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Egyházunk útján

Külügyi szolgálatunk húsz esztendeje
Amikor az elmúlt húsz év külügyi szolgálatát kísérjük meg átte

kinteni, két összefüggésre már elöljáróban is rá kell mutatnunk. Egy
részt a mögöttünk levő húsz év külügyi szolgálata természetesen kap
csolódik ahhoz az útkereséshez és úttaláláshoz, amelyik egyházunkban 
a felszabadulás után indult és első állomása az egyházunk és az állam 
között megkötött 1948-as Egyezmény volt. Másrészt pedig egyházunk 
élete és munkája csak a magyarországi ökumenikus összefüggések és a 
nemzetközi ökumenikus mozgalmak viszonylatában érthető. Az 1958-tól 
1978-ig tartó időszak viszont abból a szempontból jelent egységet és kü
lön jól fölismerhető korszakot a külügyi kapcsolatok terén, hogy a fej
lődés és kiteljesedés szorosan kapcsolódik dr. Káldy Zoltán püspök sze
mélyéhez és szolgálatához.

Az elmúlt húsz év változásainak figyelembe vételekor az egyházi 
külügyi munkában most nem térhetünk ki a nemzetközi összefüggések, 
a szocializmus és kapitalizmus küzdelme minden vonatkozására, azon
ban a nemzetközi egyházi világszervezetek politikájának alakulásánál 
nyilvánvalóak azok az eredmények, amelyek a szocialista országokban 
élő egyházaknak a nemzetközi egyházi életben való egyre fokozottabb 
megjelenéséből következnek, amint hasonló eredményeket mutat pél
dául az Egyesült Nemzetek Szövetsége története is a legutóbbi húsz 
esztendőben a szocialista államok egyre fokozottabb részvétele kapcsán.

Ez a tény azt jelenti, hogy egyházi külügyi szolgálatunk eredményei 
és feladatai csak a világ nagy politikai-gazdasági-társadalmi-kulturális 
összefüggéseiben érthetők meg.

Ökumenikus kalendárium 1958—1978
Gazdag eseménysorozatot kell áttekintenünk, amikor a legutóbbi 

húsz évet vizsgáljuk. Az 1948-ban Amszterdamban megalapított Egy
házak Világtanácsa az indulásnál 44 országból 147 egyházat jelentett, 
közöttük a mi egyházunkat is. Az ötvenes évek végén a kezdetnél még 
inkább európai és amerikai egyházi túlsúly kezdett bomlani, mert egy- 
re-másra alakultak meg a helyi-regionális egyházi ökumenikus tanácsok 
az ún. harmadik világban. 1957-ben alakult meg a Kelet-ázsiai Keresz
tyén Konferencia (Parapat, Szumatra, Indonézia) és 1958-ban Ibadanban 
(Nigéria) az afrikai egyházak javasolták a külön Összafrikai Egyházi 
Konferencia létrehozását.

1959-ben Rodosz szigetén (Görögország) tartotta az Egyházak Világ- 
tanácsa Központi Bizottsága évi ülését és ezen részt vett dr. Káldy Zoltán 
Püspök. Ettől kezdve a legnagyobb egyházi világszervezet minden jelen
tősebb ülésén volt magyar képviselet. Húsz év változására talán az a leg
jobb példa, hogy ezen az ülésen püspökünk dr. Bartha Tibor református 
Püspökkel együtt határozati javaslatot terjesztett elő, amelyik megbé
lyegezte az amerikaiak vietnami agresszióját. A többség akkor lesöpörte
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az asztalról a javaslatot. Azóta az Egyházak Világtanácsa és a többi 
ökumenikus szervezet a szocialista országok egyházai és a harmadik vi
lág egyházai együttműködésén keresztül, a nemzetközi erőviszonyok 
megváltozásával párhuzamosan annyira megváltozott, hogy ma ezekben 
a szervezetekben az amerikai politikát támogató javaslatot volna nehéz 
keresztül vinni.

A Kelet-ázsiai és Összafrikai Egyházi Konferenciák megalakulása 
után került sor 1959 januárjában az európai egyházak szervezetének 
megalakítására (Nyborg-konferencia). 1960 októberében került sor a má
sodik ülésre és ezen 22 európai nemzet egyházainak 150 képviselője 
között ott volt egyházunk képviseletében dr. Káldy Zoltán püspök.

A magyarországi egyházak ökumenikus kapcsolatai számára az egyre 
szélesedő területeken az Egyházak Világtanácsa nagygyűlései jelentet
tek kiemelkedő lehetőséget. 1961-ben Üj-Delhiben, Indiában, az ökumené 
történetében először az ún. harmadik világban került sor világgyűlésre. 
Ezen a gyűlésen léptek be a tagegyházak közé az ortodox egyházak kö
zül az Orosz Ortodox Egyház, a Bolgár Ortodox Egyház, a Román Orto
dox Egyház és a Lengyel Ortodox Egyház, a Nemzetközi Missziói Ta
nács pedig csatlakozott a szervezethez. Az első világháború után három 
irányban kristályosodott ökumenikus mozgalom így a Hit és Egyházszer
vezet (Faith and Order) és az Élet és Munka (Life and Work) ökumeni
kus mozgalma után Űj-Delhi óta a harmadik nagy ágat, a missziós tár
saságok és missziós egyházak tanácsát is beölelte az Egyházak Világta
nácsába.

Az indiai tapasztalatok és később az Egyházak Világtanácsa Közpon
ti Bizottságának nigériai (Enugu, 1965) ülése közelebb hozta a tagegy
házak számára a gazdasági-társadalmi-politikai kérdéseket és ezek rész
letes megbeszélésére a Genfben 1966-ban rendezett Egyház és Társada
lom Világkonferencia keretében került sor. Az ökumenikus mozgalom 
történészei ezzel a konferenciával kapcsolatban megjegyzik, hogy itt 
került sor arra a „szemlélet-változásra”, amelyik „áttörést” jelentett 
Genfben. Nemcsak a világ égető kérdései kerültek egyszerűen oda az 
ökumené napirendjére, hanem a szocialista országok és a harmadik világ 
tagegyházai képviselőinek a föllépése egyrészt új teológiai szempontokat 
hozott, másrészt pedig a következő évekre nézve haladóbb irányba te
relte az Egyházak Világtanácsa munkáját. A magyar, ökumenikus ala
pon készült hozzászólás örvendetes figyelmet és megbecsülést eredmé
nyezett.

Az előzőkhöz még azt is hozzá kell tennünk, hogy ezekre az évekre 
esett a római katolikus egyház reform-zsinata, a II. vatikáni zsinat és 
ennek nyomán föllendült a felekezetközi dialógus, amelyiknek a témái 
nemcsak az egyes egyházak egymás közötti kérdéseire, hanem a keresz- 
tyénségnek a világ problémáihoz való viszonyára is kiterjedtek.

A szocialista országokban élő egyházak hangjának erősödését ezek
ben az években nemcsak a különböző egyházi szervezetekben való rész
vételből olvashatjuk ki, hanem figyelnünk kell arra a sajátos hangra, 
amit a Keresztyén Békekonferencia jelentett. Az 1958-ban Prágában 
elindult Keresztyén Békekonferencia olyan mozgalmat kívánt létrehoz
ni, amelyik éppen azokat a nemzetközi kérdéseket tűzte napirendjére, 
amelyek más egyházi nemzetközi szervezetekben nem kerültek ilyen ha
tározottan elő. Az atomfegyverkezés, a béke kérdése, a leszerelés hang- 
súlyozása mellett a Keresztyén Békekonferencia volt az az ökumenikus 
szervezet, amelyik először emelte föl hangját az amerikaiak vietnami 
agressziója ellen és először tűzte napirendjére az európai béke és biz-
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tonság ügyét. Az 1961-ben, 1964-ben és 1968-ban megrendezett Keresz
tyén Békevilággyűlések határozatai mutatják ezt.

Az Egyházak Világtanácsa 1968-ban Uppsalaban (Svédország) és 
1975-ben Nairobiban (Kenya) megrendezett nagygyűlései tükrözték, hogy 
a gazdasági-politikai és társadalmi kérdések vizsgálatában előbbre ju
tott az ökumené. Hiszen határozatok születtek nemcsak az aktuális poli
tikai kérdések megoldásáról, hanem hosszabb távon programok indultak 
a faji megkülönböztetés ellen, és a harmadik világ egyházainak és orszá
gainak megsegítéséért is. Az Egyházak Világtanácsa húsz év alatti há
rom világgyűlése Űj-Delhitől Nairobiig fejlődést mutat a világ kérdé
seivel való foglalkozás terén.

Külön kiemelést érdemel az elmúlt húsz évben a Lutheránus Világ- 
szövetséghez fűződő kapcsolatunk. Ez az a nemzetközi ökumenikus szer
vezet, amelyikben a legtöbb lehetőséget kaptuk az elmúlt húsz év alatt, 
bár az ötvenes évek nemzetközi hidegháborús légkörében ezzel a szer
vezettel is problematikus volt a 'szocialista országok egyházainak a kap
csolata. 1959 elején Bécsben dr. Káldy Zoltán és dr. Pálfy Miklós újra 
fölvették a kapcsolatot a Világszövetség vezetőivel és ettől kezdve külö
nösen is Paul Hansen titkár látogatásai, munkája nyomán alakult úgy 
a helyzet, hogy 1963-ban a Helsinkiben tartott világgyűlésen népes kül
döttség képviselhette egyházunkat, dr. Káldy Zoltán püspököt bevá
lasztották a Sáfárság és Evangélizáció bizottságába, dr. Pröhle Károly 
professzort a teológiai bizottságba, és a Világszövetség genfi központ
jában Harmati Béla lelkész 1967—70 között asszisztensként dolgozhatott. 
1968-ban hazánkban ülésezett a Világszolgálati Bizottság és nálunk tar
tották az európai kisebbségi evangélikus egyházak konferenciáját húsz 
ország mintegy száz küldötte részvételével.

A Lutheránus Világszövetség 1970-ben Evianban (Franciaország) és 
1977-ben Dar-es-Salaamban (Tanzánia) tartott világgyűléseire készített 
részletes magyar tanulmányi anyagok a főtémákhoz kapcsolódva jól 
tükrözték a hazai teológiai eredményeket, a diakóniai teológia mondani
valóját. Evianban dr. Káldy Zoltán püspököt az egyházi együttműködési 
bizottság tagjává választották, Dar-es-Salaam óta pedig a Végrehajtó 
Bizottság tagja lett. Dr. Nagy Gyula teológiai tanárunk 1971 őszétől a 
Világszövetség központjában a teológiai képzés referenseként dolgozott 
1975 április végéig. 1972-ben a Világszövetség Egyházi Együttműködési 
Bizottsága Kecskeméten tartotta évi rendes ülését. A különböző bizott
ságok ülésein a fölsoroltakon kívül számosán mások is részt vettek a 
legutóbbi esztendőkben.

„ Az Európai Egyházak Konferenciája a kezdeti nehézségek után meg
erősödött és fontos szerepet kapott a regionális kérdések megbeszélésé
ben 1959-ben a Nyborgban tartott első nagygyűlésen Káldy püspök ja
vaslatára már állást foglaltak az atomfegyverek használata ellen, bár a 
határozat ellen szavazott a nyugati országok egyházainak zöme. A ne- 

gyedik gygyűlést 1964-ben a szervezet kénytelen volt egy hajón, nem- 
zetközi vizeken tartani, mert a NATO-államok közé tartozó Dánia nem 

adott beutazási vízumot az NDK egyházai képviselőinek. 1967-ben az 
ötödig nagygyűlés az elnökség tagjai sorába választottá dr. Ottlyk Ernő 
Püspököt, dr. Nagy Gyula professzorunk pedig a Lutheránus Világszövet- 
ségnél töltött szolgálata után 1975 júniusától a genfi központban a tanul- 

mányi igazgatói feladatokat látja el mindmáig. A szervezet elnöksége és 
küélömböző munkabizottságai többször tartottak hazánkban konferenciát 
s elmondhatjuk, hogy a Lutheránus Világszövetség mellett az Európai 

 Egyházak Konferenciájával alakította ki egyházunk a genfi világszer
vezetek közül a legjobb kapcsolatokat. Különösen is értékelnünk, mél-



tatnunk kell, hogy ez a szervezet igen fontos tanulmányi és ismertető 
munkát végzett és végez a Helsinki Egyezmény egyházi-ökumenikus is
mertetése és eredményeinek kibontakoztatása terén. (Vö. VII. nagygyű
lés, 1974. Engelberg, Svájc. Tanulmányi konferencia, Siófok, 1978 szep
tember.)

A nemzetközi egyházi szervezetekben végzett munka mellett a kül
ügyi kapcsolatok terén szinte lehetetlen volna elsorolni most azokat az 
eseményeket, amelyek egyházunk kétoldalú kapcsolatait jelentették az 
elmúlt húsz év alatt. A környező szocialista országok egyházaihoz fűződő 
hagyományos jó kapcsolatok mellett elsősorban az evangélikus egyhá
zaknál Skandináviában és Finnországban, Nyugat-Németországban és 
az Amerikai Egyesült Államokban sikerült kölcsönösen látogatást vé
gezni. Ehhez hozzá kell tennünk még, hogy nemcsak legfelsőbb, egyház
vezetői szinten, hanem a különféle konferenciák és üdülési meghívások 
révén professzori és lelkészi szinten is nagyon sok kapcsolatfelvétel tör
tént. A szélesedő kapcsolatok révén hazánkról és egyházunkról a koráb
bi évek hidegháborús, ellenséges beállításaitól mentesen tisztább kép 
alakult ki a nyugati egyházi közvéleményben is.

Az évek sorrendjében néhány kiemelkedő eseményt hadd említsünk 
meg a kétoldalú kapcsolatokból a következőkben.
1960. Az NDK 15 éves fennállása ünnepségein Káldy Zoltán püspök és 

Ottlyk Ernő professzor vettek részt.
1961. Küldöttségünk Finnországban, Káldy püspök, Ottlyk professzor, Vá- 

rady esperes.
1962. May osztrák püspök látogatása nálunk.

Káldy Zoltán püspök részt vett a Helsinkiben tartott Világijfúsági 
Találkozón.

1963. Wantula lengyel evangélikus püspök, Janicke NDK-beli püspök 
látogatása nálunk.

1963. Lehtinen finn püspök, Auranen esperes, André Appel, a Francia 
Protestáns Egyházszövetség főtitkárának látogatása.

1964. Káldy Zoltán püspököt Pozsonyban a Szlovákiai Evangélikus Egy
ház Teológiai Akadémiája díszdoktorává avatják.
Magyar delegáció látogat Ausztriába.

1965. Magyar ökumenikus delegáció a Szovjetunióban.
Simojoki finn érsek nálunk.

1967. Dr. Káldy Zoltán püspök hosszabb körútja az Egyesült Államokban. 
Dr. Ottlyk Ernő püspököt az NDK-beli Halle-Wittenberg-i egye
tem, Korén Emil esperest a Helsinki Egyetem Teológiai fakultása 
avatja díszdoktorává.
Egyházunk delegációja Svédországban és Dániában.

1968. Egyházunk küldöttsége az NSZK-ban.
1970. Chabada püspök Szlovákiából nálunk.

A Szovjetunióbeli Észt és Lett Evangélikus Egyházak küldöttségei 
nálunk Tooming és Matulis érsekek vezetésével.
Westergaard-Madsen dán vezető püspök díszdoktorrá avatása Teoló
giai Akadémiánkon.

1971. Josefson svéd érsek, Marshall amerikai püspök látogatása nálunk-
1972. Dr. Káldy Zoltán püspök látogatása az NSZK tartományi egyházai

ban és az Egyesült Evangélikus Egyház Zsinatán.
1973. Matulis érsek (Riga, Szovjetunió) és Krüger egyházfőtanácsos 

Frankfurt, NSZK) dísztoktorrá választása Teológiai Akadémiánkon- 
Egyházunk küldöttsége az NDK evangélikus tartományi egyházait 
látogatta végig.

196



1974. Dr. Káldy Zoltán püspök hosszabb körutat tett az Egyesült Álla
mokban.
Teológiai Akadémiánk új épületének felavatásán nagyszámú kül
földi látogató vett részt.

1975. Egyházunk küldöttsége a Szlovákiai Evangélikus Egyháznál.
Teológiai Akadémiánk díszdoktorrá avatta Bujevszkij Alekszijt 
(Szovjetunió), Paulosz Gregorioszt (India), Charles Grayt (USA). 
Aimo T. Nikolainent (Finnország), Glen G. Williamst (Anglia) és 
C. J. Hellberget (Svédország).
Az NDK egyházainak küldöttségét látta vendégül egyházunk.

1976. Dr. Káldy Zoltán püspök az Egyesült Államokban és Kanadában 
tett körutat az ottani evangélikus egyházak meghívására.
E. Lohse hannoveri püspök (NSZK) látogatása egyházunknál.
A Szlovákiai Evangélikus Egyház küldöttsége nálunk.

1977. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet díszdoktorává avatta dr. 
Káldy Zoltán püspököt.
Vallásközi Világkonferencián Moszkvában egyházunkat dr. Káldy 
Zoltán képviselte, dr. Pröhle Károly professzorral, az ökumenikus 
Tanács főtitkárával együtt.
Egyházunk négytagú delegációja látogatta meg Svédországot az 
evangélikus egyház meghívására.

1978. Osztrák egyházi küldöttség nálunk.
Teológiai Akadémiánk díszdoktorává avatta E. Kariot (Finnország), 
J. Michalkot (CSSR), Palotay Sándort (Szabadegyházak Tanácsa), 
Pröhle Károlyt és Szedressy Pált (Románia).
Id. Martin Luther King, Preus amerikai evangélikus püspök-elnök 
látogatása hazánkban.

A fenti eseményeken kívül számos más külügyi kapcsolatra, profesz- 
sz°r- és lelkészcserékre, ösztöndíjakra került sor. Húsz év eseményeiből 
néhány következményt szeretnénk a következőkben levonni.

Húsz év fejlődésének iránya
A  fenti fölsorolás már mutatta, hogy .mennyiségileg egyházunk kül
ügyi munkája a nemzetközi világszervezetekben, a kétoldalú kapcsolatok
ban hatalmas mértékben nőtt az elmúlt húsz év alatt. A mennyiségi nö
vekedésnél azonban sokkal fontosabb számunkra, hogy olyan irányban 
változott húsz év alatt a nemzetközi egyházi helyzet, hogy azokat a kér
déseket, amelyeket egyházunk képviselői valamikor fölvetettek és a nyu
gati többség a nemzetközi szervezetekben leszavazott,, azokat a kérdése
ket ma az ökumené többsége képviseli. Az elmúlt húsz év igazolta egy
hazunknak a világ békéje, a leszerelés, a békés egymás mellett élés ügyé
ben tett lépéseit!

Természetesen az egyházi-ökumenikus fejlődés iránya pozitív vál
tozásában ott volt a világ helyzetének pozitív irányban történt változása 
is es az a tény, hogy a szocialista országok helyzete megerősödött gaz
dasági és politikai téren. Egyházunk vezetői jól föl tudták használni azt 
az érdeklődést, amelyik éppen hazánk irányában is megmutatkozott, 
A második világháború utáni hidegháborús években ugyanis az amsz
terdami Egyházak Világtanácsa világgyűlése után az volt a genfi szer

ezetek várakozása, hogy a szocializmus viszonyai hamar megszűnnek 
majd és az egyházaknak a maguk külügyi kapcsolataival ezt a folyama- 
tot kell elősegíteni. Az ötvenes évek végére, amikor a szocialista orszá

gok megerősödtek és ez az egyházi várakozás nem teljesedett be, meg-



indult az érdeklődésre alapuló kapcsolatkeresés. Húsz év után nemcsak 
ott vannak egyházunk képviselői a legjelentősebb posztokon is a nem
zetközi szervezetekben, hanem ezek a szervezetek és kétoldalú kapcsola
tok révén egyes nyugati egyházak is kifejezik készségüket arra, hogy 
tanuljanak tőlünk. A legutóbbi években kiteljesedő diakóniai teológia, 
egyházunk szolgálat-központú teológiája az az irányvonal, amelyik ér
dekes számukra.

Együtt a szocialista országok egyházaival és a világ haladó keresz
tyénéivel.

Húsz év fejlődésére az a fejlődés is jellemző, amelyik a világ haladó 
keresztyénéinek egymásra találása mozgalma. Elsősorban a Keresztyén 
Békekonferencia az a fórum, ahol egyházunk kicserélheti teológiai ta
pasztalatait más országok haladó keresztyénéivel. A szomszéd szocia
lista országok egyházaival való együttműködésnek már gazdag hagyomá
nyai vannak és kétoldalú kapcsolatainkban is, pl. az NDK vagy Szlovák 
kia egyházaihoz fűződő viszonyunkban is nagy előrelépések történtek 
a kölcsönös látogatások segítségével.

Üjabb jelenség, hogy különösen az 1971-es prágai Keresztyén Béke- 
világgyűlés óta az ázsiai és afrikai keresztyénség -is érdeklődik. így pél
dául az 1978-ban tartott legutóbbi Prágai Békevilággyűlésen a többség a 
harmadik világból és a nem-szocialista országok egyházaiból került ki.

Ennek az egymásra találásnak az a tény is jelentőséget ad, hogy a 
genfi egyházi világszervezetekben alig-alig találunk munkatársat a szo
cialista országokból és a harmadik világ egyházai sem a megfelelő mér
tékben vannak képviselve. Elmúlt már az az idő, amikor a gazdagabb 
nyugati egyházak „kitaníthatták” a szegényebb harmadik világbelieket!

Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a világszervezetek haladó prog
ramjai, mint pl. a faji megkülönböztetés elleni, a fegyverkezés elleni 
program és minden olyan tevékenység, amely a világ népeinek és egy
házainak kölcsönös megértését, megismerését szolgálja, támogatásra ta
lál nálunk.

A vertikális és a horizontális irány egységében
A világ keresztyénségében régi vitatéma, vajon a vertikális, Isten 

irányába forduló iránynak, a spirituális dimenziónak vagy a horizontá
lis, az ember gondjai és problémái iránt érdeklődő szociális teológiai 
iránynak van-e elsőbbsége. Egyházunk külügyi szolgálata abból a dia
kóniai teológiai felismerésből fakad, hogy a két irány szorosan össze
tartozik és nem szabad egyiket sem kijátszani a másik ellen.

így például az egységkeresés vonalán a keresztyének egysége nem
csak úrvacsorái és ige körüli közösséget jelent, hanem azok, akiket a 
keresztség összeköt és Jézus Krisztus nevére vannak mindnyájan meg
keresztelve, azok nem feledkezhetnek meg a részekre szakadt, egymás
sal szembenálló népekre darabolódó világ egységének kereséséről sem. 
Ahogyan a konfesszionális, felekezeti kötöttség, a hagyományainkhoz 
történő ragaszkodás nem teszi semmissé ökumenikus elkötelezettségün
ket, a testvéregyházak élete, teológiája és szolgálata irányában való nyi
tottságunkat, úgy az Isten szeretete és a világ, az embertárs szeretete is 
együtt és csak együtt gyakorolható. Húsz év külügyi szolgálatának ered
ményei ezen a téren további reménységre és szolgálatra köteleznek.

Harmati Béla
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Egyházi sajtónk fejlődése az elmúlt húsz évben
Nem tagadom, egy kicsit erőmön felülinek éreztem a témával kapott 

feladatom súlyát. Talán éppen azért, mert — többek között — éppen az 
elmúlt 20 év evangélikus egyházi sajtójában sorakozik elénk Isten gaz
dag, örvendetes és okvetlenül hálára késztető ajándékainak sokasága. 
Nem magától értetődő azért, hogy miben láthatjuk, miben kell látnunk 
és összegeznünk azokat a fejlődést jelző szempontokat, amelyek sajtónk 
viszonylag sok ágában és termékében kissé szétszórtan és nem egy cso
móban bukkannak elénk. A feladat és cél aligha lehet — a témával való 
tüzetes beszélgetés és barátkozás után — valamiféle 20 év sajtóját fel
ölelő sajtótörténet vagy valami tartalmi és időrendbe szedett sajtókata
lógus. A puszta regisztrálásra fordított idő akkor sem kamatoznék, ha 
frappáns tartalmi idézetek sűrítenék elénk vissza sajtótermékeink ösz- 
szességét. A mai életünk, a fejlődés, a feladataink sebessége nem enged
né meg, hogy ilyesmivel terheljük sajtónkat. Akkor sem lenne ez in
dokolt, ha évfordulók, jubileumok kapcsán a mennyiségi és tartalmi ösz- 
szegezésének némi létjogosultsága van. Persze csak azzal a még indo
koltabb törekvéssel, hogy abban a pótlandók, a továbblépést körvonalazó 
szempontok és feladatjelzések is napvilágot látnak. Azokat a csúcsokat 
kell tehát keresnünk, amelyekben nem lezártan, hanem továbbra is ér
vényesen igaz 20 évnyi sajtónk fejlődése.

1. Szempont, alap és cél
Ebben a nagy ügyünkben először azt emelem ki, hogy nem egy vala

ki, nem egy-egy szerkesztő vagy szerkesztőbizottság, még csak nem is a 
Sajtóosztályunk sajtójáról van szó, hanem a magyar evangélikus egyhá
zéról. Tehát csak egész egyházunk hitének, életének, feladatának, szol
gálatának összefüggésében, szemmel tartásával elemezhetjük sajtónkat. 
Most éppen a már mögöttünk levő 20 évnyi útján. Egyházunk élete és 
szolgálata nem szeparáltan, országtól, világtól elkülönülten folyik. A 
többi egyháztól sem függetlenül. Magától értetődő tehát, hogy sajtójá-

a fejlődés szemszögéből való felidézése sem történhetik a hazai, a 
külföldi, a politikai és ökumenikus törekvések figyelmen kívül hagyá
sával. Sajtónkban ilyenformán azokat az előrelépést jelző változásokat 
kell kitapintanunk, amelyek indokoltan megalapozottan, érvelten mu
tatják a fejlődést. Közegyházunk, egyházunk és társadalmunk, egyházunk 
es hazánk, egyházunk és a világ, egyházunk és az egyházak összefüggé
seben.

Éppen ezeknek a fejlődést jelző változásoknak kiemelése céljából 
következik az a kérdés: mihez mérten, mihez képest vagy milyen alapon 
beszélhetünk fejlődésről? Mi az a számunkra sziklaszilárd és megbízha
tó fundarrlentom, amelyik megalapozottá, érveltté, hitelt-érdemlővé te
szi, amit fejlődésnek nevezhetünk? Ilyen megfontolás nélkül ugyanis 
könnyen beleeshetnénk az öndicséret olcsó kérdésébe. Ez pedig elcsúfí
taná, visszaröppenő bumeránggá degradálná éppen azt, ami nem önma
gáért, hanem csak a még jobbért történhetik.

Számunkra egyetlen megbízható alap a diakóniai teológia. Ez ér
vényesült, bontakozott ki és szélesedett tovább egyházi sajtónk minden 
ágában. Ez a teológia ugyanis a Szentirás központi üzenetét ragadta meg. 
Még igazabban: azt a Jézus Krisztust értette meg, igyekszik egyre jobban 
megérteni és követni, aki Úr és Szolga. Igazában Ö maga bizonyítja meg 
magát következetesen és folyamatosan úrnak és szolgának. A mi mai
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viszonyaink között is. Ő segíti népét hitre. Ő ébreszt bizodalmát ember
szívekben. A bűnbocsánat és új szív ajándékozásával egyidejűleg helyes 
magatartásra és cselekvésre indít. Közben egy pillanatra sem hagyja fe
lejteni, amit őseinkkel együtt vallunk: Eljön ítélni élőket és holtakat. 
Ezt a hatalmas és folyamatosan szolgáló Urat tehát nem az egyház idő- 
szerűsítette, hanem az evangéliumra való szorgalmas figyelés közben, 
az evangélium egyre jobb megértése révén saját maga bizonyította meg 
magát időszerűnek. Az a Krisztus, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. 
Benne igaz változatlanul: Isten töretlenül szereti a világot. A mi vilá
gunkat is. Szívén, vállán van minden ügyével, bajával, jelenével, jövő
jével és üdvösségével. Ezt az Urat követi egyháza és lép együtt vele az 
életért, az emberért, a világért, minden szolgálatában. Sajtószolgálatá
ban is. Bízik benne és cselekszi akaratát. Sajtónk célja is ez minden ol
vasója felé. Ezzel együtt az is célja, hogy azok sem a maguk választotta 
jócselekedetek alkalmiságával szolgáljanak, hanem olyan időszerű tet
tekkel, amelyekben valóban Isten szeretete talál célba. Egyes emberek, 
bajos emberek, társadalmak, hazánk és a népek élet és sorskérdéseiben. 
Mindezt egy pillanatra sem téveszthetjük szem elől, amikor egyházi saj
tónk 20 éves útját tekintjük át.

2. Egyházi sajtónk bővülése és elágazása

Egyházi sajtónk irányításával egy lélegzetre mindig érvényesült an
nak tervezése és születésében a tervszerűség. Mégis azt kell mondanom, 
hogy maga az „új úton” indító és járató diakóniai teológiánk szabott 
legtöbbször sürgősségi és fontossági sorrendet. Kicsit bizony emlékeztet 
az elmúlt 20 év sajtója a reformáció első évtizedeinek sajtójára. Akkor 
a reformáció felismeréseit kellett célba juttatni. Részletekbe menő és 
hosszú távú tervezés aligha volt lehetséges. Sokat kellett behozni, azért 
legtöbbször a sürgősség diktált. Az elmúlt 20 évben új teológiai felisme
réseink gyakorlati érvényesítése diktálta a tempót és a sorrendet. Sajtónk 
egész területén ennék érdekében kellett felemelnünk a sisakrostélyt. 
Azaz ott és arra kellett diakóniai teológiánk gazdagsága előtt megnyitni 
a zsilipeket, amerre legtöbbet ígérő volt egyházi életünkbe, a gyülekeze- 
tek és hívek életébe való áramlása. Ez a cél, ez a halogatást nem tűrő 
szükségesség sürgette egyházunk asztalára dr. Káldy Zoltán püspök-elnök 
Űj úton című művét. A szerző nem a diakóniai teológia rendszeres ki
fejtésének szánta művét és így nem is az. Az azonban okvetlenül és min
denki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a nyugodtan hatalmasnak 
nevezhető kötetben elejétől végig fellelhető a teológiai felismeréseket 
átfogó és összefogó diakóniai teológiánk, mégpedig a szolgálatunk egész 
területével konfrontáltan. Ezt tanúsítják a könyv összefoglaló fejezet
címei is: Útjelölés, Útépítés, Együtt népünkkel, Együtt gyülekezeteinkkel, 
Együtt lelkészeinkkel. A cikkek nagyszerűen mutatják az egyházunkban 
végbement teológiai és egyházpolitikai fejlődést. De félreérthetetlenül 
tapint azokra a pontokra is, ahol lemaradás történt és haladéktalanul 
tovább kellett lépnünk. Közben bőven találkozhatunk a könyvben a sze
mélyes Krisztus-hit szükségességével, korszerű reformáció-értéssel, a 
szektás tanítások elleni orvossággal, a jól értett hitvallásossággal, az 
időszerű ökuménikus és hazafias magatartás körvonalazásával, a béke 
ügyére való mozgósítással. De megtérésre hívással is. Sőt, azt is mond
hatom: az egész könyv megtérést sürget — a szó bibliai és nemes értel
mében — a diakóniai teológia széles frontján és a diakóniai teológia éle
sére az egész élet horizontján.
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Semmi kétség, hogy egyházi sajtónk minden ágában is iránymutató
nak bizonyult a kötet mondanivalója, hiszen lényeges tartalmával nem a 
megjelenése évében találkozhattunk először. Ügy gondolom, igazságként 
hangsúlyozhatom: megjelenésének abban is nagy szerepe van, hogy saj
tónk valamennyi ágában üggyé vált a személyes Krisztus-hit fontossága. 
Diakóniai teológiánk minden területen való gyakorlattá válása érdeké
ben került előtérbe a személyes Krisztushit szükségessége. De ezzel egy
szerre vált sürgőssé az ébresztő igehirdetések színvonalának emelése is. 
Ennek segítése feladattá vált sajtónk valamennyi ágában. Az ébresztő 
igehirdetések fontosságát az igehirdetők jelentős része megértéssel fo
gadta. Igényelte, sürgette a hathatós segítséget. Sok lelkész és sok evan
gélikus hivő sürgetésére jelent meg Káldy püspök-elnök másik nagy 
műve: a „Hanem hogy ő szolgáljon” . „Elhivattunk nemcsak az evangé
lium hirdetésére, hanem annak meghallása nyomán a békéért és a tár
sadalmi igazságért való fáradozásra is” . — „Igehirdetésemhez hozzácsa
toltam két előadásomat is a diakóniai teológiáról, amelynek alapján áll
va prédikálok és törekszem elvégezni minden szolgálatomat.” — írja elő
szavában maga a szerző. — Röviden vázolom a következőkben egyházi 
sajtónk elágazását. Kiadványai között indokoltan sorolom első helyre a 
két nagy művet, mint teológiánkat, igehirdetésünket és egész egyházunk 
diakóniai veretét meghatározó műveket. Ezek egyúttal előre mutatnak. 
Tehát távlatban is meghatározó jelentőségűek. Azért figyelmen kívül 
semmiképpen sem hagyhatók sajtónk további szolgálatában. Annak 
egyetlen ágában sem. — A két nagy munka további állandó hasznosítá
sára nem a szerzőnek lesz szüksége, hanem közegyházunknak, egyházi 
sajtónknak, mindahányunknak.

