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D iakó niai fe le lő s s é g ü n k  a t e re m te t t  v ilá g é rt
Az ökológia tudománya nem tartozik az ősi, évszázados tudomány

ágak közé. Mintegy százéves- múlttal rendelkezik. Jelentése azonban ez 
alatt az idő alatt is jelentősen módosult. Ez a tudomány eredetileg a nö
vények, állatok és azok környezetének viszonyát vizsgálta az energiaház
tartás szempontjából. Ma tágabb értelemezésében egyre inkább az em
bert és környezetét, életkörülményeit és életfeltételeit vizsgáló tudomány- 
nyá szélesedik ki. Minél szélesebbkörűvé és pontosabbá válnak az embe
riség különböző tudományos ismeretei, annál világosabbá válik előtte az 
a felismerés, hogy az ember egész élete — munkája és törekvései — meny
nyire szoros összefüggésben van egész környezetével; szorosabb értelem
ben bolygónkkal, a földdel, tágabb értelemben a világmindenséggel. Az 
ökológia tudománya ezért ma elsősorban az ember és környezetének 
egymáshoz való viszonyát és kölcsönhatásait kutatja. Ezért használják 
egyes tudósok pl. Weizsácker a „humánökológia” elnevezést.

Mi az oka azonban annak, hogy ezzel a tudománnyal kapcsolatban 
válságról beszélünk? Albert Schweitzer, korunk nagy „élettisztelője” rö
viden, de a probléma mélyére hatóan ezt így fogalmazta meg: „Veszé
lyes korban élünk. Az ember úrrá lett a természet felett, mielőtt megta
nult volna önmagán uralkodni.” Mire célzott ezzel a kijelentéssel? Arra, 
amit azóta különböző tudósok és felelős személyiségek is megfogalmaz
tok: az emberi tudomány és technikai haladás korunkban eddig nem is 
álmodott méreteket öltött környezete megváltoztatásának lehetőségében, 
s az emberiségnek ez a lehetősége nem mondható mindig egyértelműen 
pozitív jellegűnek.

Schweitzer kijelentése már sejteti, miért válhat az ökológiai válság 
teológiai problémává is. Hiszen ennek a válságnak előidézője az ember, 
be egyúttal megoldója is csak ő lehet. Tisztában van-e a ma élő keresz
tyen ember ezzel a világméretű felelősséggel? Tud-e és akar-e ezeknek a 
problémáknak megoldásában részt venni más meggyőződésű emberekkel 
együtt is? Nem feledkezik-e meg az ún. kultúrparancs alapvető vonásá- 
fol, hogy annak Isten uralmát kell visszatükröznie, aki az ember és a 
vuag felett mindig „gondosan és jóságosán” uralkodik?
, De, nemcsak az ember felől közelíthetünk teológiailag az ökológia 
udományához, hanem a természet felől is. Hiszen a Szent írás bizonyság- 
etele szerint nemcsak az ember, az egész teremtett világ Isten teremtő 
munkájának alkotása. Sorsával és jövőjével szemben akkor sem lehe- 

tünk közömbössek, ha ez nem tartozna saját jól felfogott érdekeink kö-
rébe 1972 júniusában Stockholmban megtartott ENSZ Környezetvédelmi

Világkonferencia megnyitó istentiszteletén M. Strong főtitkár ezt a fele- 
lősséget felénk, keresztyének felé így fogalmazta meg: „Nekünk, akik 
Istennek templomokat építettünk, Istentől kapott feladatunk, hogy Isten 
Is te n n e k  templomára, a természet világára is gondunk legyen — ne te

gyük tönkre, s tegyünk meg mindent védelmére.” 
Az elmúlt években egyre szélesebb körökben világszerte világossá

l e t t  hogy az ökológiai válságot előidéző megoldatlan kérdések sokasod
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nak, s az egész emberiséget fenyegető veszélyek hihetetlen gyorsasággal 
nőnek. Az EVT világgyűlésén C. Birch jéghegyről beszélt, melynek csak 
töredékét látjuk, s mely felé megállíthatatlanul rohanunk, hacsak sürgő
sen irányt nem változtatunk. Ha a jelenben nem is látható még min
denki előtt a veszély nagysága, az elkövetkező nemzedékre nézve fele
lőtlenség volna a kérdésekkel való szembenézést és megoldásukat el
odázni. A  béke megőrzésének és a békés egymás mellett élésnek feladata 
mellé így lép egy másik nagy feladat nemzedékünk elé: megőrizni a 
pusztulástól környezetünket, a földet magunk és az utánunk következő 
nemzedék számára.

