomattassék és szorgalmaztassék Isten keresztyén magyar gyüle
kezeteiben. Amit felajánlok, együgyű tiszteletnyilvánítás bár, mégis az 
igentisztelt, nagyrabecsült nemes Urak, akik szerte a világon ismeretesek 
hűségükről és jóindulatukról, fogadják a felajánlottat jó szívvel, ahogy 
megilleti és legyenek az én jóakaró pártolóimmá és maradjanak is meg 
ebben. Ezt én minden időben teljes engedelmességemet latbavetve igye
kezem megszolgálni. Ezzel önöket és külön mindegyikük szeretteit Is
ten különös kegyelmébe, oltalmába hálát-adóan ajánlom (Benedeyung) 
Ami engem illet elég lesz az Önök nemesszívű támogatása, hogy ügyem 
előbbrejuthasson. Joannes Manlius Tipographus a sajátommal A hátol
dal: Az igen elismert császári város (megjegyzés a város szabad királyi 
város jellegére látszik utalni). Kőszeg nemes nagytekintélyű, bölcs urai
nak, a város bírájának és tanácsának, az én tulajdon jóságos uraimnak 
A városi jegyző Joannes Sagtittarius aláírásával az alábbi: A kérelme
zőnek a tisztes tanács juttat tisztelete jeléül az ajándékozott könyvekért 
3 fi. 3 s-t.

617



A Manlius-nyomda Németújvárott szolgálta a reformáció ügyét, tehát 
Beythe István püspök működése helyén. Ebben a nyomdában jelent meg 
az a szégyenversezet is, amit ellenségei a püspöknek tulajdonítottak, míg 
egy jó órájában megkövette a sérelmezetteket Beythe fia, András. Man- 
lius később Beythééknél kegyvesztett lett (Payr: A dunántúli evangélikus 
egyházkerület története. 751. lap.) Manlius Varasdon is tartózkodott. Arra 
azonban, hogy hogyan helyezkedett a hitvitákban, varasdi tartózkodása 
nem nyújt támpontot. Innen Monyorókerékre költözött át Zrínyi György 
oltalma alá (fenti mű 775. 1.)

Ezek után az akkori kőszegi állapotokról néhány mondatot. Bátai 
István kőszegi lelkész (1578—1594) — ezt egyértelműen tanúsítja Zová- 
nyi is Payr is Beythe István oldalán áll. Ez már nem ilyen egyértelmű 
Kincse Pál esetében. (1594—1596). Vele kapcsolatban nem megalapozott 
feltevés Zoványié, hogy hitelvi okokból kényszerült elhagyni Kőszeget 
Hitelvekben egy volt a városi tanáccsal és a földesúrral, csak a mód, 
ahogy Reczés Jánosék eljártak, váltott ki benne tiltakozást. Minden jel 
arra mutat, hogy a városban nem nemzetiség szerint, illetve anyanyelv 
szerint, oszlottak meg a lutheri és a helvét irány között. Az utóbbinak a 
Batthyányak ellenére se volt maradandó talaja itt. Manlius, aki nyilván 
patrónusokat keresett, nem fordult volna e célból Kőszeg bírójához és 
tanácsához épp egy ilyen levéllel, amelynek a meghunyászkodó stílusát 
nemcsak nyelvtudásomat meghaladó, de ízlésemen aluli is lett volna 
szószerint visszaadni. Az Agenda, amellyel kedveskedni akart, Zoványi- 
nál így van jellemezve kissé talán eltúlzottan „felhoz olyat előszavában a 
mű elkészítésének és közrebocsátásának indokolásául, ami nem éppen 
gyöngéd megemlékezés az ellenfélről. . ( 2 6 8 .  1.) Az Agenda véget akár 
vetni annak a zűrzavarnak és egyenetlenségnek, amely az egyházi szol
gálatok körül hosszú időn át botránkoztatta a híveket. Kőszegen ez meg- 
nyugtatólag hatott. Itt a legújabb időkig nyúló hagyomány volt a lutheri 
istentiszteleti rend ápolása és megtartása a kálvini purizmussal ellentét
ben. A mellett az ún. magyar templom, amely ugyan valamivel később 
épült fel, bátran élt purizmusra nem valló stílus-elemekkel.

Szabó Lajos
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Könyvszemle

A Megfeszített szolgálata
(Reflexiók Dóka Zoltán Márk kommentárjához)

A szerző és tárgya
Úgy vélem, nem én vagyok az egyetlen a lelkésztársak között, aki 

Márk evangéliumára teológiai tanulmányainak eredményeként bizo
nyos fenntartásokkal tekintett. Abban a hitben éltünk, hogy az első és 
legrövidebb evangéliumnak nemcsak a nyelvezete, hanem Jézus-képe 
és mondanivalója is primitívebb az ún. nagyszinptikusokénál. Tudomá
som szerint magyarázatára nem került sor évtizedek óta az újszövetségi 
tanszéken, és igehirdetési textusként is csak elvétve került elénk márki 
anyag. Dóka Zoltán Márk-kommentárja nemcsak korrigálja igazságta
lan Márk-szemléletünket, hanem, ami ennél is nagyobb érdem, meg is 
szeretteti velünk az evangéliumot.

Ebben az esetben is igaznak bizonyul a felismerés: Csak az képes 
megszerettetni valamit, aki maga is szereti azt, amit meg .akar szerettet
ni. Az egész könyv tanúsítja, hogy nem üres szólam, amit Dóka Zoltán 
az előszobán megvall: „Márk evangéliuma... sok örömöt szerzett ne
kem.” Örömöt pedig az szerez, amivel szívesen, szeretettel foglalko
zunk.

Egy-egy bibliai iratot azonban más feltételek között szeretünk meg, 
mint, mondjuk, egy verset vagy regényt. Vonzóvá tehetné ugyan olva
sásukat a bennük olykor-olykor megcsillanó irodalmi érték is, mégis el
idegenítőén hatnak ránk, ha nem tudjuk osztani azt a hitet, amely ben
nük kifejezésre jut. Kissé erős kifejezéssel élve, minden bibliai könyv, 
„provokál” , azaz hitre hív, és döntésre szólít fel. Ha tehát valaki szeretet
tel foglalkozik a Márk evangéliumával, joggal feltételezhetjük róla, hogy 
az evangélium határozott és kikerülhetetlen vallástételére áment mon
dott. Aki ismeri az újszövetségi teológiai irodalmat, az tudja, hogy ez 
nem minden kommentárra jellemző.

Mindebből azután egy nagyon fontos tanulság is adódik. Dóka Zol
tán könyvéről ugyanis megállapítható, hogy a magyarázatban kifeje
zésre jutó hitbeli egyetértés nem vált kárára a magyarázat tudományos
ságának. Nem kell tehát a kettőt egymást eleve kizáró szempontnak te
kintenünk, mint ahogy ez az egyház története során nem egyszer elő
fordult. Hitünk nem múlhat azon, hogy naiv, fundamentalista módon 
nem veszünk tudomást a Szentírás keletkezését érintő történeti igaz
ságról. Viszont a becsületes tudományos kutatás sem feledkezhet meg 
tárgyának sajátos természetéről. Mert amíg egy természeti jelenség, pél
dául az atomok törvényszerűségeinek vizsgálatánál elengedhetetlen fel
tétel a minden előítélettől mentes tárgyilagosság, addig a Szentírás 
üzenete rejtve marad az előtt, aki „elfogulatlan” akar maradni, vagyis 
aki nem tud azonosulni tanuságtevőinek hitével. Egy táj leírása zűrza
varos és érthetetlen marad a számunkra, ha nem a leíró nézőpontjából 
szemléljük mi is a tájat. Kübel már a múlt században, a történetkritika
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diadalittas előretörése idején rátapintott az igazságra: „A hit állásfogla
lása nélkül nem lehet tudományosan az Üjszövetséghez nyúlni.”

Dóka Zoltán Márik-kommentárjának egyik legnagyobb erénye, hogy 
bár az evangéliumot radikális történetkritikai analízisnek veti alá, a lel
két mégsem öli meg. Nem szemfényvesztő egyensúlyozásról van szó. 
A kritikai eredmények és a hitbeli döntés egymás kezére dolgoznak. A 
kritikai munka eredményei nélkül nem rajzolódna ki világosan Márk- 
álláspontja, és Márk álláspontjának vállalása nélkül zavaros és érthetet
len maradna a sok tudományos észrevétel.

Miben látja Dóka Zoltán feladatát? Igehirdetőknek akar segítséget 
nyújtani, de nem ír igehirdetéseket. Nem az igehirdetők felelősségét 
akarja magára vállalni, hanem igyekszik az evangélium üzenetének 
mind mélyebb és teljesebb feltárásával igehirdetésünket megterméke
nyíteni. Kommentárja mégsem válik sterillé, mert mint minden jó 
igemagyarázat, az övé is párbeszéd eredménye. Egy olyan párbeszédé, 
amelyben a kérdések felvetésében és megválaszolásában mindkét fél 
megmarad a maga kora gyermekének.

Kritikai alapállás
Dóka Zoltán Márk-kommentárja kemény feladatot jelent az olvasó 

számára. Bár, amint mondtuk, munkája közben az igehirdefőket tartot
ta szem előlit, még az igehirdetők számára is magasra emeli a mércét. 
Mondanivalójának stílusa és tar ta Ima elmélyülést kíván, és feltételezi az 
újiszövetségi tudomány legalapvetőbb ismereteit. Tehát nem száll le a 
teológia legalsó szintjére, hogy érthetővé váljon, hanem arra szorít min
ket, hogy felzárkózzunk hozzá.

De a legtöbb teológiai energiát mégsem erre kell fordítanunk. A 
legtöbb lelkész számára szokatlan és talán megütközést keltő is a tör
ténetkritikai szempont olyan mértékű alkalmazása, mint amilyennel 
Dóka Zoltánnál találkozunk. Igaz, hogy már Prőhíe Károly Lukács
kommentárjában is érvényesültek az újszövetségi kritika legfrissebb 
eredményei, sőt a bevezetésben világos áttekintést is kaphattunk az új- 
szövetségi tudomány mai állásáról, mégsem kényszerültünk lépten- 
nyomon megbirkózni a kritikai analízis által felvetett kérdésekkel úgy, 
mint a Márk-kommentár esetében. Aki még a verbális inspiráció alap
ján áll, vagy a történeti szemponttal szemben dogmatikus szemléletet 
részesít előnyben, nem csodálkozhat azon, hogy a könyv olvasása sza
kadatlan megpróbáltatást jelent a számára.

De megfutamodni sem lehet a tények elől. Aki azt akarja megis
merni, ami meg van írva, és nem azt, amit ő szeretne ott olvasni, 
nem tehet úgy, mintha nyom nélkül múlott volna el a bibliakutatás fe
lett az elmúlt két évszázad. Az nem végezhet erőszakolt simításokat a 
szöveg egyenetlenségein, hanem figyelembe véve a bibliai iratok történe
ti kialakulását kell megkeresnie a kielégítő magyarázatot. Nem tudnánk 
például feloldani Mk 4, 33 és 34 versei között feszülő ellentétet az iroda
lomkritikai (szinoptikus kérdés), a tradiciótörténeti és szerkesztés (re- 
dakció) történeti ismeretek nélkül. Ha egyes részletkérdésben vitába is 
szállnék Dóka Zoltán analízisével — például Pilátus magatartásának ér
tékelésében (379. o.) —, érveivel csak történetkritikai érveket szegezhet
nék szembe. Aki pedig azt gondolja, hogy ez a bánásmód elszegényíti az 
ige üzenetét, arra a könyvnek nem egy részlete rácáfol. A hagyomány
anyag különböző rétegeinek felfejtése egy-egy ige mondanivalóját há
romszoros tükrözésben is nyújthatja. (Lásd: Magvető példázata. 4,1—20)

Nem vehetjük félvállról azonban azokat a nehézségeket sem, ame
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lyeket egy ilyen a részletekbe menően kritikai analízisre épülő magya
rázat az igehirdető számára jelent. Mert hogyan is hirdethetjük jó lel
kiismerettel Jézus szavaként azt, amiről kiderült, hogy a gyülekezeti 
hagyomány vagy az evangélium szerzője utólag adta Jézus szájába? De 
ez aiz önmagában jogos aggály csak addig nyugtalanító, míg fel nem is
merjük, hogy az első keresztyének nemcsak azt tartatták Jézus szavának, 
ami Jézus szájából földi élete útján elhangzott, hanem azt is, amit 
Luther a „viva vox evangelii” -nek nevezett, tehát a húsvét után elhangzó 
igehirdetést is. Abban a hitben éltek ugyanis, hogy az igehirdetés által 
maga az élő Úr szól hozzájuk. Éppen ezért nem tekinthetjük hamisí
tásnak, amikor az ismeretlen hagyományozok vagy a szerzők Jézus 
szájába adnak olyasmit, ami nyilvánvalóan a húsvét utáni gyülekezet 
helyzetét tükrözi.