A második helyre azokat a kiadványokat sorolom, amelyek legköz
vetlenebbül szolgálják egyházunk igehirdetését. A valóban igét-hirdető 
igehirdetések nem épülhetnek másra, nem nőhetnek ki másból, mint a 
jól, alaposan és helyesen megértett alapigéből. Ezért olyan fontosak az 
írás alapos értését segítő kommentárok. Bajos volna még másik olyan 
húsz évet találnunk egyházunk történetében, amikor ennyi írásmagya
rázó munka látott napvilágot. Ezekben a művekben már az első lap
juktól az utolsóig meghatározó a diakóniai teológia. Közelebbről azt ér
tem ezen. hogy nemcsak odaérkeznek meg, mintegy végső kicsengésként 
és kitekintésként, hanem eleve ilyen szívvel, hittel hallgatták ki a bib
liai könyv mondatait, eseményeit, történeteit, példáit és példázatait.

Harmadik helyen említem a gyülekezeteink istentiszteleti életét biz
tosító sajtónkat. Nagyon sok történt ebből a célból. Igen jelentős volt az 
istentiszteleteink újulását és egységességét biztosító ágendánk megjele- 
nese. Az ún. kazuális alkalmak istentiszteleti jellegét is biztosítja és egy
ségesíti. Úgy, hogy a sajátos alkalomra is tekintettel van. Az istentisz
teleti életünket és gyakorlatunkat szolgálják a prédikációs kötetek, vala
mint a heti lapunk és lelkészi szakfolyóiratunk igehirdetési rovatai. Egy
házi sajtónk tehát gondoskodott arról, hogy híveink és szórványhíveink 
is házi istentiszteletekkel és áhítatokkal éljék és ápolják evangélikus 
kegyességünket. így is megélhessék az egész egyházzal való hit, szeretet 
es szolgálatközösségüket. — Többször megjelent újabb kiadásban — a 
teljes énekeskönyvünk megjelenéséig — átmeneti megoldást biztosító 
enekeskönyvünk. Ez is részletes anyaggal szolgál az egyéni és családi 
áhítat, elcsendesedés rendszeres gyakorlásához. Nem felejtve ilyen szem
szögből az Ütmutató és Evangélikus Naptár jelentőségét sem. — A test- 
veregyház szakembereivel együtt egyházunk szakemberei is részt vettek 
új-fordítású bibliánk elkészítésében.
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Negyedik helyen említem országos heti lapunkat, az Evangélikus 
Életet. Ez a lap valóban a hívek lapja. Benne igehirdetéseket, konkrét 
és időszerű kérdésekben tanítást, tanácsot, eligazítást és rendszeres tá
jékoztatást kapnak. Diakóniai teológiánk ebben a kiadványunkban ér 
igazán célba. Terjedelme, példányszáma, olvasó tábora, színvonala és 
kedveltsége jelentősen megnőtt. Az utóbbiakat a lapot rendszeresen ol
vasó hívek megnyilatkozásai alapján állíthatom. Fájlalják is, hogy az 
előfizetéses példányok általában késve érkeznek.

ötödik ága sajtónknak a lelkészek szakfolyóirata, a Lelkipásztor. 
Célja az, hogy a lelkészek egyre magasabb szinten végezhessék vala
mennyi szolgálatukat. Az igehirdető szolgálatukat éppen úgy, mint a ta
nító, pásztori, béke- és társadalmi szolgálatukat. Nőttek a lappal szem
ben támasztott igények, azért állandó a törekvés színvonala emelésére. 
Érdeklődés mutatkozik iránta hívek részéről is, de kedvelik egyházun
kon kívül is.

Hatodik ágként említem azokat a kiadványokat, amelyek nemcsak 
a hitébresztést szolgálják, hanem inkább a hit elmélyítését, az abban való 
megmaradást, a cselekvő szeretet kibontakoztatását és konkrétságát. Te
hát inkább a mindennapi, gyakorlati keresztyénség folyamatosságát szol
gálják. Meghatározott irányba terelik a hitből fakadó szeretet cseleke
deteit.

Hetedik ágnak tekintem a különböző korú gyermekek és fiatalok 
rendszeres tanítását szolgáló kiadványokat és írásokat. Bizony ez sem 
kevés, ha valóban élünk vele. Az anyagyülekezetekben élők számára ép
pen úgy rendelkezésünkre áll megfelelő anyag, mint a szórványban élők 
számára. — Azt is ki kell mondanom ebben az összefüggésben, hogy 
nemcsak a kifejezetten tankönyvnek szánt könyveink hasznosíthatók 
pl. az ifjúság számára, hanem igen sokat meríthetünk tanító céllal a fel
nőtteknek szóló írásokból is. Sőt, állandóan tanítanunk kell a felnőtte
ket is. Sajtónk jelentetett meg már Valláslélektant is, Szociáletikát is, 
modern és alapos egyháztörténeti munkát is. A már rendelkezésünkre 
álló művekkel okosan kell gazdálkodnunk.

Nyolcadik helyen említem azokat a nagyon fontos műveket, ame
lyek egyházunk és az egyház múltjából hozzák elénk azokat a személye
ket, eseményeket és műveket, akik és amelyek egyházunk jelenlegi szol
gálatát segítik, erősítik. Segítik hite és szeretete korszerű és időszerű 
megélésében. Hosszú távon is maradandót és értékeset nyújtott egyhá
zunknak ezen a téren dr. Ottlyk Ernő püspökünk. A kezdettől napjain
kig terjedő kontinuitásban. Ezekben a művekben már nem a romanti
ka vagy a nosztalgia szólal meg, hanem a jelenben is ható magatartás 
és cselekvés bukkan elő.

Kilencedik ágként utalok azokra a sajtókiadványainkra, cikkekre, 
tanulmányokra, amelyek egy-egy nagyobb hazai és nemzetközi egyházi 
gyűléssel vagy találkozóval kapcsolatosak. Ezek az írások és kiadványok 
hazai szinten mindig felmérést eredményeztek és elmélyülést hoztak. 
Általában kollektív munka eredményeként láttatták az előrelépést. Azt 
is, hogy hol kell még okvetlenül továbbjutnunk. A hazai, közegyházi és 
ökumenikus jelentőségükön túl azonban segítő bizonyságtételt jelentettek 
a külföldi hittestvérek és keresztyén testvérek számára is. Sok félreér
tést és előítéletet oszlattak szét. Embereket, keresztyén közösségeket 
mozgattak meg és indítottak közös cselekvésre, együttlépésre.

Sajtónk tizedik ágaként utalok egyházi, szépirodalmi szintű sajtó
termékeinkre. Ezekben azok a hívek találtak igazán örömet, akik hitünk, 
életünk és szolgálatunk dolgaival szívesen találkoznak irodalmi szinten
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is. — Az emberi szó és írás művészete méltán kap helyet sajtónkban. 
Egyházunk kezdettől fogva jó lelkiismerettel ad helyet élete minden te
rületén a művészinek. Reméljük, hogy majd elkészülő énekeskönyvünk 
énekei sem nélkülözik a valódi költészet veretét. A rím és helyén való 
gondolat még önmagában nem az.

Nagyon jól tudom, hogy húsz évvel ezelőtt — de később menet köz
ben sem — a tízes szám indította sajtónk elágazását és kibővítését. Az 
áttekinthetőség kedvéért vettem ezt most igénybe. Ezzel magával is meg
kíséreltem jelezni azt a fejlődést, amelyik kétségtelen. Hálára, az aján
dék megbecsülésére kötelez. Azért és mindazokért is hálára, akik egy
házunk életéért, hitben és szeretetben folyó szolgálatáért sajtónk útján 
is erejük határáig elkötelezték magukat.

3. Sajtónk fejlődésének csomópontjai
Az előbbi vázlatos áttekintést azért tartottam, szükségesnek, hogy 

ahhoz képest kíséreljem meg összegezni mindazt, amiben igaz és előre
mutató húszévnyi sajtónk fejlődése. Teljességre törekednem lehetetlen 
vállalkozás volna. Pontos fontossági sorrendet sem volna könnyű felállí
tanom. Csak a legkiugróbb fejlődési gócokra térhetek ki, az aprólékosság 
mellőzésével.

1. A legelső, kiemelkedő és fejlődést jelző igazságnak, megtörtént 
dolognak, tehát faktumnak a diakóniai teológiai bázis jelentős kiszéle
sítését tekintem. Menet közben kerülhetett csak sor erre is. De megtör
tént. Ha valaki valóban elolvassa — nem is egyszer csupán — a (1) Dia
kóniai teológiánk továbbfejlesztése, valamint a (2) Jézus Krisztus Űr és 
szolga című legalább disszertációnyi tanulmányokat, okvetlenül igazat 
kell hogy adjon abban: van mire építenünk egyházi sajtónk minden 
területén. Ennél is fontosabb hangsúlyoznom: ki-ki meglássa hogyan és 
mit épít rá a következőkben is. Képletesen szólva: a bölcsen építő soha
sem hagyja figyelmen kívül vagy feledésbe merülni a fundamentumot. 
Nem mindig kezdjük azzal és újra. De a hitünket, szívünket, szemünket, 
értelmünket ne vegyük le róla és ne engedjük attól elszakadni. Akkor 
is érezzük sziklának a lábunk alatt, amikor röpke megítélés szerint nem 
tipikusan teológiai vagy egyházi a témánk. Szemlélete, sodra, verete ak
kor sem hiányozhat!

2. Sajtónk valamennyi ágában észrevehető színvonalemelkedés mu
tatkozik. Ez mindenképpen diakóniai teológiánk érvényesülésének, el
terjedésének köszönhető. Majdnem megszűnt vagy legalábbis minimá- 
lisra csökkent a puszta emlegetése. Függelék- vagy toldalékszerű oda- 
ulesztése a különböző írásokhoz. Bár mindnyájunkat kísért ismételten, 
hogy konkretizált, néven nevezhető alkalmazása helyett csak általános 
nyilatkozatokat hangoztassunk, mégis igaz dolog ebből a szemszögből is 
fejlődésről beszélnünk. Az is a diakóniai teológia eredménye és követ
kezménye, ha saját magunkkal szemben és mások írásaival szemben is 
Jelentkezik a hiányérzetünk. Ez is pozitív értelemben kamatozik. — Né
ha meg persze túlságosan is meglódul a mindennapi életünk és világunk 
dolgainak negatív vagy pozitív értelmű számbavétele, felsorakoztatása.

Ez is veszélyeztetheti az igazán eredményes célbatalálását. Különösen 
fennáll az akkor, ha a teológiai alap, az igei mondanivaló vagy annak 
nyilvánvaló iránya és a gyakorlati alkalmazás között át nem hidalt hé- 
zag, azaz törés van. Ezen a téren is igaz, hogy aki sokat markol, esetleg 
keveset fog. Az érveltség, a meggyőző gondolatfűzés szükségessége min-



dig időszerű marad. Minden cikk és minden igehirdetés esetében. — 
A kérdések, problémák csokrosítása még nem jelenti önmagában a dia- 
kóniai teológiánk vérünkké válását.

Hosszú távon is hasznosnak, tanulságosnak, segítségnek bizonyul a: 
Hanem hogy Ö szolgáljon című kötet forgatása. Különösen megkapó és 
követésre méltó, ahogyan a szerző elindítja az üzenetet, ahogyan viszi 
tovább és ahogyan célba ér vele. Közben pedig alig történik más, mint 
együttlép jelenünk útjain azzal az Úrral, aki maga indul és érkezik cél
ba hatalmával és szívével. Őneki, az Úrnak, mindig lehetséges, ami em
bereknek nem az.

3. A sajtónk fejlődése harmadik mozzanatának tartom a kiadvá
nyaink bővülését. Nemcsak az Evangélikus Élet bővült. Terjedelemben 
és példányszámban. Örvendetesen bővült a kommentárok száma. De 
egyéb kiadványainké is. A mennyiségi bővülésen túl azonban bővült az 
egyházi sajtótermékeink iránti igény és azok kelendősége is. Tekinté
lyük és az irántuk való érdeklődés okvetlenül nőtt egyházunkban is, de 
más egyházak részéről is. Különösen egyik-másik sajtótermékünk túl 
gyorsan elfogyott (pl. a Hanem hogy Ő szolgáljon, továbbá a kommen
tárok). Aki egy kicsit megkésve érdeklődött, már nem szerezhette meg. 
Ugyancsak bővülés mutatható ki a kiadványaink tartalmában, több
féleségében. Közelített az írások tárgya a közegyhéz szükségletéhez és a 
szolgálatok különböző területén jelentkező igényekhez. A több tekintet
ben jelentkező bővülést is méltán sorolhatjuk a fejlődés tényei közé. Te
hát nemcsak az új könyvek kiadása, a tervszerűség és a szükségletnek 
megfelelő tervezés is lendületben van és marad.

4. Külön is hadd szóljak a kommentárokról. Miben látom bennük a 
fejlődést? Minden felesleges, ma luxusszámba menő ballasztot mellőz
nek. Nem hordanak össze hetet-havat abból a „készletből”, amelyik egy 
letűnt világot tükröz. Abból, amelyik egyháztól, világtól, élettől elsza
kadt. Elvérzett iskolák és egyének szellemi karrierje és meddő trónszéke 
volt. — Mi kötötte e helyett a szerzőket? Maga Jézus Krisztus az Úr 
és Szolga. Őrá tekintettel vették komolyan a forrást. Annak eredeti 
szövegét és korviszonyait. Azt a volt helyzetet, amelyikben az igék ere
detileg elhangzottak. Majd azt a kort és világot, amelyikben most él az 
egyház, prédikálnak a lelkészek, élnek, hisznek és szolgálnak a hívek, 
így váltak ezek a művek összefüggő olvasmánnyá éppen úgy, mint egy- 
egy ige tüzetes megértőivé. Nemcsak teológusok számára, de érdeklődő 
egyháztagok számára is. Eltűnt a rejtjeles és rejtvényes stílus! Helyét el
foglalta az élő beszédhez közelítő egyszerű' fogalmazás. Ezzel nem lett 
kevesebb a napfényre hozott igazság, hanem még több. Az időszerű üze- 
nettel  ̂odaléptek az igehirdetés küszöbéhez. így maradtak hívek az egész 
Szentírás összefüggésén belül a magyarázott bibliai könyv eredetileg is 
emberekhez szóló, közvetlen jellegéhez, veretéhez. Anélkül, hogy a tu
dós teológusok jelenig, a mostig érő fáradságos, nehéz útját megtakarí
tották volna. Igaz, akik komolyan veszik az igehirdetést mindhalálig, 
azokat nem mentik fel az alól, hogy ők is újra megtegyék a maguk útját 
az eredeti szövegtől a szószékig. De ezt időbelileg okvetlenül megrövidí
tik és könnyebben járhatóvá teszik. Eredményesebbé is annak, aki böl
csen él a kapott segítséggel. — Mindez bizony nem más, mint a diakóniai 
teológia betörése az írásmagyarázó teológiai tudomány területére, meg
határozó mértékben. így maradtak a szerzők kollegák, testvérek, munka
társak. Az egyház szolgái.

5. Világos, hogy ilyen nagy ügyben csak a csúcsoknál szabad meg- 
állnunk, ha a fejlődés tényeit valóban láttatni akarjuk. Azt is annak tar
tom, hogy a múltunkkal egészségesen helyreállt a kontinuitás és meg-
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szilárdult az evangélikus identitás. Szűkkeblűség és romantika helyett 
a ma is prédikáló személyek, tettek, események és bizonyságtételek ke
rültek bele egyházunk vérkeringésébe. Időtálló és drága örökségéhez 
nem vált hűtlenné. Sőt, a jól értett „semper reformari debet” új refor
mációt segített megélni új teológiai felismeréseink folyamán. A Szent- 
írás például azzal a felismeréssel maradt zsinórmérték, hogy a Szentlélek 
vadonatúj helyzetünkben elénk bukkanó új kérdéseinkre is képes idő
szerű feleletet adni a „régi” igék alapján. Olyan kérdésekben sem "kel
lett megrekednünk, amelyekben hitvallásaink nem adtak útmutatást, 
hiszen azok születésekor még nem volt kérdés sok mai kérdésünk. He
lyére került az emberi értelem. Nem a hittel szemben vagy annak rová
sára, hanem a hit mértéke szerint. Sokat segített az újra helyesen meg
értett lutheri tanítás Isten kettős kormányzásáról. A kontinuitás és iden
titás félreérthetetlenül érvényesült egyházi sajtónk egész területén. Dia- 
kóniai teológiánk ebben a viszonylatban is gyümölcsözött, mert tanított 
különbséget tenni. így is szélesítette a látóhatárt és vele együtt a szol
gálat mezejét. Kiderült, hogy a kontinuitásnak és identitásnak is akkor 
van értelme, ha a diakónia irányában hatnak és ha onnan nyerik jogo
sultságukat.

6. Arról a nagy eredményről is említést kell tennem, amelyik az 
egység, egyetértés, egy húron pendülés frontján elkövetkezett. Voltak 
aggályok azon a téren, hogy a különbözőség, a különböző adottságok az 
egység satujában ellaposodnak és veszni térnek. Ettől úgy vélem, kár 
volt bárkinek is tartania. Akik ettől féltek, igazában valami nagyon- és 
agyondédelgetett rögeszméjüket vagy időszerűtlen kegyességüket féltet
ték. — Sajtónk sokszínű, ami a módszert, gondolkodást, fogalmazást; ér
deklődést illeti. Csak az ellentmondások és kontrasztok tűntek el, szo
rultak ki, maradtak le ahhoz az egyetértő helyreigazodáshoz képest, 
amelyet a közös alapként érvényesülő diakóniai teológiánk eredménye
zett sajtónkban is, minden tekintetben.. Együtt lépni, jó irányba lépni 
csak egy szívvel, egy hittel, az egy Krisztussal lehet. Azzal a Krisztus
sal, aki valóban Űr és szolga. Bárkinek az eleve kirekesztéséről azért 
aligha lehetne megalapozottan szólni. Viszont egészen más, ha valaki ezt 
az együttlépést „minden áron” megtakarítja. Ez az utóbbi az, ami mini
málisra zsugorodott, vagy teljesen megszűnt. Jó lélekkel beszélhetünk 
helyette határozott együttlépésről egész egyházi sajtónkat illetően is.

7. Külön érdemes és szükséges említenem a béke, igazságosság és 
szolidaritás ügyét sajtónk egészében. Egyik sem alkalmi ügyként bukkant 
fel benne. Állandóan és folyamatosan hordozta mindegyiket és sohasem 
tette le, beleunva, belefáradva, reménytelenül, hitetlenül és szeretetlenül. 
Ellenkezőleg. Folyvást valami olvasókat megmozgató frisseséggel lát
tatta, érvelte ezeket az ügyeket. Saját ügyeként és mindahányunk ügye
ként. Tehát nem is általánosságokban, hanem állandóan arra és óda- 
celzott, ahol ténylegesen ezek voltak a legsürgősebb és legégetőbb ügyek, 
hajtőnk nem pacifista, minden áron való békét képvisel, hanem az igaz
ságossággal egyszerre születőt. Nem pusztán az érzelmi szolidaritást vagy 
ami ennél is kevesebb, a szavak szolidaritását képviselte és szorgalmazta 
kitartással, hanem mindig a gyakorlati segítség és megoldás irányába 
hatót, a rászorulókig elérőt.
... 8- Könnyen ellenőrizhető — az előzőkből is következik — sajtónk 
ökumenikus nyíltsága, és testvéri közösségvállalása. Nem kelti azt a lát
szatot, mintha egyedül képviselné a keresztyénséget. Nem ringatja ma- 
gát létszám-milliókban. Nem dolgozik százéves statisztikákkal valami 
külső tekintély érdekében. Nem szellőzteti, hogy a világprotestantizmu
son belül elsőszülött és világviszonylatban legnagyobb egyháza része-



ként szolgálhat sajtójával is. De szüntelenül számol az evangélium hatal
mával éppen úgy, mint a szekularizáció realitásával. Ez a meggyőződés 
mentesíti a kisebbrendűség kínjáról és a nagyzolás ördögétől. Mindez 
szabaddá teszi sajtójában is testvéri kéznyújtásra mind az egyházi mind 
a világi ökumené irányában.

9. Fejlődésként jelentkezett sajtónkban a józan, felelős, a soviniz
mustól és kozmopolitizmustól mentes hazaftság. Vele együtt az állandó 
élet, világ és emberközelség. Nyoma sincs benne a nacionalizmusnak vagy 
bármelyik más nép fölényes megvetésének. A valóságos hazát tekinti 
hazájának, élet- és munkaterületének. Azért hálás és első renden azért 
vetette latba sajátos eszközeit, minden anyagi és szellemi erejét. Azt 
képviselte olvasótáborában. Annak megbecsülésére és szolgálatára ne
velt. Azt képviselte a LVSZ nagy családja felé és minden külföldi kapcso
latában. Az EVT fórumain, a Keresztyén Békekonferencia szolgálatában 
való osztozással és az Európai Egyházak közösségében. — Társadalmi 
szolgálata közismert, elismert és további jó szolgálatokra bátorító. így 
csakugyan nem szólam vagy mottó a diakóniai teológia sajtónkban, ha
nem úgy érvényesül benne, mint a só az ételben, vagy a világosság a 
házban.

10. Az egyházi szépirodalmi jellegű kiadványokban sem nehéz utol
érni a fejlődést. Egyre gondosabban számol azzal, hogy az ilyen jellegű 
írásokhoz két szikra kell. A hité és az írói vagy költői tehetségé. Ha a 
hité hiányzik,, máshová való a tanítása vagy bizonyságtétele. Ha az írói 
vagy költői hiányzik, akkor inkább a hétköznapok egyszerű magyar nyel
vén szólaljon meg az író. De ha a kettő együtt van, jó szolgálatot tehet 
sajtónk útján is azok számára, akik szépirodalmi formában is szívesen 
találkoznak életünk, hitünk és szolgálatunk dolgaival. \

Hiszem, hogy nem kanosaiul festett égre pillantottam, amikor az 
előzőkben megpróbáltam, hogy megragadjam sajtónk fejlődésének cso
mópontjait vagy éppen csúcsait, és azt a magam módján megfogalmaz
zam. Azt is őszinte alázattal látom — és ezt láttatni szeretném —, hogy a 
teljességre törés hiú vállalkozás volna. Az maga is fejlődés, hogy ez im
már lehetetlennek tűnik. Azt is tudom, hogy nem mindenki és nem min
denben ért egyet velem. Én így látom húsz évnyi sajtónkat. Sok értéké
vel megajándékozott. Hálás vagyok érte. Legyen mindez most meleg 
tiszteletadás annak először, akit valóban legjobban illet. Mindazoknak 
is egyúttal, akik Vele együtt vívják a Jákob harcát a magyar evangé
likus sajtóért.

Szabó Gyula

9. fi fi



Elkészült az országos énekeskönyv törzsanyaga
Jelentés az énekeskönyv szerkesztő bizottság 1979. február 9-i ülésén

Igen tisztelt Bizottság!
Isten iránti hálával jelentem, hogy az új, országos énekeskönyv 

(ezután „ékv”) törzsanyaga elkészült. Bírálatra a sokszorosítások is előt
tünk vannak. A törzsanyagból csak tízegynéhány ének hiányzik — az 
amerikai, szlovák átvételek énekei és néhány még el nem készült új 
fordítás, költés. Törzsanyagon kívüli anyagunk: a gyermek- és ifjúsági 
énekek, az Imádságos Rész, a Liturgikus Rész, a tartalomjegyzék és ének
fordítók jegyzéke, valamint az előszó. A munka folyamatossága érdeké
ben azonban szükséges, hogy a törzsanyag bírálata máris meginduljon. 
Ehhez szükséges a már elvégzett munka áttekintése.

Emlékeztetésül hadd idézzem D. Káldy Zoltán püspök-elnök 1971. 
február 19-én kelt, az Országos Elnökség nevében írt levelét, melyben 
az ékv szempontjait az alábbiakban jelölte meg:

a) A szöveg fölé kotta kerüljön, mint az összes modern kiadású éne
keskönyvekben ez található.

b) A kotta rögzítse a dallamok helyes formáját a Keresztyén Ékv 
Üj Részében mintát adó stílus, a ritmikus éneklési mód szerint.

c) Az 1955-ös szerkesztésű Keresztyén Ékv énekeit teológiailag és 
prozódiailag vizsgálat alá kell venni, a nem-megfelelőket az énekanyag
ból törölni kell, vagy újra kell íratni.

d) Az énekanyag bővítendő a békéscsabai, szarvasi és nyíregyházi 
ékv-ek. ill. toldalékok anyagából válogatott énekekkel.

e) Az énekanyag bővítendő más hazai egyházak énekeiből az öku- 
menizmus jegyében.

f) Az énekanyag bővítendő a külföldi evangélikus egyházak ének
kincsével.

g) Végül az énekanyag bővítendő újonnan írt énekekkel, melyek ki
fejezik egyházunk mai teológiáját és megközelítik a mai embert.

1. A bizottsági ülések
E, fenti rendelkezés értelmében 1971. március 17-én összeült a Szer

kesztő Bizottság és a munka megkezdését meghatározta. 1971 szeptem
beréig a Daliami Bizottság többszöri ülésen meghatározta a régi dalla
ntok új formáját, de ezzel tk. a munka meg is akadt. A megváltoztatott 
dallamok leküzdhetetlennek látszó feladatot róttak a szerkesztők elé. 
E z e n  h e ly z e t b e n  változtatott, hogy Káldy püspök úr 1976. február 
26-ra újra összehívta a Szerkesztő Bizottságot és a munka folytatását 
elrendelte. Ez üléstől számítva a Szerkesztő Bizottság még egyszer, az 
Operatív Bizottság kétszer, a Szövegi Bizottság 45-ször és a Dallami Bi
zottság 27-szer ülésezett, ha kellett, egésznapos üléseken. A munka zö- 
ntet 1978-ban végeztük, 48 ülésen. Hadd említsem meg a két legtöbbet 
dolgozó bizottság aktív tagjait név szerint. A Szövegi Bizottságban dr. 
Koren Emil esperes elnöklete alatt dr. Bodrog Miklós, Ferenczy Zoltán, 
Gáncs Péter, dr. Muntag Andor és Turmezei Erzsébet. A Daliami Bizott- 
saban Fasang Árpád, Rezessy László, Sulyok Imre és Tóth-Szöllős Mi- 
haly. A két bizottság közti koordinációt és a mindenkori adminisztrá
ciót magam végeztem.



2. Az 1955-ös Keresztyén Énekeskönyv anyagának átdolgozása
Énekeskönyvünk 421 éneket tartalmaz. Az 1911-es ékv 600 énekéből 

az 1955-ös revízió 330-at hagyott meg, és hozzácsatolta a 91 éneket tar
talmazó Üj Részt. Felülvizsgálatunk során további 84 éneket kellett 
kihagynunk. A kihagyásoknál figyelembe vettük felkért 11 lelkésznek ki- 
hagyási javaslatát. A kihagyások okai: korszerűtlen az ének témája vagy 
nyelvezete, teológiánkkal nem egyeztethető össze az ének mondanivaló
ja, az ének kifejezési módja költőietlen, az ének a gyakorlatban nem vált 
be, ill. nincs mikor énekelni.

A megmaradó 337 énekeken az alábbi változtatásokat eszközöltük:
a) Az énekeket lerövidítettük. A korszerű használatot és praktikus

ságot figyelembe véve igyekeztünk olyan hosszúságú énekeket kialakíta
ni, hogy az énekek végigénekelhetők legyenek istentiszteleteinken. így 
egy ének egy szellemi egységet képez. A rövidítéssel az ének speciális 
mondanivalóját emeltük ki. Elhagytuk azokat a verseket, melyek más 
énekekben bővebb kifejtést kapnak és lehetőleg elhagytuk a sablonos 
záróverseket. A kialakított hosszúság megegyezik azzal a kívánalommal, 
hogy egy ének lehetőleg egy oldalra kerüljön, kottájával együtt. Ahol 
hosszabb az ének, ott az utána következő éneknek egy rövidebbet fogunk 
választani. így az éneklés közbeni lapozást el kívánjuk majd kerülni 
Természetesen az egységes mondanivalójú énekeinket nem rövidítettük 
le, mint pl. a Mi Atyánk énekünket.

b) Gondosan ügyeltünk arra, hogy a kialakított énekekben minél 
jobban érvényesüljön teológiánk. Sok énekünknél találtunk világmeg
vetést, egyházon kívüliek lebecsülését, individualizmust, platonizmust, 
indokolatlan siránkozást, az ítélet rémületének előtérbe helyezését, ül- 
dözéses szituációt feltételezőt. Ezeket a szövegeket jórészt úgy írtuk át, 
hogy híveink jó lelkiismerettel énekelhessék, összhangban teológiánkkal. 
Sok esetben azért fordíttattuk le újra énekeinket, mert évszázadok során 
a ma is vállalható eredeti szövegtől nagyon eltért és negatív életérzést 
sugallt többszörösen átdolgozott formája. Jellemző példa: Jézus életem
nek énekünk, eredetileg a Jézusban való öröm éneke. Jelenlegi szövege 
csupa negatívumot tartalmaz, örömöt alig. Ezért a jobb szövegválogatást 
és fordítást adó református szövegformát vettük át.

c) A Dallami Bizottság által meghatározott dallamanyaghoz is iga
zítani kellett szövegeinket, hogy azok prozódiailag is jók legyenek. Éne
keink nagy részét kisebb igazítással illeszteni lehetett dallamainkhoz, 
több esetben azonban teljesen új szöveget kellett írni pompásan lendülő 
ritmikus dallamainkhoz. Ezeket az új fordításokat feltétlen jobbaknak 
tartjuk a régieknél mind teológiai, mind költői szempontból. (Ezek közé 
az új énekszövegek közé tartoznak a Tündöklő hajnali csillag, Vigyázza
tok azt kiáltják énekek is.)

d) A szövegek vizsgálata nyomán sajnos sokszor kellett megállapíta
nunk, hogy a megszokott szövegeink költőileg gyengék. Erre két példát 
említek: Ó, fő, vérző sebekkel és a Mind jó, amit Isten tészen. Az első 
ének az érthetetlenségig idegenes szórendű az első versszakában, a több: 
versszakokat pedig a félmúltak teszik ósdivá. A második ének, a Mind 
jó amit Isten tészen rímei nagyon gyengék. A versszakkezdő sorok azo
nosak, így a rímek így alakulnak: tészen, lészen, vészen, készen stb.

e) A szövegalakításoknál az érthetőség és korszerűség is szempont 
volt. Az érthetetlen és kánaáni nyelvfordulatokat és kifejezéseket jobbra 
cseréltük. Pl. Bizony meglészen az idő helyett érthetőbb: Bizony betelik 
az idő. A nyilvánvaló szövegromlásokat az eredetihez vittük vissza. A 
425. énekünk szerint „A kicsiny hitűekkel együtt örvendezzünk” . Ez így



érthetetlen. Balassinál világos e sor értelme: Kicsiny hitünkkel is enged
jen örvendeni az Úr. Nem egy esetben az Új Zengedező Mennyei Kar 
szövegéhez nyúltunk vissza, mint jobb megoldáshoz. A Dicsőült helyeken 
kezdetű Kanizsai Pálfi János énekét is többszörösen átírták. Most mi az 
eredetiből közvetlenül alakítottuk ki szövegünket.