Melyek a „jéghegyének a figyelő szem számára már ma is látható 
körvonalai ?

I. Korunk legégetőbb kérdései
1. A természettudományok és a technika gyors fejlődése
A  múlt században viharos fejlődésnek indult természettudomány és 

technika vívmányai és eredményei elkápráztatták az emberiséget. A fej
lődésnek csak a pozitív oldalai kerültek a figyelem előterébe. A  technika, 
a gépek sokféle módon megkönnyítették az addig nehéz emberi erővel 
végzett munkát, megsokszorozták a termelés eredményeit, új lehetősé
gekhez nyitottak utat. Hogy ennek a fejlődésnek árnyoldalai is lehetnek, 
csak egyes nagy költők vízióiban hagyott nyomot (Madách: sok az eszki
mó, kevés a fóka).

Ma már tudjuk, hogy ez a fejlődés segítette elő a nyersanyagok 
rablógazdálkodás módján való kitermelését, a tervszerűtlen, csak haszon
ra tekintő árutermelést, a technika fetisizálása az embert elidegenítette 
a természettől.

Ma már tudjuk: a föld nyersanyagforrásai nem kimeríthetetlenek, a 
túltechnizált országok árufeleslegei sokszor veszendőbe mennek, a futó
szalagmunkának is vannak árnyoldalai.

Mivel a tudományos és technikai haladás főként a fejlett, kapitalista 
országokban növekedett meg ugrásszerűen, elsősorban a haszon (profit) 
és a piac határozta meg fejlődésének irányát. A  hasznon kevesen osztoz
tak, ez növelte a társadalmi ellentéteket, a gyors haszonszerzés nem en
gedett időt kellő körültekintésre a termelés feltételeit és következményeit 
illetően. A  cél a minél olcsóbb és gyorsabb árutermelés lett, mely nem 
számolt a természetben okozott szinte jóvátehetetlen károkkal és a föld 
energia- és nyersanyagkészletének korlátozottságával. így keletkeztek 
„holdtájak” (teljesen kopár, termőréteg nélküli felületek) a felszíni bá
nyászát nyomán pl. az USA-ban 600 000 hektáron, s irtották ki Európa és 
a többi kontinens erdőségeinek nagy részét anélkül, hogy pótlásáról gon
doskodtak volna.

2. Természetátalakítás — biológiai egyensúly felbomlása
Az emberiség napjainkban fordulóponthoz jutott a természethez való 

viszonyában a tudományos technikai forradalom segítségével. Igyekezete 
eddig arra irányult, hogy a természet adta feltételeket a maga számara 
használhatóvá tegye, megszelídítse, ma azonban képes arra, hogy ezeket 
radikálisan megváltoztassa. Ahogyan ezt dr. Kónya István, a Kossuth L. 
TE professzora egy nemzetközi konferencián elmondott előadásában meg
állapította: „Eddigi természetátalakításai a természet alapvető adottságai
hoz való alkalmazkodást jelentették, a mostaniak ezeknek az egziszten
ciális adottságoknak maguknak a megváltozását” . így keletkezett a ki

258



irtott őserdők helyén sivatag vagy erózió pusztította terméketlen sziklás 
talaj. Még a vízszabályozások sem hoztak minden esetben csak jó ered
ményt. Varga Domokos írja le a Vizek könyve c. munkájában, hogy a 
lecsapolt kisalföldi tavak helyén terméketlen, sokszor szikes, értéktelen 
földterületet nyertek, s a lecsapolás még másutt is megbontotta a talaj 
vízkészletét. A  rovarirtószerek használatával kiirtottak olyan hasznos ro
varokat is, melyek a természetes táplálkozási láncban a káros rovarok 
ellenségei lennének. Az utolsó negyedszázadban különösen a DDT hasz
nálata, melyet a malária okozója ellen alkalmaztak, okozta a legnagyobb 
gondot. Senki sem gondolta, a táplálkozási láncban* az utolsó fogyasztó
ban felhalmozódik; s hogy a kiszórt anyag (mennyisége elérte az évi egy
millió tonnát!) a szelek szárnyán ezer és ezer kilométerekre is elvándo
rol, ma már megtalálható a sarkköri pingvinekben is; rendkívüli kis 
mennyiségben is kárt okoz a vizekben, mert meg tudja semmisíteni a 
tengerekben élő fitoplanktonok oxigéntermelésének 75%-át.

Mindezek elgondolkoztató figyelmeztetések. Szabad-e a természet 
meglevő arculatát és rendjét minden esetben, minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel megváltoztatnunk?