Miért igyekeztek mégis keresztyén eleink Jézus földi életútjára, sza
vára és cselekedeteire visszavezetni az igehirdetés mondanivalóját? Nyil
vánvalóan azért, mert csak ez az egy lehetőség adódott számunkra az 
ocsú elválasztására a tiszta búzától, azaz az emberi gondolatok és az élő 
Űr szavának megkülönböztetésére. Meg voltak ugyanis győződve arról, 
hogy a feltámadott Jézus ugyanaz, mint aki közöttünk járt a földön, és 
ezért az igehirdetés sem mondhat ellent annak, amiről Jézus földi élete 
tanúskodik. Ez a kettősség: az élő Úr aktív jelenlétének tudata és a 
történeti Jézus valamint a gyülekezet Ura azonos voltának bizonyossága 
teremtette meg az evangéliumok egyedülálló műfaját, amelyek sem 
nem életrajzok, sem nem történelmietlen mítoszok, hanem a földi és 
mennyei Jézus szinopszisai.

Jogos tehát az újszövetségi kutatásnak az a törekvése, hogy — bár
mennyire reménytelen feladatnak tűnik is — az evangéliumokból kihá
mozza a történeti Jézus alakját. Ha Jézus földi életének tanúi a húsvéti 
hit optikáján keresztül tekintenek is vissza az eseményekre, visszaemlé
kezésüknek feltétlenül van történeti magva. Az evangéliumi hagyomá
nyozás és szerkesztés törvényszerűségeinek egyre jobb ismeretében ‘sok 
minden rekonstruálható Jézus életéből. Nem feledkezve meg arról sem, 
hogy a későbbi gyülekezeti hagyomány és az evangéliumok szerkesztési 
szempontjai is tartalmazhatnak olyan elemet, amely eredeti jézusi dön
tésre vezethető vissza. Természetesen a módszer tekintetében nagyon 
kritikusnak kell lennünk. A magam részéről például nem tekintem 
kielégítőnek azt az érvet, hogy egy félreérthető kérdés aligha jellemző 
Jézusra (1. :Mk 2,9-hez 62. old.) Szerintem egy olyan képlet, amelyben Jé
zus az egyszerű, közérthető tanító, és a csupán róla szóló hagyomány 
formálói a komplikáltak vagy rejtélyesek, nem felel meg az evangéliu
mokból kikövetkeztethető Jézus-képnek.

A messiási titok
Dóka Zoltán imponálóan egységes szemléletű, minden részletében 

átgondolt írásmagyarázati művet tett elénk. Hozzá kell még tennünk, 
hogy ez az egész magyarázatot rendező és értelmező álláspont nem írás
magyarázói önkényből fakad, hanem magából az evangéliumból adó
dik. Dóka Zoltán — igen helyesen — Márk üzenetének megértéséhez és 
megszólaltatásához a kulcsot az erre az evangéliumra annyira jellemző 
„messiási titokban” találta meg. Egyedül ebből a márki sajátosságból 
kiindulva ismerhetjük fel Márk szerkesztői szándékát, és csak ebben a 
megvilágításban kaphatunk választ az evangélium számos exegetikai 
kérdésére.

Wrede volt az, aki a századforduló táján a „messiási titok” problé-
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máját beledobta a teológiai köztudatba. Ö ezt a márki sajátosságot 
még azzal magyarázta, hogy az evangélium szerzője így akarta feloldani 
azt az ellentmondást, amely a történeti Jézus és a gyülekezet hitében élő 
Ür között van. Szerinte Jézusból hiányzott a messiási küldetéstudat, s 
csupán követői állították róla halála után, hogy ő a Messiás. Márk vi
szont azzal a feltételezéssel akar magyarázatot adni Jézus tartózkodá
sára, hogy Jézus tudatosan rejtette el igazi mivoltát. Ezt az írói szán
dékot szolgálja Wrede szerint a „messiási titok” alkalmazása'.

Amint azt már előbb is említettem, Dóka Zoltán s a „messiási ti
tokban” ragadja meg Márk bizonyságtételének lényegét. De ő könyvének 
szinte minden oldalán a szerkesztői munka alapos elemzésével meggyő
zően- bizonyítja, hogy Márknál a „messiási titok” alkalmazása egyetlen 
célt szolgál: világossá tenni, hogy Jézus lényének titka, az ő istenfiúsága 
csak a kereszten tárulhat fel előttünk. Mindaddig, amíg fel nem ismer
jük, hogy Jézus — a könyv szép és találó kifejezésével élve — így akart 
Isten útja lenni a világhoz, szavainak és cselekedeteinek végső értelme 
rejtve maradnak számunkra. Márkot tehát egyáltalán nem az a szán
dék vezeti, mint amit Wrede feltételez róla. Nem akar utólagosan bele
magyarázni Jézus életébe semmit, hanem sokkal inkább felfedni mind
azt, ami gyedül a kereszt felől érthető. Végeredményben a „messiási ti
tokkal” Márk Jézus földi életét a teológia crucis megvilágításába helye
zi, és ezzel Pál teológiai álláspontjának közelébe kerül.

A „messiási titoknak” ehhez az értelméhez logikusan kapcsolódnak 
az evangélium más feltűnő vonásai is. Márk a többi evangélistánál 
nyomatakosabban mutat rá a tanítványok értetlenségére és alkalmatlan
ságára. De nem is lehettek Jézus hű tanúivá mindaddig, míg a kereszt 
fel nem tárta előttük Isten útját az emberhez. Nagy hangsúlyt helyez 
Márk az evangélium mindenkinek szóló, egyetemes voltára is. Egy po
gány százados ismeri fel először a kereszten függő Jézusban az Isten 
Fiát (15, 39). De ez sem történhetett másként. Mert ha a választott nép 
tagjai elől rejtve maradt Jézus titka, akkor nincs olyan ember, aki a 
maga adottságaival meg tudná fejteni. Isten tárhatja fel egyedül sze
mélyválogatás nélkül annak, aki kész megnyitni előtte szívét.

Ügy gondolom, hogy a „messiási titok” kontúrjai még élesebben 
rajzolódnának ki előttünk, ha a magyarázatban nagyobb nyomatékot 
kapott volna az a hatalom, amely Jézus szavaiból és cselekedeteiből 
áradt. Márk nem hagy kétséget afelől, hogy Jézus szavai és tettei rendkí
vüliek voltak. Olyannyira, hogy a szemtanuk Jézus hírét a hallgatási 
parancs ellenére is terjesztették. Éppen Jézus hatalma ejtette gondolko
dóba a kortársakat, és tette előttük rejtélyessé Jézus működését. Nem 
lehetett kikerülniük a Márk evangéliumában állandóan visszatérő kér
dést: Ki ez? Honnan van ez? De nem jöhettek rá a helyes válaszra, 
mert nem tudták összeegyeztetni Jézus hatalmát kiszolgáltatottságával.

Érdemes volna végére járni annak a kérdésnek is, hogy a „messiási 
titok”, amely kétségtelenül Márk szerkesztői tevékenységének révén vált 
az evangélium kulcsfogalmává, mennyire fedi a történelmi valóságot. 
Én a magam részéről elképzelhetőnek tartom, .hogy Jézust kortársai 
valóban nem tudták beleilleszteni semmilyen hagyományos képletbe, 
és ezért számukra Jézus működése nagy talányt jelentett. Mégis — vé
leményem szerint — Márkot a történeti hűségénél is jobban foglalkoz
tatta Jézus népének helyzete és szolgálata a világban, amelyet alapjá
ban véve ugyanaz a kettősség jellemez, mint Urának földi életútját. A 
„messiási titok” segítségével akarja tudatosítani olvasóiban, hogy az 
egyházban jelen levő Űr hatalma ugyan valóságos és mégis elrejtett, 
csupán a hit számára hozzáférhető hatalom.
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Emlékezetes részletek
Dóka Zoltán kommentárjának erényei közé kell sorolnunk az egy

séges írásmagyarázói szemléleten kívül az egyes részletek alapos kidol
gozását és változatos gazdagságát. Engem különösen is megragadott az 
adcgaras vitájának, illetve a vita értelmének árnyalt kibontása, az úr
vacsora márki sajátosságainak beillesztése az Újszövetség idevonatkozó 
kijelentéseinek összefüggéseibe. Egy-egy találó és tömör mondata mé
lyen bevésődik az olvasó emlékezetébe: „A hit több, mint az érvelés 
győzelme.” (233. o.) „Jézus előtt a kérdező ember lesz a megkérde
zett.” (292. o.) Vagy a Keresztelő és Jézus viszonyáról: „Nem küldetésük, 
hanem a küldőjük azonos.” (293. o.) Sok finom észrevétellel gazdagítja a 
szöveg megértését: A Jeruzsálembe bevonuló Ür teljhatalommal intéz
kedik, mégis kölcsön szamárra ül. (281. o.) Jézus kereszten elkiáltott 
imádsága (Én Istenem, én Istenem...) olyan kérdés volt, amelyre Isten 
húsvétkor válaszolt. Végül hadd hívjam fel a figyelmet az egyes szaka
szok gondos és eszméltető összekapcsolásaira.

A kommentár tartalmi és formai gazdagsága mellett igazán eltörpül 
az, amit kifogásolni lehetne. Ha rajtam múlott volna, bátrabban éltem 
volna a nyomdatechnika adta lehetőségekkel, és az egyes értelmi egysé
geket határozottabban megkülönböztettem volna egymástól. Csak helye
selni tudom, hogy Dóka Zoltán szövegfordításában igyekezett megőrizni 
az evangélium stílusának sajátosságait, de a jelen idő jelen idejű fordí
tásához nem kellett volna minden esetben olyan szigorúan ragaszkodnia. 
Márk gyakran él a praesens historicus lehetőségével, és ilyen esetben a 
magyarban bátran használhatunk múlt időt. (L.: pl. 14,43-at.) Egyébként 
csak egy helyen javasolnék szerencsésebb fordítást: 14,15-ben kissé bi- 
zarrnak hat a „kipárnázott” nagy emeleti terem. Értelemzavaró sajtó
hibára sem igen akadtam. Egyet feltétlenül ajánlatos kijavítani: A 143. o. 
10. sorában Veronikáról mint edesszai és nem odesszai hercegnőről van 
szó.

A diakóniai teológia segítsége és nyeresége f
Végül fel kell tennünk még a következő kérdést: Hogyan tükröződik 

Márk evangéliumának magyarázatában egyházunk közösen megérlelt teo
lógiai iránya, a diakóniai teológia. A hatás kétirányú lehet. Egyrészt a 
diakóniai teológia hasznos szempontokat adhat az írásmagyarázónak az 
ige megértéséhez, másrészt a diakóniai teológia is gazdagodhat az írás
magyarázat eredményeivel. Vessünk tehát még egy futó pillantást eb
ből a kettős nézőpontból Dóka Zoltán könyvére.