A fentiekben részletezettek miatt így az 1955-ös énekeskönyvből 
megmaradó 337 énekből alig van néhány, mely változatlan maradt. Egy
negyedét körülbelül újra kellett íratni, a többi ének több-kevesebb vál
toztatáson ment keresztül.

3. Átvételek hazai énekeskönyvekből
a) Feladatunk elsősorban az volt, hogy a jelenlegi 3—4 forgalomban 

levő evangélikus énekeskönyvből egyet, egy országost hozzunk létre. 
Így elsősorban a Békéscsabai és a Szarvasi ékv-ből vettünk át énekeket. 
Bizottságunkhoz 45 ének érkezett ajánlatként, melyből 28-at vettünk fel. 
Ebből 18 van meg jelenleg a Békéscsabai és 22 van meg a Szarvasi ékv
ekben. Természetesen ezeken a szövegeken is végre kellett hajtani az elő
ző fejezetben taglalt módosításokat (rövidítés, igazítás, újra fordíttatás.)

b) Felülvizsgáltuk azokat az énekeket, melyek 1955-ben a régi éne
keskönyvből kiselejtezésre kerültek. A 270 kihagyott énekből 8-at tud
tunk visszavenni. Ezekben az énekekben szépen szólalnak meg majd új
ra közöttünk Győry Vilmos, Kovács Sándor és Sántha. Károly énekei.

c) Feladatunk volt az ökumenét erősíteni hazai más felekezetek éne
keinek átvételével. Itt elsősorban az 1948-ban kiadott református énekes
könyvet kellett szem előtt tartani, melyből 12 éneket vettünk fel. (Való
ságban ennél többet, mert a Békéscsabai és Szarvasi ajánlatban is sze
repeltek már református használatú énekek.) Nagy gondot okoztak a ge- 
nuin református énekek, a genfi zsoltárok, melyeknek szövegük Szenczy 
Molnár Alberttól valók. Az ezután közösen énekelhető hét zsoltárt nem 
tudtuk azonos szöveggel felvenni, mert akkor ezek a régies szövegek 
énekeskönyvünkbe végképp nem illettek volna bele. Szövegmodernizá
lást alkalmaztunk, mint ahogyan a baptisták is azt tették énekesköny
vükben.

Az a célunk, hogy minél több együtt énekelhető énekünk legyen, 
sajnos épp a fentiek miatt abban az értelemben meghiúsult, hogy azono
sak legyenek énekszövegeink. Kiderült, hogy minden egyháznak megvan a 
sajátos nyelvezete, mely teológiájából fakad. Egymás énekét szó szerint 
a legritkább esetben tudjuk használni. Az együtténekelhetőség és öku- 
menicitás viszont megvalósult abban, hogy a közös forrású énekszöve
gek dallamai azonosak lesznek. így híveink majd együtt tudnak énekelni 
más felekezetűekkel, ismervén a dallamot; a szöveg másmilyensége, há a 
másik felekezet énekeskönyvéből énekelnek, nem lesz zavaró, hanem 
éppen testvériséget ápoló.

Átvizsgáltuk az úgynevezett evangélizációs énekanyagot is: hét éne
ket közvetlenül innen is felvettünk, melyek évtizedek múltán is értéknek 
bizonyultak. Két éneket fogadtunk el a Régi Magyar Istenes Énekek gyűj
teményből, egy esti népdalt is felvettünk szép, istenes szövegével.

Külön említem, a katolikus énekek ügyét. Új énekeskönyvet szer
kesztenek, melyet kb. tíz év múlva szándékoznak kiadni. Az adventi és 
karácsonyi próbafüzet birtokunkban van. Ez az anyag nem sok segítsé
get tudott nyújtani, mert egyrészt karácsonyi anyagnak bővében vagyunk, 
másrészt a kiadvány magán viseli a katolikus szerkesztőbizottság egyik 
túlzó ágának jegyeit. így e forrásból négy éneket tudtunk átvenni.

A Szövegi Bizottság munkamódszeréhez hozzátartozott, hogy bár-
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mely nálunk használatos, régi, vagy új énekről volt szó, az illető ének 
fordítását felolvastuk, mind a református, baptista, mind az adventista 
ékv-ekből. Döntéseinket így hoztuk meg, a legjobb szövegformát alkal
mazva. És ha csak végképp nem volt megfelelő szövegforma, készíttet
tünk új fordításokat. Mindenáron új szövegvariánsokat nem termeltünk, 
így állíthatjuk azt is, hogy noha genuin adventista és baptista éneket 
nem vettünk — teológiai okokból nem is vehettünk — fel, de nagyon 
sok vonatkozásban közelítettünk énekeskönyveikhez, mint ahogyan ők 
is ezt tették annak idején.

A fent említett átvételek kis száma a valóságban sokkal több öku
menikus vonatkozást valósított meg. Ugyanis egy-egy Békéscsabaiból, 
vagy református ékv-ből való énekátvétel nem egyszer három más éne
keskönyv énekének átvételét is jelenti. De e jelentésnek nem feladata 
az ilyen irányú elemző munka.

4. Átvételek külföldi énekeskönyvekből
A külföldi ékv-ekből való válogatásnál is egyszerre több szempontot 

kellett szem előtt tartanunk: (1) Olyan énekeket vegyünk fel, melyek a 
világ lutheranizmusa, ill. az egész világ keresztyénsége előtt ismert. 
Munkánkat a Laudamus és a Cantate domino énekesköny.vekből mind
untalan ellenőriztük. (2) Olyan énekeket vegyünk fel a különböző orszá
gok evangélikus egyházaitól, amelyek az illető országban valóban hasz
nált és jeles énekek, és számunkra is értéket jelentenek. (3) Modern, mai 
hangvételű énekeket kerestünk. Jó, friss anyaghoz jutottunk a Cantate 
Domino 1974-es kiadásából és a most megjelent holland református 
ékv-ből. A Dar-es-Salaam-i énekpályázat díjnyertes énekeiből is felvet
tünk kettőt.

a) Különösképpen nem kerestük a német ékv-ből való átvételt, 
mert eddigi énekanyagunk is túlnyomó részben német eredetű. Mégis, 
ahogy a különböző forrásokból az énekajánlatokat kézhezkaptuk, az 
eredet után kutatva a német énekeskönyvhöz vezettek a szálak. így a 
jelenlegi német énekeskönyvből (Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, 
1950) 12 új ének fordítása készült el, és további hat, más forrásokból. 
Énekeink legrégibb rétegéből, a latin himnuszok közül kettőt vettünk 
fel, egyiket Babits fordításában.

b) Északi testvéreinktől 17 éneket vettünk át új fordításban. Kilenc 
finn, három svéd, két dán, két norvég és egy lapp ének átvétele történt 
meg. Érthető a finn énekek túlsúlya: hiszen velük voltunk és vagyunk 
a legintenzívebb kapcsolatban, az ő énekeiket ismerjük a legjobban. 
A három svéd énekből különösen a két Frostenson-ének jelent új, mo
dern, mai témakezelése miatt gyarapodást.

c) Más népek egyházainak énekei közül még felvettünk öt angol, 
két holland és egy francia éneket. Technikai okokból csak e jelentés írá
sa idején érkezett hozzánk a legújabb amerikai énekeskönyv és a szlovák 
egyháztól énekajánlat. E szövegek teológiai vizsgálata, dallamok elbírá
lása, a kiválasztott énekek lefordíttatása és felvétele még hátra van.

A fordításoknál pozitívumként említem, hogy jó hagyományaink 
szerint nem szó szerinti fordítások készülnek, hanem az eredeti szöveget 
mindig mai teológiai alapállásunkból értik fordítóink.

5. Üj költések felvétele
Ennél a csoportnál a nehézség ott van, ahol minden művészi alko

tásnál. A művészek nem mindig azt készítik el, amire igény van, és ha
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megrendelést kapnak, nem pontosan azt adják, amit várnak tőlük, vagy 
ha igen, akkor a megrendelés jellege a minőségen érezhető.

A sok kínálatból és megrendelésre, felkérésre írt ének közül 36 éne
ket vettünk fel anyagunkba, melyek valóban gazdagodást jelentenek. 
Felkéréseink olyan énekekre szóltak, melyek megszólaltatják a keresz
tyén élet szolgáló jellegét, új fogalmazásban a hazaszeretetet és a ke
resztyén szeretetet; óévi és egyéb alkalomra — jelenleg hiányzó — éne
keket. Kaptunk is, szépeket, költőieket. Üj hangú énekek születtek egy
házról és keresztyén közösségről, a teremtett világban kapott gazdaság
ról. örvendező úrvacsoravételről. Bármely témánál minduntalan meg
csendül a diakónia teológia, és ezt helyesebbnek is tartottuk, mintha csak 
egyes, speciális énekek egyetlen témaként szólaltatnák meg azt.

Dóka Zoltántól tíz, Bodrog Miklóstól nyolc, Turmezei Erzsébettől 
és Scholz Lászlótól hat-hat, Madocsai Miklóstól és Marschalkó Gyulától 
kettő-kettő, Balicza Ivántól és Weöres Sándortól egy-egy eredeti költést 
vett fel Szövegi Bizottságunk.

Érdekességként említem, hogy József Attila Erős várunk fordítását 
is szeretnénk énekeskönyvünkben közölni a hagyományos szöveg mellett: 
ugyanis az ének dallamára József Attila szövege jól énekelhető, nyelve 
pedig erőteljesebb a réginél.

6. Az ékv beosztása, téma szerinti arányok
Az ékv fejezeteit, beosztását a Dunántúli ékv eddigi rendjének revi- 

deálásával alakítottuk ki. A fogalomköröket összevontuk, a fogalmakat 
korszerűsítettük. A volt 45 témakört 36-ra csökkentettük. A böjti és nagy
heti énekeket egy fejezetbe tettük, pünkösd fogalmához a Szentlélek se
gítségül hívását is hozzácsatoltuk. Üj fogalomkör a keresztyén felelősség 
és küldetés, ahol a világ békéjéért és az emberiség üdvösségéért szólnak 
énekeink. Ezekkel a változtatásokkal az énekek szabadabb használatát 
és az énekek közti jobb tájékozódást kívánjuk szolgálni.

Az énekkihagyásokkal és énekfelvételekkel a régi ékv-höz viszonyít
va más arányok jöttek létre. Általában ez az eltolódás szándékolt volt és 
pozitív irányban hatott az ékv egészét tekintve. Megnövekedett a dicsé
retek száma, az esti, a karácsonyi, az úrvacsorái, a keresztyén élettel 
foglalkozó és főként a Jézus-énekek száma. A hiányzó témakörök felfe
dése a bírálat feladata lesz. (Magyarázatként említem: a karácsonyi éne
keket azért növeltük, mert ahol szokás az adventi-karácsonyi családi 
éneklés, ott bizony a jelenlegi énekanyag soványnak bizonyult.)

7. A dallamokról
A szövegek és dallamok számarányában erősen megváltozott a 

helyzet hazánkban is, világszerte is. Míg az 1911-es énekeskönyvet 600 
énekével végig lehetett énekelni kb. hetven dallammal, míg a Ki dolgát 
csak Istenre hagyja dallamra 26 szöveg volt énekelhető, addig a század
fordulótól kezdve egyre erősebb az az irányzat, hogy az énekek szövege 
es dallama képezzenek egy egységet, minden éneknek legyen lehetőleg 
saját dallama. Ez a tendencia érződött már az Üj Rész bevezetésénél is: 
91 új ének bevezetésével 81 új dallamot is felvett a szerkesztőbizottság. 
Ismerve a gyülekezetek dallammemorizáló képességének korlátáit, mér
sékeltebb irányzatot képviselve, a most felvett kb. 150 éneknek csak a 
tele rendelkezik önálló dalammal. Így a melódiakincs nem bővült az 
enekszövegek arányában.

Az énekeskönyv szerkesztésének alapelvei közt szerepel a ritmikus 
éneklési mód is. Ezt az alapelvet 100%-osan egyetlen énekeskönyv sem



követte. Bizottságaink józanul mérték fel a helyzetet, és a gyülekezetek 
által ismert dallamoknak csak egy részét határozták meg ritmikusan: A 
Korálkönyv I. kötetének 109 dallamából kb. harmincat. Azoknak a dal
lamoknak lett ritmikus a formájuk, amelyeknek ritmusára jól lehet ma
gyarul énekelni, és amelyeknek ritmizálása különösen is kiemeli a dal
lam szépségét. A kisebb mértékű dallamigazítások, módosítások nem a 
mindenáron való változtatásért történtek, hanem azért, mert az ökumé- 
ne felé léptünk ezzel is. A változatlanul hagyott dallamokkal pedig biz
tosítjuk a templomi éneklésünk folyamatosságát.

Nagy örömünk, hogy most komponált magyar dallamok is lesznek 
ékv-ben. Eddig szöveggel együtt Sulyok Imrétől, Rezessy Lászlótól, Dóka 
Zoltántól és e jelentés tevőjétől fogadtunk el dallamot. Reméljük, hogy 
Szokolay Sándor dallamára is még tudunk szöveget íratni.

Jó lelkiismerettel állíthatjuk: énekeskönyvünk nagyon eleven, jól 
énekelhető, friss, lüktető énekeket fog tartalmazni. A jövő felé így tár
tunk kaput. A könyv megjelenése után csupán a lelkes lelkészi és kán
tori munkától fog függni, hogy ebből az életes éneklésből mit fog át
élni egyházunk.

8. Az énekeskönyv terjedelme
Jelentésemben mintegy 500 énekről beszéltem. Ehhez kapcsolódik 

a VI. fejezet anyaga: gyermekénekek, ifjúsági énekek és spirituálék, 
mintegy 60—70 darabbal. Igaz, hogy énekeink rövidültek, de mindegyik 
ének kottát kap. Az 570 ének kb. 650 lapra fér ki. Ha az Imádságos 
Rész, a Liturgia, a mutatók és előszó a régi lapszámot nem haladják 
túl, akkor 870 oldalas lesz énekeskönyvünk. Száz oldallal több, mint az 
1966-ban kiadott énekeskönyvünk Szarvasi toldalékkal. Természetesen 
sok múlik majd nyomdai lehetőségeinken is, ami a rugalmasságot, tör
delés közbeni énekáthelyezéseket illeti a jó helykihasználás érdekében.

A bizottságok nem törekedtek kerek számra. Az 500 ének magában 
véve nem sok. A szükséglet, a kínálatok száma és minősége alakította 
így a számokat. Tudom, hogy az énekek bármely rétegét vizsgálják 
majd bírálóink, kevésnek fogják tartani az egy-egy helyről felvett éne
kek számát. Nagyon meggondolandó azonban, hogy ezen a számon még 
emeljünk. Az arányok esetleges módosítására javaslatot azonban szíve
sen elfogad Szövegi Bizottságunk.

Melléklet:
Az alapénekeskönyvünkből (Dunántúli 1955) az alábbi énekeket hagy

tuk ki (84 drb):
16, 51, 63, 96, 103, 110, 115, 117, 119, 128, 138, 141, 154, 160, 169, 170, 172, 
190, 191, 193, 194, 197, 211, 220, 224, 228, 230, 231, 232, 235, 237, 249, 253,
257, 261, 263, 270, 274, 277, 281, 297, 300, 303, 318, 327, 328, 335, 348, 353,
354, 357, 364, 381, 396, 405, 419, 428, 436, 437, 452, 467, 479, 485, 492, 494,
501, 503, 506, 509, 576, 589, 599, 704, 707, 709, 712, 715, 732, 746, 754, 757,
759, 776, 215.

Trajtler Gábor
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Az első országos teológiai konferencia 
huszonöt éves

Ebben az esztendőben — egyházunk lelkészei tervszerű teológiai 
képzésének megfelelően — országos teológiai konferenciát rendezünk. 
Immár hagyománnyá lett, hogy három évenként egyházunk valameny- 
nyi lelkésze Gyenesdiáson, a Balaton e kis üdülőtelepén, a sokunk ál
tal szeretett Kapernaumban elcsendesedünk Isten igéje mellett, hogy 
megerősödjünk a szolgálatunkhoz elengedhetetlenül szükséges hitben. 
Krisztushoz való kötöttségünkben. Emellett, a leglényegesebb szempont 
mellett azonban hangsúlyozni kell ezeknek a konferenciáknak a másik 
jelentőségét is, a teológiai tudományok legújabb felismerésének a meg
ismerését és az azokban való elmélyülést. Különösen is hangsúlyt kap ez 
a szempont a diakónia teológia viszonylatában. Már megszoktuk, hogy 
ezek a ciklusosán egymást követő teológiai „műhelyek” egyben a dia
kónia teológia elmélyülését, teológiai felismerésének további fejlesztését 
és kitágítását is jelentik. Teológiatörténeti szempontból ez világosan ki
mutatható. Míg „hétköznapi” szolgálatainkban „atomjaira” bontva je
lentkeznek teológiai felismeréseink, e konferenciák sűrítve nyújtják a 
teológia „mélységét” és „magasságát” . Bizonyára így lesz ez az idén is.

Éppen ebben az összefüggésben érdemes kissé visszatekinteni az első 
országos jellegű lelkésztovábbképző konferenciára, amelynek most ün
nepeljük 25 éves „évfordulóját”. Egyházunk mindig nagy figyelmet szen
telt az igehirdetők lelki és teológiai továbbképzésére. De a különböző 
egyházi egyesületekbe, szervezetekbe tagolódó egyházban, ez a munka 
sem vált országos jellegűvé. Különböző egyházi testületek külön-külön 
hirdettek, s rendeztek elsőrenden hitmélyítő jellegű konferenciákat lel
készek részére. így azok önkéntes jellegűek maradtak. Ezek a konferen
ciák tehát csak az egyes teológiai irányzatok, egyházi munkaágakban 
dolgozó lelkészek találkozói lettek. így, ezeket ma már joggal nevezhet
jük „belterjes” konferenciáknak, hiszen — viszonylag csak — egy szűk 
kör kérdésével foglalkoztak. Ugyanígy értékelhetjük e konferenciák fő 
profilját, tehát a kizárólagos hitmélyítő jellegét is. Hangsúlyozni szeret
nek, hitmélyítő jelleg nélkül nem lehet és nem szabad teológiai tovább
képző konferenciákat rendezni. Viszont éppen a lutheri teológiai hagyo
mányokat szűkítenénk le, ha „csak” a belső, lelki tényezőkre helyeznénk 
a hangsúlyt, s nem kapna helyet a személyes ige meghallgatásán túl az 
abból fakadó tanítás sokak részére eligazító, s szolgálatunkat jó meder
ben tartó teológiai látás.

E kettős szempont — mindkettő hangsúlyos ma is egyházunkban! — 
kapott hangot az első országos jellegű teológiai konferencián is. És itt 
— mielőtt röviden ismertetnénk és értékel nőnk e konferencia munká
ját — egy kis kitérőt kell tennünk.

Tulajdonképpen csak 34 esztendő telt el azóta, hogy hazánk felsza
badult. E tény mögött a legtöbbször a gyilkos, pokoli II. Világháború vé
get értjük. Pedig sokkal többről van itt szó. Igaz, a felszabadulás jelen
tette hazánk lakosságának a háború befejezését is, de jelentette egy
ben azt a megmásíthatatlan tényt is, hogy ebben a hazában egy egészen 
más következett, mint ami az emberek tudatában akkor élt vagy egyál
talán arról valamiféle helyes értékítéletet tudtak volna alkotni. Tehát 
nem a réginek valami „javított” változatával álltunk szemben, hanem 
egy merőben újjal. Tudjuk, 34 esztendő után mindezt már könnyű fel-



ismerni. Valóban így van! Nem is akarjuk elmarasztalni azokat, akik 
akkor nem így látták e kérdést. Viszont ma már történelmi távlatban 
vizsgálhatjuk ezt a problémát is. Hogy miért foglalkozunk ezzel a kér
déssel ilyen bőven? Egyszerű a magyarázat. Ma már hazánk népessé
gének 44%-a született a felszabadulás után, vagy annak évében. Ennek 
az 5 millió embertársunknak ez az idő már történelem! S nem is a közel
múlt történelme. És ha ehhez hozzávesszük, hogy a jelenleg szolgálat
ban álló lelkészek közül 20 százalék 1945 után született, akkor válik iz
galmassá ez a kérdés. Ugyanis a felszabadulásnak társadalmi, politikai 
és egyházi szempontból való helyes vagy félreértett értelmezése egyház- 
politikai és egy egyben teológiai gondolkodásunkat már alapjában be
folyásolhatja. Lehet, hogy van olyan vélemény is, hogy minek foglal
kozik egyházunk annyit ezzel az egyháztörténethez, s az egyetemes em
beri történelemhez viszonyítva elenyésző néhány évtizeddel. Vélemé
nyünk szerint — s ezt ne vegyék ítéletnek az egyháztörténészek — na
gyon is keveset foglalkozunk e néhány esztendővel. Sokkal több egy
háztörténeti, teológiatörténeti vénával megáldott lelkész foglalkozik rég
múlt idők igen megbecsült nagyjaival — vagy kevésbé nagyjaival — 
mint az elmúlt három évtized gazdag eseménysorozatával.

Hiszen csak néhány feldolgozásra váró téma: az 1945—48 közötti 
teológiai irányzatok teológiai, egyházpolitikai kérdései. Vagy 1948-ban az 
Egyezmény jelentkezése gyülekezeteink tudatában (jegyzőkönyvek ta
núskodnak annak pro és contra értékeléséről). Vagy: a „béke-papok” 
teológiai döntései (mert ezeknek a lelkészeknek is volt ám teológiájuk, 
s nem opportunizmus vagy teológiai „mezítlábosság” vitte őket a béke
szolgálathoz, mint ahogy azt néhány lelkész még ma is gondolja!). Vagy 
hol van annak az 50-es évek elején jelentkező teológiai „küzdelemnek” 
az értékelése amely a pietizmus, a lutheri ortodoxia és az akkor ún. „ha
ladó” lelkészek között folyt? Hogy e „harcnak” vannak még élő tagjai? 
Na és? Mi nem vagyunk csalhatatlanok. (E kérdés jó előkészítője az ez 
évi LMK témák egyike Igehirdetésem fejlődése.) Ugyancsak izgalmas 
feladat várna arra a kutatóra, aki az egyháztörténet és teológiatörté
net kapcsolatát vizsgálná egyházstruktúra, illetve funkcionális összefüg
gésben. A diakónia teológia viszonylatában ez már adva van: a szolgáló 
egyház szolgálatot végez a hívek, a gyülekezetek, a szűkebb és tágabb 
értelemben vett emberközösség, társadalom és világ összefüggésében. 
(Hogy csak néhány ecsetvonással vázoljuk a témát.) S mindezt úgy 
végzi, hogy közben szorosan kötődik népéhez, a szocializmust építő ha
zához.

Miért kellett e kitérőt tenni? Csak azért, hogy az 1954-es első, orszá
gos jellegű teológiai továbbképző lelkészkonferenciát bele tudjuk ágyaz
ni egy előremutató fejlődés — többször ellentmondásokkal jelentkező — 
irányvonalába. Mert egyházunk közelmúlt három évtizede ilyen fejlő
désről tanúskodik. Jó lelkiismerettel lehet e kérdéshez nyúlni, hiszen a 
helyes történettudományi értékelés nem a bírói tisztet tölti be, sokkal 
inkább segít megértetni a múltat.

Mi tette szükségessé, mi indokolta e konferenciák megtartását? Az 
első „okot” az 1948-ban megkötött Egyezményben „kell” keresnünk. 
Megkötésekor hivatalos aktusnak tűnt, hatásában később gyűrűzött. Ha 
még nem is általánosságban, de egyházunk lelkészi körében — valameny- 
nyi egyházmegyében! — kikristályosodtak azok az erővonalak, akik po
litikai tisztánlátáson túl, teológiai szempontokat is figyelembe véve ér
tékelték egyházunk szolgálatát, az Egyezmény összefüggésében. Ez ter
mészetesen egyet jelentett hazánk társadalmi fejlődésének — az 50-es 
években jelentkező ellentmondásaival együtt —, a társadalmi célkitu-



zések támogatásával. A „steril” evangéliumtól a társasgazdálkodás igei 
alátámasztásáig igen nagy volt a skála. A 3. világháború „közelgő” ve
szélye csak fokozta a teológiai, egyházpolitikai krízist. „Átmeneti társa
dalom”, „politikai és társadalmi influenza”, „majd csak kibírjuk” — 
mennyi de mennyi nézet, vélemény, s az azokból fakadó teológiai ál
lásfoglalás hullámzott akkor az egyház tudatában.

Eközben társadalmunk kezdett valós formát ölteni, kialakultak an
nak kontúrjai. Egyházunkban a belső rendezés, elrendeződés első állo
másának tekinthető az 1952—53-as Zsinat. Ismerjük annak előkészítő 
munkálatait, most erre nem térnénk? ki. Legyen elég talán csak annyi, 
hogy az 1948. decemberében megkötött Egyezmény után két esztendő
re már felvetődött törvényhozásunk összefüggésében a legfelsőbb tör
vényhozó testületnek, a Zsinat összehívásának a szükségessége. A Zsinat 
nagy lépéssel vitte előre egyházunk „kocsiját” az egyetemes egyházfo
galom kialakítás útján. De a konzervatív erők az egyházon belül — s 
ezek nem voltak kevesek — sem pihentek, közös platformot kerestek. 
E tekintetben a szélsőséges teológiai irányzatok átnyúltak tanításaikon, 
hogy közös „támadást” indítsanak az egyház szolgálatát az új társadal
mi szituációban kereső egyházvezetés ellen.

A felületes kutató itt személyi kérdéseket vél csak felfedezni. Sok
kal többről volt szó. A személyi kérdések mögött komoly politikai kép
let keresendő. Éppen az alább ismertetett konferenciák egyikén hang
zott el az alábbi két hozzászólás. Azok értékelését az olvasóra bízzuk. 
Az egyik: „Az egyházi vezetőség aulikus hangja mellett keressen mó
dot a kritikára. Provokáljon ilyen kritikát, ha másképp nem megy, hogy 
teljesen hitelt (kiemelés a szerzőtől!) érdemlő legyen a lelkészi kar előtt.” 
A másik „világosan” fogalmaz a békéről, imigyen: „A béke ügye nem 
önmagában álló ügy, hanem kapcsolatban áll a szocializmus és a kapi
talizmus küzdelmeivel. Ez teszi nehézzé a kérdésben való állásfoglalá
sunkat. Mert ha a béke mellett döntünk, akkor egyszersmind döntünk 
a szocializmus mellett. És globálisan igent mondunk a szocializmus ál
lásfoglalására. Ezt nem tehetjük.” Ez 1954-ben hangzott el. Akkor, ami
kor egyházunk vezetősége már igent mondott a békére, és a szocializ
musra. (Ami igaz az igaz. Lelkésztársunk, már akkor is jól érzékelte a 
két világrend létének antagonisztikus ellentmondását. Csak éppen vi
lágos politikai látását nem engedte konfrontáltatni teológiai nézeteivel.)

Egyházunk vezetői jól érzékelték, hogy a lelkészi kar tudata erjed
ni kezdett — s többségében jó irányban. S, hogy ez a belső mozgás 
egyházunk szolgálata összefüggésében eredményes legyen, teológiai me
derbe kellett „ágyazni” . E medernek viszont közös — sokszor szenve
délyes — ellentmondások tüzében kellett megszületnie. Ezért kerültek 
megrendezésre ezek az első országos jellegű továbbképző teológiai kon
ferenciák. Ma már — az akkori problémákat ismerve — megérthet
jük; hogy az előadások témái éppen a kibontakozás és a teológiai tisz
tázódás szempontjai szerint lettek összeválogatva. Ugyanakkor napi négy 
alkalommal volt írásmagyarázati előkészítés, amely nemcsak a követ
kező esztendő perikópa rendjét dolgozta fel, hanem egyben hitmélyí
tést is végzett.

A konferenciák 1954 nyarán, július 5—szeptember 3-ig, kilenc tur
nusban kerültek megrendezésre Gyenesdiáson. Azon — néhány idős, be
teg lelkész kivételével — a lelkészi kar teljes egészében résztvett. Egy
házunk vezetői az EVT evanstoni nagygyűlésre utaztak, ezért csak a kon
ferenciák egy részénél voltak jelen. A konferencia „házigazdája” Grün- 
walsky Károly főtitkár volt. Az egyes előadások előadói teológiai ta-
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nárokból, lelkészekből és segédlelkészekből kerültek ki. Általában min
den konferencián a főreferátumot más és más lelkész tartotta.

A fő előadások címei a következők voltak (tartalmilag az előadások
ra most nem térünk ki, talán majd később egy másik cikk összefüggései
ben ismertetjük azokat. Most inkább a hozzászólásokra helyezzük a fő 
hangsúlyt):
1. Nemzetünk célkitűzéseinek megértése.
2. A nemzeti feladatokból folyó kötelességeink.
3. Az emberiség nagy kérdései.
4. Szolgálatunk a gyülekezetben.
5. Egyházunk útjának teológiája.
6. Az egyház egysége.
7. Egyházunk belső kormányzata és anyagi ügyei.

E hét előadást igen bő és részletes megbeszélés, illetve vita követte. 
A kilenc lelkészkonferencián a jelenlevő 425 lelkész szinte mindegyike 
elmondta a maga véleményét, kifejtette álláspontját a fenti témákban 
elhangzott előadásokkal kapcsolatosan. (A témák sokoldalú feldolgo
zását jelentette az is, hogy a hét fő előadást valamint a reggeli és esti 
áhítatokat 50 lelkész, teológiai tanár és segédlelkész tartotta.)

A hozzászólások az alábbi 15 pontban kristályosodtak ki.
1. A politizálásról.
2. A politikai irányzatról.
3. Az indirekt vagy egyházi érdekű politizálásról.
4. Direkt vagy az ember javát szolgáló politizálásról.
5. Két birodalomról és az Egyezményről.
6. Isten világkormányzásáról.
7. A felsőbbség iránti kötelességeinkről, és az ezek útjában álló nehéz

ségekről.
8. A bűnbánatról és a vele kapcsolatos nehéz kérdésekről.
9. A békéről.
10. Az egyház egészéről.
11. A lelkészi szolgálatról.
12. Az evangélizációról.
13. Egyházunk kormányzásáról és anyagi ügyeiről.
14. Az egyházfegyelemről.
15. Egyéb kérdésekről.

Amint a felsorolt 15 gondolatkör is jelzi, igen sokat akart markolni 
a konferencia. Talán már akkor is érvényes lett volna — ebben az ösz- 
szefüggésben is — hogy kevesebb „markolással'’ többet lehetett vol
na „fogni” . Viszont érthető, hogy minél több kérdésben akartak tisztán 
látni — hiszen az idő nagyon sürgetett egy teológiailag jól tájékozódó 
lelkészi kar után. A következő országos teológiai konferenciát egyhá
zunk 1956 őszén rendezte. Ezek a konferenciák már nem is méhük- 
ben, sokkal inkább bölcsőjükben hordozták az ellenforradalom egyházi 
vetületét. Így a teológiai tisztázódás csak később következett be a kon
szolidált társadalmi és egyházi szituációban.

Mielőtt néhány előadás hozzászólásait ismertetnők, érdemes még egy
szer átfutni a konferencia fő témáin. Tulajdonképpen az első 8 téma 
egyházunk útjának teológiai bázis keresése. Valóban akkor ezek kapitá
lis kérdések voltak. Amint már fentebb említettük a politika, a politi
zálás „tiltott terület” volt a lelkész, helyesebben a keresztyén embernek. 
Ezért került elő az „indirekt vagy egyházi érdekű” politika felvetése. Ek
kor még „egyházi érdekű” politizálásról is nehéz volt beszélni. Ma már 
mindnyájan „éljük” azt a valóságot, hogy a politika úgy hozzátarto
zik életünkhöz mint a napfény. Objektív valóság, amely azonban az
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ember összes tevékenységét befolyásolja. Ezért totális igénnyel lép fel. 
S mi nem „egyházunk érdekében” foglalunk állást politikai kérdések
ben, hanem hisszük, hogy a mi szolgálatunk olyan tágölelésű, hogy az 
az összemberi kérdésekhez vezet el bennünket és pedig alkotó, cselekvő 
módon.