A tudomány mai fejlődése egyre világosabbá teszi az ember szá
mára a bioszféra különböző rétegeinek egymással való kapcsolatát, s 
benne az élőlények egymásra utaltságát, egymástól függőségét, melyet 
rendkívül bonyolult törvényszerűségek tartanak egyensúlyban. Ez az 
egyensúly azonban korántsem sebezhetetlen. Ennek megbontása vagy 
semmibe vétele az ember számára végzetes következményekkel járhat. 
Ha ez elpusztul, megszűnik az élet is az ember számára.

3. Energiaforrások korlátozottsága
A modern korban a jólét egész sor országban a hagyományos elit ré

teghez tartozóknál jóval szélesebb körre kiterjedt. Ez egyrészt összefüg
gött az egyenlőség egyre általánosabb eszméjével, másrészt a szélesebb- 
körű jólét a technika fejlődésének, mindenekelőtt az energiakészlétek 
mérhetetlen megnövekedésének volt köszönhető (B. Ward-R. Dubos: Csak 
egyetlen Föld van, 45, lp.). A  jólét, a fejlődés tehát nagymértékben 
íüggö.tt és függ az egy emberre jutó energiától.

Az Egyesült Államokban harminc évvel ezelőtt becslést készítettek az 
akkor rendelkezésre álló energiakészletek előteremtéséhez szükséges 
izomenergiáról. Fuller szerint — aki ezt a becslést végezte — minden 
amerikaira 153 rabszolga erejének megfelelő energia jutott. Ma ez a szám 
Közel áll a 400-hoz. S az energia valóban azt végzi, amit régen a rab
szolga: „megkönnyíti a házimunkát, megfőzi az élelmiszert, elvégzi az 
emberek szállítását, hűvös levegőt legyez vagy emeli a hőmérsékletet, 
ruháról gondoskodik, zenét szolgáltat és eltávolítja a hulladékot az em
ber közvetlen közeléből” (B. Ward-R. Dubos i. m, 46. lp.). Ezt az egy főre 

eső egyre növekvő mennyiséget be kell szorozni az Egyesült Államokban 
élők számára. Birch előadásából tudjuk, hogy az Egyesült Államok hasz-

nálja fel a világ energiatermelésének 35°/o-át.
Meddig fokozódhat azonban az egy főre jutó energiafogyasztás meny- 

nyisege? Hiszen az energiaforrások korlátozottsága már ma szembetűnő, 
mikor a világ lakossága még „csak” 4,5 milliárd, s ennek fele alig tá-
maszt nagyobb igényeket bolygónkkal szemben, mint a neolit ember. A 
világ energiafogyasztása mai becslések szerint 11 évenként megkétszere- 
ződik. Honnan teremtünk elő elég energiát két vagy háromszor ennyi 
ember számára? Mi lesz, ha a világ másik fele is nagyobb mértékben

tart igényt a felhasználható energiára?
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A hagyományos energiaforrásaink — a szén, a földgáz, az olaj — 
meglehetősen korlátozottak. Közülük a szénkészletek tartanak ki legto
vább, talán még 100 évig. A  szél és a víz energiáját ma még csak kis
mértékben hasznosítjuk.

Ma még nyitott kérdés: hogyan tudná az ember a nap elképzelhe
tetlen mennyiségű energiáját szolgálatába állítani? Amit ebből a föld fel
használ a bioszférában a földre sugárzó mennyiség 1%-ia. Ez a mennyiség 
is olyan hatalmas energiaforrás, mely az óvatos számítások szerint 100 
milliárd szerves anyagot állít elő a szárazföldeken és a tengerekben. Ez 
a világ kémiai, nehézipari és bányászati termelésének pontosan a tízsze
rese!

Nem tesszük-e azonban addig tönkre a biológiai egyensúly megbon
tásával, szennyezéssel a minket körülvevő atmoszférát, melynek védőré
tege szűri meg számunkra a napenergiát, s óv meg a káros sugárzásoktól, 
mielőtt szolgálatunkba tudnánk állítani ennek a nagy energiamennyi
ségnek jelentősebb hányadát?

A tudósok nagy része az atomenergiától várja a világ energiagondjai
nak megoldását. Ez azonban ma még legalább annyira veszélyes, mint 
hasznos megoldásnak tűnik. Biztonságos használatához meg kell oldani 
biztonságos ellenőrző berendezéseket, a radioaktív hulladékok tárolását 
egy sor tudományos és technikai problémát: a sugárveszély elkerülését, 
stb. Mennyi ideje van minderre az emberiségnek? A  tudósok véleménye 
szerint talán egy század, amíg a jelenlegi fosszilis energiaforrások ki nem 
merülnek.