Sietek megjegyezni elöljáróban, hogy az írásmagyarázó feladata nem 
egy teológiai irányzat igazolása. Az írásmagyarázó a szöveg tolmácsolá
sára kapott megbízatást. Mégis elengedhetetlenül szüksége van egy ki
indulópontra, amely alapján vallatóra tudja fogni a szöveget. Menet köz
ben azután kiderül, hogy a kiindulópont helyes volt-e vagy sem. Diakó
niai teológiánk azért alkalmas kiindulópont az írásmagyarázó számára, 
mert nem gyakorlati megfontolásokra támaszkodik, hanem az Újszövet
ségen alapuló krisztológiai meggyőződésére. Tehát tárgyszerű kiinduló
pontjává válhat az exegézisnek. Bizonyos vagyok abban, hogy Dóka Zol
tánnak is azért sikerült felismernie és kifejtenie Márk evangéliumának 
fő tendenciáját a keresztet vállaló Isten Fiában, mert tekintete a diakó
niai teológián edződött. Aki tudja, hogy Krisztus isteni hatalmát nem a 
maga dicsősége keresésére fordította, hanem az ember szolgálatába állí
totta, az Márkkal együtt örömmel tudja felfedezni a kiszolgáltatottságá-
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ban keresztre menő és velünk mégis szolidaritást vállaló Ember Fiában 
az Isten Fiát.

Talán nem lett volna szükség a könyv első felében sem a diakóniai 
teológia szempontjaira emlékeztető és zárójelek közé szúrt szavakra, ha 
a magyarázatban jobban érvényre juthat a diakóniai teológia egyik kar
dinális felismerése. Az ti., hogy Krisztus a világ isteni hatalommal felru
házott ura marad akkor is, amikor szolgál, de aki hatalmát természetesen, 
segítő szeretetének szolgálatába állítja. Mindehhez nem egy támpontot ta
lálhatunk az evangélium első felében is.

Dóka Zoltán Márk-kommentárja számottevő nyereséget is jelent dia
kóniai teológiánknak. Több oldalról is megerősíti diakóniai teológiánk
nak azt az alapigazságát, amely szerint minden szolgálat azzal kezdődik, 
hogy Isten szolgál nekünk. A tanítványok például mindaddig alkalmatla
nok a szolgálatra, míg nem tudják felismerni és elfogadni Jézusnak ke
reszten elvégzett szolgálatát. Árnyaltabbá teheti egyházfogalmunkat az 
az evangélistára olyannyira jellemző látásmód a nyitott egyházról (87. o. 
242. o.), és megszívlelendő Márknak az a figyelmeztetése is, hogy a szol
gáló életformának önmagunkban, a hatalom- és dicsőségvágyunk leküz
désével kell elkezdődnie (243—244. o.)

*

Természetesen egy sok éven át tartó, kitartó és elmélyült munkát 
nem lehet pár oldalon kellőképpen méltatni. Bizonyos, hogy mások még 
sok értéket felfedezhetnek Dóka Zoltán könyvében. De ha több lelkész
társam is kedvet kap a könyv áttanulmányozására és nemcsak a kóstol
gatására, akkor cikkem elérte célját. Meg vagyok győződve arról, hogy 
Dóka Zoltán Márk-kommentárja még hosszú időn át pótolhatatlan segí
tője és ösztönzője lesz szolgálatunknak.

Cserháti Sándor
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A z igehirdető műhelye

Állandó Adventben élünk!
(Ádventi igehirdetés-sorozat)

Valami új kezdődik megint. Évek-évtizedek megszokottságával vesz- 
szük észre magunkban ezt a gondolatot. Az ádventi napok újságának ér
zését régi emlékeink is erősítik. Azé az ajándéké, amely után először 
nyúltunk tudatosan. Az izgalmas várakozásé gyermekkorunk karácso
nyainak zárt ajtaja előtt. Valaki azt mondotta, hogy szeretné még egyszer 
úgy átélni ádventet, ahogyan az kiskorában történt vele. Új ádventjeink- 
ben régi ádventek hangulatát idézgetjük.

Ez a vágyakozás figyelmeztet, hogy ismeretlenné vált számunkra ád- 
vent igazi arca. Az, hogy ez az időszak nem a karácsony előtti négy hétre 
korlátozódik. Ez a négy hét csupán figyelem-felhívás: életünk egésze ád- 
vent. Állandó ádventben élünk! S ha valami újról beszélhetünk, az nem 
a mi vágyainkban, érzéseinkben és gondolatainkban van. Az „új” az a ré
gi szeretet és 'kegyelem, amelyet megint felkínál Isten. Egész életutunk 
ádventi jellegéről tanító mostani ádventünk ennek a szeretetnek és ke
gyelemnek az erejére és elkötelezésére irányítja tekintetünket.

Jézus közeledésének hajnalfényében 
Márk 1, 14—15

A legfontosabb, amit ádventben meg kell tennünk az, hogy „elsza
kadunk” önmagunktól. Ehhez le kell küzdenünk azokat a hangulatokat, 
amelyek ilyenkor uralkodnak felettünk. Másod-, harmadrendű az, ami 
mögöttünk van. Egyvalami, pontosabban: Egyvalaki fontos: Aki közele
dik, Aki jön!

1. Jézus m indig határozottan m egfogalm azható, leírható h elyzetbe  
jön. „Galileába”. A név már Márknál sem a földrajzi területet jelentette 
elsősorban. Mindannak a politikai, gazdasági, társadalmi jelenségnek a 
foglalata volt, amely az ottani és akkori emberek életét meghatározta. 
Természetesen a vallási, szellemi, „lelki” vonások sem mellőzhetők. Ga- 
lilea: mindennek összessége. így azután nemcsak a Földközi-tenger ke
leti partvidékét kell értenünk alatta1, hanem az akkori világot minden 
kérdésével, nyomorúságával és problémájával együtt. Ma sem más a hely
zet. Jézus ma is a valóságos világhoz közeledik. Nem ahhoz, amit mi el
képzelünk magunknak. Nem a világ bizonyos részéhez, esetleg töredéké
hez. „Jézus Krisztus szép fényes hajnal” — ez nemcsak a gyülekezet, az 
egyház szempontjából igaz, hanem egész világunk vonatkozásában is. 
Minden, ami ma a világban történik, legyen lelkesítő vagy elkeserítő ese
mény, közeli vagy távoli történés, tömegeket megmozgató vagy egyetlen 
embert érintő dolog, belekerül abba a fénybe, amely az „egészen közel” 
levő Jézusból árad.

2. Ez a tén y  szüntelen kihívás szám unkra. Nem a világtól indul el, 
hanem Jézustól! Ez a magatartás egyébként is hozzátartozott cselekvési
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módjához. „Kihívás” volt az .írástudók felé, amikor megengedte, hogy ta
nítványai szombaton kalászt morzsoljanak szét a tenyerükön, vagy ami
kor sajátmaga maggyógyította a gutaütöttet. „Kihívta” Jeruzsálem lako
sait, amikor a próféta által meghirdetett módon vonult be városukba. 
Tanítványaival sem bánt másképpen, amikor szenvedéséről, haláláról és 
e miatti megbotránkozásukról beszélt. Szándéka az, hogy rádöbbentsen 
helyzetünkre, tehetetlenségünkre, öreá-szorultságunkra, de tennivalónk
ra, feladatainkra és szolgálatunk vállalásának szükségességére is.

Most se ijedjünk meg a szótól: a közelgő Jézus bizony „provokál”. 
Olyan mozdulatot, olyan irányban való elindulást akar kikényszeríteni 
belőlünk, amilyenre talán álmunkban sem gondolunk. így gondoltatja 
velünk végig azt, hogy azok a megoldások, amelyeket mi „keresztyén
nek” vélünk, valóban célravezetők, megfelelők, igazi megoldást, segítsé
get jelentők-e. Bonhoeferről tudjuk, hogy annak idején Németországban 
a nemzetiszocialista uralom megdöntését keresztyén feladatként hirdet
te. S amikor ennek jogossága felől megkérdezték, így válaszolt: „Ha egy 
őrült az utcákon autóval száguld, akkor nekem, a lekésznek, nemcsak az 
a feladatom, hogy vigasztaljam vagy eltemessem az áldozatokat, hanem 
fel kell ugranom az autóra, és meg kell állítanom.” Ebbe az irányba mu
tat egy másik mondata is: „A keresztyén embert nem az indítja cselek
vésre, amit saját testében szenved el, hanem felebarátjának szenvedései 
kényszerítik cselekvésre és együttszenvedésre.”

Érdemes világunkon végignézni az ádventi fényben, az „egészen kö
zeli” Jézus oldalán. Mi minden látható, milyen megdöbbentő helyzetre 
esik fény onnan! Csak egyre emlékezzünk, és nyugtalanítsa lelkiisme
retünket: az emberiségnek naponta csak egyharmada lakik jól. Ez a jól
lakó egyharmad pedig majdnem teljes egészében keresztyén! Elegendő 
az, hogy ezt most itt is kijelentjük? Az éhezők szeméből nem Jézus te
kint ránk? Nem vesszük észre „kihívását” ?!

3. Erre a „háttérre” emlékezve forduljunk most magunk felé. Ke
resztyén életünkről azt valljuk, hogy Isten uralma alatti élet. Hisszük, 
hogy az az erő, amely életformánk mögött van, nem emberi eredetű. 
Szívesen emlegetjük, hogy „az eljövendő világ erői” hatnak és munkál
kodnak bennünk. Egy még meg nem valósult világ itt élő polgárainak 
látjuk magunkat. Természetes jussuknak gondoljuk Isten országát.

Egyszerűsítsük le a most elmondottakat. Az egy esztendeje megjelent 
„Márk evangéliuma” című könyvből idézek néhány sort: „Isten országa 
fogalma Márknál... személyes jellegűvé válik: azonosul Jézus személyé
vel. Isten országának jelenléte abban a hatalomban és szeretetben mu- 
takozik meg, amellyel Jézus szól és cselekszik” (42—43. 1.) Isten országa 
tehát Jézus maga. Isten uralma alatt élni nem jelent mást, mint Jézussal 
élni, az Ö szándéka szerint, szívünkben az Ö indulataival. Hogy valóban 
„egészen közel” van Jézus, az a legtöbb ember számára nem Jézuson ma
gán vehető észre, hanem azoknak az életén, akik Reá hivatkoznak, akik 
az Ö nevéről neveztetnek. Amíg életünk nem tükrözi hatalmát és szere- 
tetét, addig a legtöbb ember számára üres szalmacséplés minden, Jézus
ról elhangzó bizonyságtétel. Jézus hatalma: szolgálat; szeretete: valósá
gos segítség. Amíg ezeket nem tudjuk ma élő embertestvéreink nyelvére 
életünkkel „lefordítani”, addig eredménytelenségre vagyunk kárhoztatva.

4. Most igazán egyetlen mondat a helyénvaló: „Térjetek meg!” Ter
hűnkre újabb teher? Komor hangulat, fájdalmas tekintet, összeráncolt 
homlok az, ami felötlik bennünk a szavak hallatára. Olyasmi, ami súlyos 
küzdelem árán lesz valósággá. Jézus szava azonban ezen a helyen nem 
követelés! Hanem annak meghirdetése, hogy közeledése nagy lehetőség. 
Élhetünk vele! Hatással lehet életünkre, védekezésünkre, magatartásunk
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ra. Jézusnak az a hatalma és szeretete, amely által valóság lesz számunk
ra Isten országa, gyökeres fordulatot munkálhat valamennyiünknél. Sze
retete a kereszt útjára vitte (és erre ádventben is kell emlékeznünk!). Er
re emlékezve bízhatunk Benne: erre bátorít evangéliuma.

Amint megjelenik szívünkben ez a bizalom, Jézus közeledésének 
hajnalfénye hull világunkra, életünkre és szolgálatunkra.

Felelős kereszténység 
Lukács 10, 25—37

Advent közel visz Isten emberségének titkához. Karácsonykor az az 
elképzelhetetlen dolog következett be, hogy Isten „szolgai formát vett fel, 
emberekhez lett hasonlóvá” (Fii 2, 7). Istennek ez az alacsonysága, meg
alázkodása, rendkívül magasra emelte az „emberséget”. Olyan vonás ke
rült vissza az emberre, amelyet a bűn letörölt róla. Ez pedig a felelősség.