Valóban nóvum volt akkor — 1954-ben — egy ateista, (és ekkor 
még éz került egyházi körökben hangsúlyozásra!) f'elsőbbség iránti en
gedelmességről vagy kötelességről beszélni. Ezekben a kérdésekben igen 
éles viták hangzottak el ezeken a konferenciákon is.

Ma, már, a mai lelkészgenerációt ezek a kérdések ilyen kérdésfel
vetéssel nem érdeklik. Ezen a területen kitaposott úton járunk. Természe
tes voltak áldozatai is ennek az útnak. (És amikor, most e sorok írása 
közben újra átélem magam is e harcok „tüzét” aki ekkor léptem a küz
dőtérre, a fiatalabb lelkésznemzedék figyelmét szeretném felhívni e kér
dések vizsgálatára, ő k nem voltak sem küzdőfelek, a „halottak” és 
„győztesek” közé sem kerültek, sőt a kibicek táborát sem növelték. Vi
szont, hogy megértsék egyházunknak a mai útját, tiszta, világos vezetési 
stílusát és teológiai bázisát, ahhoz ismerni kell a megtett út részleteit is. 
Hogy nem olcsó „pragmatizmusból” született a diakónia teológia, azt 
csak az tudja, aki nem sajnálja a fáradságot, hogy keresztülrágja ma
gát e három és fél évtized sokszor zűrzavaros, de tendenciájában mégis 
egyenes vonalú fejlődéstörténetén.)

íme, a divergáló, s az egyházon belül meglevő véleménykülönbség
re néhány példa.

Az egyház politikai állásfoglalását bizonyos speciális hitvallás fel
tételéhez kötötték sokan. Érdekesen és figyelemreméltóan fogalmaz az 
egyik teológiai tanár. „Egy új hitvallás előkészítésének a dolga a Zsi
nat hatáskörébe tartozik.” Ebben az időben ugyanis, s ezen a konferen
cián is felmerült egy új speciális magyar envangélikus hitvallás kérdé
se. Erről beszélt — szűkítve a kört — a felszólaló professzor. Mi már 
tudjuk, hogy külön hitvallás nélkül, s mégis az egész egyházra vonat
kozóan, csak tizenkét esztendővel későbben, s már egyértelmű, világos 
teológiai bázis hátterével rendelkező egyházunk az 1966-ban alkotott 
Egyházi Törvények elején levő Ünnepélyes Nyilatkozatban emelte tör
vényerejűvé a Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatának széles 
ölelésű területét.

íme egy másik gondolatkör: „Nem elég csak a mostani szakasz fel
adataira gondolni, hanem világosan kell látni a nagy célt, ami felé az 
egész irányul. Állást kell foglalni a nagy célkitűzések kapcsolatában, 
ami azért nehéz mert a marxizmussal és a szocializmussal kapcsolatosan 

állást foglalni” . És egy másik hang: „Ne legyünk bizalmatlanok, 
különösen most a Népfront alakulása idején. Minden lelkésznek meg
van a lehetősége, hogy azt mondja: én ebben közreműködöm, amabban 
nem”.

Az első felszólaló állásfoglalásából kicseng az egyház féltése, azaz 
hiányzik az élő Krisztusba vetett hit, a második az engedelmességben 
elmegy egészen addig a határig, amelyet az ige megenged a hivő ember
nek. Előlegezi a bizalmat a társadalomnak, mert érzi, hogy a Népfront
ban az egyháznak is van „keresni” valója.

Mai látásunk szerint az indirekt vagy egyházi érdekű politizálás föl
vetése is erőltetett. Félreértést rejt magában. Van egyáltalán indirekt po
litikai állásfoglalás? Vagy mit jelent ebben az összefüggésben az „egy- 
h ázi,érdekű politizálás” ? A mai olvasó itt valami opportunizmust vél 
felfedezni. Ugyanakkor ott rejlik az egyházmentő magatartás félreér

tése is. (Hová kívánták átmenteni az egyházat? Az ellenforradalomba?)
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De 1954-ben már e kérdés ilyetén való felvetése is időszerű és merész 
vállalkozásnak bizonyult. íme csak néhány negatív felszólalás: „Meg 
vagyok győződve, hogy az evangélikus lelkésznek a Krisztust kell pré
dikálnia az egyes (kiemelés a szerzőtől!) ember megtérése, üdvösségre 
jutása érdekében.” A steril, evangéliumhirdetés eklatáns megfogalma
zása. Vagy a másik vélemény, a túltengő racionalizmussal (?!) szem
ben „egyetlen megoldás a tiszta evangélium hirdetése” . Egy másik lel
késztársunk a béke kérdését taglalja — sajátságos módon — : „Az em
beriségnek nem a béke a legnagyobb kérdése, hanem az Isten maga, aki 
azt kérdezi tőlünk, hol van az ember. Ha innen indulunk ki, akkor meg
oldódik a békének nagy kérdése is.” Ugyanakkor hangot kapott a helyes 
felismerés is (érdekes, éppen Kelet-Békésből!) „A Krisztusban komolyan 
hivő keresztyén nem is lehet más, mint szocialista módon cselekvő em
ber. Azért dolgozunk, hogy a nemzetnek olyan tagjai legyünk, akik ke- 
keresztyén morál alapján végzik el kötelességeiket.” íme, egy „mai” hang, 
1954-ből!

Ügyszintén érdekes a 4. gondolatkör is, amely az ember javát szol
gáló politizálásról alakult ki. A felszólalások pozitív része is a mai teoló
giai gondolkodásunk irányába mutatnak. Az egyik felszólaló a törvény 
hármas funkcióját taglalta. Szerinte a törvény harmadik funkciója sze
rint „én nem vagyok csak egyed, hanem egy közösség tagja és mindig 
a sokaságnak kell szolgálnom.” Izgalmas a 7. gondolatkör, amely „a fel- 
sőbbség iránti engedelmességünkről” című előadással kapcsolatban ala
kult ki. A hozzászólásokban előkerült a keresztvállalás kérdése. Az 
egyik lelkész egészen egyértelműen fogalmazott (már 1954-ben!): „Az 
a baj, hogy kapkodunk, nem vállaltuk a keresztet 1948-ban . . .  Vétkesek 
vagyunk abban, hogy menekültünk a keresztvállalástól.” íme az „egyik” 
útja egyházunknak, amely lehetőségként kínálkozott. — De megvan 
ennek az ellenpontja is. „Isten különös kegyelmi akarata, hogy a tár
sadalmi kérdésekben támogatásunkra számítanak. Az egyháztól Isten is 
azt várja, hogy Krisztus evangéliumával segítsen. Mi bizonyságtétellel, 
élettel és Krisztusban való bűnbocsánattal lehetünk a tőlünk támogatást 
várók segítségére.” Vagy így egy másik felszólaló: „Egyházunk útja 
nem lehet más, mint olyan állampolgárokat adni, akik elsők lesznek a 
világi és lelki életben.” És végül: „Tőlünk csak azt kívánják, hogy be
csületes állampolgárok legyünk. Fájjon nekünk is a nép minden kérdése 
és érezzünk iránta felelősséget. Helytelen, hogy úgy élünk, mintha itt 
ezen a földön idegenek volnánk és a szocializmust átmeneti állapotnak 
tekintjük, s ezért a végét várjuk.”

Bőven lehetne még sorolni mind a negatív mind a pozitív megnyi
latkozásokat, amelyek ezen az első országos jellegű teológiai konferen
cián elhangzottak. De legyen talán ennyi is elég ezen a jubileumi al
kalmon. Végezetül néhány pontban összefoglaljuk a fentebb mondot
takat.

1. Az országos jellegű teológiai konferenciák sorát ez a konferencia 
nyitotta meg. Komoly, elmélyülő teológiai gondolkodás inspirálója lett, 
mégsem tudott töretlen fejlődést biztosítani. S míg pozitív eredményeket 
is tudott felmutatni, mégis a negatív jelenségek — ebbe természetesen 
„belejátszottak” a hazai és külföldi ellenforradalmi erők is, a következő 
— 1956-os — teológiai konferencián már programmal, szervezetten tudtak 
fellépni.

2. Ez a teológiai konferencia „belekényszerítette” a lelkészeket a 
teológiai gondolkodásba. A különböző szinten gondolkodó lelkészek el
mondhatták véleményüket, kifejthették álláspontjukat. És éppen, mert 
nem volt egyszintű a résztvevők nívója, elindított egy eszmélkedési fo-
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lyamatot. Ez ennek az 1954-es teológiai konferenciának egyik jelentős 
eredménye volt.

3. Ma azt mondhatnánk, hogy túlságosan sokat foglalkozott a kon
ferencia politikai kérdésekkel. Fentebb már szóltunk erről a kérdésről 
Itt összegezve csak annyit, hogy 1954-ben még minden politikai tár
sadalmi kérdés^ igen „nyersen’’ került elő egyházi körökben is. S mert 
az egyházvezetőséget éppen e kérdésben provokálták — az egyház ma
radjon „kívül” a társadalmon, legyen a tiszta ige hirdetésének a lel
kek megmentőjének a fellegvára stb. — kellett ilyen élesen fogalmazni. 
Ami ma — 25 esztendővel később — magától értetődő, az akkor bot
ránykő volt.

Dr. Karner Ágoston

4, Éppen e ^konferencia ellentmondásai is szükségessé teszi az el- 
múlt 34 esztendő^ teológiatörténeti értékelését. A kezdeti differenciáltság-
ból hogyan fejlődött egy modern, szélesölelésű teológiai gondolkodás. Ehhez akart ez a cikk is segítséget nyújtani.



1979
Nemzetközi gyermekév

Nemzetközi gyermekév — 
gyermek- ás ifjúsági szolgálatunk
A nemzetközi gyermekév adja meg ennek a témának az aktualitá

sát, de természetesen nemcsak most, hanem mindig, folyamatosan funk
cionál mind államunk és társadalmunk gyermekért végzett szolgálata, 
mind egyházunk gyermek- és ifjúsági munkája. Ugyanakkor jó alkalom 
nyílik arra, hogy szóljunk az evangélikus nevelés alapvető kérdéseiről, 
amely — ugyanúgy, mint egyházunk minden szolgálata — a szocialista 
társadalom talaján és keretei között megy végbe. Már elöljáróban is 
hadd húzzam alá azt a gondolatot, hogy amint egyházunk életfunkciói a 
szocialista társadalommal való együttműködés jegyében mennek végbe, 
úgy ezt az alapbeállítottságot fogjuk rávetíteni szolgálatunknak erre az 
ágára is, az evangélikus nevelés területére is.

Először is világosan kell látnunk és jól kell értenünk a szocialista 
társadalom gyermek- és ifjúsági munkája erőfeszítéseinek irányelveit, 
mert történelmünknek ebben a légkörében, ebben az adott helyzetében 
megy végbe mai szolgálatunk is.

Másodszor fel kell vázolnunk a magunk feladatkörét, az evangélium
mal való szolgálatot abban a sajátos és ránk jellemző gondolkodásmód
ban, amit diakóniai teológiának nevezünk. Ennek megvan a maga ve- 
tülete az evangélikus nevelésre nézve is.

1. Rész: A szocialista humanizmus az ifjúságért
1. HÜSZ ESZTENDEJE, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete el

fogadta és meghirdette a gyermekek jogairól szóló deklarációt. A tag
országok egyöntetű álláspontját tükrözi a megfogalmazás: megkülön
böztetett figyelmet kell fordítani a felnövekvő nemzedék h e ly z e té re , 
tenni kell körülményeik javítása érdekében, biztosítani a jogot és le
hetőséget ahhoz, hogy sokoldalú, teljes emberré fejlődhéssenek.

Bár az 1959-es felhívás szerte a világon kedvező visszhangra talált, 
még manapság sem állíthatjuk nyugodt szívvel, hogy minden minde
nütt rendben lenne gyermekeink ügyében. Nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy napjainkban is mintegy 350 millió kiskorú nélkülözi az élet
vitel legelemibb feltételeit — szükséget lát nap nap után ételben, ital
ban, ruházatban —, s ugyancsak sok millió azoknak a száma, akiknek 
nincs megteremtve rendszeres egészségügyi ellátása, megoldatlan az ok
tatása — nem lehet része azokban a javakban és szolgáltatásokban, 
amelyek megilletnék.

2. AZ ENSZ AZ 1979-es ESZTENDŐT A GYERMEKEK NEMZET
KÖZI ÉVÉNEK NYILVÁNÍTOTTA. A közgyűlés nyilatkozatot tett köz
zé, amelyben meghatározta törekvéseit, „hogy a gyermek gyermekkora

oon



boldog legyen, és hogy saját, valamint a társadalom javára élvezze az 
abban meghatározott jogokat és szabadságokat, felhívja a szülőket, a 
férfiakat és nőket mint egyéneket, önkéntes szervezeteket, helyi ható
ságokat és kormányokat, hogy ismerjék el e jogokat, és törekedjenek azok 
megtartására fokozatosan bevezetett törvényhozási és egyéb intézke
désekkel.”

3. HAZÁNK TÖREKVÉSEI egybeesnek a nemzetközi gyermekév tö
rekvéseivel. Alkotmányunk így rögzítette a teendőket: „A Magyar Nép- 
köztársaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és szocialista 
nevelésére; védelmezi az ifjúság érdekeit” . A szocialista társadalmi rend 
jellegéből fakad az emberiesség követelménye. Az állampolgároknak 
természetes kötelezettségük gyermekeik gondozása, ellátása és zavarta
lan fejlődésükről való gondoskodás. Emellett sokféle állami kezdeménye
zés és rendelet segíti e törekvés megvalósítását. Családvédelmi intéz
kedések egész sora úgy könnyít a család terhén, hogy a már megszülető, 
vagy éppen újszülött gyermek harmonikus és kiegyensúlyozott környe
zetben lássa meg a napvilágot. A sokmilliárdos befektetéssel létrehozott 
gyermekintézményekben szellemi fejlődésük és testi gyarapodásuk biz
tosítása már a mindennapos szolgáltatást jelenti, és ez a gondoskodás nem 
szűnik meg a továbbiak során sem.

4. AZ IFJÜSÁGI TÖRVÉNY (1971.), tehát a legmagasabb szintű jog
szabály rendelkezik az ifjúságról. Ahhoz azonban, hogy a lehetőségek 
valósággá váljanak, széles körű társadalmi összefogás szükséges. Az if
júság nevelése az egész társadalom érdeke, kötelessége és közös ügye. 
Az ifjúság, mint sajátos korosztály, nem tekinthető egységesnek sem a 
nemek, sem az egyes korcsoportok szerinti megoszlása miatt. Az alkal
mazott nevelési módszerek és eszközök kiválasztása, az ifjúsággal való 
bánásmód nem lehet gépies. A népi-nemzeti egység keretében, a szo
cialista társadalom felépítéséért küzdő hazafiak a szocialista erkölcs 
szabályai szerint élnek, jellemes, közösségi emberek, akik minden ere
jükkel gazdagítják, védelmezik hazánkat és a szocialista közösséget, óv
ják és gyarapítják a társadalmi tulajdont. Szeretik az életet, tisztelik 
szüleiket, nevelőiket, és embertársaikat, felismerik és élvezik a szépet és 
a jót a természetben, a társadalomban, a művészetben, az emberi kap
csolatokban.

Az ifjúsági törvény kimondja, hogy a gyermekek felnevelése, a fia
talokról való gondoskodás elsősorban a szülők kötelessége. Ezzel foko- 
zottan hangsúlyozza családi nevelés jelentőségét. A család, valamint 
a szülői tekintély és felelősség erősítését szolgálja azzal is, hogy a gyer
mek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséért a szülői felelősséget hang
súlyozza. Ahhoz akar megfelelő feltételeket biztosítani, hogy a gyer
mekek saját családjukban nevelkedhessenek. A szülők gyermekeik fel
neveléséhez az államtól segítséget kapnak, a gyermekintézmények, kol
légiumok létesítésével, fenntartásával, valamint a szociális intézkedések
kel. Ezek sorába tartozik például a szülési szabadság, a gyermekgon- 
dozási segély, a sokgyermekes családok lakásigényének kedvezményes 

elintézése, a szülők jövedelmével arányos bölcsődei és egyéb díjak.
Az ifjúsági törvény az oktatási rendszer minden fokán működő ne- 

velesi-oktatási intézményre érvényes rendelkezéseket tartalmaz. Körvo
nalazza az általános és szakképzés célját, tartalmát és formáit.

Külön fejezet szól az ifjúság munkához való viszonyáról. A szocia
lista társadalom alapja, fejlődésének forrása a dolgozó ember tevékeny- 
sege munkája. Arra kell nevelni ezért a fiatalokat, hogy becsüljék a 
munkát, tiszteljék a dolgozó embert, találjanak örömet saját munkájuk
ban, végezzék azt felelősséggel, annak tudatában, hogy a társadalom



számára hasznos tevékenységet fejtenek ki. Az ifjúsági törvénynek gond
ja van arra is, hogy a fiatalok intézményes segítséget kapjanak a képes
ségeiknek, adottságaiknak és törekvéseiknek leginkább megfelelő élet
hivatás megválasztásához. Fiatalok segítséget kapnak ahhoz, hogy meg
felelő munkakörben helyezkedjenek el, képességüknek megfelelően dol
gozzanak és beilleszkedjenek a munkahely közösségébe, rendjébe, szer
vezetébe.

Hangsúly van a közéletben való részvételen, valamint az ifjúság 
kulturális nevelésén. Részletesen ad irányelveket a törvény a szabad idő 
felhasználásáról, a kulturált szórakozásról, sportról, testedzésről.

Elég itt csak nagy vonalakban utalni mindarra, amit a szocialista 
humanizmus az ifjúságért tesz, hogy ezekből kitűnjék az az irányelv, 
amely a gyermekről és az ifjúságról való gondoskodást célozza.

A kormány az ifjúság-politikai feladatok koordinálását és ellenőr
zését az Állami Ifjúsági Bizottság útján valósítja meg.

5. AZ ÁLLAMI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG elnöke Aczél György mi
niszterelnök-helyettes, tagjai sorában — megtisztelő módon — helyet kap
tak egyházi emberek is, mégpedig Dr. Fábián Árpád katolikus, Kürti 
László református, D. Dr. Ottlyk Ernő evangélikus püspökök. Ez azt 
jelenti, hogy az egész ifjúságra kiterjedő perspektívából az egyházakat 
nem hagyták ki, hanem egyenesen felkérték az együttműködésre és a 
munkában való részvételre. A nemzetközi gyermekév előkészítésére ala
kult nemzeti bizottság felhívja az egész magyar társadalmat, az állami 
és társadalmi szervezeteket, az egyházakat, a felnőtteket és a fiatalo
kat, a szülőket, minden magyar állampolgárt: legjobb tudásuk és akara
tuk szerint munkálkodjanak azon, hogy a gyermekek nemzetközi évé
nek nemes céljai valóra váljanak. Ámikor június elején Budapesten meg
rendezésre kerül a „Nemzetközi együttműködés a gyermekek boldogabb 
és biztonságosabb jövője érdekében” elnevezésű Nemzetközi Fórum, 
akkor erre meghívást kapott valamennyi olyan ENSZ-tagállam, amely- 
lyel a Magyar Népköztársaságnak diplomáciai kapcsolata van, meghí
vást nyertek az Egyesült Nemzetek Szervezetének képviselői és a Va
tikán megbízottai is.

Az egyházak közreműködését kérő szó azt jelenti, hogy az egész 
társadalom részt vesz a népi-nemzeti egység jegyében a gyermekekről és 
az ifjúságról történő sokoldalú gondoskodás munkálásában. Ez azt jelen
ti, hogy használjuk fel a nemzetközi gyermekév nemes ösztönzéseit ar
ra, hogy tovább gazdagítsuk szocialista hazánkban az okos gyermeksze
retetei, ápoljuk a családeszményt, javítsuk a gyermekek testi-lelki és 
szellemi nevelésének, egészségügyi ellátásának a feltételeit, erősítsük 
gyermekeink érdekében a társadalmi összefogást.

Munkálkodjunk továbbra közösen azon, hogy a gyermekek képes
ségei még teljesebben bontakozhassanak ki, hogy egyéni vágyaiknak, 
valódi képességeiknek, a társadalom igényeinek megfelelően választhas
sák meg életpályájukat. Neveljük őket alkotó munkára, a munka sze- 
retetére. Neveljük őket olyan felnőttekké, akik lelkesednek és harcol
nak a békéért, a haladásért, olyan közösségi emberekké, akik vállalják 
nemzetük, hazájuk sorsát és gondját. így vezethetjük őket a teljesebb 
emberi élet útjára.

Neveljük őket olyan emberekké, akik cselekvő felelősséget éreznek 
az egész világ jelene és jövője iránt. Mint ahogy mi sem feledkezünk 
meg arról, hogy napjainkban a föld különböző tájain 350 millió gyer- 
mek nélkülözi az élethez szükséges legelemibb feltételeket.

Szolidaritást vállalunk az elnyomott népekkel, a fejlődő országok 
családjaival, azokkal a gyermekekkel, akik a kizsákmányolás miatt — a



gyarmatosítás örökségeként — még mindig nélkülöznek, akiket éhhalál 
fenyeget. Aggodalommal tölt el bennünket is azoknak a gyermekeknek a 
sorsa, akik ugyan a fejlett tőkésországokban esetleg kedvezőbb anyagi 
viszonyok között, de emberhez méltatlan, eszmények nélküli, céltalan 
társadalomban nőnek fel, sivár, lélektelen körülmények között.

Ezek annyira közös célok, mint amennyire a Hazafias Népfront ha
zánk építésére vonatkozó célkitűzései minden magyar állampolgár kö
zös jerőfeszítéseit igénylik, vagy amint az egész világra kiterjedő béke
mozgalom minden békeszerető és jóakaratú ember támogatását hívja 
és várja.

Természetesen egyházunk mindebben a maga sajátos eszközeivel 
vesz részt, vagyis az evangélium hirdetéséből és éléséből fakad az az 
eredmény, amely a nagy közösségnek, szocialista társadalmunknak, va
lamint az egész emberiségnek is javára válik.

11. Rész: Szolgálatunk a gyermekért és az ifjúságért
1. A KERESZTYÉN NEVELÉS kifejezés könnyen félreérthető. Ve

szedelmesen hasonlít a keresztyén világ, vagy keresztyén Európa, vagy 
keresztyén párt, vagy keresztyén politika kifejezésekhez, amelyek, mint 
tudjuk, súlyos teológiai tévedésen alapszanak. Mi szolgálni akarunk és 
nem uralkodni. Szolgálatunk pedig azok felé irányul, akik hozzánk for
dulnak gyermekeik keresztyén nevelése érdekében. Vannak szép szám
mal, akik, amikor megkérdezzük a keresztelési szertartás keretében: 
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön és 
ezzel Isten gyermeke, a Krisztus egyházának tagja legyen? — határozot
tan felelik: Akarjuk! És amikor második kérdésként kérdezzük: Vállal
játok-e, hogy a szülőkkel együtt és az evangélikus keresztyén egyház se
gítségével gondoskodtok e gyermek hivő keresztyénné nevelkedéséről? — 
tisztán és érthetően így válaszolnak: Vállaljuk! Az bizonyos, hogy a gyer
mek nevelésében rendkívül nagy szerepe van a családnak. Itt arról van 
szó, hogy ha valaki a maga élete, tapasztalatai nyomán jónak és szük
ségesnek és áldottnak és nélkülözhetetlennek tartja a Krisztus szerint 
való életet, a keresztyén életet — akkor az erre el akarja vezetni 
gyermekét, a rábízottat is. Erről a bázisról indul egyházunk gyermek
es ifjúsági szolgálata.

2. AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN messzire nyúló hagyománya 
van a nevelésnek. A reformáció egyes irányzatai közül a lutherinek volt 
a legátfogóbb és legnagyobb hatású művelődéspolitikai koncepciója. Az 
evangélikus keresztyénség humánus alapállásából következik, hogy nem 
néz eleve gyanúval a tudományra és műveltségre, sőt hitéből folyóan 
igyekszik abban minél magasabb szintre emelkedni. A kultúrához való 
viszonyt elvi, történeti és gyakorlati síkon nézhetjük. Hit és tudás nem 
áll ellentétben. A lutheri keresztyénség pozitívan ítéli meg a tudomány 
es művészet kérdését. A műveltség emelésére a lutheri egyház mindig 
nagy súlyt helyezett, A reformáció nyitotta meg ismét a családok előtt 
a nevelés lehetőségét azzal, hogy a szülők elsőrendű feladatául tette 
gyermekeik hitbeli nevelését. Luthernek 1529-ben jelent meg a Kis Ká-

téja Keresztyén családok számára írta, hogy a családfők ebből oktas
sák házuk népét. Luther ezzel a lépésével felismerte, hogy a hit dolgai- 
ban való tanítás és tanulás mindenekelőtt a keresztyén család feladata 
es felelőssége. Itt kell megemlítenünk Luther másik munkáját, a Nagy 
Kátét, amely szintén nevelő célzattal készült papok és tanítók számára. 
A megújult nevelési szemléletnek úttörő jelentősége volt. Persze, ez nem
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szorítkozott csupán a gyermekek nevelésére, hanem kitágult az egész gyü
lekezet tanítására is.

3. ÁTFOGÓ ÉS SZÉLES KÖRŰ FELADAT AZ EGYHÁZI NEVE
LÉSI ÉS TANÍTÁSI FUNKCIÓ. Luther, amikor a Kátéit írja, az egész 
családot, tehát a felnőtteket (a papokat is) tanítani akarja és ő maga élete 
végéig a káté tanítványa akar maradni. — A keresztelési parancsból is 
kiolvasható, hogy a megkereszteltet élete végéig tanítani kell, hogy meg
tartsa a Mester parancsolatait. Az egyház nevelési szolgálata nem korlá
tozódik meghatározott életkorra, tehát az iskoláskorra. A gyülekezet 
minden tagját minden életkorban és élethelyzetben érinti. Ismét a ke
resztyén család és a gyülekezet válik a keresztyén nevelés hordozójává: 
egyszerre alanyává és tárgyává. A keresztyén nevelés nem afféle „val
lásos” nevelés, hanem Jézusra, az emberre tekintő. Krisztus-követésre 
szeretnénk nevelni mindazokat, akik nevelését ránk bízzák. Ha a ke
resztyén nevelés az egész gyülekezetre érvényes is, azért elsőrendűen 
mégis a gyermek- és ifjúsági munkát jelenti. Szükség van olyan külön 
alkalmakra, ahol Isten igéje közvetlenül a gyermekeknek és az ő mód
jukon szólal meg.

4. KITÁGULT A LÁTÓHATÁRUNK a gyermek- és ifjúsági munka 
társadalmi összefüggéseinek meglátására is. A nevelés össztársadalmi 
ügy, melyben a gyakorlati célkitűzések összhangban érvényesülnek. Ar
ra kell törekedni, hogy a gyermek egészséges, művelt, erkölcsös, a szo
cializmus eszméjéhez hű, hazáját, népét szerető emberré váljék. Üj em
bertípust kell társadalmi átlaggá tenni: népben, nemzetben, emberiség
ben gondolkodót. Szép és nagy feladat szülők és nevelők számára: ha
zaszerető, munkáját, hivatását, társait megbecsülő, közösségi embert for
málni. Mindjárt itt komolyan hangsúlyozni kell, hogy ezen a ponton mi, 
keresztyén nevelők sem akarunk mást. A keresztyén nevelés sajátossága, 
mely azt minden más neveléstől megkülönbözteti az, hogy a gyermeket 
el akarja segíteni a Jézus Krisztusban való hitre. Ezen túl, vagy éppen 
ebből következően célunk, hogy a fiatal szeresse hazáját, vegye ko
molyan lutheri értelemben munkáját, hivatását és váljon közösségi em
berré. Ennek őszinte, következetes és egyértelmű gyakorlása a mi vé
leményünk szerint enyhíti, sőt kizárja a konfliktusokat, amelyeket az 
úgynevezett kettős nevelés okozhat.

5. A MAI NEVELÉSI PROBLÉMA nem a keresztyén és marxista 
fiatalok között jön létre, mert ott megvan a gyakorlati magatartás közös 
nevezője, hanem a nihilista, meggyőződéstelen, vagy éppen gyökeréig 
önző, mindent elvető és semmit sem tisztelő réteg az, amely szemben 
áll mind a keresztyén, mind a marxista nevelés célkitűzéseivel.

Ma viszonylag szűkebb körű az öntudatosan vallásos fiatalok csoport
ja. Ugyanakkor növekszik azoknak a fiataloknak a tábora, akik a dia
lektikus és történelmi materialista szemléletet teszik magukévá. E két 
tábor persze nem foglalja magába az egész ifjúságot. A fiataloknak egy 
jelentős hányada világnézetileg közömbös, s közöttük akadnak olyanok 
is, akik el is utasítanak mindenféle világnézeti orientációt. Az ideológia
mentesség viszont csak látszat, mert ebbe a rétegbe behatolnak a leg
különfélébb ideológiák, sőt maguk is kifejlesztenek ilyeneket, miköz
ben ezt nem veszik észre. Minden nevelő tudja, hogy ezekkel a gyer
mekekkel olykor igen nehéz bánni. Az ifjúság körében olykor megterem 
a nihil, az erkölcsi bomlottság, felelőtlenség, féktelen önzés, törtetés, a 
„magamnak élés” változatai, és mindezek nyomán az új feltételekhez 
alkalmazkodó élősdiség, a bűnözési hajlam.

A valódi istenhit ugyanarra törekszik, mint azok a nem hívők, akik 
emberséges társadalmat akarnak létrehozni. A hívőket és nem hivő-



két összeköti a megvalósítandó erkölcs és a megvalósítandó történelem 
feladata. Az okos nevelés: megmutatni a szellemi javak értékét is, az 
érzelmi élet utáni vágyat is erősíteni a gyermekekben. Ráirányítani te
kintetüket a környező világ, a természet, az irodalom, a zene értékére. 
Ugyanakkor tapasztalható, hogy a hivő ember, hitéből való szolgálatát 
sem tudja helyesen felmérni és teljesíteni, sőt még hitét sem tudja meg
tartani, ha nem tájékozódik kellőképpen a világban.

6. NEM A VILÁGTÓL VALÓ ELZÁRKÓZÁSRA NEVELÜNK. Él
jenek benne híveink a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális kér
désekben. Legyen bennük érdeklődés és felelősség az iránt, ami ebben 
az országban, az ő városukban, kerületükben, falujukban történik. Sőt: 
gondolkozzanak világtávlatban, kísérjék érdeklődéssel az emberiség nagy 
kérdéseit és azok megoldását. Ma az emberi élet nem valami gondtalan, 
idillikus folyamat. A világ tele van veszéllyel. A hitünk kezével ennek 
a Jézusnak a kezét fogjuk. Az emberi életet is halálos, pusztító vesze
delmek fenyegetik. Veszélyben van az emberiség, veszélyben munkánk,, 
életünk alapja, a béke. Mi a keresztyén, Jézusra néző, Tőle tanuló ne
velői elgondolással akarunk segíteni az emberiség súlyos gondjaiban.