4. Népességsűrűsödés — urbanizáció
Néhány éve (1976 májusában) közölte a Népszabadság egyik cikke, 

hogy a chicagói intézet emberiség létszámát regisztráló számítógépe el
érte a 4 milliárdot. Ma már 4,5 milliárd emberről beszélünk. Ha a számí
tásokhoz képest valamelyest csökkent is azóta a népességnövekedés üte
me, nincs messze az idő, mikor 10 milliárd, esetleg több ember életfelté
teleit kell a földön biztosítani.

Századunkban a nagy járványok megfékezése — mint a sárgalázé, a 
himlőé, a pestisé és a 2. világháború után a maláriáé is — az egész 
földön csökkentette a halálozási arányt. A  különböző védőoltások elter
jedésével lényegesen csökkent a csecsemő és gyermekhalál, mindemellett 
világszerte megnövekedett az átlagéletkor.

Mennyi embert tud eltartani a föld viszonylagos jólétben? Mikorra 
várható ennek a növekedésnek lelassulása, a népesség létszámának stabi
lizálódása? Egyáltalán milyen intézkedésekkel lehet — főként a fejlődő 
országokban — ezt a növekedést ésszerű mederbe terelni ?

Ez korunknak legalább akkora kérdése, mint az energia.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy ez az egyre növekvő népesség nem 

egyenlően oszlik meg a szárazföldön. Évezredeken keresztül, míg az em
berek nagy része a földeken dolgozott, a települések kicsinyek voltak. A 
ipar terjedésével indult meg az urbanizációnak az a folyamata, mely ma 
egyre gyorsuló méretekben fokozódik. A  becslések szerint a világ fejlett 
országainak lakossága a 2000. év körül 80%-ban városokban fog élni.

Ma már nem metropoliszokról, hanem megapoliszokról beszélnek. 
Ezek óriási városi zónákat jelentenek. Pl.: Rajna-vidék, Amszterdam 
Hága, Köln—Dortmund, London—Manchester, Tokio—Yokohama—Osak 
stb.

Ezekben az óriási városokban azonban ma már szinte kibírhatatlan 
zaj, a levegőszennyezettség, a zsúfoltság, a városok betontömbjei az e
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természettől szakítják el az embert, sok esetben legnagyobb akadályai a 
természetben végbemenő körforgásnak (hulladék, csatornaelvezetés stb. 
problémái).

Mindezek a tényezők hogyan hatnak az emberre? Mennyire okozoi 
az egymástól való elidegenedésnek, a szinte általánossá vált neurózis
nak? Milyen összefüggés van a nagyvárosok zsúfoltsága, a természetből 
való kiszakítottsága és a bűnözés között? Mindezekre a kérdésekre nem 
tudunk még pontosan felelni. Bizonyos jelek azonban arra mutatnak, 
hogy a fejlődés jelenlegi iránya nem egyértelműen egészséges. Kísérletek 
bizonyítják, hogy a zsúfoltság, zaj a kísérleti állatokat mogorvává, ki
számíthatatlanná, dühössé teszi. Nem vonatkozik-e ez az emberre is? 
Megállapítást nyert, hogy a felhőkarcolókban az emberek 80%-a szeren
csétlennek érzi magát, gyakran úgy rendezik be a lakást, hogy ne kelljen 
a 30. emeletről a félelmetes mélységbe nézniök. A  japán nagyvárosok 
levegője annyira szennyezett, hogy friss levegős lélegeztető állomásokat 
kell az utcán felállítani, ahol az emberek friss levegőhöz juthatnak per
cenként 20 yenért. Los Angeles utcáin műfákat állítottak fel a betonból 
kiszorított természet pótlására.

Az urbanizáció folyamatát megállítani nem lehet. De tudjuk-e helyes 
irányba terelni, veszélyeit kivédeni? Elgondolkoztatok B. Ward és R. 
Dubos szavai: „Ha arra gondolunk, hogy az első emberek a környezetük 
természetes sokrétűségéből mennyi folyamatos ösztönzést merítettek — 
színben, illatban, hangban, fényben és tapintásban — az élő valóság fel
ismeréséhez, és ahhoz, hogy önmagukat a teljes tudatosságig és alkotó 
emberségig kibontakoztassák, felmerülhet a gondolat: vajon milyen kö
vetkezményekkel jár majd az emberi lét évszázados állandó alkalmaz
kodása a környező toronyházakhoz, betonfalakhoz, az egyéni elszigetelt
séghez, az elsötétült éghez, a dübörgő forgalomhoz, a harsány zajokhoz, a 
szennyezett vízhez és a piszkos utcákhoz? Ebből a városi környezetből 
talán olyan emberek fognak származni, akiknek éppen az a képessége 
jelent degenerálódást, hogy ilyen körülmények között életben tudtak ma
radni.” (i. m. 175. ip.)