Bizonyára nem véletlenül, esetlegesen választotta ki Jézus a példázat 
három lényeges szereplőjét. A pap és a lévita személyében az a vélekedés 
fejeződik ki, hogy semmi sem fontosabb az Isten szolgálatánál. Az annyi
ra fontos, hogy szükség esetén „embertelenné” kell válni. A szolgálat ere
jét nem szabad szétforgácsolni, azt az egyre, a legfontosabbra, az Isten 
felé irányultságra kell összefogni. A samaritánus szerepeltetésével Jézus 
ezt a látásmódot tette lehetetlenné. „Irgalmassága” megszünteti a fen
tebbi érvelés érvényességét. Egyszerűen azért, mert amit cselekszik, az 
összhangban van Isten szándékával és rendelkezésével. Ezt a gondolatot 
erősíti a „megszánta” ige használata. Az Újszövetség Istennel és Jézus
sal kapcsolatban használja; emberekkel kapcsolatosan csak akkor talál
kozunk vele a példázatokban, ha azok az Atyát személyesítik meg. A sa
maritánus isteni cselekedetet cselekszik: felelősség ébred benne egy te
hetetlen embertársa iránt. Tettét ez a felelősség mozgatja és irányítja, 
így lesz példánkká az „ádventi”, a felelős keresztyénségben. A következő, 
fontosabb részletekre figyeljünk:

1. A felelős keresztyénség „észrevesz” jelenségeket és embereket. Ez 
a magatartás egyáltalán nem tűnik jelentősnek. Úgy szoktunk érvelni, 
hogy a nyitott szemmel élő embernek semmi sem kerülheti el a figyelmét. 
Mégis naponta találkozunk eseményekkel, amelyek azért lettek végzetes
sé, és torkollottak tragédiába, mert senki sem vett észre semmit. Csalá
dok sokaságát befogadó toronyházakban milyen keveset tudnak egymás
ról az emberek! Szülők csak a bírósági tárgyaláson tudják meg, hogy ho
vá vezetett pénzzel bőven ellátott gyermekük útja. Faluban történt, 
— ahol pedig sok mindent észrevesznek —, hogy egy ötödikes gyerek egy 
héten keresztül nem aludt otthon, és senki sem kereste. Kimaradására 
csak akkor derült fény, amikor lopás miatt vonták felelősségre. Példák 
sokaságát lehetne egymásba fűzni, és nemcsak úgy, hogy másokat ülte
tünk a vádlottak padjára!

Emlékezzünk arra, hogy Jézus mennyire „észrevett” embereket, a 
nyomorúságaikat, a betegségeiket, a bűneiket. A samáriai asszonyt az 
indította meg feléje, hogy Jézus észrevette rejtegetett és takargatott bű
nét. Pétert az tartotta meg, hogy Jézus előre figyelmeztette arra a gyen
geségére, amelyet ő maga sem látott. Tamás hite azért erősödhetett meg 
újra, mert Jézus meglátta annak megrendült voltát. S a Jelenések Köny
vében olvasható levelek „Tudok cslekedeteidről. . . ” kijelentése nem 
azért hozott-e áldást sokak életébe, mert Jézus feltárta, amit észrevett?

2. A felelős keresztyénség másik jellemzője az, hogy tud lehajolni. 
Ezt a mozdulatot tesszük meg a legnehezebben. Az igazi lehajlás ugyanis
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nem csupán a derekunk mozdulata, hanem a lélekben is megtörténik. Ha 
ez az utóbbi hiányzik, akkor csak „leereszkedés”, „magas lóról” elhangzó 
fölényeskedés, á magasabbrendűség fitogtatása. Kinyilatkoztatás-közlés, 
amelyre senki sem kíváncsi, mert nem jelent komoly segítséget. A sama- 
ritánus „odament” az út szélén fekvőhöz. Miközben lehajolt, a másik vált 
fontossá. Ezt a magáról-megfeledkezést az egész példázat menetében 
megfigyelhetjük. Ezért lesz őszinte, elfogadható, a másikat meg nem 
alázó segítség a lehajlása.

Úgy gondolom, alá kell húznom az elhangzottakat. Nagyon vigyáz
zunk arra, hogy ne legyen bántóvá, sértővé a lehajlásunk. Ne érződjék 
benne a „lekezelés”. A jótékonykodás mögött a legtöbb esetben nem ke
resztyén felelősség van, hanem olcsó lelkiiBmeret-megnyugrtatás. Bizonyos 
esetekben még adósságtörlesztésről sem szabad beszélnünk, nehogy meg
sértsük a másik emberi méltóságát. Nem tudok szabadulni attól a gon
dolattól, hogy erre is érvényes, amit Jézus mondott: „Ha meg nem tértek, 
és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek...” (Mt 18,3). Mennyire ön
zetlenül, őszintén tudnak a kisgyermekek „odamenni”, „lehajolni” azok
hoz, akiken segíteni szeretnének!

3. Világosan meg kell mondanunk, hogy a felelős keresztyénség koc
kázatvállalás is. A példázatra gondolva észrevesszük, hogy a samáriai sok 
mindent kockáztatott: saját épségét, hiszen elképzelhető, hogy a rablók 
még a közelben voltak. Számolnia kellett azzal, hogy poros és véres lesz 
a ruhája. Szóba kerülhet saját ügye, hivatása, a kötelességei. Útitervébe 
nem volt belekalkulálva sem a többletkiadás, sem a kétnapos késés. Ar
ról meg egyáltalán nincs is szó, hogy kettejük között hogyan simult el 
a zsidó-samáriai ellentét. Szóba került-e egyáltalán? Elhangzott-e a „kö
szönöm” ? De éppen azzal, hogy ilyenekről nincsen szó, fejeződik ki a 
felelősség kockázata. Ez a kockázatvállalás minden felelős szolgálat jel
lemzője. így volt Jézus esetében is. Isten mennyi mindent kockáztatott 
Jézus elküldésével! Kockára tette jó hírét, dicsőségét, Isten-voltát. És az 
Isten vállalta mindezt. Egyháza elhúzódhat a kockázatvállalástól?

4. Végül a példázat végéről szeretnék két szót gondolkodásunk kö
zéppontjába vonni: „feltette” barmára, és „elvitte” egy vendégfogadóba. 
Tudom, hogy vissza lehet élni az ilyen szó-kiemeléssel. De többet kell 
hallanunk egyszerű, száraz tényközlésnél. A megsebesített, kirabolt, „le
hetetlenné tett” ember nem maradt ott, ahol a samáriai találkozott vele. 
Útjuk egy darabja közös úttá vált, s ez annak az embernek a megma
radást, az életet jelentette. A samáriai sem maradt azon a „szinten”, aho
vá lehajolt. Úgy segített, hogy „felemelte” a másikat. A felelősség kitel
jesedését látom mindebben: az igazi segítség új lehetőségeket, új távlato
kat nyit meg.

A közeledő Jézus ilyen keresztyénségre hív minket. S követésében 
nincs választásunk, egyetlen magatartásunk lehet csupán: a felelős ke
resztyénség.

Hétköznapok tanítványsága 
Márk 24, 45—51

Advent üzenete, hogy Jézus „közel van” , egész életünk szempontjából 
döntő jelentőségű. Jézus ugyanis nem életünk bizonyos óráihoz, alkal
maihoz, tennivalóihoz közeledik, hanem mindenhez, ami életünk keretét 
jelenti, vagy kitölti ezt a keretet. Érdemes felfigyelni arra, hogy azok a 
keresztyének, akik Jézus közeli visszatérésének várásában éltek, „napról 
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomiján, és
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amikor házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel 
részesültek az ételben” (ApCsel 2, 46). Ebben a mondatban azzal a ke- 
resztyénséggel találkozunk, amelynek még minden nap „szent” volt. 
Annak a határvonalnak a kialakulása, amely a szent napokat, órákat, 
cselekményeket elválasztott a „nem szenttől” , egybeesik a visszatérő Jé
zusra való várakozás gyengülésével.

Ádventre a „hétköznapiság” jellemző. Ez nem közönségességet jelent, 
nem az időszak lebecsülését. Sőt! Adventben azt kell meglátnunk, hogy 
Isten a hétköznapjainkat is vonzási körébe akarja vonni. Azokkal is ren
delkezni akar, hogy „megszentelődjenek” . A „hétköznapiságban” mutat
kozhat meg hitünk komolysága, szeretetünk hitelessége és szolgálatunk 
Jézus-szerűsége. Leginkább a hétköznapok hozzák elénk a szolgálat al
kalmait, és ezeknek a napoknak a során tehetjük át gyakorlatba hitünk 
„igazságát” . Amikor Jézus tanítványait a helyes követés útjára tanította, 
mindig „hétköznapi eseteket” rajzolt eléjük. Azokban mutatta meg a ta- 
nítványság lényegét. Kétségtelenné tette, hogy az igazi tanítványság a 
hétköznapok tanítványsága.

1. Ez a tanítványi magatartás a távollevő „úr” megbízásának mara
déktalan teljesítése. Jelentősége az, hogy ebben a magatartásban az van 
jelen, aki a megbízást adta, aki a tanítványt küldte. Ezért az sohasem le
het emberi elgondolások megvalósítása, saját érdekünk érvényesítése, 
önmagunk vágyainak kiszolgálása. Mivel „megbízatás”, ezért csak egyet
len magatartásmódot tesz lehetővé: azt, amit igénk a „hűség” szóval jelöl.

Bizonyára a dolog lényegével függ össze, hogy az Űj szövetség szó- 
használatában^ a „hit”, a „hűség”, és a „megbízni” szavak ugyanabból a 
tőből származnak. A hűség a megbízatás hitben való vállalása. A hűséges 
magatartás az, hogy miközben valaki magáévá teszi megbízójának akara
tát, amiközben arra igent mond, ugyanakkor a megbízatás teljesítéséhez 
szükséges erőt is attól várja és kapja. Ebben az „elfogadásban” szabadul 
fel arra, hogy feladatának teljesítése közben ne vezessék tévútra saját 
vágyai, elképzelései és érdekei.

A hűségnek van azonban egy másik iránya is. A megbízatás mindig 
célra irányul. Valakikre tekintettel kell azt elvégezni, az azokért vég
zett szolgálat a megbízatás teljesítése. Ezek a „szolgatársak” . Ezen a pon
ton figyelemreméltó „kapcsolattal” találkozunk: a szolga és szolgatársai 
önmagukban egyenrangúak. Amint azonban a megbízatás következtében 
a „szolgatársak” feladattá lesznek a „szolga” számára, többé nem lehet 
szó egyenrangúságról. A megbízatás mindig fölém és elém helyez má
sokat. Az én szerepem alárendeltté válik, és ezt vállalni kell! A példá
zatbeli gonosz szolga „gonoszsága” abban van, hogy ezt nem ismeri fel. 
Amikor szolgatársait „verni” kezdi, akkor azok fölé helyezi saját magát. 
Szolga helyet „úr” akar lenni, és ebben a törekvésében csak önmagát 
látja és szolgálja: „a részegesekkel együtt eszik és isiik”. A „hűség” a 
szolgálatra szólító megbízatás, és a feladattá kapott „társ” középpontba 
helyezése igenlése, elfogadása és elismerése.

2. Ha most a „hétköznapok tanítványságának” legjellemzőbb vonása 
iránt érdeklődünk, akkor azt kell meglátnunk, hogy az az „okosság”. Tud
juk, hogy az Üjszövetség szóhasználatában ez a szó azt a magartást fe
jezi ki, amely a jövővel és az Eljövendővei, az ítélet elkerülhetetlensé
gével számol. A rábízottban a Megbízót is látja. A szó arra az értelme
zésre csábít, hogy tudatos, megtervezett viselkedésformát értsünk alatta. 
Tagadhatatlan, hogy a jelentésének van ilyen árnyalata. Ezen a helyen 
mégis másikat érzek lényegesebbnek. Ez az „okosság” „ajándékként ka
pott” tulajdonságunk, amely döntéseinkben jelentkezik és tetteinkben 
hat egész életünk folyamán. Annak a „felülről való születésnek” a követ
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kezménye, amelynek szükségességéről olyan hatalmas hangsúllyal be
szélt Jézus Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetése során. Ebből 
következik, hogy az Eljövendőt váró „okosság”  az Isten Leikétől újjáte
remtett ember viselkedése, ahogyan beleáll abba a szolgálatba, amelynek 
elvégzésére megbízatást kapott. Ezen a ponton láthatjuk meg, hogy ez a 
viselkedés a hétköznapokat meghatározó magatartás; az, ahogyan legin
kább és a legtermészetesebben „adjuk magunkat” ; nem egyes kiemelkedő 
hegycsúcsok jelentkezése életünk útja mentén, hanem „út”, „gondolkodás- 
mód”, „életforma”.