Számoljunk azzal, hogy a gyermeknek van szeme és füle arra, hogy 
érzékelje a tévé nézés közben, mikor mosolyog lebiggyesztett szájjal ap
ja, mikor nevet fel, mikor komolyodik el. Arra érzékenyek, hogy egy- 
egy Salt-tárgyalás hírére, vagy az enyhülési folyamat alakulására ho
gyan reagál a szülő, mert a béke vágya és szeretete szinte velük szüle
tett és ebben keresnek rezonanciát szüleik gondolkodásában, reagálásai
ban, sokszor tetteiben is. Főleg az etikai kérdésekben tudunk segíteni tár
sadalmunknak. El kell ítélnünk az önzésnek mindenfajta megnyilvá
nulását. Ilyen például a féktelen szerzési vágy. Sokan szinte verse
nyeznek egymással az életszínvonal fitogtatásával. Holott társadalmunk 
az anyagi jólétet ugyan biztosítja, de célja a kollektív ember és nem az 
egoista ember kialakítása. Akár a család, akár a munkamorál szempont
jából azzal segítünk legjobban társadalmunknak, ha magában a gyüle
kezetben igazi közösségi embereket nevelünk. Ez a közösség éppen azt 
jelenti, hogy nyitottak vagyunk a más világnézetűekkel szemben is. 
Együtt dolgozunk a közös feladatokban. Marxisták sokszor a legnagyobb 
megbecsüléssel szólnak egyházunk hitvallásáról és mai gyakorlati életé
ről a széles nyilvánosság előtt is.

7. AZ EMBERISÉG LEGELSŐ KÉRDÉSE MA A BÉKE. Tudjuk, 
hogy a mai atomkorszakban mit jelentene egy általános háború. De már 
a helyi jellegű kisebb konfliktusok is nagy veszedelem lehetőségét rejtik 
magukban. Továbbá tudnunk kell, hogy milyen társadalmi kérdések 
vannak, hogy küzd a haladás a visszahúzó erőkkel, mennyi a rosszul 
táplált ember stb. Nagyon fontos, hogy lelkészeink a hitoktatás, konfir
mációi oktatás és ifjúsági bibliaórák alkalmait úgy használják fel, hogy 
a gyermekek és ifjak ne idegenkedjenek el társadalmunktól, hanem 
ezeken az alkalmakon is indítást kapjanak társadalmunk megbecsülé
sere és az igazi hazafiságra. Vagyis azt keressük és azon fáradozzunk, 
hogy gyermekeinket és ifjainkat hogyan tudjuk Isten igéjével és a hit
ből szükségszerűleg következő cselekedetekkel az önzetlen, másokért, a 
családért, a társadalomért élő és szolgáló életformára elvezetni.

,Á  gyermeket nem lehet megtéveszteni semmiféle hazaszeretetre buz
dítással, ide pazarolt érzelmekkel és szép szavakkal, ha nem veszi ész
re, hogy minket valóban foglalkoztat ennek a különösen gazdag múltú 
nepnek a történelme és azzal összefüggésben a jelenben megharcolt 
sorsa. Korszerű hazafiságra neveljük fiataljainkat. Ez azt jelenti, hogy 
nem soviniszta, nacionalista hazafiságra, hanem olyan hazafiságra van
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szükség, amely nagy szavak helyett a becsületes munkában nyilvánul 
meg.

Az értelmi nevelés mellett egyenrangú kiegészítő az érzelmi neve
lés is. Népünk és egyházunk történelmét és jelen életét csak akkor fogad
tathatjuk el a fiatalabb korosztállyal sajátjaként, ha a megértés mellett 
meg is tudjuk szerettetni velük.

8. A CSALÁDI LÉGKÖR MINDENKOR MEGHATÁROZÓ JELLE
GŰ. Döntő módon befolyásolja a gyermek, a fiatal fejlődését. Egész éle
tére kihat, milyen indításokat kapott a szüleitől. Nem hiába hangsúlyoz
za Luther is a szülők nagy felelősségét, nemcsak általában a nevelés 
terén, hanem a család keresztyén nevelésében is. Arra utal, hogy isten 
rájuk rótta ezt a hivatást és arra méltatta őket, hogy helytartói le
gyenek itt a földön.

A családban jó légkörre van szükség, olyanra, ahol a család a min
dennapi életét, a szülők élettevékenységét átsugározza Isten életet for
máló szeretete. Nem hiányozhat éppen ezért a keresztyén otthonból, ahol 
gyermekek nevelődnek, az ige, az imádság, az ének.

A második feltétel a gyülekezet vonzása. A keresztyén család nem 
élhet elszigeteltségben. A keresztség éppen ettől szabadít meg bennün
ket, azzal, hogy a kis család közösségét belevonja a nagy család, a 
gyülekezet közösségébe. Hiszen a keresztség éppen ezzel fűz össze, ide 
helyez bele. S ez azt jelenti, hogy a keresztség csak akkor válhat gyü
mölcsözővé életünkben és gyermekeink életében, ha egészséges kapcso
lat alakul ki a család és a gyülekezet között. Jézus nem az emberektől 
elforduló, hanem az emberek közé menő, embereken mindig segítő, hasz
nos, célt látó, tartalmat talált embereket formál azokból, akik az 0  ha
táskörébe kerülnek. Aki benne rátalált az útra, igazságra és életre, az 
boldog ember, s ki ne szeretné, hogy gyermeke boldog ember legyen? 
Jézus bekapcsolása gyermeknevelésünkbe nem jelenti az élet leszűkíté
sét, ellenkezőleg: kiteljesedését szolgálja, az egész életet jelenti, amibe 
beletartozik játék és munka, pihenés és kötelességteljesítés, segítés, meg
értés, türelem, együtt gondolkodás, újrakezdés.

9. A GYERMEKBIBLIAKÖRI MUNKA olyan, mint a kisgyermek 
nevelése a családban. Ahol egy gyermeknek szép volt a gyermekkora: 
otthona volt a lakás, a szülő biztonságot nyújtó támasz és játszótárs is, 
egy kicsit tanulótárs és idős barát is tudott lenni — ott nyugalommal 
lehet várni a serdülőkor sokszor mindent megmozgató viharait is.

Mivel tehetjük ezeket a bibliaórákat vonzóvá? Azzal, hogy biztosít
juk a gyermeknek a családias együttlétet, éneklést, versenyezhetnek kü
lönféle bibliai történetek elmondásával, kérdezhetnek. Hasznos segítsé
get jelent a tanításnál a Hitünk, életünk című hittankönyv, az Evangé
likus Életben megjelenő gyermekeknek szóló rovat, valamint különféle 
képes Bibliák, képek. A gyermekbibliaórákon besegíthetnek az ifjúsá
gi önkéntes munkások is. Nincsen semmi, ami úgy lekötné a gyerme
keket, mint a bibliai történetek, különösen, ha szemléletesen adjuk elő. 
A gyermek bibliakörökön a legegyszerűbb módokat kell megválaszta
nunk a kicsinyek érdeklődésének felkeltésére, figyelmük lekötésére: ké
pekkel, rajzokkal, rövid, érthető magyarázatokkal. Célunk azonos a fel
nőtt gyülekezet nevelésével: a ránk bízottakat Jézushoz engedni, a gyer
mek-evangélium szövegezésére gondolva, de mindenkor úgy, hogy a sze
retet parancsán keresztül kötődjék felebarátjához, a közeliekhez és a 
nagy világ valamennyi emberéhez.

10. AZ ISKOLAI HITOKTATÁS során jól esik tapasztalni, hogy ál
lami iskoláinkban foglalkozhatunk gyermekeinkkel. A hittanórákon meg-
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beszélhetjük az iskolai, társas, közösségi élettel kapcsolatos dolgokat, raj
zolhatunk a táblára, gyermekeink elővehetik füzeteiket, rajzolhatnak, 
füzetükből felolvashatják feladatukat, bemutathatják a házi feladatot. 
Színesen, érdekesen kell beszélnünk. Fegyelmezni egyetlen eszközzel le
het: a mondanivalóval. Sok ötletet, színt kell belevinnünk ebbe a mun
kánkba. Inkább keveset tanítsunk, de azt jól. A bibliai történeteket szinte 
meseszerűen, érdeklődést keltve adjuk elő. Szorgalmasan használjunk 
füzetet. Maradjon a gyermekben kedves, szép emlék, és főként szeretet 
a hittanórákkal és a lelkipásztorral kapcsolatban.

11. LITURGIKUS GYERMEKISTENTISZTELETET IS tartanak még 
néhány helyen az országban. Itt azt kell tudatosítanunk, hogy ez nem 
kicsinyített mása az istentiszteletnek, hanem sajátos jellegű alkalom. 
Benne a liturgikai elemek mellett a tanítói-nevelői elemek is közreját
szanak. Célunk nem a szimpla ismeretközlés, hanem rávezetés a fel
nőtt gyülekezeti istentiszteletre.

12. A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS jelenlegi gyakorlatában alap
anyag a Káté. Egyházi vezetőségünk és államunk jóvoltából megvan a 
lehetőség arra, hogy két esztendőn keresztül oktathatjuk konfirmandus 
kort elért gyermekeinket. Az első előkészítő periódusban ajánlatos el
sajátíttatni az alapvető egyházi tanítást, hiszen sokszor tapasztaljuk, 
hogy még a Miatyánkot sem tudják. A tizenkettő-tizennégy éves gyer
mekekkel már igazán jól lehet beszélgetni felszabadultan, vidáman és 
komolyan.

13. AZ IFJÚSÁGI MUNKÁT úgy kell irányítanunk, hogy a min
dennapi gondjaik mellett az ifjak meglássák az egész világ problémáit 
és úgy álljanak ki ezek mellett, mint akik felkarolják a gondokat, a 
problémákat, együtt tudnak munkálkodni más világnézetű ifjakkal és 
emberekkel.

Az ifjak nem vállalják az önmagáért, önmaga mentéséért szorgos
kodó egyházat, hanem olyan egyházban akarnak élni és szolgálni, amely 
felkarolja a ma élő emberiség valamennyi problémáját és igyekszik a ma
ga eszközeivel is mindent megtenni azért, hogy békés és boldog legyen 
az emberiség élete. Ilyen gondolkodásra, mentalitásra és hazafiságra 
kell nevelnünk a jövő gyülekezetét, az ifjúságot.

Az ifjúsági óráknak fórumokká kell válniuk, ahol a hit és élet kap
csolatba kerülnek egymással. Hit és munka, hit és hazafiság, hit és kö
zösségi életforma, hit és a szexuális élet kérdései. Csak merni kell a 
sokszor rázós kérdésekhez is nyúlni. De fórummá kell lennie az al
kalmaknak olyan értelemben is, hogy azokon ne a lelkész monológja 
hangozzék, hanem dialógus, építő vita, megbeszélés, ahol a fiatalok ak
tívan vesznek részt mindenben.

ÖSSZEFOGLALÁS. Evangélikus egyházunk a gyermek- és ifjúsági 
munkában is az evangéliumot és annak központját, Jézus Krisztust hir
deti. De a Krisztus-hitnek mindig megvannak a gyümölcsei, következ
ményei is. Ebben a gyakorlati vonatkozásban nevelői szolgálatunk pár
huzamosan halad a szocialista nevelés célkitűzéseivel. Ennek rövid lé
nyege: a közösségi ember kialakítása, aki hűséggel vesz részt egyháza, 
hazája és az emberiség minden jó szándékú, építő és haladó célkitűzésé- 
ben. így helyezkedik el egyházi gyermek- és ifjúsági munkánk abban 
a nagy egészben, amit egyházunk részvétele jelent a szocialista népi
nemzeti egység szolgálatában.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmány

Lelkipásztori szolgálatunk

Felkészítés a halálra
A cím talán ellenkezést vált ki egyesekből. „Nekünk az életre kell 

felkészíteni, nem a halálra!” — gondolják talán sokan, miközben a cí
met olvassák. Valóban mindég, minden körülmények között annak az 
Ürnak a szolgálatában végezzük munkánkat, aki kijelentette: „ . . .é n  
azért jöttem, hogy életük legyen.” (Jn 10,10). Ez azonban nincsen ellen
tétben azzal, hogy életünk tényeit komolyan ne vegyük. A realitások 
számbavételével és nem azok figyelmen kívül hagyásával járjuk keresz
tyén emberhez méltóan életünk útját. Az az érzésem, hogy sokszor nem 
eléggé tudatos, még a keresztyén emberben sem az, hogy meg kell hal
nunk. A temetéseken gyakran a „jó keresztyének” is úgy vesznek részt, 
mintha az csak az elhunyttal és véletlenül történhetett volna meg, hogy 
néki be kellett fejeznie vándorpályáját. Ismerjük ugyan — minden élő
lények között megkülönbözteti az embert ez az ismeret —, hogy e föl
dön bizonyos a vég, csak az órája bizonytalan, de mint személyes sor
sunkat ezt gyakran nem vesszük számításba. Luther egy 1915-es prédi
kációjában végig a halálra készülésről prédikált. Ebben többek között 
azt mondotta, hogy szembe kell néznünk halálunkkal, 'de ne nézzük a 
halált önmagában; a halált Jézus Krisztussal együtt kell látnunk, aki 
meghalt és feltámadott értünk. Nem az tehát a megoldás, hogy a halál
ra ne gondoljunk, hanem az, hogy keresztyén módon gondoljunk rá. 
Dolgozatom céljának azt tartom, hogy a halál közelébe került betegek 
lelkipásztori, Krisztus híveihez méltó felkészítéséről írjak, de nem hall
gathatom el, hogy a halálra való felkészítés minden más lelkészi szol
gálatunknak is célja. Erre sokunkat rádöbbentheti az a tapasztalat is, 
amely egyes gyülekezeti tagunk hirtelen halálához kapcsolódik. Sok
szor egy-egy hívünk váratlan halála után jut eszünkbe, hogy az illető 
nemrégen még a templomban volt: hallotta a prédikációt, vagy eskü
vőn jelent meg, vagy keresztszülőként állt az oltár előtt, karján a gye
rekkel, akit keresztvíz alá tartott. Önkéntelenül vetődik fel ilyenkor a 
kérdés: vajon jó felkészítés volt-e a nagy útra az, amit hallott azon a 
számára utolsó istentiszteleten? Régóta ismerem azt a papi mondást, 
hogy mindég úgy készülj és úgy prédikálj, mintha ez lenne az utolsó 
alkalom, amikor prédikálhatsz. Ezt feltétlenül ki kell egészítenünk az
zal a mondattal: gondolj arra, amikor prédikálsz, hogy egyesek az ige
hallgatók közül ezt a prédikációt hallják utoljára haláluk előtt!

A felkészítésre rászorultak megtalálása
Még kis gyülekezetben munkálkodó lelkésszel is megtörténik, hogy 

egy-egy híve hetekig tartó haldoklásáról csak akkor szerez tudomást, 
amikor a lelkészi hivatalban bejelentik halálát. Ilyenkor szomorúan gon
dolunk arra, milyen kár, hogy halála előtt nem beszélhettünk vele. Az 
ilyen elkésett sajnálkozástól nemcsak magunkat, hanem a gyülekezetei
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is meg kell kímélnünk. A súlyos betegek megtalálását nem bízhatjuk a vé
letlenre. Diakóniai teológiánkból következik, hogy a gyülekezetét nevel
jük a szolgálatra. A lelkipásztorkodás nem kizárólag a lelkész feladata, 
hanem az egész gyülekezeté. A gyülekezeti tagok pásztori feladatuknak 
úgy felelnek meg, ha ők maguk is vállalják a vigasztalás szolgálatát és 
segítik a lelkészt abban, hogy a vigasztalásra rászorultakat felkeresse. 
Példákat tudok arról, hogy egyes gyülekezetekben, az egészségügy dol
gozói, ápolók, orvosok is szívesen segítik a lelkészt a súlyos betegek meg
találásában. A legtermészetesebb ha a hozzátartozók kérik a lelkészt a 
súlyosan beteg családtag felkeresésére.

Semmiképpen nem helyes az, ha a lelkész csak a nagy betegeket lá
togatja. így akaratlanul is egyre inkább a vészmadár szerepét tölti be 
és ha valahol megjelenik, összesúgnak az emberek: Nem sokáig húzza 
szegény, mert láttam, hogy már a pap is meglátogatta!

Miben áll a halálra való felkészülés
A halálról szóló irodalom áttekinthetetlenül nagy. Mindabból amit 

a halálról tudni lehet, témánk szempontjából csak a következő a lénye
ges:

A halállal nem ér véget az ember élete. A halálon túl, Isten ítélete 
szerint, vagy Isten közelében, vagy Istentől és a nála elkészített tökéle
tes élettől örökre elszakítva, folytatódik az ember élete. Isten ítéletére 
Krisztus bármikor bekövetkezhető visszajövetelekor kerül sor. Még ta
lán évezredek választanak el bennünket ettől, de az egyes ember felké
szülése erre az ítéletre, a halál pillanatában, lezárul. Amíg tart a földi 
élet, mindég van lehetősége arra, hogy akár az utolsó pillanatban is meg
találja azt a Krisztust, akiben örök élete van. A Krisztussal keresztre fe
szített lator pl. élete legvégén, imádságában, hittel fordult ahhoz a Meg
feszítetthez, akiben akkor az ott állók közül talán senki sem hitt iga
zán és — mint tudjuk, magától Jézustól nyerte el az üdvösség ígéretét. 
Sajnos példák igazolják, hogy arra is van lehetőség, amit a 414-es ének 
így fejez ki: „Még a célig minden el is veszhet.”

Teológiai nyelven szólva: a megigazult, a Krisztusban bocsánatot 
nyert ember, a felkészült ember. A megigazulás teljesen Isten munkája: 
Ö törli el vétkeinket Krisztusért, Ö vesz kézbe minket a megmentesünk- 
re küldött Jézus által és Ö tesz alkalmassá minket arra, hogy Isten or
szágában — hol igazság lakozik — örökké élhessünk. Emberi oldalról a 
naegigazulás megbékélés az Istennel. Nem futunk előle, mint fut az adós 
hitelezője elől, hanem megadjuk magunkat néki, elfogadjuk bocsánatát, 
kezére adjuk életünket, Krisztusra hagyatkozunk. A felkészítő szolgá
latnak a belső célja az. hogy a haldoklót segítsük abban, hogy az Is
tennel való békességben vagy megmaradjon, vagy erre eljusson.

piakóniai teológiánk tette azt még világosabbá, hogy ez nem egy
szerűen csak egy belső, lelki folyamat, hanem sokkal inkább az egész 
embert meghatározó életvitel, amely embertársainkhoz fűződő kapcsola
taink normatizálásával jár együtt és megbocsátásban, irgalmas gondos
kodásban mutatkozik meg. A halál előtt álló ember lehetőségei sokszor 
nagyon csökkentek, de még így is érvényesül az, hogy ha valaki megbé- 
kült az Istennel, az embertársaival is békességre jut. Az is tény, hogy 
nemcsak az Istennel való viszony van hatással emberi kapcsolatainkra, 
hanem embertársainkhoz fűződő viszonyunk is kihat az Istennel való 
kapcsolatunkra. Istenhez és emberekhez fűződő viszonyunk tehát dia
lektikus kapcsolatban van egymással. Fontos feladata tehát a lelkipász
tornak a beteg megbékéltetése embertársaival is.



Külön hangsúlyozni szeretném, hogy az előbbiekben a lelkipásztori 
beszélgetés belső teológiai tartalmát vázoltam. Nincsen arról szó, hogy 
ez a beteggel való beszélgetés során a fentebb használt szavakkal fogal
mazódhat csak meg. Az a jó, ha beszélgetésünkben a kifejezetten teoló
giai szavak: a „bűnbocsánat”, „váltság” , „megbékélés az Istennel” elő 
sem fordulnak, de az amit e szavak jeleznek, mégis benne van a beszél
getésben. Sokunk előtt ismeretes, hogy E. Thurneysen milyen fontosnak 
tartotta azt, hogy a lelkipásztori beszélgetés törés árán is rádöbbentse 
az embert bűnösségére, hogy így nyíljon alkalom a bűnbocsánat hirde
tésére. Üdvözítőnk Újszövetségben olvasható lelkipásztori beszélgetései 
nem igazolják a Thurneysen-féle receptet. A Nikodémussal, a samáriai 
asszonnyal, a bethesdai beteggel, a vakon születettel folytatott beszél
getésekből inkább az tűnik ki, hogy Jézus mindenkivel a maga nyelvén 
beszélt, tudtul adta nekik, hogy kívül-belül ismeri őket, de azt is, hogy 
Ö — az Isten küldötte — ennek ellenére szól hozzájuk és befogadja 
őket és így sokszor a „megbocsátok” szót ki sem mondva hirdette a bo
csánatot.

A lelkész felkészülése a pásztori szolgálatra
Fentebb hivatkoztunk Jézus lelkipásztori beszélgetéseire és említet

tük, hogy Ö mennyire a maguk nyelvén és konkrét helyzetük ismereté
ben szólt a pásztoroltakhoz. A lelkipásztoroknak is jól kell ismerniük a rá- 
bízottakat. Különösen fontos annak ismerete, akit a lelkész fel akar ké
szíteni élete utolsó órájára. A lelkésznek is hitre, szeretetre, reménység
re van szüksége és készen kell lennie mindenre, amire a hit, remény, 
szeretet kötelez. Mindez azt jelenti: imádkozzon a betegért mielőtt el
indul, könyörögjön áldott szolgálatért. Tegyen meg már előre mindent 
azért, hogy betegét minél jobban megértse és betegét és mindent Isten 
nagy üdvözítő céljaival összefüggésben bizakodva tudja látni. Ne vesse 
meg azokat az eszközöket, amelyeket a tudomány nyújt a betegek jobb 
megismerése érdekében. így nem lehet mellőzni a pszichológia ál’tal kí
nált ismereteket (bár kerülni kell azt a modern túlértékelést, amely szin
te megváltó erőt tulajdonít a pszichológiának). Az orvostudomány által 
kínált ismeretekből is fogadjunk el legalább annyit, amennyi a külön
féle betegségek lezajlásáról tájékoztat, hogy ennek segítségével a lelkész 
fogalmat alkothasson betege fájdalmairól. Jó előre tájékozódni a beteg 
embertársaihoz és a gyülekezethez fűződő viszonyáról. A tájékozódás nem 
arra szolgál, hogy merev előítéleteket alkossunk. Sokszor a lelkész min
dent másképpen talál, mint ahogyan várta. Lehetnek kellemetlen és kel
lemes csalódásai. És ez megint nem mindég azt jelenti, hogy előzetes 
információi hamisak voltak, hanem sokszor azt, hogy a körülmények 
megváltoztak és éppen a változás természete is meghatározza a lelki- 
pásztor magatartását, szolgálatát. Ha pl. a lelkész arról értesült, hogy a 
hozzátartozók önfeláldozó szeretettel ápolják a beteget, de a látogatás
kor a beteget elhagyatottságra valló körülmények között találja, ez je
lentheti sokszor azt, hogy a hozzátartozók a beteggel összekülönböztek és 
a betegnek az ebből adódó lelki terheket is hordoznia kell a betegség 
kínjai mellett. Felejthetetlen marad számomra egy haldoklónál észlelt 
tapasztalatom, amelyet évekkel ezelőtt szereztem. Gyomorrákban szen
vedett az illető. Betegsége előtt egyházunktól elfordult életet élt. Ami
kor egyik egyházi emberünknek mondottam, hogy szeretném megláto
gatni, lebeszélt szándékomról: „Ajtót mutat önnek, ha elmegy hozzá” — 
mondotta. Amikor a kis házba benyitottam, a beteg egyházias gondolko
dású húga fogadott. Ijedten nézett rám. Láthatóan neki is az volt a vé-



leménye a várható fogadtatásról, mint a fent említett egyházi embernek. 
Mégis azt mondotta, hogy bemegy a szobába bátyjához és megkérdezi, 
el tudja-e fogadni látogatásomat. Örömmel tért vissza jelezve, hogy bent 
várnak rám. A beszélgetés azzal fejeződött be, hogy megbeszéltük a be
teg úrvacsorázásának időpontját, amire néhány nap múlva sor is került. 
Az úrvacsorázás után a beteg húga kikísért és a következőket mondotta: 
„A múltkor bizonyára észre vette mennyire meg voltam lepve, hogy lel
kész jön bátyámhoz. Bátyám teljesen elfordult az egyháztól. Félve men
tem be hozzá. Ügy láttam alszik, de amint megérintettem vállát, azon
nal felébredt. Utóbb mondotta el nekem, hogy miről álmodott. Álmában 
már túl volt a földi életen és egy nagy bezárt kapu előtt állt meg. Ő 
ezen zörgetett. A kapu fölött egy ablakon kihajolt valaki, aki így szólt 
hozzá: „Mit keresel te itt?” „Be szeretnék jutni” — felelte. „Életed nem 
arról tanúskodott, hogy hozzánk tartozol” — felelte ismét az ablakból 
szóló. Mire Ö: „De én mégis be szeretnék jutni!” Ekkor ezt a választ 
kapta: „Egy szolgámat küldöm hozzád, majd meglátom hogyán fogadod, 
attól függ bebocsáttatásod.” Mikor az álomban idáig jutott, akkor érin
tettem meg a vállát: „A lelkész van itt, akarsz-e vele beszélni?” „Jöj
jön!” — felete a beteg.

E tapasztalatom nyomán néhány bibliai igét más megvilágításban 
láttam, mint korábban. Eszembe jutott, hogy a Cselekedetek könyvé
ben le van írva, miképpen készítette elő Isten Anániásnál a megtérő 
Saullal a találkozást és Saulnál, hogy Anániás szolgálatait elfogadja és 
miképpen készítette elő Kornéliusz és Péter találkozását. Arra is gon
doltam, mennyire beteljesedik Jézus ígérete: „Tiveletek leszek...” és ez 
abban teljesedik be, hogy Jézus ilyen szolgálatunkban elkészíti az utat 
előttünk. Mégjobban indokoltnak láttam a szolgálat előtti könyörgést.

Beszélgetés a beteggel
a) A halála előtt álló ember

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a halála előtt álló ember tuda
tában van annak, hogy közeledik földi életének a vége. Pszichológusok 
hajlanak arra a feltevésre, hogy ezt a beteg a körülötte élők magatar
tásából olvassa ki. Kétségtelen, hogy a hozzátartozók magatartását be
folyásolja az orvosnak szomorú közlése. A változást a beteg is látja. 
Mégis le merem írni, más jelzések is érhetik ilyenkor az embert. És itt 
nemcsak a nyilvánvaló testi körülményekre (gyengeség, étvágytalanság) 
gondolok. Elgondolkodtatóan sok olyan esetről tudok, mely szerint a vá
ratlan szerencsétlenségben elhunytak is, akik jó egészségnek örvendtek, 
tudtak és nyilatkoztak közeledő halálukról...

A pszichológusok pontokba foglalták, hogy a beteg milyen lelki ma- 
gatartással válaszol a vég megsejtésére. Ezek a következők: 1. Elutasítás. 
(Hátha tévedés a halál közelségének a feltételezése.) 2. Lázadás. (Miért 
éppen én? Mivel érdemeltem?) 3. Alkudozás. (Mindent odaadnék a gyó
gyulásért! Gyakran nagy fogadkozások születnek arra az esetre, ha élet
ben maradna a beteg.) 4. Depresszió. (Semmi sem érdekel. Esetleg ön
gyilkossági szándék jelentkezése.) 5. Beletörődés. (Minden mindegy.)

b) A beszélgetés
A lelkész a beszélgetést a beteggel legtermészetesebben az állapotára 

vonatkozó kérdésekkel kezdheti. Ha a beteg tud szólni, ne szakítsa meg 
eszedét, ne bagatellizálja azoknak a bajoknak a súlyosságát, amelyek- 
01 a beteg említést tesz. Érdeklődjön, tud-e imádkozni. (Olykor azt a
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választ kapja, hogy képtelen gondolatait összeszedni és ezért nem tud 
imádkozni.) .Ajánlja fel segítségét a beteggel való imádkozásra. Ha a be
teg arról panaszkodik, hogy hitében éppen betegségének gyötrelmei ren
dítették meg, ne bocsátkozzék a lelkész Isten magatartását igazoló fejte
getésekbe. Egyszerűen mutasson rá arra, hogy Isten most is keresi őt 
a beszélgetésen keresztül is. Krisztus Urunk megmondotta, hogy nyo
morúságunk is lesz, de azt is, hogy Ö győzött. Krisztus is szenvedett, 
de feltámadott és akik benne hisznek vele együtt feltámadnak. Ha a be
teg nem beszél, de jól ért mindent, mondjuk meg neki, tudjuk milyen 
megpróbáltatások között van, de nálunk is jobban ismeri életét Jézus. 
Ahol szükséges, szeretettel szóljunk arról, hogy Krisztus minden ember
hez jött és minden emberhez küldi tanítványait és a „minden ember” 
megjelölésben olyanok is benne vannak, akikre a kegyesek álmukban 
sem gondoltak volna.

c) Megmondjuk-e?
A beszélgetés lehető legkényesebb pontjához akkor érkeztünk, ami

kor a beteg a lelkésznek neki szegezi a kérdést: „Nem gyógyíthatatlan-e 
a betegségem? ”

Sokan hajlanak arra a véleményre, hogy amennyiben a lelkész jól 
van tájékozódva a beteg gyógyíthatatlan betegségéről és lelkileg elég 
erősnek ismeri betegét, meg kell mondani a valóságot. Angliában — ér
tesülésem szerint — törvény kötelezi az orvosokat arra, hogy a beteget 
őszintén tájékoztassák betegségéről. A törvény vitájában ezt a döntést az 
az érv érlelte meg, hogy így kevesebb lesz a hagyatékok körüli bizony
talanság, mert ha a betegek értesülnek közeli halálukról, nem mulaszt
ják el a végrendelkezést. Hozzáfűzöm ehhez: valóban nem csupán anya
gi kérdés az, hogy hagyunk-e magunk után félreérthetetlen, akaratunk
kal egyező, szeretteinkről jól gondoskodó végrendeletet.

Mégis azt tartom, hogy elbizakodottság feltételezni, hogy csalhatat
lan tudomásunk lehet a másik ember halálának közelségéről. Orvosok
tól is hallottam olyanokról és személyesen is ismertem olyanokat, akik
nek közeli halála, megdönthetetlen orvosi indokok alapján, bizonyosnak 
látszott, de a halál mégis elmaradt, sokszor — mint Ezékiás király ese
tében — évekkel későbbre halasztódott. Az orvostól ilyenkor a hozzá 
intézett kérdésekre ilyen válasz hallható: „Megállt a rák.” „Visszafejlő
dött a daganat.” „Nincsen rá magyarázat.”

Egy rákos betegnek, ki megkérdezett: „Nincs-e gyógyíthatatlan be
tegségem?” kb. a következő választ adtam: „Nem ez a döntő. A tapasz
talat azt mutatja, hogy sokan meghaltak gyógyítható betegségben és so
kan meggyógyultak gyógyíthatatlan betegségből. Halálunk nem ettől, ha
nem Isten akaratától függ. Isten kezében vagyunk, de éppen ezért jó ke
zekben vagyunk.”

A pszichológusok arról beszélnek, hogy a gyógyíthatatlan beteg 
egyébként tudva, hogy gyógyíthatatlan, csak azért kérdez, mert hátha 
mégis a szomorú ismeret cáfolatát hallhatná. Erre vágyódik és csalódás 
számára, ha nem ezt kapja.

A beteget segítsük abban, hogy ne csak beletörődjön helyzetébe, ha
nem — mint ahogyan Péter apostol mondja — „megalázkodjon” Isten 
keze alatt. Ez az imádságra érett lelki magatartás. Mondjuk meg: mi 
csak kérhetjük Istent, de nem diktálhatunk Istennek. Isten mindég meg
hallgatja imáinkat, de nem mindég úgy teljesíti, ahogyan mi várjuk. O 
mindenképpen segít rajtunk: vagy úgy, hogy megerősít, vagy úgy, hogy 
leveszi rólunk a túlságosan nagyra nőtt terheket.
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d) Ének és ima a betegágynál
Különösen az egyházban élő emberek pásztorolásánál jelentenek 

nagy segítségeit énekeink. Sokszor elegendő az ének szövegét felolvasni,, 
de énekelhetjük is. Az éneklésbe bevonhatók a betegágynál szolgáló 
családtagok is. Nemcsák a betegek Számára írt énekek tehetnek jó szol
gálatot, hanem bármely énekünk. Betegek, haldoklók gyakran kérték a 
bűnbánati énekek valamelyikének éneklését és nagyon gyakran Gerhadt 
Pál énekeit.