5 . Hulladék, hulladék, hulladék .. .
Bármennyire furcsán hangzik, minél fejlettebb a termelés, magasabb 

az életszínvonal, annál nagyobb problémát jelent a termelés és fogyasz
tás hulladékainak felszámolása. Évekkel ezelőtt mosolygtunk rajta, hogy 
egy amerikai nagyváros életét megbénítja a szemétgyűjtők sztrájkja, ma 
meleg nyári napokon kellemetlen szagot árasztó, tömött kukák mellett 
“ menve, megértőbbek vagyunk. Rendezett falvak határában díszelgő 
vagy füstölgő szeméthegyek nálunk is mind gyakoribb látványai az or
szágúton utazóknak. Becslések szerint az USA minden állampolgárá
ba évi 11 tonna személyenkénti hulladéktermelés jut. Ez személyes és 
‘P f  hulladék együtt. A hulladékok egyre nagyobb része nem semmi- 
síthető meg a környezet újabb szennyezése nélkül. Pl. megállapították, 
hogy a p v c  elégetésénél ugyanaz a foszgén-gáz keletkezik, melyet az 
első világháborúban harci gáznak használtak.

A  természet tökéletes körforgását megszakítja az ember. Valaki ta- 
lálóan mondta: a természetben is van hulladék — de nincs szemétdomb, 
A  l e h u l o t t  avarrá válik, majd eltűnve a talajt javítja. A  növény-
és állatvilágban tökéletes a körforgás. Az ember pedig minél civilizál- 
tabb, annál több hulladékot, szemetet hagy maga után. A z USA-ban a 
felhalmozódott szemét New Yersey állam nagyságú területet foglal el. Gya-

korlatilag egy államot le lehetne írni az 50-ből.
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Mindazt a szemetet, amit „termelünk” egyénenként és ipari mére
tekben, hogyan lehetne hasznosítani, újrafelhasználni, s vele a nyers
anyagforrások kimerülésének határidejét kitolni? Hogyan lehetne a ter
meszét körforgásába visszajuttatni, amit belőle kiemeltünk? Szinte az 
ipari termelesnel is nagyobb gondja ez a 20. század második felének 
* , .".különböző hulladékok egyaránt veszélyeztetik a levegő, a víz a 
talaj tisztaságát, használhatóságát. Nem ismerjük biztosan a határt míg 
ezek a szennyezettség egyre fokozódó mértékét el tudják viselni

A  levegőt elsősorban az ipari termelés, a fűtés és a közlekedés szeny- 
nyezi. Ennek eredménye a ma már pénzösszegben kimutatható kár a 
növényi kultúrában, az épületekben, különösen is a műemlékekben (kép- 
rák, kőrák). A  legnagyobb kárt ez a szennyezés mégis az emberben okoz- 

za. a világszerte rohamosan növekvő gépkocsiforgalom okoz különösen 
is gondot. Egy gépkocsi 1000 km-en annyi oxigént fogyaszt, ami egv em- 
ber évi oxigenszükséglete (Jócsik L.: Egy ország a csillagon, 269. Ip.) S 
közben számtalan anyaggal szennyezi a levegőt. Az USA-ban, ahol leg
nagyobb a gépkocsiforgalom, olyan javaslat született, hogy minden sze
mélygépkocsi után 10, minden tehergépkocsi után 15—20 fát kellene elül- 
tetni a jaimuvek okozta légszennyezés ellensúlyozására (Jócsik i. m. 253. 
lp.) A betegség okozta munkakiesés és az orvosi-kórházi költségekre fór- 
ditott összeg, melyet a légszennyeződés okoz, az USA-ban évi 6 milliárd 
dollár.

Lassan le kell szoknunk arról, hogy így példálózzunk: ingyen van, 
mint a levegő!

A  v íz  t is z ta s á g á t  fő le g  a z  életfontosságú világóceánokét kiemel
kedő aranyban — más anyagok mellett — az olaj szennyezi. A szennye- 

zés mértéke főleg az arab konfliktus óta különösen is megnövekedett. 
Mivel az olajszalliti? hajoknak meg kellett Afrikát kerülniök, a költsé- 
gek csökkentesére, egyre nagyobb tartályhajókat építettek. Ma közleked- 
ek félmillió tonnás tankhajók is. Japánban már gyártják az egymillió 

tonnás olajszallitokat Vannak olyan vélemények, hogy 8 óriás tankhajó 
hajótörése képes volna elpusztítani a világtengerek fitoplanktonját — 

mely a föld oxigénjének 70%-át állítja elő - .  hogy nem is volna szük
ség atomkatasztrofara.