3. Végül gondoljuk végig, hogy mi volt a szolga megbízatása. Milyen 
rendelkezéssel hagyta magára ura? Mire volt megbízatása? -Arra, hogy 
„kiadja nekik (szolgatársainak) az eledelt idejében”.

A legkevésbé mutatós szolgálatról van szó. Sokszor eredménytelennek 
tűnőről is, hiszen ennek a szolgálatnak nincsen látszata. Az étel azért 
készül, hogy elfogyasszák. Akkor ér valamit, ha semmi sem marad belő
le. Így szolgálja az életet, így teszi azt lehetségessé.

Sokszor tapasztaljuk, hogy a legjelentősebb dolgok a legegyszerűbbek. 
Annyira természetesek, hogy szinte észrevehetetlenek. Csak akkor veszik 
tudomásul őket, amikor már megszűnnek. Akkor döbbennek rá nélkü
lözhetetlenségükre, amikor senki sem végzi azokat. Annyira, „hétközna
piak”, hogy az ünnepnapokba is beviszik a hétköznapok hangulatát, ízét 
és egyszerűségét. De nem szentségtelenítik meg a ünnepet, hanem felra
gyogtalak valamit abból az örök vasárnapból, amely az Istennel való 
zavartalan közösségben megvalósult munka és élet.

Jézus más példát is választhatott volna. Ö azonban az „étel kiadá
sát” említi, annak bizonyságául; hogy Ö ilyen egyszerűnek és feltűnés 
nélkülinek látja az Istentől kapott megbízatás alapján végzett hűséges és 
okos szolgálatot.

Karácsony kapujához érkeztünk el. A betlehemi istálló jászolában 
mennyire „hétköznapi” az Isten! Egyszerű a Gyermek és az édesanya, 
hétköznapi ruhájukat viselik a pásztorok. Karácsonynak ez az oldala is 
figyelmeztessen, és ne engedje felejtenünk, hogy az ünneppel nem feje
ződik be mostani ádventünk. Az tovább folytatódik, szüntelenül ádvent 
van. Állandó ádventben élünk!

Bohus Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 25 VASÁRNAP
Zsolt 103, 6—13

A textusról

Textusunk a rendkívüli szépségű 103. Zsoltár második része. A töb
besszámban való fogalmazás első látásra is új szakaszt indít a zsoltáron 
belül a 6. verssel. Eddig a költő saját élete tapasztalatát használta kiin
duló pontként, hogy megragadja és elénk tárja Isten lényét és útját. 
Most már az egész nép, annak története a keret, a cél azonban változat
lan. Ha az indító versben önmagát, akkor most a gyülekezetét szólítja fel 
Isten dicséretére. Isten kegyelme ebben a szakaszban a szövetség gyüle
kezetén nyugszik. A költő számára népe egész története Isten kegyelmé
nek a története. Mind a saját élete, mind népéé egyet jelent Isten irgal-
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masságával. Éppen ezért úgy látja a gyülekezet múltját, benne Isten ke
gyelmét, mint élő jelent illetve jelenné vált valóságot.

Az tehát a fő kérdés, milyennek mutatja a jelenben is érvényes és 
arra is ható múlt Isten lényét mind az egyén, mind a nép életében. Az 
exegézis szempontjából valamennyi jelző és a három magával ragadó kép 
egyet részletez, ugyanazt mutatja be több oldalról ti. a 6. versben megfo
galmazott jellemzőt: Isten igazságos. Az egész textus szempontjából az a 
döntő, hogyan értjük ezt a fogalmat. Nyilvánvaló, de közkeletű tévedés 
lenne az érdem szerinti igazságszolgáltatást értenünk rajta. Mintha az 
lenne Isten legfőbb jellemzője, hogy jutalmazza az igzat és megtorolja a 
gonoszságot. Nem felel meg a héber kifejezés énteknének, ha jogi fogal
mat kovácsolunk belőle. Szó sincs arról, hogy Isten a legfőbb bíró, aki 
az ember számára elérhetetlen, mindent átlátó igazsággal ítél. A CDK te
hát semmiképp sem jogi fogalom. Amikor diakaioszüné-vel és iustitiával 
fordították, fennállt a veszélyt, hogy keveredik Isten és ember igaz
sága. Mert e szavak alapján lehetett olyan erkölcsi normának tekinteni, 
amelyet Isten állít föl és elfogadására, követésére szólítja az embert. 
Isten igazsága azonban nem normához köt, hanem személyhez. Minden
képpen viszonyt fejez ki, de személyes viszonyt. Embernek Istenhez való 
kötöttségét, amely kapcsolat a közösségi életünkben, emberekhez való vi
szonyunkban gyümölcsözik. Isten és ember kapcsolatában Isten a meg
határozó, Ö ajándékozza azt, ami az ember igaz voltát, megigazulását le
hetővé teszi. A kapcsolatnak megfelelő magatartása az igazság. Vagyis 
Isten úgy igaz népéhez, hogy hűséges hozzá. Nemcsak akaratát közli, 
hanem mindenek fölött kegyelmét. Ügy igaz Ö, hogy adja a megigazulást. 
S ez nem hibátlanná tesz, hanem helyreállítja a megromlott viszonyt Is
ten és ember között s az emberi közösségekben egyformán. Mert igazsá
ga átfogja az ember egész életét, nemcsak a lelki, hanem a testi, közössé
gi, magatartásbeli vonatkozásait is. Ezek szerint Isten igazsága megiga
zító igazság, s hogy ez nem pusztán újszövetségi téma, azt Ábrahám pél
dája bizonyítja a legpregnánsabban. Az ember adekvát magatartása pedig 
ebben a kapcsolatban csak a hit lehet, amely képessé teszi az embert az 
igazság elfogadására.

Az igehirdetéshez
I. „Ha van Isten, nem hagyja ezt büntetlenül!” — talán a leggyak

rabban felhangzó mondat ez Istennel kapcsolatban keresztyének és kí
vülállók ajkán. Egy ember nyomorúsága vagy egy család szerencsétlen 
sorsa ebben a szellemben gondolkodtatja el kibicek tömegét: vajon mi
lyen régi, rejtegetett gonoszságra sújtott le ilyen keményen az Isten. S 
adnánk az ötleteket szétnézve a világban (de sosem a magunkéban) meg
torlásra, ítéletre, mennydörgő haragra. „Megfizet neked ezért még az Is
ten!” — mondja el utolsó „áldását” a vérig sértett nagymama. A keresz
tyén nevelésére visszagondoló negyvenévesnek pedig csak ennyi emléke 
maradt: minket még legalább féken tartott valami, mert megtanították, 
ha senki más, de az Isten látja, számontartja, s majd egy nem várt, jól 
időzített alkalommal megbünteti.

Konfliktusokban, határhelyzetekben mindig előbukkan a mi igazi 
énünk. Az, amelyet békeidőben eltakar a felszedett tudás, kitűnően ken
dőznek a jól bevált viselkedési formák. Alig akad közöttünk, aki meg 
nem kérdezte nagy bajban, elkeseredésben önmagától, ugyan melyik az a 
bűnöm, amelyet ilyen könyörtelen módon bevasal rajtam az Úr. Úgy 
tűnik, hiába hadakoztak próféták, prédikáltak apostolok, tanítottak lelki
pásztorok, küzdöttek reformátorok, az ember az maradt, aki volt. Önma
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ga képére akarja formálni Istent, s nem hajlandó megtanulni, kicsoda Ő 
valójában. Ajkára adnánk a mi szavunkat, szívébe féktelen indulatain
kat, tetteit bosszúvágyunk fűtené. Pedig hirdeti és tanúsítja ezerévek óta, 
hogy az maradt, aki volt: irgalmas és kegyelmes, türelme hosszú, szere- 
tete nagy.

II. Mintha az egyre újabb és meggyőzőbb kifejező vagy inkább meg
közelítő eszközöket keresné a zsoltáros, úgy halmozza a képeket és ha
sonlatokat: amilyen magasan van az ég a föld felett; amilyen messze 
napkelet napnyugattól; amilyen irgalmas apa a fiaihoz..., csakhogy 
megmagyarázza, várakozásunkat messze felülhaladja Isten türelme. Leg
merészebb reménységeinknél is nagyobb szeretete és meghökkentő mó
don, nagyvonalúan irgalmas. Miért élünk úgy, mintha mindez nem volna 
igaz? Kevés szánalmasabb látvány van, mint amikor emberek kétségbe
esetten magyarázzák bizonyítványukat, váltig hangoztatják igazukat ak
kor is, amikor napnál világosabb, hogy tévedtek. Egyszerűen azért, 
mert nem ismerik a szót: hibáztam. Sok főnök (kicsi és nagy) tévedhe
tetlenebb a pápai hivatalnál és reszketnek a beosztottjai. Nem kevesebb 
a családfő, akinek mindig és minden körülmények között igaza van. Meg
követelné a tökéletességet a többiektől is, de legfeljebb csak gyűlöletet 
kap, mert azt, hogy tévedtem, ne haragudj, ember még ki nem mondta 
a családban. Jaj, ha ők még keresztyének is, mert ugyan miből élnek, ha 
„nem tudnak” hibázni és képtelenek megbocsátani. Bűnbocsánatból élni 
nem egy rossz színházat jelent, ahol megfélemlített lelkek esténként lá
zasan keresik, mi az, amit még nem vallottak be. Ha tudjuk, mi a bocsá
nat, az meghatározza egész életfolytatásunkat, munkánkat, családunkat, 
hétköznapjainkat is. Akkor tudjuk, kivel kell valamit elrendeznünk, s 
boldogan adjuk az új kezdet lehetőségét, mert tudjuk, a legnagyobb dolog 
tiszta lappal, új szívvel indulni.

Bűnt és bocsánatot szívesen törölné az ember szótárából. Ügy érez
zük, mindkettő megaláz, megfoszt méltóságunktól, darabokra tépi önbe
csülésünket. Természetesen ez az okfejtés a szándékosan porba tipró, 
fölöttünk basáskodó, nem kívánatos úr székébe ülteti a bűnbocsátó Is
tent. És keressük helyette a vonzóbb, jobb megoldást kínáló lehetősége
ket. Mert mire való a sérelem? Hogy megbosszuljuk. Apró vétek? Hogy 
kamatostul visszafizessük. Ha figyelmeztet, netán bírál valaki? Hogy ma
ró gúnnyal tegyük lehetetlenné, holta napjáig se felejtse a percet, amely
ben velünk mert szembeszállni. Talán sütkérezünk önmagunk dicsőségé
ben, hatalmasnak és erősnek képzeljük magunkat. Pedig a legbetegebbek 
és legszegényebbek vagyunk. Nem vesszük észre, hogy semmit meg nem 
oldottunk. Csak kapukat zártunk bé önmagunk előtt; ígéretesen indult 
kapcsolatokat dermesztettünk halálra; barátunk nem maradt, csupa ellen
ségünk; a rendezetlen ügyek pedig egyre-másra zúdulnak a nyakunkba, 
mert csak raktározgattuk őket éveken át. Végül nincs nyugodt percünk, 
pihentető éjszakánk. Bosszú és megtorlás semmin sem segített. Egy térd
re kényszerített „ellenség” helyett tíz másik jön. A helyzetünk egyre in
kább egy labirintust formáz és nincsen kiút. Mert bűnre nem gyógyszer 
a büntetés, sem a harag, csak a bocsánat. A bosszú önmagunk dühének 
rabjává tesz, csak a bocsánat szabadít fel. A szabadság pedig nem meg
alázó, hanem az egyetlen olyan légkör, amelyben ember élni tud. Az éle
tünkért tárja elénk Isten a bűnbocsánat útját. Nem aláz meg, azt akarja, 
hogy élni tudjunk. Mint akiket ellenségből baráttá tett Isten. Mint akik
nek hatalmuk van arra (a szeretet hatalma), hogy az őket gyűlölőt ba
ráttá szelídítsék.