Az imádságot ne erőltessük a betegre, de ha lehetséges egy-egy vi
gasztaló igéhez kapcsolódva imádkozzunk. Az imádságban emlékezzünk 
meg a hozzátartozókról, különösen azokról, akik a betegágy körül szol
gálnak és kérjük Isten megsegítő erejét számukra. Imádkozzunk a többi 
betegért, akik a mienkénél súlyosabb betegség terheit hordozzák és min
den nyomorúságban lévőkért. Kérjük, hogy Isten vétkeinket megbocsát
va tartson meg minket minden gonosztól megőrző kegyelmében. Hívjuk 
fel a beteg és a hozzátartozók figyelmét az énekeskönyv végén találha
tó tanításokra és imádságokra, amelyekből a hozzátartozók is olvashat
nak imát, buzdítást a beteg számára.

A beteg sokszor maga igényli az úrvacsorát, vagy a házi istentisz
telet tartását. Egyes gyülekezetekben ilyenkor a rokonok, ismerősök is 
összegyülekeznek a betegágy körül. Vigyázzunk arra, hogy az istentisz
telet hosszúsága jól alkalmazkodjék a beteg ápolásához. Betegágynál tar
tott úrvacsorái istentisztelet igehirdetésénél gyakran szóltam Mt 11,28, 
2Kor 5,17, Fii 4,13 igéjéről vagy a bűnbánati zsoltárok valamelyikéről.

A betegágy melletti szolgálat is az egész egyház szolgálata
A lelkésznek egyetlen szolgálata sem magánvállalkozás. így a be

tegágyak körüli szolgálat sem egyéni jótékonykodás. Személyén keresztül 
nemcsak a gyülekezet, hanem egész egyházunk áll a szenvedő testvér 
mellett. Ez nemcsak beszédének tartalmát határozza meg, hanem egész 
magatartását. Emlékeztesse az utolsó útra készülő testvért arra, hogy 
szolgálatán keresztül az egész egyház nyújtja feléje kezét. Ha teheti ad
ja kezébe az egyház lapját, sajtóosztályunk vigasztaló írásait, hívja fel a 
lelkész a beteg figyelmét a legközelebbi rádiós istentiszteletre.

Befejezésül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a hívek jó  fel
készítése számunkra is üdvösségkérdés. Pál apostol többször említi, hogy 
azok az emberek, akiket ő segített a hit útjára, az ő „dicsekedései” . Mai 
nyelvre ezt így fordíthatjuk le: az ítélet napján Pál apostol mellett azok
nak a serege szól, akik szolgálatán keresztül Krisztust megismerték és 
Benne megmaradtak. Vajon van-e, lesz-e nekünk ilyen „dicsekedésünk” ?' 
Akadnak-e számunkra ilyenek a betegágynál felkeresettek közül?

Nagybocskai Vilmos
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Halottaink

1906. szeptember 22-én született Békéscsabán, szabóiparos család ha
todik gyermekeként, Elemi iskoláit és gimnáziumi tanulmányait a bé
késcsabai evangélikus egyház által fenntartott intézményben végezte. 
Érettségit 1924-ben tett. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte 
1924-től 1928-ig. Dr. Raffay Sándor püspök még ez évben lelkésszé 
szentelte.

1928 decemberében nyert segédlelkészi kihelyezést Soltvadkertre és 
itt szolgált 1929. március 1-ig. Innen Kecskemétre került és mint hit
oktató lelkész működött 1931. június 15-ig. Innen egyhangú meghívással 
a gyóni gyüleketbe kerül paróchus lelkésznek 1931. június 25-én történt 
beiktatásával. Ugyanitt kötött házasságot a következő évben Czigán 
Sárával. Házasságukat Isten négy fiúgyermekkel áldotta meg. Közülük 
egyet két éves korban Gyónón temettek el.

1941-ben jogi- és államtudományi doktorátust szerzett a kolozsvári 
egyetemen.

1942. november 3-án választás útján a nagy lélekszámú kiskőrösi 
gyülekezetbe kerül és egészségi állapotának megromlásáig itt szolgálja 
Urát hűséggel 1973. június 17-ig. Váratlanul bekövetkezett betegsége 
miatt nyugalomba vonult.

1948-tól 1950-ig az akkor még Pesti Alsó Egyházmegye espereseként 
is működött. Jogi végzettségénél fogva zsinati tagként is szolgálhatta egy
házunkat.

Utolsó igehirdetését 1973. június 17-én végezte kiskőrösi templo
munkban, az egyház által kijelölt textus alapján: „A titkok az Űréi, a 
mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink és a mi fiainké 
mindörökké. . . ” (5. Móz. 29/29). Bármennyire is tudatában volt annak, 
hogy élete utolsó prédikációját mondja, mégis a hivatalosan elrendelt 
ige alapján szólt szeretett gyülekezetéhez. Ez volt jellemző egész lel
kész! működésére: pontosan megtartani a rendelkezést minden vonatko
zásban, minden szolgálatban. Perikópa rendünk biztosítja egyházunk 
népe számára az üdv-rendet és összetartó erőt jelent az a bizonyosság, 
hogy az ország minden evangélikus templomában ugyanaz az ige hang
zik — vallotta és gyakorolta.

Akik ismertük Murányi György hatalmas, kimagasló alakját és lát
tuk őt az oltár előtt térdelni a szlovák nyelvű liturgiát végezve — job
ban megértjük miért is tudott „kicsi” lenni a konfirmandus gyermekek 
előtt, a betegágyak mellett, együttérző az elesettek, gyászolók vigaszta
lásában. Pedig ha kellett, tudott kősziklaként erősen megállni, a II. 'Vi-
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lágháború végén, amikor Kiskőrösön az evakuálás láza nyugtalanított, so
kan a menekülésre gondoltaik, ő volt az, aki úton-útfélen, családlátoga
tásokat végezve, kért mindenkit arra, hogy maradjon otthonában. Mint 
pásztor a gyülekezetnek helyben maradt a legnehezebb napokban is.

Gyülekezetei építő munkásságára legyen elég ennyit említeni: 1948-ban 
épül fel az emeletes imaház, 1970-ben az erdőteleki imaház.

Szolgálatára mindig jellemző volt a pontos megjelenés és a rendezett 
külső is jelezte az alapos, lelkiismeretes felkészülést. Minden igehirdeté
sére leírt prédikációval készült fel. A sok tanyai szolgálatot gyalog, ke
rékpáron, majd motorkerékpáron végezte, hűségesen, örömmel, fáradha
tatlanul. Papi lelkületére jellemző Váci Mihály egyik versének sora: 
„ . . .  használni akartam, nem tündökölni. . .  !”

1978. július 28-án szívinfarktus következtében halt meg legkisebb 
fiánál Siegburgban (NSZK). Temetése nagy részvét mellett volt 1978. 
augusztus, 5-én a kiskőrösi templomban.

Ponicsán Imre

Gáll Sándor 

1915— 1979

1979. Újév ünnepén még prédikált. Alig két hét múlva elhangzott 
hozzá a hazahívó szó: Szolgám, elég!.

Koporsója felett a miskolci evangélikus temetőben 1. Kor 12,9 igé
je szólalt meg: Elég néked az én kegyelmem.

Elég! — Ez az isteni végzés döbbenetes szava. Itt nem lehet fellebez- 
ni. Lehetetlen át nem élnünk, hogy nem mi határozzuk meg az életün
ket, hanem a tőlünk sokkal hatalmasabb Isten. Amint megkérdezésünk 
nélkül születtünk erre a világra, úgy akaratunktól függetlenül érkezik 
el az utolsó óra életünkben. Ha születésünk titkaiból megsejtünk is 
valamit, életünk, sorsunk egészen Isten kezében van.

Elég — A szívünk tiltakozik ellene! A család tartó pillérét, a szere
tet összetartó erőit kisugárzó édesapát, a hitves a társat, a gyülekezet a 
pásztort veszítette el. Egyházunk szolgálattevői sorából ismét kidőlt egy 
meleg szívű, szelíd lelkű szolga. Elég!— Az értelmünk is tiltakozik ellene! 
Lehetetlen, hogy nincs többé köztünk. Karácsony előtt még együtt ké
szültünk az ünnepi alkalmak igehirdetéseire. Nyomát sem észleltük alat
tomos betegségének. Az újévet is szolgálattal kezdhette még.

Elég! — Mégis a gyönyörűséges terhet jelentő szolgálatból, 36 évig 
nehezedett vállára. Nehéz terepre állította Űra s rendelte az egyházveze- 
toseg. Mindig szórvány pap volt.

Elég — Az úttalan utakból, a rettegésből: lesz-e valaki az istentisz- 
eieten. Elég a csalódásokból, az élet keserű óráiból.

Elég! — Az Isten mondja ki, nem a sors kifürkészhetetlen akarata, 
vagy a sejtelmes végzet kikutathatatlan szándéka. Ö küld ide minket 

a földre, az Ő akaratából születtünk. Képességekkel és megbízatással
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Ő ajándékoz meg. S végül Ö hív haza szent végzése és megmásíthatat
lan döntése szerint.

Elég néked az; én kegyelmem! — Ez a kegyelem hordozta Gáli Sán
dor lelkész-testvérünk életét és szolgálatát is. Nem nagy szónokok ha
talmas eszmefuttatásaival, hanem a gyermeki bizalom egyszerűségével 
hirdette az igét. Hitének derűje és belső örvendezése csendült ki az egy
házi zene és a muzsika szeretetében. Csendes egyénisége befelé forduló 
személyiséget takart. Sokakat megszégyenítő reménységgel vallotta, hogy 
Isten az ö  egyházát az átalakulásnak és változásnak a jelenlegi korsza
kában is megtartja. Ez a kegyelem bocsátja meg vétkeinket és takarja 
be mindnyájunk mulasztását is. Elég néked az én kegyelmem! — Elég 
az örök életre. Kegyelmet nyerni: felmentő ítéletet kapni. Aki hisz Jézus 
Krisztusban, annak örök élete van. Isten valóra váltja kegyelmes ígére
tét: elhozza új eget és új földet jelentő országát. Addig legyen szívünk 
imádsága:

Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín 
De tudom, tied az én harcom 
S győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült orcádfényű arcom.

(Tóth Árpád: Isten oltókése)

Gáll Sándor Budapesten született 1915. július 5-én. Több helyen vég
zett elemi iskolai tanulmányok után a fővárosi Bolyai Főreál Gimná
ziumban szerzett érettségi bizonyítványt. 1939-ben iratkozik be a soproni 
hittudományi karra. Turóczi Zoltán püspök szentelte lelkésszé 1943-ban 
Nyíregyházán. Erre az ünnepi alkalomra Gáll Sándor testvérünk mindig 
örömmel és boldogan gondolt vissza. Segédlelkész volt Ózdon, a Szabolcs 
megyei Olcsván, Debrecenben, Ormosbányán 1943-tól 1955. március 31-ig- 
Tállyán és vidékén, később a Tállya-Abaújszántó-i társasegyházközség
ben 1955. április 1-től szolgált hittel és szeretettel ez év január 12-én 
váratlanul bekövetkezett haláláig, közel 24 esztendőn keresztül.

Pásztora volt a tállyai, monoki, szerencsi, abaújszántói, boldogkőúj
falui, hernádcécei evangélikusoknak, ahol istentiszteleteket is tartott.

Házasságot kötött Bársonyos Mártával 1948-ban. Isten három gyer
mekkel áldotta meg családi életüket. Egy kislány unokájának is szívből 
örülhetett.

Koporsója felett Szebik Imre esperes hirdette a vigasztalás igéjét, a 
lelkésztársak nevében Pintér Károly főjegyző búcsúzott tőle meleg han
gon. Tíz lelkésztársa kísérte utolsó útján. Legyen áldott emléke!

Szebik Imre
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Könyvszemle

Teológiai könyvérdekességek
„Az ókori kelet világának kép-szimbolikája és az Ószövetség” cím

mel jelent meg Othmar Keel 390 oldalas könyve a zürichi Benziger Ver- 
lag és a Neukirchener Verlag kiadásában. Főként a Zsoltárok megérté
séhez akar segítséget nyújtani azzal, ahogyan óriási anyagra támaszkod
va bemutatja a régi kelet képi s jelképi világát. Viszonylag nagy for
mátuma kiadós teret biztosít képeknek, rajzoknak, melyek igen nagy bő
ségben mutatják be a megfelelő ikonográfiái anyagot.

Az euramerikai kultúrkör modern emberéről fokozódó súllyal álla
pítják, meg, hogy egyoldalú, száraz intellektualizációja miatt jószerivel 
megszakadt a kapcsolata a saját lelkének kép-birodalmával s így a 
szimbólumok életerőt képviselő világa egyre kevésbé hozzáférhető szá
mára. Az „eldugult lélekvezeték” helyreállításához is nyújt segítséget ez 
az impozáns tárgyismerettel megírt mű. Miközben feltárul előttünk a 
Bibliában is föllelhető képek ősi világa, jelentés-tartalma, sőt sugárzó 
ereje, egyben arra is rádöbbenhetünk, hogy ezzel a saját lelkünk mély 
régióinak egy igen értékes részét fedezzük fel újra, mondhatnám integ
ráljuk. Így lesz nyereségünk nem csupán értelmi-ismereti, de egziszten
ciális.

Gondosan összeállított, bő regiszterek segítenek tájékozódni a könyv
ben, az összes számbajöhető bibliai locusokat illetően is.

Textus-feldolgozásokat közöl 12 kötetben a Calwer Verlag sorozata. 
Esetenként egzegézis, meditáció és (többnyire) prédikáció a feldolgozási 
2—3 lépcső. Ószövetségi igéknél részletes nyelvtani szómagyarázatot is 
kapunk; a Dániel-textusokat pl. derekas terjedelmű kortörténeti és beve
zetéstudományi tájékoztatás előzi meg (6,213—245) ezen .felül, azaz erő
sen figyelembe veszik, hogy ótestamentumi igékkel általában! nehezebb 
ooldogulni, annál könnyebb viszont elcsúszni rajtuk. Mint észrevehető, 
ók sem érzik jól magukat „a textus rabságában” . Ef 5,15—21-gyel kap
csolatban például Westermannt idézik; „Szoros értelemben hirdetni nem 
lehet ezt a textust. Ha igehirdetés akar lenni a prédikáció, túl kell 
lépnie a szövegen.” Ezt pedig a következő Thóra-sztori szemlélteti: „Ami
kor Mózes hallja Isten törvényét, olyan jeleket lát benne, amelyeket 
nem ért, s megkérdezi Istent, mi ezeknek a jeleknek rejtett értelme. 
Isten így felel: Minden évszázadban megnevezek majd egy bölcset, aki 
Megmagyarázza ezeket a jeleket. Kövesd az idők futását, menj Akiba 
iskolájába. Mózes el is megy Akiba iskolájába, s ott úgy magyarázzák 
Mózes törvényét, hogy arra már ő maga sem ismer rá. Újra Istenhez 
lordul, aki így válaszol neki: Ez valóban a te törvényed, valóban a 
Mózes törvénye. De megvannak Mózes napjai, és megvannak Akiba nap
jai- Ez a te törvényed, Akiba napjai számára.” (12, 205) Fölöttébb tanul
ságos!

A keresztelésről, esketésről és temetésről külön köteteket jelentetett 
meg a Calwer Verlag, kiadós teológiai, sőt részben pszichológiai alap- 
vetessel, s olyan konkrét feldolgozásokkal, amelyek részben általános-



nak tekinthető eseteket vesznek alapul, részben pedig meglehetősen 
egyedieket.

A Szentlélekről írt Eduard Schweizer könyvet, a Kreuz Verlag adta 
ki. „Mi is ez a Szentlélek?” — erre igyekszik válaszolni bevezetésként. 
Azután az Ószövetség bizonyságával foglalkozik, majd az intertestamen- 
tális időkkel, végül természetesen az Újszövetség Szentlélek-tanúságá- 
val. Befejezésül a Szentlélek ismertetőjeleiről beszél tömören. A kariz
matikus mozgalmak eggyel több okot szolgáltatnak arra, hogy mind 
komolyabban forduljon figyelmünk a Szentlélek felé, éspedig mai szol
gálatunk összefüggésében.

Helmut Barz dr. Zürichben úgy ismeretes, mint akinek pszichiáteri 
és pszichoterapeutai (vagyis ideg-elme- és neurózisgyógyászati) műkö
désében jelentős súlyt kap hivő keresztyén mivolta. „Önmegtapasztalás” 
című könyvét a Kreuz Verlag adta ki 166 oldalon. Alcíme: „Mélylélek
tan és keresztyén hit.” Főleg C. G. Jung pszichológiáján és Paul Tillich 
teológiáján tájékozódva — de a kettőt nem akarván feltétlenül össze- 
békíteni, ami bajos lenne — keresi és igyekszik kimutatni: mennyire in
tegráns része az emberi lénynek a hit és a vallás.

Ugyancsak „Kreuzéknál” jelent meg Hans Jürgen Schultz szerkesz
tésében, 440 oldalon a „Lélektan, nem pszichológusoknak”, amely nem 
teológiai vonatkozású ugyan, de megemlítése az előző mű összefüggésé
ben kívánatos, úi. szótárszerűen, viszonylag elég bőven foglalkozik a 
legizgalmasabb alapfogalmakkal.

„Természettudomány és teológia”  címmel jelent meg a Neukirchener 
Verlag-nál 300 oldalon egy igen érdekes szövegkönyv. Ebben különböző 
tudományágaknak egy-egy jeles képviselője (pl. Galilei, Newton, Marx, 
Bonhoeffer, Bohr, Heisenberg) szólal meg, amit mai szerzők kommen
tálnak. Jellemző alapgondolat: új, felelős módon kell .bánnunk a tudás
sal, mely mögött nem mindegy, hogy milyen hit van: új találkozásra van 
szükség az élő Istennel.

A tárgyalt művek eredetije: O. Keel, Die Welt eér altorientalischen 
Bildsymbolik und das AT. 19772 — H. Breit, C. Westermann (Hrg.): Cal- 
wer Predigthilfen, 1—12. 1967—73. Taufe. Trauung. Beerdigung. 1974—76. 
(Hrg.: H. Breit, M. Seitz.) — E. Schweizer, Heiliger Geist. 1978. — 
H. Barz, Selbst-Erfahrung. 19752 — H. J. Schultz: Psychológie für 
Nichtpsychologen. 1978 — Aichelin, Liedke (Hrg.): Naturwissenschaft 
und Theologie. 19753

Dr. Bodrog Miklós

Mégis csak más a halál?
Két könyv is nagy feltűnést keltett az utóbbi években, mind a kettő 

a témája miatt: az emberiség egyik legősibb kérdésével, a halállal fog
lalkoznak egy teljesen új nézőpontból. A technika fejlődése ugyanis le
hetővé tette a reanimátiót, azaz a klinikai halál állapotából újra éleszt
hetnek pácienseket, akik — sokak megdöbbenésére — furcsa dolgokat 
mesélnek: elmondják az ún. halál- illetve a halál-közeli élményeiket. 
H. Moody: Life after Life, 1975. és J. Ch. Hampe: Sterben ist doch ganz 
anders, 1975. című könyvéről van szó. (Moodynak azóta már németül 
is megjelent második, ugyanazzal a témával foglalkozó könyve).



R. Moody könyvéhez az ismert thanatológus, Elizabeth Kübler-Ross 
írta a bevezetést és tiszteletteljes csodálatának ad kifejezést, hogy a 
szerző mert ilyen „tabunak számító témához nyúlni”, hiszen számolnia 
kell a lelkészek, teológusok támadásával (vád: olcsóvá teszi a kegyel
met), de számolnia kell az orvosok ellenállásával, akik tudománytalan
nak ítélik az ilyen kutatásokat. Kübler-Ross néhány évvel ezelőtt még 
szkeptikus volt az örök élet, a halál utáni élet kérdésében, tagadta a 
halál utáni élet lehetőségét, de most ebben az előszóban is megfogal
mazza: „van élet a halál után” . Természetesen nem bebizonyította ezt, 
hanem ez lett a meggyőződésévé munkája során. R. Moody sokkal tar
tózkodóbb amikor erről a kérdésről nyilatkozik, illetve csak ritkán érin
ti a könyvében, s akkor is a tárgyilagos, objektív kutató kíván lenni, 
aki regisztrálta a beszámolókat és közzé tette. Semmiféle következte
tést nem kíván levonni! De aki olvassa ezeket az oldalakat, aligha tudja a 
könyvet következtetések nélkül letenni.

J. Ch. Hampe nemcsak krónikás, hanem sokkal többet meditál. 
Többször is szembenéz azokkal a kérdésekkel, hogy á reanimáltak be
számolói tényleg hitelesek-e, tényleg a halál- és halálközeli élmények 
voltak-e? Többször fordul a mélylélektan felé, hogy magyarázatot, keres
sen bizonyos jelenségekre, például amikor a halálélményt az álommal 
hasonlítja össze s megállapítja a két jelenség közötti nagy különbséget: 
a halálélményekben az átélő önmaga bírája, kritikusa, ezzel szemben 
az Én-nek az álomban nem fordul elő ilyen kritikusi funkciója. Az 
álom fantasztikus és logikátlan (persze csak látszólag értelmetlen) képek 
sorozata, a halálélmények viszont ún. „valóság-közeliek”, realitással tel
jesek, három dimenziósak.

Moody a könyvében csak felvillantja annak a lehetőségét, hogy a 
meghalás, a haldoklás folyamatának jobb ismerete nagy segítség le
hetne az orvosok, ápolók, lelkigondozók, lelkészek munkájában. Hampe 
20 oldalon csak ezzel a lehetőséggel foglalkozik, miként tudnánk segíteni 
a haldoklóknak s a halálfélelemtől meggyötörteknek.

Mind: a két mű kényszerít bennünket: újra kellene értékelnünk a 
halálról alkotott eddigi elképzeléseinket, mert a halál — írja Hampe — 
egészen más, mint eddig gondoltuk. S ez az egészen más mivolt az újra
élesztettek beszámolóiból derül ki. Mit tesznek lehetővé ezek a megdöb
bentő beszámolók? A meghalás, a haldoklás folyamata belülről válik 
láthatóvá. Eddig imndig csak kívülről láttuk, ha mertünk ráfigyelni, most 
azonban a reanimáltak beszámolói lehetővé tették, hogy valamennyire 
bepillantsunk a meghalás folyamatába.

Moody, Hampe, Kübler-Ross egyek abban a kérdésben, hogy a mi 
modem világunk nem tud megbirkózni a halál tényével, s ezért tabuvá 
tette. Nem illik róla beszélni s úgy teszünk, mintha semmi közünk se 
lenne hozzá. Közben félünk tőle, mindenkit gyötör bizonyos halálfélelem,, 
amit az is bizonyít, hogy nem tudjuk elviselni szeretteink otthoni halá- 
jat, sietünk velük a korházak intenzív osztályára. Hampe szerint a ha- 
lalfélelemnek három oka van: 1. félelem a szenvedéstől, a fájdalomtól, 
2- félelem a végső magánytól és 3. félelem a bizonytalanságtól. A szoron- 
??? tudattalan okai közé tartózik pl. az, ha valaki ismeri a „mindent 
átfogó Rend fogalmát”, vagy az is, ha a tudatban túlságosan ijesztő 
rémképek uralkodnak a halállal kapcsolatban. Ezzel összefüggésben 
Hampe a Jung-i kollektív tudattalan fogalmát alkalmazza, hogy meg
magyarázza a tudat rémképeit. Rettenetes járványok, tömeges katasztró- 
ak félelmetes nyomai rakódtak le az emberiség kollektív tudattalanjá
én, s ezek „kísértve” visszatérnek a tudatunkba. Középkori örökségünk
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<ez, amikor a halál még az emberek szeme előtt játszódott le. A felvi
lágosodás embere sok tekintetben elszakadt a középkortól, felszabadult 
pl. az egyház gyámsága alól, nem tudott azonban megszabadulni a halál 
nyomasztó terhétől, sőt az egyre rosszabb lett. Pedig ha rosszul viszo
nyulunk a halálhoz, akkor nagy az esélyünk, hogy rosszul viszonyulunk 
az élethez is. Szinte alig felmérhető hibákat lehet elkövetni pl. a neve
lés területén, ha rossz a halálhoz való viszonyulásunk. Úgy lehet kifej
leszteni a gyerekben a szadizmust, ha sok olyan filmet láthat, ahol ál
landóan ölnek mindenféle eszközzel, vagy a híradásokban szereplő tö
megkatasztrófák közömbössé teszik az emberekét a szenvedés iránt, s ez 
segíti a szadizmus alakulását.

Hampe megkülönbözteti könyvében a halál tényét és a meghalás, 
haldoklás folyamatát. A halál már nem az élet eseménye, de a haldok
lás igen, ezért is kell többet tudnunk róla. Meglepő Hampe egyik adata, 
hogy a páciensek jelentős része nem is annyira a haláltól fél, hanem 
a meghalástól, a folyamattól. Több öngyilkos esetében mint kiváltóok 
szerepelt ez: félelem, de nem a haláltól, hanem a haldoklástól. Ha job
ban ismerjük a haldoklás folyamatát, akkor talán van némi esélyünk, 
hogy segítsünk eloszlatni ezt a félelmet. Hampe összefüggést lát az élet
vitel és a haldoklás folyamata között. Moody szerint azért nem beszélünk 
a halálról, mert ha szóba hozzuk, esetleg megidézzük, s igyekszünk meg
kímélni magunkat ettől a lelki sérüléstől. Másrészt a nyelvünk is aka
dály, mert a szókincsünk olyan dolgokra vonatkozik, amik szoros kap
csolatban vannak az érzékszerveinkkel.

Hampe és Moody között az a nagy különbség, hogy Hampe a teoló
gia, a lelkigondozás és a lelkipásztorolás felől közeledik a témához. 
Nem csoda, hiszen evangélikus lelkész, Moody pedig orvos-filozófus és 
pszichiáter. Hasonlóság, hogy mind a ketten igyekeznek szellemtörté
neti távlatokat is nyújtani, idézik Platont, a Tibeti Halottak Könyvét, 
Swedenborgot. Hampe felhasználja az újkori irodalom néhány adatát is. 
Alapvető és meghatározó különbség, hogy Moody beszámolói a legna
gyobb részben első kézből valók, Hampe pedig források segítségével 
dolgozott. Ezeket a felhasznált forrásokat pontosan megadja. Moody 
könyvében a beszámolók vannak a középpontban, s alig fűz azokhoz 
magyarázatot, Hampe is sok beszámolót közöl, de közben állandóan mér
legel, gondolkozik, értékel. Összeveti a protestáns teológiával (dogmati
kával) az eseteket. Moody „csak” kutat és röviden analizál. Hampe nem 
titkolja reménységét, hogy az új eredmények birtokában megváltozik a 
halálhoz való viszonyunk. S akkor megváltozhat az életfelfogásunk is. 
Azt a tételt ismétli, hogy a halál értelmezésétől nem független az élet 
értelmezése.

Moody a könyvének az elején röviden bemutatkozik, leírja a tanul
mányait: filozófiát tanult, majd elvégezte az orvosi egyetemet is. Val
lásos nevelkedését liberálisnak nevezi (a szó eredeti értelmében), bár 
szülei a református egyházhoz tartoztak. 150 esetet mutat be, olyano
kat, akiket orvosaik halottaknak véltek, olyanokat, akik baleset vagy 
súlyos sérülés következtében kerültek közel a halálhoz, olyanokat, akik 
a haldoklás során elmondták az élményeiket a jelenlevőknek. Tekintsük 
át röviden, azokat a motívumokat, amik előfordulnak a beszámolókban. 
Többen hallották, amint az orvos megállapította a halál beálltát. „Egy 
fiatalember, akit halottnak véltek egy autóbaleset után, ezt mondta: „Hal
lottam, hogy egy jelenlevő nő megkérdi: Halott? És valaki más azt fe
leli: Igen. Halott!”

Azért keletkezett az „olcsó kegyelem” vádja, mert többen beszélnek
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arról, hogy „rendkívül kellemes érzéseik voltak” , nagyon sok beszámoló 
emlegeti a „béke” és a „nyugalom” szavakat. Hampe külön foglalkozik 
ezzel a kérdéssel: ha valaki a fizikai fájdalomtól fél, meg lehet nyug
tatni, mert sokkal többet! kell szenvedni az életben. Julius Bahle 1963- 
ban kiadott könyvét (Keine Angst vor dem Tód) idézve Hampe elmond
ja, 4200 halálesetet figyeltek meg és elemeztek, s kb. csak 8 eset volt 
olyan, ahol fájdalomról, szenvedésről lehetett szó. Kivétel az öngyilkos
ság!!! Voltak reanimáltak, akik tiltakoztak a beavatkozás ellen: „Már a 
paradicsomban voltam, miért hoztak vissza?”

Sok beszámoló közös élménye a zene vagy a zaj. Kellemes és kel
lemetlen benyomások egyformán fordulnak elő. Moodytól: „Olyasmit hal
lottam, amit csengők csilingelőséhez hasonlíthatok. A távolból hallat
szott.” Hampe: „Látták a zenét, mintha színekből lett volna, és hallot
ták a színeket, amik mintha zenévé lettek volna.”

A beszámolók! gyakran emlegetik a „sötét alagút”, a „sötét völgy” 
élményét: „Egyszer csak nagyon sötét, nagyon mély völgyben voltam, 
olyan volt, mintha lenne ott egy ösvény, amely néhol szélesebb úttá, 
változott és végig vezetett a völgyön . . .  Később, amikor már jól voltam, 
ez a gondolatom támadt: nos, most már tudom, hogy mit ért a Biblia 
„a halál árnyékának völgyén” , mert én ott voltam.”

Az élmények egy másik nagy csoportja a testen-kívülség, amikor a 
haldoklók elszakadnak a testüktől, függetlenülnek attól. Tárgyilagosan, 
érzelemtől mentesen szemlélik a testüket és a környezetük aktivitását. 
Látják az ápolónők és az orvosok sürgölődését. Van aki pontosan el
mondja, hogy halálának idején ki jött be és ment ki a szobából. Van aki 
elmondja, hogy „éntudata” elszakadva a testtől lement az utcára és ott 
ismerősét akarta megszólítani, de az nem sikerülhetett. (Az ismerős való
ban arra járt abban az időben). Tapasztalják, hogy nincs akadály előt
tük, szinte súlytalanok. A fizikai tárgyakat pl. ajtókilincset nem tudják 
megfogni, de nincs rá szükségük, mert az ajtó nem akadály. Néhányan 
pontosan megadták, hogy milyen messze voltak a testtől. Az észlelés, az 
érzékelés egészen más, mint a testi állapotban, sokkal tágabb, nagyobb. 
Talán a telepatikus adottsághoz lehetne hasonlítani mindezt.

Az élmények különleges csoportja az ún. Fény-Lényről szól. Ez a leg
furcsább és a legérdekesebb : „találkozás egy nagyon erős fénnyel.” Csak
hogy ez a fény a személyesség érzetét sugározta, ami tündöklő, ragyogó, 
he „semmiképpen sem bántja a szemet”. „Az ember ellenállhatatlan 
mágneses vonzást érez, mintha valami húzná oda ehhez a fényhez.” Ez 
a Fény-Lény akadálytalan gondolatátvitel útján kérdéseket tesz fel, nem 
számít a nyelv sem (nincs szerepe az emberi beszédnek), mindent tö
kéletesen lehet érteni, a félreértés kizárva. Ennél a fejezetnél említi 
Moody, hogy olyanok is átélték a Fény-Lény közeledését, akik korábban 
nem voltak vallásosak. A Fény-Lény kérdez, de nem azért, mert infor
málódni akar, hanem kérdéseivel rá akar vezetni valamire, meg akar 
mutatni valamit.
I Hampe könyvének a legrészletesebb része a „halál belülről” című fe
lezel. Kívülről nézve eddig is sokat tudtak a halálról, elsősorban az or- 

osok, de most a reanimáltak beszámolói betekintést engedtek a belső 
olyamatokba is. A Hampe által összegyűjtött beszámolókból is az derül 
i (teljesen egyezik ebben Moodyval), hogy a haldoklás során a tudat 

n em  a lsz ik  fokozatosan, mint pl. ahogyan a gyertyaláng-hasonlat szem- 
lélteti, hanem a külső látszat ellenére „a tudat rendkívül felfokozott 

módón dolgozik” .
Hampe szerint három leggyakrabban visszatérő elem ismerhető fel:



1. az én-tudat kilépése a testből, 2. a számadás, az életpanoráma, 3. az 
én kitágulás vagy kitárulkozása.