Ma már vannak nagyvárosok, amelyekbe százkilométerekről vezetik 
a tiszta vizet Másutt termelik a fogyasztható minőségű ivóvizet (Kuwait, 
Izrael stb.) Es azt is tudjuk, hogy Frankfurtban, Dortmundban és más 
nyugati városokban már árulják is az ivóvizet, 80 pfennigért literjét.

A tudósok nagy része ma azon a véleményen van, hogy a föld a 
jelenleginél sokkal hatalmasabb népességet is képes élelemmel ellátni. De 
Képes lesz-e vízszükségletéről gondoskodni, hiszen az ipari vízfogyasztás 
már ma is ugrásszerűen megnövelte az egy főre jutó vízmennyiséget, 
Gyril Gomela, francia ökológus A  világ szomjúsága c. könyvében ezt írja: 
,,... el kell fogadnunk, hogy az ember olyan fontos anyagnak fogja tekin
teni a vizet, amely magas áron fog rendelkezésére állani.”

Ha komolyan belegondolnánk mindebbe, talán nem pazarolnánk 
olyan könnyű szívvel a vizet!

A hulladék, a szennyezés a levegő és víz mellett a talajt is fenyegeti. 
Ennek veszelye talán nem olyan szembetűnő. De meglevő és növekedő 
probléma.

Déry Tibor vetít elénk megdöbbentő, víziószerű képet egyik kisregé- 
nében (képzelt riport egy amerikai popfesztiválról), mivé tud tenni
300 000 ezer összesereglett ember „kempingezése” egy völgykatlant. Hulla-
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rfpk szemét, tönkretett természet mindenütt, s mindez az ember „müve , 
aki’a természet kincseit rés nullius-nak tekinti. Nem tapasztalta-e ezt 
már mindegyikünk kirándulásai, utazásai során tobb-kevesebb mértek
ben? Be tudja-e tölteni a turizmus eredeti rendelteteset — hogy t. i. ki- 
kaDcsolódás felüdülést jelentsen az ember számára —, ha ez a felelőtlen 
szemetelés, a természet kincseinek barbár pusztítása tovább folytatódik.

Mindemellett a mai mezőgazdasági termelésben is egyre gyakrabban 
teszik fel a kérdéseket. Nem kell-e revízió alá venni a műtrágya eddigi 
használatának gyakorlatát? Nem vezet-e a műtrágyázással állandóan fo
kozni kívánt terméseredmény a talajok kizsákmányolásához, kifaradasa- 
hoz, biológiai egyensúlyának felborulásához? Nem kellene-e több figy 
met fordítani a talajba kerülő vegyszerek hatasanak vizsgálatára.

Eljut-e oda az emberiség, hogy úgy tekintsen a levegőre, a Vízre es a 
földre, mint mindnyájunk féltve őrzött, közös tulajdonara ?

6. Egyenlőtlen elosztás — társadalmi ellentétek
Sok a szemét. Nálunk is egyre több. Szemétbe kerülnek sokszor meg 

használható dolgok is. (Nálunk a faluban tréfásan Skalanak nevezik a 
szemétlerakó helyet, mondván „azért Skála, mert ott minden kap a o .) 
Ugyanakkor a világ másik felén kevés az élelem, a létfeltételek igen ala
csonyak. A termelés fokozása, az ugrásszerű fejlődés egyik oldalon aus- 
kálkodó jólétet, másik oldalon még nagyobb nyomort eredményez. Ez a 
megosztottság már az ipar és urbanizáció kezdetén jelentkezett. Az ipái 
létrehozta a várost, a város fogyasztási stílusa megszülte a szemetdepo- 
niákat, társadalmi szerkezete pedig a városi szegénységet. Ez a megosz
tottság — a világ kapitalista és fejlődő részén — egyre inkább jellemzi 
korunkat. Elég csak olyan nagyvárosokra gondolnunk, mint New York. 
Bombay vagy Rio de Janeiro, ahol a nyomornegyedek hozzátartoznak a 
városképhez. Súlyosbítja a helyzetet sok esetben az is, hogy a gazdag er. 
szegény réteg gyakran más néphez, fajhoz tartozik, s ez a köztük feszülő 
gazdasági, szociális, társadalmi ellentéteket még súlyosabbá teszi.