A bocsánat, ha valóban az, talán a legkövetkezetesebb dolog a vilá
gon. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a
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mi vétkeinket — vallja zsoltárunk költője. Korántsem mi magunk.. .  
Meghitt, testvéri beszélgetésekben így kerülnek elő azután húsz, meg 
harminc éve elkövetett vétkek, elmulasztott jócslekedetek. Hiába hirdette 
prédikáció és úrvacsora azóta ezerszer, hogy megbocsátotta Isten. Ilyen 
mesterséges úton kellene föltámasztanunk magunkban a bűnbánatot? Vagy 
tán azóta semmi új nincs, ami bocsánatért kiáltana? Esetleg ilyen szó
szátyárnak tartjuk Istent, akinek egyetlen szava számunkra nem elég? 
A bűnbocsánat nem „lelkizés”. Komoly dolog. Amire egyszer hallottuk a 
feloldozást, amiatt nincs jogunk többé sírni, kétségbeesni és panaszkodni. 
Nem a hitét, csak a komolytalan hozzáállását bizonyítja ezzel mindegyi
künk. Vagy talán „a szív teljességéből szól a száj” ? Onnan ti. hogy mi 
magunk így adjuk a bocsánatot. Megbocsátjuk ugyan, de alkalmas idő
ben vádolunk vele újra meg újra. Ki nem mossák emlékezetünkből a ro
hanó évek, nem lepi be hétköznapok pora. Emlékezünk és nem felejtünk. 
Pedig buzgó úrvacsorázók lévén minden hónapban halljuk: hogy oldozva 
legyetek azoktól mind a földön, mind a mennyben. Még ott is, csak a mi 
határainkon belül nem. Pedig bocsánatot adni-kapni csak Isten módján 
érdemes.

III. Agyonkoptatott témának látszik a bűnbocsátó Istenről prédikálni. 
Pedig a gyakorlatban még mindig új. Ha rendszeresen járnánk ezt az 
utat, felszabadultak lennénk és jókedvűek. Ügy járna át a szabadulás és 
újrakezdés öröme, hogy fogyhatatlan lenne az erőnk, elrabolhatatlan a 
békességünk és pazarló módon, feltétel és viszonzás nélkül adnánk azt, 
amiből élünk. Átjárná életünket, meghatározná kapcsolatainkat, felsza
badítana és igazi életet adna. Tudnánk, hogy felfoghatatlan értékű kin
cset kaptunk, az egyetlent, amely égen-földön érték. Amiért fölhangozhat 
ezen a vasárnapon, ijesztően kemény hangú evangéliumi szakasszal pár
huzamosan az Isten kegyelmét, türelmét és szeretetét dicsérő ének.

Szabóné Mátrai Marianna

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 26. VASÁRNAP
Ézs 61, 10—11

Textusunk az ún. Trito-Ézsaiás könyvből való. Az itt található pró
féciák javarészt a deutero-ézsaiási próféciákat aktualizálják a fogság 
utáni, hazatért gyülekezet korára. Amit a fogság névtelen nagy prófétája 
az új üdvkorszakról hirdetett, abból a hazájába visszatért gyülekezet 
még csak nagyon keveset tapasztalt meg.. A trito-ézsiási próféciák egy 
valamivel későbbi időben várják a beteljesedést, de a hívő reménységnek 
ugyanaz a prófétai bizonyossága szólal meg bennük.

Az exegéták általában úgy vélik, hogy textusunk két versét legalább
is fel kellene cserélni, mert a 10. v. önálló egység, dicsérő zsoltár, míg a 
11 v. képeivel és tartalmával az 1—9. v. folytatása, esetleg már előbb, a 
3. vershez tartozik. (Köhler, Kessler, Voigt, Westermann). Az ilyen kriti
kai megjegyzéseket mindig óvatosan kell kezelni, mert ezek igen gyak
ran a 19—20. századi európai gondolkodást akarják ráerőltetni egy két 
és félezer éves ókori keleti szövegre.

Az eredeti szöveg arról tanúskodik, hogy nagyon régen az általunk 
ismert sorrendben álltak a versek. Ezt erősíti meg a Qumránban legelső
ként talált Ézsaiás tekercs is, amely a Kr. e. 2. századból való másolat.
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Ha pedig a tartalmi összefüggést és a kifejezések használatát nézzük, 
megállapítjuk, hogy a 10. v. képei (öltöztetés, fejdísz, öröm) már a 
3. versben megjelennek, és így ez a vers éppúgy beletartozik a prófécia 
egészébe, mint a 11. v. A perikopa megértéséhez ennek az összefüggésnek 
az ismerete jó segítséget nyújt. Az pedig éppen nem baj, ha az egyházi év 
végén dicsérő zsoltárverssel kezdődik az igehirdetés alapigéje.

Érdemes felfigyelni a prófécia képeinek gazdagságára. Ez a képgaz
dagság nem engedi meg, hogy allegorizáljunk. Kétségtelen, hogy már itt 
jelentkezik az üdvösségnek a menyegzővel való összehasonlítása; az 
örömümnepre való felkészülés, az ünnepi ruhák felöltése is ehhez tarto
zik. De világos, hogy a próféta, aki itt a hivő, vagy a gyülekezet nevében 
szól, mind a vőlegény, mind a menyasszony hasonlatát önmagára ill. a 
gyülekezetre alkalmazza. Ráadásul még egy szövegvariáns is bővíti a ké
pek sorozatát. A 10, versben a jkhn szó már a BHK kritikai apparátusá
ban is javítandóként szerepel, többen értelmetlennek tartják, hogy itt a 
papi szolgálatra történnék utalás; figyelemreméltó azonban a qumráni 
szöveg variánsa (lakkóhén), amelynek megfelelően így kellene fordítani a 
szöveget: „rámadta... mint vőlegényre, mint papra a fejdíszt”. Mindeh
hez jön még az ÜR kertjének a képe is. Érdekes, hogy amikor a végső 
dolgokra fordul a szó, mind a próféták, mind az apostolok a képek egész 
sorát vonultatják föl (vö. még az apokaliptika könyveit, Dánielt és a Jele
nések könyvét is)! Ez a képgazdagság azonban nem annyira a költői kép
zelet gazdagságát árulja el, hanem sokkal inkább a zavart: olyan dolgok
ról esik szó, amelyeket nagyon nehéz kifejezni. A gyakran előforduló ha
sonlító szócskák és partikulák (mint, ahogyan stb.) mutatják, hogy egyál
talán nem valóságos képeket írnak le, hanem keresik a megfelelő kife
jezést.

Éppen ezért nem biztos, hogy prédikációnkban egyszerűen ezeket a 
kópékét kell tovább színezni. Bibliaórán lelhet részletesen magyarázni a 
képeket, és így a gyülekezet tagjainak ismeretét gazdagítani. A prédiká
cióra való készülés közben azonban máris tovább kell mennünk. Meg 
kell kísérelnünk rátalálni arra az alapgondolatra, amely ezt a sok képet 
összeköti. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a textus kiválasztásának 
szándéka az volt, hogy az egyházi év utolsóelőtti vasárnapján szólaljon 
meg az ennek alapján készített prédikáció. Azzal a meggyőződéssel vá
lasztották ki és határolták körül a textust, hogy az Agendában adott téma 
valamelyik részét megszólaltatja. így keresünk néhány gondolatot a pré
dikációhoz.

1. Kétségtelenül az öröm a perikopa alaphangja. A próféta, vele a 
gyülekezet örömmel várja a végkifejletet. Amit itt elmond a várható 
utolsó dolgokról, az csupa jó. Ügy készül arra, ami jön, mint valami 
nagy-nagy örömünnepre. Sőt, nemcsakhogy maga készül fel, hanem az 
Ür készíti fel rá. Itt, ebben a perikopában nincs egyetlen szó sem, amely 
az ítéletre, a végső napok borzalmaira, elmúlásra, katasztrófára utalna. 
Kétségtelenül egyoldalú ez a prófécia. De vajon nem éppen ez a hang 
hiányzik-e prédikációinkból? Mi nem azért vagyunk zavarban, amiért 
a próféta, aki keresi a képeket és hasonlatokat, hogy a gyülekezetre váró 
nagy örömöt kifejezze, hanem sokkal inkább azért, mert nem merjük 
hinni, hogy az Isten valami nagy örömöt készített számunkra, hogy ő jó 
végre viszi dolgainkat. Merészebbnek kellene lennünk: az eszhaton hirde
tői nem a pusztulás vészmadarai, hanem az örömöt szerző Isten követei! 
Textusunk az „öröm”-mel kezdődik és azzal végződik, hogy ez az örömé
nek kell, hogy minden nép tudomására jusson.

2. A próféciában szereplő mennyegző képe arra utal, hogy a jövő, 
vagy a „vég” az előbbi tartalmi vonás mellett személyit is kap. A meny-
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nyegzői felkészülés személyes találkozást sejtet. Személyes találkozást 
azzal az ŰRral, aki ugyan eddig is megbizonyította, hogy az életnek, az 
igazságnak, az örömnek, minden jónak az Istene, de aki a hit ideje után 
a látásra akar eljuttatni minket. A vasárnap megadott témájában is erre 
esik a hangsúly: az „Eljövendő” nem csupán egy szép jövő, hanem az 
ŰR, Jézus, Itt megint szembe kell néznünk azzal a bizonytalansággal, 
amely e téren gyülekezeteinkben, és bennünk, uralkodik. Mit is várunk 
„a vég” felől? Minden problémánk megoldását? Egyszerűen csak nyugal
mat, békét, hogy vége legyen életünk zaklatottságának, hajszájának? 
Tanításunk, eszméink végső igazolását? Mindez nagyon kevés, sőt nem 
is az, amit Isten készít. Ugyanakkor minden sokkal egyszerűbb és szebb: 
„elhivatásunk jutalma” ö, Jézus maga, az az Isten, aki nem restell ne
künk szolgálni, aki maga készít fel minket az üdvösségre („öltöztet” ), aki
nek a szíve nagyobb mint a mienk, mert belefér „minden nép” . Ez a Jé- 
zusvárás ment meg minket mindattól a kísértéstől, amely hatalmába kerí
ti a „világ végét” váró egyházat és az egyes keresztyéneket.

3. Ebben a próféciában természetes egyszerűséggel jut kifejezésre a 
megváltó, üdvöt adó Istennek és a teremtő Istennek azonossága. Ha jól 
belegondulunk, már az is mutatja ezt, hogy olyan világi ügyhöz hason
lítja az üdvösséget, mint a mennyegző. De még inkább kitűnik ez abból, 
hogy az üdvösség úgy „sarjad” ki Isten műve nyomán, mint a föld nö
vényei, a kert veteményei. Ismerve a gondolatokban rejlő veszélyt, mégis 
azt kell mondanunk: a protestáns ortodoxia elveszített valamit a kinyi
latkoztatás szépségéből, amikor élesen elválasztotta egymástól a teremtést 
és a megváltást. Ezért nem tudjuk igazán követni Trito-Ézsaiás gondola
tait, nem sejtjük a teremtett világ szépségei mögött az üdvösség szépsé- 
ségét. Igaz, hogy a modern ember nagyon megrontja ennek a világnak a 
szépségét, tönkreteszi környezetét, de azért a legtöbb ember felismeri a 
természet szépségét, és küzd is azért, hogy megmentse. És nekünk, ke
resztyéneknek tudnunk kell, hogy milyen igazuk van ebben a küzdelem
ben. De úgy igyekezünk-e az Eljövendő felé, hogy azt is reméljük: Ben
ne rátalálunk a teremtő és megváltó Istenre, arra a szépségre, tökéletes
ségre és arra a szeretetre, amely örömteli csodálatra indította a zsoltá
rok íróit, mikor a teremtett világot látták?