Az én-tudat kilépése: (ezt Moody testenkívüliségnek nevezi) két 
változat fordul elő, az egyik szerint az én-tudat a. térben egy meghatá
rozott ponthoz fixálódik, a másik szerint az én-tudat szabadon mozog a 
térben, kiléphet a szobából, és nagyobb összefüggéseket láthat meg. A 
kiszabadult én tudatában van a saját szabadságának. Az én kilépése az
zal kezdődik, hogy a testet szemléli és az eseményeket, amik történnek 
vele illetve a testével. Nincsen sem fájdalom, sem szánakozás, a kilé
pett én egy másik valóságban találja magát, új testiséget és súlytalan
ságot él át.

A számadás vagy életpanoráma: sokkal többről van szó, mint egy
szerű filmszerűségről. Nemcsak egy filmet lát a haldokló, hanem valami 
egészen új megvilágításban látja az eseményeket. Üj szempontokat nyer 
az élmény során, amilyenekkel még sosem rendelkezett. Meglát koráb
ban nem sejtett, de lényeges összefüggéseket, megért korábban értelmet
lennek tűnő eseményeket. S mindez nagyon gyors. Paul Anton Keller 
osztrák író (aki maga is átélte a halálközelséget) hangsúlyozza, hogy 
ezek a képek nem cserélhetők fel az álmokkal. Az életpanoráma szám
adás, azaz egy kritikus, bírói folyamat. Értékelés folyik.

Megkísérelték a mélylélektan segítségével értelmezni az eseménye
ket, s ezzel kapcsolatosan felmerült a freudi cenzúra fogalma. Freud 
szerint a tudattalanunk egész életünkben cenzúráz bennünket, s ez a 
cenzúra teszi lehetővé, hogy minden napunkat úgy kezdhessünk, mint
ha még semmiféle csődélményben nem lett volna részünk. Freud szerint 
a cenzúra az álomban is dolgozik, csak lazábban. Ez az értelmezés — 
hogy a cenzúrát és a számadást kapcsoljuk — azért nem lehetséges, 
mert a cenzúrának nem a leleplezés a feladata, hanem éppen az ellep- 
lezés. Ez a palástolás, elleplezés egy tudattalan követelmény s ez a hal
doklás során feloldódik. A cenzúra működésének a következtében a ben
nünk rejlő negatívumok álmaink során szimbolikus alakokban jönnek 
elő, de a haldoklásban a cenzúrának ez a torzító hatása megszűnik és 
közvetlenné válik a látás. Az én kitágulása: a kilépés és az ön-lelep
lezés után rátér a haldokló az „egész felé vezető útra” . Itt említődik 
a fény-élmény, de itt — ellentétben Moodyval — nem a -személyességen 
van a hangsúly, hanem inkább a végső valóságról, a mindent felölelő 
mindenségről van szó. „Tíz éves kislány voltam. A szüleim nyaranta na
gyon szívesen mentek le velem a folyóparti uszodába. A gyerekek me
dencéjét körbekerítették. Rendesen tudtam állni a vízben, miközben a 
többi gyerekkel játszottam. De egyszerre, hirtelen elestem a csúszós ta
lajon. Rögtön alámerültem, majd feljöttem, de újra elvesztettem az 
egyensúlyomat és alámerültem. Nem tudom, hogy meddig tartott a ful- 
dokolásom, de azt tudom, hogy átléptem egy határt és bekerültem az új 
valóságba. Fénynek1 a teljessége sugárzott körül. Piros volt a fő színe, 
majd narancssárgára változott. Azt kell mondanom, hogy körbe sugár
zott és úgy emlékszem rá, hogy ez egy olyan valóság, ami kivonja magát 
a mi észlelésünk alól. Olyan észlelés volt ez, a szeretet teljességének 
és finomságának olyan körbe ölelése, hogy még ma sem találok rá sza
vakat. Teljes tudatommal jelen voltam és egyszerűen a fény kezeibe he
lyeztem magamat. . .  egészen addig, míg az anyám hajamnál fogva fel 
nem húzott. Hosszú időre volt szükségem, mire le tudtam győzni a csa
lódottságomat, hogy újra a határon innen vagyok és hogy a fénytől is 
elszakítottak. Nem tudtam köszönetét mondani az anyámnak” . Az én ki
tágulása nehezen írható le, ezért inkább egy másik példát is idézünk.



„És akkor jött a nagy fény, egy sugárzó fehér fé n y ... Egész lényemet 
áthatotta és egy leírhatatlanul felemelő eksztázisba kerültem. Mintegy 
tökéletes egységben voltam az isteni essenciával. Szemtől szemben áll
tam az Isten mindent átható tudatával, a kozmosz tudatával” . Az én 
valamiképpen kitágult és roppant távlatokat sejt meg.

Ami egészen ú j: a közmeggyőződés eddig az volt, hogy a haldokló 
egyre inkább nem érez semmit, ahogy közeledik a végső ponthoz. Be
szűkül a tudata. Lehet, hogy kívülről szemlélve így van, de belülről 
nem. A beszámolókból az tűnik ki, hogy a haldoklásban van egy pont, 
ameddig a tudat valóban kialudni látszik, de túl ezen a ponton a tu
dat érzékelése felerősödik és egy új világ bontakozik ki előtte. Közis
mert, hogy hasonló élményeket (így a testen-kívüliség élményét) a ká
bítószert fogyasztók is átélhetnek. Ezzel összefüggésben merült fel, va
jon nem arról van-e szó, hogy valami belső kémiai folyamat olyan 
anyagot termel a haldoklás során, ami kábitó-bódítószerként hat a hal
dokló tudatára? A vizsgálódás arra vezetett, hogy három alapvető kü
lönbség van a kábítószerezők és a haldoklók élményei között: 1. a ká
bítószer az éber állapotból álomba süllyeszti az éntudatot, s legtöbbször 
az én kilépése nélkül. 2. Nincs életpanoráma, nincs számadás a kábító- 
szeres élményben, nincs meg az én kritikus bírói ítélkezése önmaga fe
lett. 3. Igaz, hogy a kábítószer segítségével át lehet élni az én kitágu
lását, de olyan fantasztikus formákat és színeket lát az illető, ami a 
haldoklókra egyáltalán nem jellemző. A kábítószeres átéli az első fá
zisban az én kitágulását, de a második és harmadik fázisban az én szét- 
szaggatottságát is kénytelen tapasztalni. Egy teljes belső szétesés követ
kezik be. Ez a haldoklókra nem jellemző. A kábítósok örömérzékelése 
hirtelen és rövid, nem olyan mély és tartós, mint pl. a fény-élmény 
résztvevői esetében. Döntő különbség az is, hogy aki egyszer kábító
szert élvezett, az görcsösen keresi az újabb lehetőséget, de akik a halál- 
élmények pozitív tartalmú folyamatában részesültek, azok küldetéstu- 
dattal, erkölcsi plusszal térnek vissza az emberek közé, azoknak meg
változik az életszemléletük.

Moody és Hampe közös megfigyelése, hogy azok, akik a halálélmé- 
nyen átmentek, nem ismerik többé a halálfélelmet, életnyugalomban 
lesz részük, és etikailag magasabb szintre jutnak az életük előző szaka
szához képest. Aki előtt világos lesz (esetleg élményszerűen), hogy a ha
lál mégiscsak más, mint fájdalmas elmúlás, az előtt világossá válik az 
élet értelme is.

Hampe néhány észrevétele: 1. a halálélmények legnagyobb része 
víziószerű, viszont a keresztyénség, különösen a protestantizmus terüle
téről száműzték a víziót.. Pedig Pál apostol II. Kor 12-ben misztikus, 
víziószerű élményt él át. A képies kifejezésre azért van szükség, mert 
másképpen nem lehet kifejezni az élményeket. 2. Az akarat negatív 
jellege derül ki az élményekből. Ugyanis a világosság és a felsőbbrendű 
tudat élményét csak akkor élik át, amikor már az akarat kikapcsolódik. 
„ nyi. tény, hogy az akaratos akarat és a boldog önátadás kizárják 

egymást. (Külön fejezetben foglalkozik az akarat, a fájdalom és a szo
rongás belső összefüggéseivel.) 3. A fájdalom megszűnésének a felfede- 
z<rse döntő dolog lehetne. Egy francia orvos szerint csak az öngyilkos- 
sag kivétel, ott van szenvedés a haldoklás során. Az öngyilkosoktól 
közölt élmények mind negatívak, szorongok, ők nem részesülnek azok- 

an a felemelő és szép élményekben, mint azok, akik természetes ha- 
töbh ^a t̂ak meg majdnem. Ök máshová kerültek, olyan helyre ahová 

be nem vágynak vissza. De a természetes halálnem esetében (ide
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értendő a baleset pl.) nincs szó szenvedésről a haldoklás utolsó fázisá
ban. Mert a szenvedés lélektani gyökere az akaratban van, de itt már 
az akarat kikapcsolódik. 4. A test és a lélek kérdése: tényleg erről a 
dualizmusról van szó, ezt igazolják a beszámolók? Moody teológiai 
szempontból erre a kérdésre nem tér ki, annál részletesebben foglal
kozik vele Hampe. Hiszen különösen a protestáns dogmatikák számára 
elfogadhatatlan a test-lélek kettőssége. Hampe hangsúlyozza, hogy az 
élményekben nem egyszerűen dualizmusról van szó, hanem nyelvi ne
hézségről, nem tudják másképpen kifejezni a haldoklók az élményeiket. 
A test és a lélek valósága különbözik egymástól, de funkcionálisan 
szétválaszthatatlanok. Azaz az ember nem „test és lélek” , hanem a 
„test és a lélek egysége” : a lélek megtestesült, a test meglelkesült. A 
kettő belső összetartozását az orgona és az orgonista hasonlattal, kép
pel írja le: az orgona szimbolizálja a testet, az orgonista a lelket és az 
élet maga az orgonajáték. Nincs értelme azon vitatkozni, hogy melyik 
rész fontosabb, az élet csak a kettő összműkölésével jön létre. Az or
gonajáték (=az élet) attól függ, hogy milyen az összhangzat az orgona 
(=a  test) és az orgonista (=a  lélek) között. Látszólag dualizmusról van 
szó, amit azonban csupán a nyelvi nehézség hozott létre. Csak az élmé
nyeiket kívánták elmondani a haldoklók, azokat az élményeiket, amik 
csak nehezen helyezhetők bele a mi három dimenziós szókincsünkbe.

Ami mindebből következik
Hampe könyvében az utolsó rész alcíme: „Orvosoknak és lelkigondo- * 

zóknak” . Tekintettel arra, hogy szolgálatunkat nemcsak az egészsége
seknek kell felajánlanunk (Mt 11,28), hanem azoknak is, akik a halál
ellenséggel birkóznak, s egyre égetőbb kérdéssé válik az elmúlás gon
dolta a modern ember számára — a szolgálat lelkülete nem lehet ben
nünk közömbös ebben a vonatkozásban sem. Ami mindebből következik, 
azok az ún. lelkigondozói szempontok.

Természetesen külön tanulmányt lehetne írni arról, hogy az éle
tünkben készülni kell a halálra is, ha békességben szeretnénk távozni, 
de itt elsősorban a haldoklás folyamatáról és lelkigondozói szempont
jairól van szó. A civilizált társadalom nem közömbös a halállal és a 
haldoklóval szemben, hanem kerüli, mert fél tőle. Az intenzív osztá
lyokra eldugott haldoklók magányán valakinek enyhíteni kellene. Már 
E. Kübler-Ross felvetette egy korábbi könyvében, hogy sokkal jobb 
lenne, ha a haldoklás otthon, családi körben játszódhatna le, olyan kör
ben, ahol szeretettel veszik körül. Persze ennek meglehetősen sok a fel
tétele (nemcsak világnézeti, hanem gyakorlati is). A halál kirekesztése a 
családi keretből azért következik be, mert egyre inkább elintézetlen 
kérdéssé lett a halál. Nagy segítség lehetne tehát az a kutatás, amelyik 
egyre jobban bepillantana a meghalás folyamatába, felismerné annak 
törvényszerűségeit, azok segítségével már jobban a haldoklók mellé le
hetne állni. A beszámolók azt sejtetik, attól függetlenül, hogy nem lép
ték át a halál radikális vonalát, hogy ez a folyamat ajtónyitás egy má
sik létre.

Néhány egyszerű lelkigondozói megfigyelés és szabály: (az orvo
sokra, ápolókra vonatkozó gondolatoktól érthető okokból eltekintünk).
1. A haldokló sokkal tovább van tudatánál (háromdimenziós tudatánál), 
mint azt a külső szemlélő érzékelheti. Mindig számolni kell vele, hogy 
még akkor is érthet bennünket, amikor már semmiféle fizikai jelét nem 
látjuk. A tudata új dimenziókat ért el. Egyáltalán nem kellene m a g u k 
ra hagyni az eltávozókat. Különösen az érintésre, a tapintásra érzéke-



nyék. A kéz szerepe egyébként is jelentős, mutatja ezt az orvossal 
kapcsolatos „kezelés” szavunk. (Németül: Be-hand-lung.) A lelkigondo
zónak meg kell tanulnia a megérintés mesterségét.

2. A vigasztalásról: legtöbbször rosszul vigasztalunk, amikor szó- 
longatjuk a haldoklót és azt kérdezgetjük, hogy mire van szüksége. 
Meg kell tanulnunk, hogy a haldoklók nem a sajnálkozást igénylik, és 
nem is a magányt. Át kell értékelni a haldoklásról és a halálról alkotott 
eddigi gondolatainkat. Eddig ugyanis legtöbbször a saját lelkivilágunkba 
akartuk az egész folyamatot beleilleszteni, az eltávozó azonban a hal
doklás utolsó fázisában már nem ehhez a világhoz tartozik. A verbális 
vigasztalás helyett sokkal fontosabb lenne a szeretet sugárzása, mert a 
környezet iránt roppant érzékeny marad a haldokló, különösen a tu
dattalanja.

3. A lelkigondozóról: sokszor tanácstalan a haldokló mellett, mert 
rosszul ismeri vagy nem is ismeri a haldoklás lélektani folyamatát. 
Ezért felvesz egy hamis alapállást, magára erőlteti a liturgiái maszkot. 
Ezt azért veszi fel, mert dogmatikailag tisztában van a halál-bűn-meg- 
váltás tételével, de a haldoklás folyamata idegen előtte. Persze a litur
gikus maszk is több mint a semmi. Jó olyan énekeket vagy bibliai sza
kaszokat idézni a haldokló mellett, amik neki korábban valamilyen ha
tárhelyzetben segítségül szolgáltak, ugyanis a tudattalan felől lehet 
még hatni (ez nem ráolvasás, hanem légkörteremtés!). Nagy szerepe van 
az imádságnak, de ha lehetséges nem a kötött imádságnak, hanem a lé
lekből, a hitből fakadó imádságnak, arra rezonál leginkább az eltávozó, 
az segíti legjobban az útján. Ami a legnehezebb: megvalósítani az elkí
sérő jelenlétet (pl. az érintéssel). Könnyebb helyzetben van az a lelki
gondozó, aki már régebben is „kísérte” páciensét, könnyebben tudja kí
sérni a halálpont felé. A lelkigondozónak és a lelkésznek (a kettő lehet 
egy személyben) kell eloszlatnia a halál tabu jellegét. Ez nem megy, 
ha a lelkésznek is tabu a halál. A meghalás méltóságát kell inkább 
kiemelni. A haldoklók lelkigondozására csak azok alkalmasak, akik már 
magukban pl. a hitük segítségével feldolgozták a halál, sőt a saját halá
luk kérdését. Ha ott van a lelkészben a hit ajándékozta bizonyosság és 
derű, akkor pozitív hatással tud lenni a haldoklóra. Óvakodni kell a 
nagyképű, a félelmet kompenzáló klerikális szereptől. Nagyon komoly 
felkészülésre van szükség, hogy még a verbális szakaszban tudjon meg
felelően reagálni, majd az utolsó szakaszban jelen lehessen. Ehhez a je
lenléthez elengedhetetlenül szükséges szeretettel kibélelt hit. A halottak 
dl. a haldoklók melletti lelkigondozást nem lehet 8 órás munkaidőben 
végezni, ez nem futószalag-munka. Ennek sok vállon kell nyugodnia (pl. 
a lelkész és a hivő család együttese). Csak olyanok képesek lélek-kö- 
zelben maradni a haldoklás során, akik valóban Krisztusba vetett hittel 
elfogadták az élet folytatását és ismerik a haldoklás folyamatát.
. Lehet segíteni, szolgálni a; haláltól rettegő modern embernek. Két 
átfogó területet kell újra átgondolni: a hitünket, hogy az ne csupán el
teleti meggyőződések halmaza legyen, hanem eleven, élő kapcsolat a 
Krisztussal, másrészt jobban meg kell ismernünk bizonyos lelki folya
matokat, hogy ne csak kívülről szemléljük az embert, hanem nyerjünk 
valami betekintést is.

Ribár János
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Az igehirdető műhelye

H Ú S V É T  U T Á N  4. V A S Á R N A P

Jel 14,1—5

Összefüggések
Az ismert formula új, különálló víziót harangoz ugyan be, a textus 

mondanivalója azonban mégis legalább két összefüggés gazdagító köze
gében tárul ki igazán. A helyi távolság ellenére is nyilvánvaló a 7. feje
zettel való kapcsolata. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy annak akár 
a folytatása, még inkább nem az ismétlése volna. Inkább a kiteljesedést 
lehetne talán ezzel az összefüggéssel kapcsolatban emlegetni. A Bárány 
személyesen is jelen van. De egytől egyig itt vannak a pecséttel megje
löltek is. Akikben Jézus Krisztus a „jó dolgot” elkezdte, azokat célhoz is 
juttatta. A számontartott sereg jelenléte Jézus Krisztus megőrző hatal
máról tanúskodik. A megelőző 12—13. rész nyomorúságai, megpróbálta
tásai azt jelzik, hogy ez a megtartó hatalom valóságos erő. Nem a gyüle
kezet vágyálma szüli. A gyülekezet helytállása is csak ennek a tényleges 
hatalomnak az alapján lehetséges. Győzelmükben a diadalmas Krisztus 
vív, bizonyságtételük igéje Jézus Krisztus közösségvállaló, azonosuló hű
sége erejével együtt válik eredményes tanúskodássá, életet sem kímélő, 
a saját életüket sem kímélő ragaszkodásuk elszántsága Jézus Krisztus 
átélt hűségéből fakad. így a 12—13. rész apokaliptikus nyomorúságai és 
próbái igazában nem egy egyházi „horror” jeleneteit vetítik elénk, nem 
is egy mindent kibíró ideális gyülekezet képét rajzolják ki, hanem Jézus 
Krisztus valóságos hatalmát tükrözik.

Elgondolkodtató, hogy a „Bárány” áll a megőrzött gyülekezet köze
pette. Ha nekünk kellene a 12—13. rész után nevet adni Jézus Krisztus
nak, valószínű, hogy inkább és gyorsabban a „Pántokrator” -t választa
nánk. Képpel élve: Isenheim oltárképét sietve felcserélnénk egy Pantok- 
rátor-ikonnal. Itt nincsen ilyen csere. A Bárány áll középen és ezzel a 
névvel a Jelenések könyve napnál világosabban vall arról a meggyőző
désről, hogy Nagypéntek—Húsvét és a teljesség között elszakíthatatlan 
belső kapcsolat van: az áldozattá lett győz, a szolgálatban megsemmi
sülő és látszólag egyedül maradt a hozzá hűséges népét is megőrzi.

Óvakodjunk a számmisztikától!
A 7. rész és a 14. fejezet kapcsolatát a 144 000 újra említése jelzi. 

Mivel szinte egyetlen egzegéta sem tud ellenállni annak a csábításnak, 
hogy behelyettesítse és megfejtse a 13. rész végén a titokzatos 666-ot, 
félős, hogy a 144 000 taglalása túl sok időt és energiát von el az igehirde
tésből. Az a véleményem, hogy ne kezdjünk számtani műveletekbe a szó
széken. Arról is le kell tennünk, hogy kimutassuk a régi Izrael és az új Iz
rael egybefonódását. Az egzegéták utalnak arra, hogy a 12 törzs csupán 
olyan háttér, amellyel a Jelenések könyve nagyon szabadon bánik. Nem 
történeti, hanem krisztológiai érdek vezeti, amikor például Juda az első



helyre kerül, Dán törzse pedig kimarad. A 144 000 a teljeset, a tovább 
nem fokozható teljeset jelenti, de nem ad információt az összetétel mi
kéntjéről. A teljes egyházat jelenti, de nem a nagyságával akar elkápráz
tatni. Egyszerűen azt jelzi, hogy akiket Jézus Krisztus elhívott, azokat 
mind megtartotta. így maga a szám sem egyszerűen a gyülekezetről, ha
nem Krisztusról vall. Nem ekkléziológiai, hanem krisztológiai jelentést 
hordoz. Elvétenénk a dolgot, ha a hangsúly a 144 000-re esnék. A textus 
a Bárányt említi és Vele a 144 000-et, és nem fordítva.

Hogyan értsük a 4. verset?
Kézenfekvő lenne ótestamentumi szóhasználatra gondolni, ahol a 

„paráznaság” sokszor jelenti a szövetségi hűség megtörését. így a paráz- 
naságtól való tartózkodás a hűséges Jézus Krisztushoz való hűség képe 
lenne itt. Csak az a baj, hogy az egzegéták többségének a véleménye sze
rint az ŰT-tól idegen ez a szóhasználat.

Vannak, akik Pál apostol hatására gyanakszanak és ennek nyomán 
feltételezik, hogy a korai keresztyénségnek volt egy olyan aszketikus 
irányzata, amely a közeli paruziát a családi kötődéstől is szabadon várja, 
így tehát a „szűz” szó szerinti értelemben veendő. Itt viszont az az el
gondolkoztató, hogy textusunk kizárólagosan ilyenekből állóknak látja 
a célhoz ért gyülekezetét. Ilyen kizárólagosság azonban igazán idegen az 
ÜT-tól.

A 4. verset nem tudom sem biológiai tény, sem értékjelzés gyanánt 
érteni. Ez a jelző abba az együttesbe simul bele, amely a 4—5. versben 
a gyülekezet „krisztusszerű” (Karner) jellegét szimbolizálja: a megtartó, 
a teljes gyülekezetei megtartó Bárányt teljes odaadással követik. A kö
vetés nem kifelé halad, hanem befelé. Akik követik a Bárányt, bele
mennek az életbe! Természetesen egyetlen keresztyéntől sem lehet elvi
tatni azt a jogot, hogy maga döntse el, hogy családban vagy családi kö
telék nélkül akarja-e követni Jézust. A döntő az, hogy az aszketikus 
Krisztus-követést magasabb rendű keresztyénségnek, vagy szolgálati 
eszköznek látjuk-e? De mivel a gyülekezeteinkben általában családból 
valók, családban élők és családi életre készülők között prédikálunk, vi
lágos, hogy nem a betű szerinti értelemben, hanem a prófétai értelemben 
vesszük a 4. verset.

4. Az előző három pontban próbáltam körüljárni a textus tartalmi 
csúcsait.

Az igehirdetés témáját pedig így próbálom megfogalmazni: Üzenet a 
célból az útonlevőknek.

Az igehirdetés menetét így tervezem:
 A gyülekezet mindennapi szolgálatát csak úgy tudja elvégezni, ha 

egészén a célig néz előre. így is szoktuk mondani: a teljességig, az üd
vösségig, az örökkévalóságig.

Ilyen jó szeme lenne a hitünknek? Jézus Krisztus ismeri gyülekeze
tei es segítségére siet. Nem szemléli csupán, ki meddig lát és meddig ér 

 hanem az igével elébe siet az úton levő, sokszor rövidlátó keresztyé
néinek. Üzenetet küld a célból.

b) Az üzenet első mondata ez: aki elindított, meg is tud őrizni! Ez 
a z t  

j e l e n t o
nem vágyálom-ország felé indította gyülekezetét, hanem 

a vele való° személyes találkozás felé. A cél, a teljesség, az üdvösség, az 
örökkévlóság számunkra nem fogalmat, nem még annyira ígéretes kö

ményeket, hanem Jézus Krisztust magát jelenti. „Bárányként” üzen. 
Ebben a névben szolgálatra szánt, áldozatul adott élete fénylik. Nemcsak 

messziról: gyülekezetében szava, szentségei erejével, a testvér szereteté-
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vel támogat, felemel, továbbsegít. Sokkal rövidebb „táv is felemésztené 
keresztyénségünk energiáit, ha őrző hatalmát és szeretetét latba nem vet
né értünk.

c) Az üzenet második mondata így hangzik: az egész egyházat meg 
tudja őrizni! Ezért gyülekezete kezébe nem védekezésre vagy támadásra 
alkalmas fegyvert nyomott, hanem a szolgálat kötényét kötötte a dere
kunkra. Az út, amelyet a célig járunk, nem egyszerűen számkivetés, vagy 
valamiféle huszadik századi „pusztai vándorlás” , hanem Krisztus követé
sének az egyetlen lehetséges területe és ideje. Ezért „vándorlásunk” nem 
valamiféle türelmetlen kifelé vágyakozás ebből a világból, hanem türel
mes és készséges követése annak a Jézus Krisztusnak, Aki mindig „be
felé”, emberközelbe tartott. Sokan attól tartanak, hogy ez a fajta Krisz
tus-követés éppen olyan veszélyes lehet a gyülekezet számára, mint a 
legádázabb üldözés. Nem veszítjük el a saját színünket, keresztyénsé
günk sajátosságát az emberszolgálat során? Nem az a fajta „szent tartóz
kodás” lenne inkább hozzánk illő, ami olyan szokatlanul hangzuk az igé
ből? Csakhogy ez a tartalma szerint pontosan meleg és fenntartás nél
küli bizalmat jelzi, amelynek az erejét és hevét Jézus nem saját magára 
irányítja, hanem belevezeti az emberség, az igazság és az irgalom csator
náiba. „Befelé” az emberek közé, ahol szükség van rá. Nem az a „Krisz
tusszerű” gyülekezet, amelyik erős arra, hogy magát tisztán tartsa, ha
nem az, amelyik segít tisztulni szóban, gondolkodásmódban, magatartás
ban. Szokatlan szentség ez, de Jézus Krisztusnak nem idegen. Arról nem 
is szólva, hogy életodaadásnak is van olyan, mint a legtiszteletreméltóbb 
mártírium. Azt Ígéri, hogy egyet sem hagy elszíntelenedni, hűségéből, 
Krisztus-közösségéből kiesni, aki így „befelé” szolgálva tart Krisz
tus felé.

d) A harmadik mondat: az elindított és szolgálatba belevitt, abban 
meg is tartott egyházat ünnepelni is megtanítja. Beleállítja — ki tudja 
hányadik szólamként — abba a nagy kórusba, amely meghökkentő és 
vonzó énekével a végérvényes vallomást mondja majd el Krisztusról. En
nek az ünnepnek az előrevételezése, amikor indító, őrző és szolgálatára 
méltató irgalmáért népe énekbe kezd.

Fehér Károly

H ú S V É T  U T Á N  5. V A S Á R N A P

Rm. 8,24—27 

Az imádság forrásánál

Textusunk csak egy része a 8,18-30 igeszakasznak, melyben Pál Is
ten fiainak reménységéről szól. Ez a reménység szubjektív és objektív 
szempontból egyaránt rokon a hittel (Zsid. 11,1) abban is, hogy tárgyuk 
láthatatlan. Isten Lelke is a reménység tárgya, mert jóllehet a Lélek 
zsengéjét sokan elnyerték (23) a Szentlélek művének kiteljesedése a 
3. hitágazat értelmében a még nem látható eszkhatonban megy végbe. 
Ezért a kiteljesedésért sóhajtozik az egész világ, mi is, akik része va
gyunk a teremtettségnek, de velünk együtt sóhajt a Lélek is. A Lélek 
bennünk — ez nem felfuvalkodásra, sőt inkább alázatra késztet, mivel 
feltárja keresztyén életünk azon mélységeit, melyekben a Lélek segítsé
gére vagyunk utalva. A Lélek kimondhatatlan fohászai megnyilvánul-
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hattak az ún. nyelvekenszólásban is (Althaus), melyet nem értett sem az 
aki mondta, sem az aki hallotta. De kétségtelen, hogy a mai keresztyé
nek is tapasztalják azt amiről Pál is tud, hogy gondolataink, szavaink 
sokszor csődöt mondanak, alkalmatlanná válnak. Mégis a Lélek eszközt 
formálhat szívünkből, hogy megszólaltathassa rajta saját mondanivaló
ját. Rogate vasárnapján textusunk 26-27 verseire helyezzük a hang
súlyt. *

Az imádság folyóhoz hasonlít, melynek nagy a sodrása, mélysége 
és uszályokat, hajókat hordoz. Azonban minden folyónak van forrása is, 
ahol a föld mélyéből fakadó forrás csak kicsi csermely. A Miatyánk 
mellett ismerünk sodró erejű imákat, melyek fölött nem jár el az idő 
és hordozzák a keresztyéneket nemzedékről nemzedékre. Ezen a vasár
napon azonban nem a hömpölygő, hatalmas imákat csodáljuk, hanem az 
ima születését, az imádság forrását.

1. Az imádságot nem mi, hanem Isten fakasztja. Mint ahogyan a 
folyók forrásvizét sem szivattyúzzák, hanem az a mélyből fakad fel.

Az ember képtelen imádkozni. Ha mégis megkísérli, hogy imát 
„fakasszon” magából, keserűen tapasztalja, hogy néma és nem ismeri az 
ima nyelvét és minden kérése saját megszokott énjéből fakad. Jézus az, 
aki az ember szívét, száját bevonja saját imájába, beirat iskolájába: „Ti 
pedig így imádkozzatok. . . ” Ekkor szabadulunk fel az imanélküliség ál
lapotából. Az ima forrását Jézus fakasztja. Bonhoeffer sorai is ezt a tit
kot kutatják:

„Az emberek Istenhez járulnak bajaikban, 
esedeznek segítségéért, könyörögnek kenyérért és 
boldogságért, szabadulásért betegségből, bűnből 
és halálból. így tesznek ők, mind a keresztyének, 
mind a pogányok.
Emberek Istenhez járulnak bajaiban, s olyannak 
látják Öt mint aki szegény,, megvetett, menedék és 
kenyér nélkül való; elnyelte Öt a bűn, az erőtlen
ség és a halál. Keresztyének Isten mellé állnak az Ő 
szenvedéseiben.
Isten jön az emberekhez, minden bajaikban, megelégíti 
testüket és lelkűket kenyerével, elszenvedi a kereszt
halált keresztyénekért és pogányokért és megbo
csát valamennyinek.”

A Szentlélek is jelen van az ima forrásánál: segít a mi erőtelensé- 
günkön és esedezik érettünk kimondhatatlan esedezésekkel. Mi pedig 
tudjuk, hogy ekkor Más imádkozik bennünk, szavaink, gondalataink 
mögött. Az imádság így születik.

2. A forrásnál az imádság kicsi és erőtlen. Igénk szerint csak „só
hajtás” . A Szentírásban gyakran találkozunk ezzel a sóhajtásnyi imával: 
Ő Uram, Ö Istenem, vagy még rövidebben így: „Ő !” . Tudjuk, hogy sok
szor ez az őszinte sóhaj imazsargonná fajult, rutinná vált és ismerjük a 
„sóhajtozó” kegyesség torzulásait. De ez mit sem változtat, azon, hogy a 
forrásnál az ima ezzel a sóhajjal születik. Mert igaz ugyan, hogy a só
haj előidézője jelentéktelen semmiség is lehet, de kiválthatja az emberi 
élet szóban kifejezhetetlen terhe és küzdelme. Belefér egy egész emberi 
élet hosszú története. Éppen itt lesz nyilvánvalóvá az, hogy mi még erre 
a sóhajtásnyi imára is képtelenek vagyunk. Azt se tudjuk, hogy mit és



hogyan kérjünk, mert sóhajunk vágyainkat, gondjainkat fejezi ki, úgy 
ahogy mi látjuk azokat és a megoldást a körülmények és embertársaink 
megváltozásától várjuk. De amikor a Lélek segítségünkre siet kimond
hatatlan fohászaival, meggyőz bennünket arról, hogy gondjainkra úgy 
tekintsünk ahogyan azt Istentől tanuljuk, a megváltozás szükségességét 
magunkon kezdjük és nem másokon és fohászunk nyomán legyünk 
csendes szívvel és békével. Ha küzdöttünk már ezzel a zavarral, szava
kat nem találó fohászkodással, mely porig alázott, ez sokkal inkább ima 
volt mint egy „szépen” felépített, magabiztosan elmondott imádság.