Ezek az ellentétek azonban nemcsak egy-egy nagyvároson belül fe
szülnek, hanem néha országokon belül is. Nemcsak a fejlett, kapitalista 
országokban nő a feszültség e két réteg között, de a fejlődő országok 
némelyike is a fejlődéssel egyidőben növekvő társadalmi, nemzetiségi fe
szültségek színterévé válik. Példa erre nem egy, az olajkincse révén gyoi- 
san gazdagodó arab ország, ahol az olajból befolyó jövedelem csak egy 
szűk réteg jólétét fokozza.

Meddig tudja elhordozni a világ az egyre növekvő feszültségeket' 
Hogyan lehetne feloldani, megoldani ezeket? Vannak, akik a gazdasági 
ús technikai fejlődés megállításában látják a kérdések megoldását. (Ró- 
mai Club.) Ez az elgondolás azonban éppen a fejlődő országokat sújtana, 
ahol a fejlődés éppen csak elkezdődött. Mivel az emberiség kétharmada 
ma nem rendelkezik elegendő élelemmel, s a becslések szerint az elkö
vetkező évtizedekben az emberiségnek éppen ez a része növekedik je
lentősen, így éppen a nincstelenek, szegények számát növelné, ha a fej
lődést a jelenlegi pontján stabilizálnák.

Éppen ezért mindinkább felvetődik a kérdés világszerte: nincs-e 
szükség alapvető strukturális változásokra, hogy ezek a társadalmi fe
szültségek feloldódjanak? Ezt ma már nemcsak a szocialista országok
ban látják így, hanem a nyugati világ nyitott szemű tudósai, vezető sze
mélyiségei közül is sokan felismerik. Elég itt olyan nagy port felkavaró 
Könyvre utalnunk, mint Gunnar Myrdal svéd közgazdászé (Korunk kihí-
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vása: a világszegénység), melyben amellett foglal állást, hogy más út nem 
áll az emberiség előtt, mely a jelen helyzetből kivezetné, mint a tár
sadalmi igazságosság útja. Ezzel a meggyőződéssel száll síkra az emberek 
meggyőzéséért: „Nekünk közgazdászoknak végső soron az a hivatásunk, 
hogy hiszünk az igazság hasznosságában . . ( 3 3 3 .  lp.)

Ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok már túlmutatnak a szoros 
értelembe vett ökológiai problémákon, bár szorosan összefüggnek velük. 
Mindenesetre az ökológiai tudomány fejlődésével egyre világosabb lesz 
annak a ténynek felismerése, hogy nem lehet többé magánérdek-szem
léletben gondolkoznunk (sem egyéni, sem társadalmi, sem nemzeti szin
ten) a jövőt illetően. Bármennyire kellemetlen talán sokak számára tu
domásul venni: nincs külön hajó, de még mentőcsónak sem, a gazdagok 
vagy szegények számára, mely életben maradásukat e bolygón külön a 
többiektől biztosítaná.

7. Háborús kiadások

A  gazdasági és társadalmi feszültségek az emberiség történelme fo
lyamán sokszor vezettek nyílt összecsapásokhoz, háborúkhoz. Ez a veszély 
azonban korunkban planetáris méreteket öltött. Köztudott, hogy a világ 
nagyhatalmainak egyenként annyi nukleáris fegyver van birtokában, 
hogy azzal a földön minden élőlényt többszörösen elpusztíthatnának. 
Mégis, mindig újabb fegyverek után kutatnak. A  különböző fegyverszál
lítások a világ kritikus pontjaira is állandóan növelik a háború veszélyét. 
Sőt, fennáll a lehetősége annak — amint arra egyes újsághírek az elmúlt 
években utaltak —, hogy terroristák is elő tudjanak állítani atomfegyvert.

A  háborús kiadások anyagi és szellemi erőben hihetetlen mennyiségű 
energiáját kötik le az emberiségnek. Tudjuk, hogy a világ tudósainak és 
technikusainak közel a fele a katonai kutatás fejlődése céljából dolgo
zik, hogy a fejlődő országok katonai kiadásai minden 6-ik évben meg
duplázódnak, és ez az 1975. Egyesült Nemzetek rendkívüli közgyűlésén a 
főtitkár beszámolója szerint jelenleg az egész világon 300 milliárd dollárt 
tesz ki.

Másik oldalon állandóan számításokat végeznek, hogy felmérjék, 
mennyibe kerülne évente az emberiségnek környezetének rekonstrukció
ja, vagyis az alapvető intézkedések megtétele a környezet védelmében. 
Sokan úgy gondolják: kitelne a fegyverkezés költségeiből. Tanulságos 
volna mindenesetre a világ hadiiparát és kereskedelmét a környezetvédő 
eszközök gyártásával és kereskedelmével egybevetni. Vagy a pénzpiacon 
egymás mellé tenni, mit költ a világ környezete rekonstrukciójára és mit 
a fegyverkezésre? (Jócsik i. m. 369. lp.)