Az egyházi esztendő végén megkérdezhetjük önmagunktól és a gyü
lekezettől: Mit várunk „a vég”-től? A perikopa segít, hogy örömöt, szép
séget, Jézussal, az igaz Istennel való találkozást várjunk.

Dr. Muntag Andor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÖ VASÁRNAP
Mai 4, 5—6=új ford. 3, 23—24

Az alapigéről
Mt. 11,10.14 szerint Krisztus Urunk maga vonatkoztatta alapigénk 1. 

versét Keresztelő Jánosra: „És ha el akarjátok fogadni: ő Illés, aki eljö
vendő volt”. Illés visszavezette Istenhez tévútra sodort népét. A megrom
lott, megszakadt és ítéletes viszonyt — Isten és népe között — népe meg
térítésével helyreállította (1 Kir 18,21—30). Keresztelő János igehirdeté
sének hangvétele, szavainak keménysége valóban felidézi Illését. Többle
te mégis kétségtelen. Abban, hogy közvetlenül Krisztusra mutatott (Mt
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„fejsze” és „szórólapét” helyett egészen a szeretet, az irgalom örömhírét 
hozta, hirdette és adta. ö  az Istennel és emberekkel való megbékélés fe
jedelme. — Igénk tehát túl mutat Keresztelő Jánoson is arra a Krisztus
ra (Keresztelő János nagysága is ebben van!), aki a megbékélés igéjével 
és tetteivel az „atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az 
atyákhoz”. így nemcsak a próféta korának és népének nagy problémáját, 
a nemzedékproblémát idézi vissza igénk, hanem a mi világunk megbéké
lés, kibékülés, béke ügyére is kínálja a megoldást. Annál fontosabb és 
sürgetőbb ez a lehetőség, mert a számadás, ítélet nagy és félelmetes nap
ját Urunk sem hagyja felejteni. Ez is féltő szeretetéből következik. Azért 
szól jókor, a végső számadást megelőzve.

Igéje elűz minden könnyelműséget és felelőtlenséget. Nyilvánvalóvá 
teszi, hogy megtérés nélkül, hit nélkül, a hitet igazoló cselekvés nélkül 
csak a kárhozat követheti ítéletét. Személyválogatás nélkül. Az a nagy 
nap addig igazán félelmetes, ameddig nem Krisztusra építünk vagy nem 
rendezzük a dolgainkat Istennel és emberekkel. Míg úton vagyunk velük. 
Azért ne csak az béküljön, „aki halni készül”. Az is, aki előtt még a földi 
élet feladatai vannak hosszabb vagy rövidebb távon.

Az igehirdetéshez
Mi legyen a mondanivalónk az alapigénk üzenetét meghirdető igehir

detésben? — Az a féltőn szerető előzékenység, amelyik teljes irántunk 
az Ist.en részéről Jézus Krisztusban. Küldöttei és azok minden igehirde
tése Isten féltőn szerető előzékenysége. Ennek ködösítéstől mentes meg
hirdetése nélkül csak levegőt vagdosó riogatássá válnék az Ür nagy és 
félelmetes napjának tömény ecsetelgetése az egyházi év végén. Persze 
elhagyása is lehetetlen, mert az meg olcsóvá tenné Isten szerető előzé
kenységét. Felelős életre terelő megtérés helyett csak a semmire sem 
kötelező kegyeskedést alapozná. Azért okvetlenül meg kell szólalnia annak 
a határozott meggyőződésünknek, hogy megmérettetésünk alapja a ma
gatartásunk és cselekvésünk lesz. Megtérésünk s hitünk vagy éppen azok 
hiányának következményeként.

Útban az úr színe elé
A keresztyén hit sohasem felejtheti, hogy utasok vagyunk a világ

ban, Ez a beszédes, de sokszor megkoptatott hasonlat frissítse fel szí
veinkben valamennyi földi lehetőségünk elmúlását az egyházi esztendő 
végén. Földi életünk egyszeri nagy alkalma, sok egyes alkalmával együtt 
eltűnik, odalesz visszahozhatatlanul. Mégse a hasztalan és bénító keser- 
gés bilincseit rakja ránk ez a körülmény, hanem sürgessen, siettessen Is
ten adta lehetőségeink megragadására. Féltő szeretetével, követei igehir
detésével meg akar kímélni a késő bánattól. Megbékélt, megvigasztalt, 
reménységben tevékeny emberekké, a megbékélés követeivé kíván tenni 
bennünket. Olyan munkatársaivá, akik felelősen számolnak az ítélettel. 
Tudják annak kettős következményét: az üdvöt vagy kárhozatot. De elő
zékeny szeretete alapján mégsem a bénító rettegés uralkodik el rajtuk, 
hanem a tevékeny szeretetre szabadító reménység. A beteljesedés bi
zonyossága.

1. Útban az Ür színe elé ragadjuk meg újra az evangéliumot! Min
den józan, igés-életű keresztyén csodálkozva látja, hogy sok-sok emberi 
és egyházi gyarlóság, akadály ellenére is szól az evangélium gyülekeze
teinkben. Ha csak emberi tényezői volnának ennek az ügynek, aligha
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nem réges-régen elhallgatott volna. Isten bennünket megelőző, valóban 
előzékeny szeretetének, mindenkit féltő jóságának csodája az evangélium. 
Nem földi öröklét birtokosainak, hanem időhöz, alkalomhoz kötött halan
dóknak. Eldöntött, bizonyos, megmásíthatatlan dolog, hogy az emberek
— köztük magunk is mindahányan — meghalnak és azután következik
— akkor-amikor — az ítélet. Isten színe elé tartunk úgy, ahogy vagyunk, 
azzal, amink van. Éppen nem mindegy, mivel és hogyan vagyunk úton, 
mivel érkezünk színe elé. Ragadjuk meg azért, amit Isten a követei útján, 
a hirdetett és írott evangéliummal felkínál és odia is ad. Isten nemcsak 
mond valamit igéjével és igéjében. Mindig ad, mindig cselekszik.

Nem kímél bennünket törvénye leleplező, sőt bűnbánatra, megté
résre szomorító tükörétől sem. Ez is beletartozik előzékeny szeretetébe. 
így teszi kapóssá, ismételten sürgőssé és kelendővé, de hatékonnyá is az 
evangéliumot. Cselekszik értünk, változtat rajtunk. Ügy, hogy ki ne fus
sunk az időből, hanem idejében megéljük szeretetét mindennapi életünk 
felelős tetteiben. Egészen a sírig. Mind a hallásra, mind a cselekvésre 
nézve eljön ugyanis az „éjszaka”, amikor minden ilyen lehetőségünknek 
vége szakad. Közismert dolgok ezek? Talán. De más ismerni ezeket és 
más megragadni és élni vele.

2. Útban az Úr színe elé: Béküljünk meg Istennel, emberekkel és le
gyünk azonnal a békítés követei. Ez a három elválaszthatatlan a keresz
tyén életben. Egyik nincs igazán a másik nélkül. Az Istennel való kibé
külésünk a Krisztus által tulajdonképpen a megtérésünk mindennap újra 
esedékes állomása. Ez a változás átfogja és összehangolja testi, lelki, 
szellemi életünket. Helyreállítja személyes létünk egyensúlyát. Meggyó
gyítja embertársainkhoz és igen fontos eseményként a hozzánk legköze
lebb állókhoz való viszonyunkat. Lehetővé teszi a kibékülést és megbéké
lést a legtágabb emberi összetartozásaikban. Érzelmileg, akaratilag új 
hozzáállást eredményez a sokszor kínossá, terhessé váló feladatainkhoz.

Igénk összefüggésében különös hangsúlyt kap a nemzedékek egymás
hoz való viszonya, egymásratalálása. Ez a kérdés kezdettől fogva létezett 
és folytatódik a földi élet végső határáig. Más-más színnel, hőfokkal és 
megoldási szándékkal. Minket a mi világunk idevágó kérdései foglalkoz
tatnak, izgatnak és sürgetnek megoldás keresésére. Van-e egyáltalán? 
Igen. De szükséges letenni hozzá minden elfogultságot és kérdésmerevítő 
előítéletet. Az atyák is meg a fiák is emberek ma is. Jelen van bennük és 
velük világunkban is a megkísérthetőség, a bűnre való hajlandóság és 
azok különféle fajtái. Van önzés, hiúság, hanyagság, hazugság és harag 
mindkét 'részen. Az Istennel kibékült szív ebben a viszonyban is békü- 
lésre, megbocsátásra, megértésre képes. A másik elfogadására, hordozá
sára, jó példára, szeretetre. Még az úton. Ütban az Ür színe elé. Alap
igénk ezért beszél többről alkalmi összehangolódásnál. Atyák és gyer
mekeik, öregek és fiatalok szívét téríti egymáshoz Urunk, amikor kölcsö
nösen hozzátérünk.

Gyönyörű feladat ebben tevékenyen, egész szívvel, egész értelemmel, 
teljes megértéssel, szeretettel résat vennünk! De merjük kitágítani ezt az 
igét is a családi életen túlra. A társadalmi békére, annak jó légkörére, de 
még ezen is túlra, a világbéke nagy ügyére, a népek szívének egymás
hoz térítésére. Nem csappant a béke ügyének időszerűsége! Sőt, szélesed
ni kell az érte ébredő gyakorlati felelősségnek és cselekvésnek. Isten 
szíve vágya és akarata, hogy az emberek szívét általában is egymáshoz 
térítse és ebben az ügyben minden hívét követévé kívánja tenni. Azzá 
is válik, aki Övele kibékül és nyomban kibékül az embertársakkal is. 
Igénk a felől sem hagy kétséget, hogy mi vár az általa kínált lehetőség és 
feladat elszalasztóira.
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3. Ú tban, az Úr színe elé, mégse az ítélettől való rettegés határozza 
meg cselekvésünket, hanem a beteljesedés reménysége. A rettegés bénít, 
maraszt a tettek, a mozdulatok mezején. Gyümölcstelen bajlakodássá, 
értelmetlen kapkodássá teszi minden nekigyűrkőzésünket. Még ennél is 
rosszabb, ha a mindenben vészt és ártást szimatoló fedezékhajszolás ural
kodik el rajtunk vagy másokon. Az evangélium, az Isten szeretettnek 
bizonyossága, a feltámadás, az igazság és az élet, a békesség fejedelme 
mást indokol és mást tesz lehetővé. Meggyökerezteti bennünk azt a meg
győződést, hogy végül mindent újjá tesz és amikor feléje tartunk, betel
jesedés felé tartunk. Innen fúj annak a szabadságnak szele, amelyik kur
ta földi életünket is nagyon drága alkalommá teszi. Másoknak valóvá, üd
vösség várományosává, reménységben és szeretetben gazdag életté. Ezt 
nem rombolhatja le a múlandóság, a koporsó valósága sem. Urunk irán
tunk való szeretete erősebb a halálnál és ettől a nagyhatalomtól az sem 
szakaszthat el minket.

Szabó Gyula

Advent i . vasárnapja
Lk 4, 14—21

Hirdessük az ÚR kedves esztendejét!

A Lélek erejével verte vissza Jézus a pusztában a Sátán három tá
madását. A Lélek erejével tanított, sokak figyelmét magára vonva. A Lé
lek erejével kezdeményezi most Názáretben, ifjúkori városában mindazt 
amiről textusunk szól. A zsinagógái istentiszteleten bármely vándortaní
tónak jogában állott egy, a toraolvasmányt kiegészítő részt olvasni a tör
téneti vagy prófétai könyvekből. Jézus azonban úgy teszi ezt, mint aki 
Ura az írásoknak. Ézsaiás könyvének messiási szakaszát választja. (Es. 61. 
1—2 v) Csak addig olvassa, amíg a prófétai textus a Messiás üdvöt szerző 
munkájáról szól. Itt abbahagyja és nem olvassa a folytatást, mely Isten 
bosszúállásának, ítéletének meghirdetése. Mert Jézus Isten kedves, üd
vözítő esztendejét akarja meghirdetni és a próféciát magára alkalmazza: 
„Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára” A gyülekezetei megdöb
bentette Jézus messiási igénye. Megértették, hogy Jézus őket tekinti sze
gényeknek, foglyoknak, vakoknak és nyomorultaknak, akik rászorulnak 
Isten kegyelmére. (Prőhle) Ez sértette önérzetüket és amikor Jézus a to
vábbiakban Izrael fiait egyenlővé teszi a pogányokkal, meg akarják ölni 
őt.