Ez a sóhajnyi ima összeköt bennünket a teremtett világgal mely 
hiábavalóság alá vettetett és ezért együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez 
ideig. Együtt szorongunk Földünkkel, mely két tűz között szenved. Egy
felől a belsejébe rekesztett tűz között, mely fel-feltör és megrenget min
deneket, másfelől az emberi gonoszság gyújtotta tűz között, mely állan
dóan lángralobban valahol országok és népek között.

Ebben a sóhajban vagyunk egyek az embervilággal, mely színben, 
nyelvben, világnézetben és társadalmában nagyon különböző, de abban 
egyezik, hogy szenvedve, nyögve cipeli a bűn átkát; az embertelenséget, 
éhező és beteg milliók reménytelen tengődését, sok-sok gyerek méltatlan 
sorsát, akik az idén, a gyermekek évében is koravénné aszalódnak. Ami
kor mindennek híre eljut hozzánk, mély sóhajjal reagálunk. Együttér
zés ez, tehetetlenségünk megnyilvánulása vagy a rossz lelkiismeret je
lentkezése? Inkább mindhárom együtt!

E sóhajtásnyi ima összeköt bennünket a Szentlélekkel, Aki éppen az 
erőtlenek gyámola. Már a legkisebb gyermekekbe azt sulykolják, hogy 
az ima produkció. Produkáltatják is a kisgyermekekkel, hogy milyen fo
lyékonyan tud imádkozni. Ez a kísértés végigkíséri a keresztyént arra 
biztatva őt, hogy mutassa meg mire képes az imádkozásban! Ügyes 
lelkészek pl. olyan temetésen, melyen az elhunyt akarata szerint nin
csen igehirdetés, az imádságba prédikációt, sőt életrajzot is bele tudnak 
foglalni. Még ügyesebbek az imában „oda is tudnak mondani” a gyü
lekezetnek. És még mi mindent tudunk tenni az imával!

Mai igénk fényében azt csodáljuk, hogy imádkozni éppen a „nem 
tudók” imádkoznak, mert a Lélek éppen azokon segít akik belátják, 
hogy: „amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni amint kell” . Üjra meg 
újra fel kell keresnünk az imádság forrósát, ahol az ima még csak egy 
sóhajtás, egy ámuló „Ó!” azért mert Jézus bevont bennünket váltság- 
művébe és imájába és azért mert a Szentlélek is bevonta szívünket, aj
kunkat kimondhatatlan fohászkodásába.

3. A forrásnál már az egész folyammal is számolunk. A Duna for
rásánál még semmi sem látszik a hömpölygő, hatalmas folyóból, de tud
juk, hogy a kicsi forrás ilyen naggyá nő. Amikor a Lélek imát fakaszt 
bennünk, még nem látszik annak hordozó, megtartó, üdvözítő ereje. 
Ezért az imádság akárcsak az üdvösség „reménységre szól” . Remény
ségre, állhatatos várakozásra, mely nem arra épít amit lát, hanem arra 
amit Isten mondott és ígért.

Aki ezzel a reménnyel imádkozik, az mind megtapasztalja, hogy az 
imádság hatalmas folyam, mely hordozni tud bennünket minden ter
hűnkkel. Hordozni tudja szeretteinket, barátainkat, a gyülekezetek Áll
hatatosan bízzunk abban is, hogy imánk nem „protokoláris szavak” ha
nem hordozó erő akkor is amikor népünkért, elöljáróinkért, a békessé
gért munkálkodókért könyörgünk.

Abban a reményben imádkozunk, hogy az imádság folyója egybe
gyűjti a máshol fakadt imádságokat is. Más tájakon, más felekezetek-
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ben fakadt imák együtt mélyítik és teszik sodróvá az imát és így együtt 
teszik hitelessé az ökumenikus tanácskozásokat, imaheteket. Az imád
ság folyamában benne van kiszűrhetetlenül, mindnyájunk áldására az 
Istenben meghaltak imái is. Rég letűnt korokban éltek, mégis az élet 
illata árad ma is imáikból, mert Krisztusban egyek velünk, ma élőkkel.

A forrásnál, — az érnél — nem látható a folyam, még kevésbé a 
folyamatot befogadó óceán. A meder mégis odavezet. Amikor a Szentlé
lek bevon bennünket kimondhatatlan fohászába, bevon bennünket Isten 
láthatatlan országába, az örökéletbe is. Aki elkezdte bennünk az imád
ságot, elsegít minket a végig is. A nagy sokaságba, melyet megszámlálni 
senki se tudott, akik a Bárány Jézust magasztalják és imádják Öt éjjel 
és nappal, örökké. (Jel 7,9) Mert az imádságnak csak kezdete van, de 
vége nincsen.

Józsa Márton

M E N N Y B E M E N E T E L  Ü N N E PE

Rm 8,31—34

A textusról i
Szakaszunk kezdete megszakítja a nyolcadik fejezet összefüggését. 

Pál ellenvetésekkel számol azzal kapcsolatban, amit eddig elmondott. A 
„ti oun eroumen” az ellenvetésekre adott választ szokta bevezetni. Eb
ben a vitahelyzetben Pál azt hangsúlyozza, hogy Isten üdvterve végbe- 
me§y ellenállások és kozmikus hatalmak ellenére is. Az akadályozó té
nyezők reálisak,' de valóság az érettünk fellépő Isten és a közbenjáró 
Jézus is.

Az ítélet szituációja megszűnt (8,1), Isten az oldalunkon áll, minden 
a javunkra szolgál. Ezt az eseményt a lehető legrövidebben, a „hüper 
hémón” formulával írja le textusunk. Amit Isten Krisztusban tett, az 
érettünk van.

Még egy igére figyeljünk, s ez a 32. vers „paradidónai” kifejezése. 
? m 1.24—26-ban szerepelt már. Ott az emberiségnek az ítéletre való 
átadását fejezte ki, itt Jézusra vonatkozik. Ha Isten a legdrágábbat 
odaadta értünk, akkor ez az esemény a kezesség arra, hogy vele együtt 
nnnden, a megígért örökség is a mienk.

Mennybemenetel ünnepe mint homiletikai feladat
Mennybemenetel húsvéthoz kapcsolt, ám kétségtelenül külön ese- 

mény mind az Újszövetségben, mind a Hitvallásban.
Talán az első, amit a lelkész feladatának érez, ma inkább, mint 

bármikor, hogy megmagyarázza: a mennybemenetelnek semmi köze az 
égbolt fölé vonuláshoz. Nem az űrbe való távozást jelenti, sokkal in- 

kább azt, hogy Jézus visszatért az isteni létformába. Ilyen jellegű fél
reértéseket eloszlatni, hosszú perceken át taglalni unalmas volna lel

esznek, gyülekezetnek egyformán, mert egy gondolkodó gyerek szá- 
amáa is természetes dolog. Megemlíteni azért nem árt a sokat hallott, 
mégis feledett igazságok elve alapján.

Próbálkozhatnánk olyan megfogalmazással is, hogy a mennybe- 
m e n e t e l  inkarnáció fordítottja. Nem volna tanácsos. Sokkal többre 
j unk, ha azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy aki elment, ugyanaz, mint
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aki eljött. Krisztus-ismeretünk nem a transzcendencián indul, ha a ta
pasztalhatom felül emelkedik is, hanem a földi Krisztus-eseményen. A 
mennybemenetel tehát nem azt jelenti, hogy Jézus leveti az emberi 
formát, mint valami elhasznált ruhát. A jelentősége éppen az, hogy a 
megdicsőült testet emeli a mindenütt jelenvalóság és mindenhatóság 
szférájába. Jézus pályájának kulcsszava — az „érettünk” — teljesedett 
ki mennybemenetelével. Most inkább lehet érettünk mint valaha.

A búcsúbeszédek a mennybemenetel paraklétoszvonafkozását emelik 
ki. Tartalom szerint ezek sorába tartozik textusunk is. A mennybemene- 
teli textusokban általaiban megtaláljuk az elkötelezést, sőt hozzá kapcso
lódik a legnagyobb feladat: menjetek a széles viliágra... Az elkötelezések 
háttere a panafclézis: íme én veletek vagyok.. .  Ezek után tetszetős dolog 
lenne arról prédikálni, hogy a mennybemenetellel Jézus ideje után a gyü
lekezet ideje következett. Amit Jézus tett, az,t most a gyülkezetnék kell 
tennie. Ebben a szerepben pedig nem járhat el saját kedve szerint, hanem 
számolnia kell azzal, hogy Jézus visszajön és számonkéri, mit tett és mit 
mulasztott. Ez a gondolatmenet egy alapvető dologgal nem számol. Azzal, 
hogy Jézus mennybemenetele azt is jelenti, hogy ő valamiképp jelen van 
a gyülekezetben, s azt nem a számonkéréstől való rettegés állapotában 
tartja, hanem kegyelmének erejét sugározza felé, s a gyülekezet szolgá
latában ő maga szolgál. Ebben a kegyelmes jelenlétben találjuk meg tex
tusunk mennybemeneteli mondanivalóját.

Az igehirdetéshez
Emeljük ki textusunkból a három határozószót, s ezek segítségével 

próbáljuk megfogalmazni a szakasz üzenetét! A három szó: velünk, ne
künk, érettünk.

1. A mennybemenetel szorosan csatlakozik húsvéthoz, vagyis Jézus fel- 
magasztialtatásához. Az, aki szolgai formát vett fel, mindenek felett való 
Űrnak bizonyul Isten cselekedetében. Mi adja mégis Mennybemenetel ün
nepének speciális voltát? Az a tény, hogy Jézus elment. A hová kérdésre 
nem szükséges tekintetünket fölfelé emelnünk. Sókkal jobb, ha a határra 
gondolunk. Isten teremtménye nemcsak a föld, hanem a meniny is és min
den, ami abban van. A Niceai hitvallás szerint minden látható és látha
tatlan teremtője Isten. Az, amit mennynek mondunk Isten teremtése te
hát, de az ember számára elérhetetlen, a határ. Mennybemenetelével Jézus 
kivétetett abból a szférából, amelyet az érzékelő és cselekvő ember elér
het. Távozása azonban nem azt jelenti, hogy az embert miagára hagyta. 
Ha valamikor velünk volt, most van igazán. Maguk mellett tudhatják 
szenvedők és hontalanok, betegek és üldözöttek, magányosok és akik má
sok bűne miatt szenvednek. Most tudhatjuk igazán, hogy Jézus mindany- 
nyiunkhoz jött, mindanirayiunk szenvedését akarja hordozni, éljünk bár 
békében vagy háborúban, Magyarországon vagy Indokínában.

Hogy Jézus Isten jobbján van, azt jelenti, mindenütt jelen van. Tex
tusunk szerint ez erőforrást és reménységet jelent a gonosszal való küz
delemhez. Pál apostol nem azt mondja, hogy nem kell komolyan vennünk 
emberék és gonosz hatalmak ellenállását. A gonosz reális erő, valóságos 
ellenfél. Jézus győzelme viszont korántsem lehetőség csupán, hanem igaz
ság és valóság. Aki tehát őt követi, az úgy harcol bűn és gonosz erők el
len, hogy számol Jézus valóságos győzelmével. Ereje megújult, reménysége 
nem hiábavaló, s nem kenyere a kedvetlenség, a félelem és a rezignáltság.

2. Húzzuk most aló textusunk másik határozó szavát: hogyne a já n d é 
kozna nekünk vele együtt mindent. Jakab is az ajándékozó Istenről tanús-



kodik: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, 
a világosság Atyjától száll alá” (1,6). Amikor ugyanő aláhúzza, hogy ná
la nincs változás, tapasztalatának ad kifejezést. Isten ajándékai szakadat
lanul érkeznek, minden várakozásunkat felülmúlják. Az ajándékok között 
azonban első és legnagyobb a Jézusban megnyilvánult kegyelem. Bármit 
kapunk azonban, mind onnan érkezik, ahol Jézus van. Isten benne gya
korolt kegyelme és általa kapott békéje minden egyéb forrása. Luther 
a Kiskátéban nem véletlenül biztosít különleges helyet az ötödik kérésnek. 
Hangsúlyozza, hogy ha Isten a bűnbocsánatot megtagadná, akkor minden 
egyéb kérésünk elől is elzárkózna, mert mindabból, amit kérünk, semmire 
sem vagyunk méltóak vagy érdemesek. Mégis kérjük, hogy mindezt ke
gyelemből adja meg nekünk.

3. A harmadik határozószóval érkezünk ahhoz a ponthoz, aminek ré
vén textusunk kifejezetten a mennybemenetelhez kapcsolódik: Isten jobb
ján van és esedezik értünk. Luther erőteljesen szállt szembe azzal a né
zettel, amely az Atyához visszatért Jézust már nem tartja aktívnak. Ha az 
elején hangsúlyoztuk a mennybemenetel külön esemény voltát, úgy most 
húzzuk alá a szétválaszthatatlan egységet. A mennybement Jézus ugyan
az, akit mi ismerünk. S az sohasem volt várakozó vagy passzív. Mi azt 
a Jézust ismerjük, aki testbe öltözött és meghalt a keresztfán értünk. 
Az „érettünk” áll és érvényes a mennybement Jézusra is.

Mi csak a kereszten tájékozódva értünk meg mindent. Textusunkban 
az a Római levél éri el a csúcsot, amely az emberiség állapotáról így fo
galmaz: mindannyian átadattunk a bűnnek. S ez ugyanaz a kifejezés, amit 
jézusról így ír Pál: őt mindannyiunkért odaadta Isten. Messze lehettünk, 
ha Isten ilyen messzire ment kegyelmével. Ma sem az a helyzet, hogy né
mi felülről kapott erővel lassan makulátlanokká válunk. Nincs, ami, de 
van, Aki mellettünk szól. A mennybemenetel híre azt jelenti többek kö
zött számunkra, hogy Jézusnak módjában áll „mellettünk szólni” . Esede
zik érettünk. Hogyan maradhatna néma a könyörület, amikor könyörület- 
re szorulunk, az utolsó napon sem egyébre? Aki Isten jobbján van, vagyis 
részt kapott világuralmában és mindenhatóságában, az nemcsak érez va
lamit vagy együttérez valakivel, hanem használja is hatalmát. Hogyan 
használhatná másképp, miint mindig: érettünk?

Mindez nem üres bátorítás, hanem kötelezettség. Textusunk egyik 
kulcsszava a választottság. Ami nem emel azok fölé, akik „közül” kivá
lasztott Isten, hanem szolgálatra kötelezi azokat, akiknek Jézus is szolgált. 
Mennybemenetel ünnepén kitágul a horizont. Jézus érettünk van — 
„mindnyájunkért” .

 Köztudott dolog, hogy Bachot ez a szakasz ihlette egyik legszebb ko
ra (feldolgozása megalkotásánál. Csodálatos, magával ragadó erő szabadul 

amikor új és új variációban csendül fel a Jesu merne Freude vers
szakról versszakra. Ha egyáltalán megfogalmazható, ebben a zenében ki- 
fejeződik az a biztatás, amit textusunk hirdet: Isten velünk van, amit 

az ünnep evangéliuma megszólaltat: íme én veletek vagyok. Ez a biztatás 
z alapja annak a világméretű szolgálatnak, mely az egyház hivatása, 
melyre választottságunk kötelez. 

Szabóné Mátrai Marianna
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H Ü S V É T  U T Á N  6. V A S Á R N A P

ApCsel 6,1—7

Textusunk egzegézise három csomópontot kínál. Lukács, a könyv 
írója nagyon reális képet ad az első keresztényekről. Semmit nem szépít, 
kozmetikázik. Ezek a tanítványok nem hibátlan szentek. Igaz, nem foly
tatnak nyílt „fajüldözést” a hebraisták, csak a finomabb formáját gyako
rolják: „Mellőzik” a hellenisták közül való özvegyeket a mindennapi 
szolgálatban. Ez magában is bűn. De még súlyosabb a bűn azáltal, hogy 
a hitben élők között történik, — a mindenki irányában gyakorlandó sze
retet helyébe került a személyválogatás, mellőzés bűne, — mert a dia- 
kónia gyakorlásában akadályozzák a hebraisták a görögök közül származó 
özvegyeket. A szolgálat körül folyó válogatás, mellőzés nyomot hagy a 
gyülekezeten: zúgolódás (goggüzmosz) támad. A szó jelentésében több is 
van, mint csupán zúgolódás, morgás, jelenti a haragot is! Itt van az első 
csomópont: ha az egyház nem a diakónia útján jár, ha nem „szolgál” 
mindenki mindenkinek, akkor saját sorait dúlja fel, méltatlan lesz ön
magához, felüti fejét a válogatás, klikkezés, egymás le és kinézése a gyü
lekezetből. Végeredményben elvész a lényeg: nem lesz közvetítője Jézus 
szeretetének egymás és a kívülállók felé.

A másik csomópont a 4. versben található. Az apostolok azt látják he
lyesnek, hogy megszűnjön a morgás, válasszanak a görögök közül is olyan 
személyeket, akik hivatottak az asztal körüli szolgálatra, ők pedig tovább 
végzik a diakónia tou logou-t vagyis az ige diakóniáját; egészen pontosan 
az imádkozás és az ige szolgálatát. Ezek az első szolgálatvivők nem kap
tak ugyan elhívást az igére, az igehirdetésre, csupán a „kezekkel” végzett 
szolgálatra, de ebben fejeződik ki az első keresztyének igyekezete: a ke
resztyén hitet tettekre, életre kell átváltani a gyülekezetben és abban a 
környezetben, ahol élnek. (William Barclay: Apostelgeschichte 64—65. lp.) 
Egyáltalán nem arról van szó, hogy a „magasabb” igehirdetői hivatal mel
lé szerveznek egy „alacsonyabb” diakónusi hivatalt. Téved, aki ebben az 
egyházi hivatal íkialakulását látja. Mindez azt mutatja meg, hogyan lesz 
úrrá az élő gyülekezet a felmerülő szükségen és nehézségen. (Werner de 
Boor: Die Apostelgeschichte, 131. lp.) Az apostolok ezen látásával teljesen 
egyezik mai látásunk: az egyházban minden diakónia, — az igehirdetés, 
az imádkozás, az asztalok körül folyó szolgálat, a hitből fakadó szeretet 
minden megnyilvánulása, legyen az betegek látogatása, szociális segítség 
nyújtása, szolidaritás vállalása, vagy felszabadítás az elnyomás alól. Ez 
mind szolgálata a földön szolgáló egyháznak!

A harmadik csomópont textusunk végén van. Amikor rendeződött az 
első keresztyének körében a szolgálat helyes látása, — „helyére tették az 
egyház diakóniáját” , — akkor minden rendbejött. Most látszik meg, hogy 
az egyház missziójának is akadálya a diakónia „rendetlensége” . Eddig 
stagnált a gyülekezet, most, hogy a rend helyreállt és mindenki szolgál 
mindenkinek a maga módján és hivatása szerint, nincs zúgás-morgás, de 
„az Isten igéje terjedt és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Je
ruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek” . (7. v.) A 
sfodra görög eredetű szó, nemcsak nagyon, de „gyorsan” jelentéstartalmat 
is hordoz. A diakóniára képtelen egyház a misszióra is képtelen. A szol
gálatot megtalált egyház egyben a missziót is jól végzi.

*
Exaudi vasárnapján az egyház már pünkösd felé tekint. Könyörög a 

Szentlélekért. De ez a nézés nem lehet egyszerűen „ég felé nézés” (ApCsel
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1,11!). Az élő Krisztus élő gyülekezete itt a földön szolgál és azért kéri a 
Szentleiket, hogy megtalálja segítégével szolgálatát és kapjon erőt annak 
elvégzésére. Textusunk a jeruzsálemi gyülekezet ..diakóniájának rende
zésével” nagyon jó alapot ad nekünk is, hogy pünkösd előtt, kérve Isten 
Lelkét, végiggondoljuk egyházunk, gyülekezetünk diakóniai útját és újra 
megtanuljuk, hogy nem készen kapjuk az égből a megoldásókat, hanem 
a földön szolgáló gyülekezet mindig keresi feladatát, helyét itt a földön. 
Az a bizodalmunk, hogy Isten Szentleikét adja ehhez a mi munkánkhoz, 
újra meg újra megtalálhatjuk a mában is a diakónia „aktuális” útját és 
jól végzett szolgálatunkkal Krisztus missziói parancsát is teljesítjük.

*

Igehirdetésünk kiindulásául kínálkozik a gyülekezet pünkösd felé te
kintése, ill. a tekintetek arra fordítása. A Szentlélekért való könyörgés 
egyben alkalom, hogy megvizsgáljuík, milyen mértékben szélesedett ki a 
szolgálat a gyülekezetben, — milyen tág ölelésű diakóniánk — és van-e 
missziói kihatása, gyümölcse szolgálatunknak?

Milyen széles a szolgálat medre gyülekezetünkben? Nagyon sokat be
szélünk ma egyházszerte a szolgáló életformáról. De vajon úgy hirdetjük-e 
meg a Jézus szolgálatáról szóló evangéliumot, hogy az lehet alapja gyüle
kezeti és egyéni életünk szolgáló mivoltának? Az a Jézus, aki önmagát 
adta a szolgálatban értünk, mit várhat mitőlünk? Nekünk, a gyülekezet 
pásztorainak is meg kell látnunk, ha olyan szélesre méretezzük a magunk 
szolgálatát, hogy mások elől elálljuk az utat. A lelkész nem akkor szol
gál jól, ha a gyülekezet mindenese. Kísértésünk az is, ha azt hisszük, hogy 
senki olyan jól nem képes valamit elvégezni, mint mi. Gyülekezetünkben 
vegyük észre a „mellőzötteket” . Nincsenek-e olyanok, akik háttérbe szo
rulnak és lassan elmaradnak.. .  Észrevesszük-e, ha „zúgás van” azért, 
mert kivételezünk? Egyformán kedves-e mindenki a szolgálatával?

Gyakran hallott panasz, hogy erre vagy arra a gyülekezeti feladatra 
nincs megfelelő ember. De felkészítettünk-e a szolgálatra? Nem azért 
van-e hiány, mert elmellőzzük különféle okok miatt azokat, akiknek lenne 
„jó bizonyságuk” ? Elég széles a szolgálat útja, mégis egymás mellett szol
gáló pásztorok sokszor nem férnek el rajta, ütköznek, vagy mellőzik egy
mást. És mindez a szolgálat rovására megy. Az egyház zűrzavara is, ke
resztyén életünk defektje is ide vezet vissza: megüresedik a diakónia 
útja, mert úrrá lesz az önzés, a kirekesztés, a mellőzés bűne.

Exaudi vasárnapján kérjük Isten rendet teremtő Lelkét, hogy amilyen 
szeles gyülekezetünk életének medre olyan szélesen folyhasson a szol
galat.

A szolgálatunknak azonban nem csak közöttünk való szélessége van, 
hanem tágassága, nyitottsága is. A tanítványok gyülekezetéből is látjuk 
a  példát, tágul a diakónia. Nemcsak az igehirdetés, nemcsak az imádko- 
zás de a kezek szolgálata is már szükséges. Az egyház, amíg csak itt a 
földön szolgál, mindig kell, hogy nyitott szemmel lássa, hol terjedhet ki 
szolgálata. Nincsenek napjainkban körülöttünk szeretetre, megértésre, se- 

gitsegre szorulók? Meddig terjed a látásunk? A család határáig, vagy a 
gyülekezet határáig? Nehéz felvállalni a szomszéd gyülekezet vagy az 
gesz országos egyház gondját, terhét? Ezekben a hetekben folyik sokfelé 

a Gyülekezeti Segély gyűjtése. Vannak gyülekezetek, melyek sók jó célra adakozók 
de csak gyülekezeti határon belül. „Ismeretlen” célokra csak 

 óvatosan adnak. Szűkén értelmezett diakónia!
A zután  az is  "szűkített diakónia” , amikor csak befelé, belterjesen tu- 
dunk odaadóan önzetlenül szolgálni. Megállunk a gyülekezet kerítésénél. 

„ ívulvalók irányában meghidegül, lendületét veszti szolgálatunk, igye-



kézetünk. Az is önzés, amikor csak magamat nézem, de van gyülekezeti 
önzés is, amikor magát akarja konzerválni. Szeretjük magunkat nagykorú, 
modern embernek tartani, de vajon elég nagykorú keresztyének va
gyunk-e? Társadalmunk mai igyekezte, a munkában való pontosság, az 
idő okos felhasználása, a másoknak ártani nem akaró figyelmesség, a ter
mészet értékeinek védelme, hasznos felhasználása, a nem pazarló, nem 
mindig csak élvezni akaró magatartás „belefér” diakóniánkba? Világunk 
gondja, békéje, az érte való cselekvés, imádság csakugyan gyülekezeti 
ügyünk? Abból folyik-e, hogy Jézus az egész világ életéért adta magát?

Exaudi vasárnapján kérjük Isten Lelkét, hogy nyissa meg szemünket 
és tágítsa szívünket egész világunkat és mindent embert ölelő szolgálatra.

Jó dolog, ha minden rendben folyik. Jó, ha a gyülekezet nem alszik 
és nem unatkozik. Jó, ha a pásztorok vidám szívvel járnak elöl a szolgá
latban és sokaknak kedvét fordítják a segítő szeretet útjára. „Ahol „he
lyére kerül a szolgálat” ott újulás, virágzás, élet pezsdül. Érdemes figyel
nünk a tanítványok gyülekezetére. Volt erejük észrevenni: baj van a szol
gálat körül. Volt bátorságuk helyreállítani a szolgálat rendjét és bíztak 
a Szentlélek megerősítő, megújuló, gyülekezetei növelő munkájában. Nem 
csalódtak! Gyorsan növekedett a tanítványok száma. Mind többen ismer
ték meg a nekik szolgáló Urat, hogy szeretetének csatornái legyenek.

Kérjük Isten Lelkét, hogy segítségével találjuk meg helyünket, fel
adatunkat, míg csak a földön szolgáló gyülekezetben élünk és legyen 
vonzó Isten szeretetének útja sokak számára.

Tóth-Szöllős Mihály
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Egyháztörténeti évfordulók.

Torkos László tanár, író
A nagy győri Torkos-család sarja, T. Ferenc kőszegi ügyvéd fiaként 

született 1839. október 2-án. Gimnáziumot és teológiai tanulmányt végez 
az akkor 300 éves soproni evangélikus Lyceumban. Az ottani Magyar 
Társaságot újjáéleszti, megindítja a Hajnal c. folyóiratot. 1859-ben Halle
ba megy két évre, ükapja testvére, Torkos András egykori győri lelkész
től alapított ösztöndíjjal. Tanulmányi ideje alatt beutazza a Luther- és 
Goethe-városokat, bejárja a bajor Alpokat. Eljut Herrnhutba is. Az 
ottani szeretetmunka életre szóló hatással van rá, hitben és érzelemben. 
Élményeit „Az én zarándokutam” az Emlékeim c. munkáiban írja meg.
— 1861-ben Ádándon és Tiszaroffon nevelő. 1862—77-ig a pesti evangé
likus fiúgimnáziumban tanár, 3 évig igazgató. 1877 őszétől nyugdíjazá
sáig az Állami Felső Leányiskola tanára. Veres Pálné munkatársa a nő
mozgalomban.

Arany bírálta első verseit. A Koszorú c. lapjában hatot jelentetett 
meg. „Az ifjú küzdelmei” c. allegorikus művében alcímek jelzik, hogy 
gondolati igazságkeresése, életvezetése Istenhez talált: Gyermekkor, Láz. 
Tetterő, Képzelet, Hévvágy, Hit. E művéért Arany ajánlására tüntette 
ki_ a Kisfaludy Társaság. Arannyal és másokkal alapító tagja a Petőfi 
Társaságnak, 1876-ban. Haláláig Petőfi-rajongó. — Előszeretettel foglal
kozik verselmélettel, esztétikával. Elveit az Esti Órák-ban jelenteti meg 
(1868). Gyulai Pál támadja nézetei miatt. — Több verstani könyvét ta
nítják az iskolákban.

Egy a sajtóban 1861-ben megjelent népmesét dolgoz fel a Kígyóbőr
ben (1881). Vörösmarty Csongor és Tündéjének erős hatása érződik mű
vében. — Szociális bajokat feltáró művét, a Proletárokat életrajzírói 
agyonhallgatják! (1880) — Nem törekedett arra, hogy a kiadónak tessék.
— Sikeres színműve a Lejtőn (1880), melyet 1884. június 20-án adtak 
elő első ízben a Nemzeti Színházban. Ugyanitt került színre három nő
vér komikus története, a Hármas Szövetség (1884).

A Milleneum közeledtével egyre dagályosabb cím- és rangkórság fi
gyelhető meg a felsőbb társadalmi osztályoknál. Ezt, valamint a képzett
ség nélkül, munkát kerüli ifjak számára szervezett állások kulisszatit
kait tárja föl szatirikusán a Hivatalvadász-ban, melyet csak Kolozsvá
rott adtak elő 1896-ban. Arany költeménye nyomán Hatvani, debreceni 
Professzorról írt művével 1898-ban első lesz az Akadémia pályázatán. 
Verselméletet 1904-ben, Verstani Vezéreszmék-et 1912-ben ad ki. 1908-ban 
az Uránia évfolyamában elemzi Madách Tragédiáját és leszögezi, hogy 
nem pesszimista mű. 1914-ben Byron Childe Harold-ját fordítja le.

Négy verseskötete jelent meg (1873, 1886, 1898, 1923). Az utolsóban, 
valamint Legfájdalmasabb Emlékeim c. írásában felesége, Wilfinger Emí- 
liaa, W. Ernő soproni lelkész unokája — iránti háláját fejezi ki meg
hatóan.

Zsoltárfordításai, részletek a Példabeszédek könyvéből, énekesköny-



vünk 172, és 193. éneke egyházának való szolgálatát mutatják — sok 
vallásos jellegű költeményén kívül.

100. életévébe lépve köszöntötte a Pesti Hírlap (1938. október 2.), dísz- 
közgyűlést tartott tiszteletére a győri Dr. Kovách Pál Irodalmi Társaság 
(1939. január 10.). De 1939. március 15-én hirtelen elhunyt.

Bödecs Barnabás

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 

Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvé

teli kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához cí
mezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (1147 Budapest 
XIV. ker., Lőcsei út 32.) augusztus 15-ig küldjék meg. A ka
tonaköteleseknek azonban 1979. június 15-ig kell benyújtani 
kérvényüket.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmányokat 
kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legmagasabb is
kolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. helyhatósági vagy 
más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, szociális hely
zetét, szülei foglalkozását és keresetét, ill. szociális viszonyait 
feltünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelent
kező főiskolai tanulmányokra és lelkészi pályára alkalmas, 5. 
keresztelési bizonyítvány, 6. konfirmációi bizonyítvány, 7. rész
letes önéletrajz, mely feltárja a kérvényező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentke
zés okait, 8. esetleg egyházi működéséről szóló bizonyítvány. 
A felvételhez szükséges továbbá annak a lelkésznek a jelent
kezőt részletesen jellemző bizonyítványa, a lelkészi pályára 
való alkalmasságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a bizonyítványt a lelkészi hivatal a kér
vénnyel egyidejűleg küldje meg, külön levélben, közvetlenül 
az Akadémia dékánjának címezve. — Az okmányokat erede
tiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolatban is 
lehet mellékelni. A másolatot „egyházi használatra” megjelö
léssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. Az akadémiai ta
nulmányi idő öt esztendő.

A Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi meg. 
Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal kellő idő
ben értesíti a jelentkezőket. — Az Akadémia hallgatói kötele
zően lakói a Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást 
kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért és rászoruló hallga
tók ösztöndíjban is részesülhetnek.
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