Jézus Krisztussal beköszöntött a messiási korszak, mely a 19. vers 
szerint „dektos”, azaz a sokféle fordítás szerint: kedves, kegyelmes, sza
badító, Szilveszter UT szerint „foganatos” esztendő. Textusunkról ad
vent 1. vasárnapján prédikálunk, tehát azon a vasárnapon, amikor új
egyházi esztendőt kezdünk. Az egyházi esztendő nem olyan automatiku
san fordul mint a polgári év a naptárban. Az egyházi esztendő annyiban 
újjul, amennyire egybeesik az Űr kedves esztendejével. Ez a találkozás 
pedig akkor megy végbe amikor igehirdetéseinek valóban az Űr kedves 
esztendejének a meghirdetése. így hirdette Ézsaiás a vigasztalásra szoruló 
népnek. Így hirdette Jézus a Lélek erejével a názáretieknek. Ezt a jó hírt 
vitték el mindenüvé az apostolok. Így vettük mi is adjuk tovább az evan
géliumot. Advent 1. vasárnapján is erre a kitüntető feladatra készülünk.
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Az előttünk álló egyházi évben a legkisebb gyülekezetben is száz-kétszáz 
körüli igehirdetésnek kell elhangzania. Igehirdetők és igehallgatók együt
tes felelősége kell, hogy hordozza e szolgálatokat, hogy az év folyamán 
örömmel és erővel hirdessük az ÚR kedves esztendejét.

1. Hirdessük az ŰR kedves esztendejét!
Hirdetni azt kell, amiről nem tudnak, vagy csak kevesen tudnak. 

Valójában az ŰR Jézusról tud legkevesebbet a gyülekezet. Az előttünk 
álló karácsonyt ismeri mindenki, de a Betlehemben született ÚR Krisz
tust nem ismerik. Nagypénteket és húsvétot is ismeri mindenki, de az 
Urat, aki a kígyó fejét megtaposta a kereszten és győzelmet vett a halá
lon, nem ismerik. A keresztségről mindenki tud és sokan igénylik, de az 
Urat, aki a gyülekezetében is együtt akarja éltetni népét, nem ismerik. 
A Bibliát is ismeri mindenki, de az Urat, aki bűnbocsánatot hirdet és 
megbocsátó szeretetre szabadít fel, nem ismerik. A keresztyén temetést is 
ismeri mindenki, de az Urat, aki sírba visz, de meg is elevenít, nem is
merik.

Hirdessük az ÚR Krisztust úgy, ahogy a tanítványok újságolták Ta
másnak: láttuk az Urat! Tudjuk, mert tapasztaltuk, hogy Jézus minden 
kételkedő Tamásnak rendel egy órát, amikor úgy találkoznak, hogy Ta
más csak egyet mondhat: én Uram és én Istenem!

2. Hirdessük az Úr kedves esztendejét!
Mindegy, hogy az Űr esztendejét a különböző fordítások szerint ked

vesnek, kegyelmesnek vagy szabadítónak mondjuk-e. E nagyszerű jelzők 
Jézus nagyszerű programja miatt lehetségesek, ö  azért jött, hogy evan
géliumot hirdessen, szabadítson, szemeket felnyisson és a megkínzottakon 
könyörüljön. Az az Űr kedves esztendeje amikor szabadítását meghirdet
heti köztünk és mi hittel válaszolunk.

A 18. versben szereplő ínség-felsorolásnál jusson eszünkbe Luther ká- 
témagyarázatából’ „engem elveszett és megítélt embert megváltott.. ” 
Jusson eszünkbe, hogy nem másokról, hanem rólunk van szó! Oly sok 
baj és gonosz eset láttán fakadunk ki, mondván, hogy ez így nem mehet 
tovább! Csak Isten előtti elveszett voltunk, megkínzott, kisemmizett, vak 
és fogoly voltunk tűnik elviselhetőnek? Ebben az önelégültségben, maga- 
biztosságban semmit sem érthetünk meg igénk örömhíréből.

Isten Lelke azonban nemcsak Jézusban volt erős, hanem működik 
köztünk is. Ezért mindig voltak és lesznek emberek, akik igazat adnak 
Jézusnak és elveszett és megítélt állapotukban örömmel fogadják Jézus 
jó hírét, az Űr kedves esztendejének felvirradását.

Jézus mindenkire ki akarja terjeszteni az Ő kedves esztendejét, sza
badítását. Azokra is akikre a 18. vers ínség-lajstroma nemcsak lelki ér
telemben hanem fizikai értelemben is vonatkozik.

Felismerte ezt a Világevengelizáció nemzetközi kongresszusa is, mely 
1974-ben Lausanneban ülésezett és megállapította: „Isten azért munkálja 
az igazságosságot és megbékélést mert fel akarja szabadítani az embert 
minden elnyomás alól. Minden ember Isten képére teremtetett, ezért van 
méltósága is. Ettől senkit sem szabad megfosztani. Beismerjük és meg
bánjuk, hogy gyakran úgy tekintettünk az evangelizációra és a szociális 
felelősségre, melyek kölcsönösen kizárják egymást. . .  Meggyőződésünk, 
hogy az evangelizáció és a társadalompolitikai tevékenység egyaránt 
keresztyén feladatunk. Mindkettő szükségképpeni megnyilvánulása annak 
amit Istenről tanítunk és szeretetünknek mely bennünket a felebaráthoz 
és Jézus Krisztushoz fűz.”
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Amit mondott Jézus Názáretben szolgálata kezdetén, azt tetteivel is 
igazolta munkássága során. Kedves esztendejét úgy hirdette meg, hogy 
abba mindenestül, testestül-lelkestül belevonta az embert. Bűnöket bo
csátott meg és betegeket gyógyított. Sokakat táplált igével és kenyérrel. 
Visszaadta a szemek világát és a lelki látást. Harcolt az elmúlás ellen és 
az örök halál ellen. Ezért mi se szűkítsük Jézus felszabadítási frontját! 
Ne képzeljük, hogy olyan szűkkeblű Ö mint mi vagyunk! Ö, aki azért 
jött, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, tudja jól, hogy a bűn is 
kínoz, de azt is tudja, hogy milyen félelmetes lehet az éhség, a nincste- 
lenség, létbizonytalanság, a nagy gyermekhalandóság és a megaláztatás 
kínzása. Az ÚR kedves esztendejének hirdetése hadüzenet a kínzás min
den fajtájának.

3. Hirdessük az ÜR kedves esztendejét!
Mert Isten kegyelmének is van ideje. A kegyelmi idő Jézusért bele- 

alázkodik időszámításunkba, naptárunkba. Éppen az első adventért, Jé
zus születéséért írjuk most az 1978. esztendőt. De a kegyelmi idő függet
len is és felette is van időszámításunknak. A názáreti zsinagóga gyüle
kezete számára az ÚR kedves esztendeje egy nappá zsugorodott! „Ma tel
jesedett be ez az írás fületek hallatára”.

Aki utazik, annak igazodnia kell a pontos időhöz, aki sportol, azt 
kell, hogy érdekelje a rekordidő és aki dolgozik, azt kötelezi a munka
idő. A „ma” nagy lehetőségére. Mert amik rég megirattak, azok Jézus
ban ma teljesednek be a mi üdvösségünkre. Az örökélet, melyet elké
szített az Öt szeretőknek, nem majd lesz a miénk, hanem már ma a 
miénk Jézus által. Vele kiteljesedett és mindennel bíró az életünk akkor 
is ha emberileg sok mindennek hijjával vagyunk.

Senki sem mentes attól a kísértéstől, hogy utópiákra várjon és vágy
álmokat kergessen. Jézus népe azonban józan, mert tudja, hogy „Ma” 
van az Űr kedves esztendeje és annak teljessége. Ez a józan felismerés 
a felelősségünk forrása is. Nem azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, ha
nem azt, hogy Jézus népe, mi magunk, mit viszünk át Jézus teljességéből, 
bőségéből a mából a jövőbe.

Józsa Márton
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Egyháztörténeti évfordulók

Komáromi Csipkés Györgyre emlékezünk
Háromszáz esztendővel ezelőtt, 1678. október hó 6-án hunyt el Debre

cenben Komáromi Csipkés György református lelkipásztor, a Kollégium 
újjászervezője, bibliafordító, nyelvész, tevékeny egyházi író. Komáromi 
Cs. György 1628-ban született Komáromban, ahol édesatyja a városi ma
gisztrátus tagja volt. Iskolázását a komáromi iskolában kezdte, majd 
Sárospatakon folytatta. A kassai rektória után külföldre ment, 1650—53 
között az utrechti egyetemen tanult, itt szerzett teológiai doktorátust is. 
Közben Angliát is felkereste. Utrechti tanulmányai idején számos teoló
giai, nyelvészeti könyvet írt, illetőleg fordított. Hazatérve a debreceni 
kollégiumban nyer tanári állást, a keleti nyelveket és a bölcsészetet adja 
elő.

Komáromi Cs. György debreceni szolgálata az ősi város és eklézsia 
életének próbás időszakára esik. Szinte vége-hossza nincs a török—tatár 
dúlásoknak, sarcoltatásoknak, a császári hadak kegyetlenségeinek. (Vö: 
Nagy Kállai Fényes István: Debrecen városának, . . . az  1664-ik esztendő
ben esett minden dolgairól való verses krónika. Bp., 1943. Exodus). Debre
cenben találnak menedéket a vesztes csaták kárvallottjai, a bujdosók, az 
elűzöttek. Ide menekül 1666-ban a pápai-, 1672-ben pedig a pataki iskola. 
Az egyre növekvő szorongattatás miatt elhagyják a várost lelkipásztorai 
is, egyedül Komáromi marad őrhelyén. Vigasztal, bátorít, segít. Szép, nem 
halványuló példáját adva a hűséges, emberséges pásztori helytállásnak. 
Ilyen nehéz körülmények közepette is sokat ír. (Halotti beszédek, prédiká
ciók, írásmagyarázati könyvek).

Komáromi Cs. Györgynek mindmáig legjelentősebb munkája magyar 
nyelvű bibliafordítása. Könyv alakban csak a fordító halála után, 1718- 
ban jelent meg Lejdenben (1685-ös évszámmal!), Debrecen város költsé
gén, Az 1718-ban hazaszállított bibliákat a jezsuita cenzúra rosszindulatú 
javaslat alapján Erdődy Gábor egri püspök zár alá vette, majd pedig 
megsemmisítette. A még külföldön maradt példányokat, hosszantartó ins- 
tanciázás után csak 1789-ben kaphatták meg. (Közülük mintegy 950 pél
dány volt forgalomba hozható, a többi a rossz tárolás következtében hasz
nálhatatlanná vált). A vázolt mostoha körülmények folytán ez a biblia 
nem terjedhetett el széles körben, ma pedig a könyvtárak féltett kincse. 
Komáromi Cs. György bibliája „a Károdénál pontosabb, magyarosabb és 
hajlékonyabb, közelebb áll saját korának nyelvéhez” . Ezért kiemelkedő 
hely illeti meg bibliafordításaink sorában. Az újabb elemzések is ezt a 
tényt igazolják és erősítik. (L: Márkus Mihály: Komáromi Cs. György 
Magyar Bibliája. Theol. Szemle 1978, 89; 84—93.) Ügy gondoljuk, hogy a 
hányatott sorsú biblia hasonmás kiadása, nemcsak megbecsülése lenne a 
méltatlanul elfelejtett tudós prédikátornak, hanem egyben hasznos mun
kaeszköz és becses ajándék a régi magyar nyelv kutatói, bírálói és a 
könyvkedvelők népes tábora számára is.

Németh Tibor