Talán kiderülne: nem is olyan reménytelen vállalkozás földünk re
konstrukciója és nem is olyan méregdrágák a környezetvédelmi ki
adások!?

II. Hazai gondok

Korunk égető világméretű környezetvédelmi problémáinak tárgyalá
sa után érdemes egy rövid kitekintést tenni hazai gondjainkra. Egyrészt 
azért, mert Magyarország helyzeténél és adottságainál fogva talán ,az á t 
lagnál is jobban illusztrálja, hogy a környezetvédelem közös (határokon 
túli) összefogást igényel. Másrészt néhány hazai példa rádöbbenthet ben
nünket: a környezetvédelmi gondok nem a távoli országok és a tavo 
jövő gondjai.
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1. A múlt öröksége
A múlt örökségéből, adódnak elsődleges gondjaink. Évszázadokon ke

resztül rendkívül elmaradott, fejletlen mezőgazdasági termelés folyt az 
ország nagy részén. Magyarországot ugyan úgy tartották számon, hogy 
mezőgazdasági termékeket exportál. De senki nem kérdezte: milyen áron? 
Ma már tudjuk: a mezőgazdasági dolgozók napi étrendje nem adott töb
bet 1878 kalóriánál. Ez a színvonal India éhező tömegeinek életszínvona
lával egyezett meg! (Jöcsik i. m. 79. lp.) Ezt a silányan művelt, humuszban 
elszegényedett földet kellett a megnövekedett, emberhez méltó igények 
kielégítésére beállítani.

F  Évszázadokon keresztül irtották az erdőt Magyarországon, anélkül, 
hogy pótlásáról kellően gondoskodtak volna. Következményeit még ma is 
szenvedjük az erózió pusztításaiban, az árvizekben stb.

Örököltük a múltból gyáraink elavult technológiáját. Cementgyára
kat, melyeknél nem törődtek a levegő porszennyezésévél (Tatabánya 
porszermyezettsége pl. vetekszik a világ legporosabb városáéval, Liver
pooléval), szövőgyárakat, ahol elviselhetetlen volt a zaj, vegyiüzemeket, 
ahonnan a vizekbe vagy a földbe vezették egyenesen a mérgező anyago
kat. Ezeknek a technológiáknak lecserélése és a környezetvédelmi szem
pontok fokozottabb figyelembevétele nem megy máról holnapra.

Örököltük a falu és város közti óriási életszínvonalbeli különbsége
ket, mely egyik jelentős tényezője volt a falvakból a városokba történő 
indokolatlanul nagyszámú elvándorlásnak. Különösen a fővárost terhelte 
meg ez a nagyméretű népességmozgás, maga után vonva a lakásépítés, 
közlekedés, zaj, szennyezettség stb. megoldatlan gondjait.

Múltbeli hátrányos helyzetünkhöz új kérdések kapcsolódnak:
Ki tudja-e a mezőgazdasági termelés elégíteni a megnövekedett, kva

lifikált igényeket? Közben nem borítja-e föl az indokolatlanul nagymérvű 
műtrágya és vegyszer a termőföld biológiai egyensúlyát? A  permetező
szerek nem irtják-e ki a hasznos rovarokat?

Meg tudjuk-e őrizni legalább a mai fokon vizeink tisztaságát? Nem 
fenyegeti-e szennyezettség túlterheltsége miatt a Balatont?

Meg tudjuk-e értetni mindenkivel, hogy a fa, az erdő mindenkié? 
Védeni és óvni kell, úgyis fában szegény nemzet vagyunk. Évente elő
forduló erdőtüzek, a fővárosban évente 4—5 ezer facsemete indokolatlan 
elpusztítása környezetünk fokozottabb védelmére intenek.

Figyelmeztetnek-e időben a kőrák friss megjelenésének jelei, hogy 
baj van levegőnk tisztaságával?

Tudunk-e idejében egészséges egyensúlyt teremteni a falu és város 
között?

2. Közös erővel
, Földrajzi helyzetünk, természeti adottságaink arra figyelmeztetnek, 
hogy környezetvédelmi gondjaink közös gondok.

A z  ország felszíni vízhozamának 95%-a külföldről érkezik. Felelős
segünk abban áll, hogy ne szennyezzük tovább a rajtunk áthaladó vize
ket. Folyóink jelentős részének tisztaságát csak a szomszédos országokkal 
gyutt tudjuk megőrizni.

K öztudott, hogy energiában szegény ország vagyunk. Fokozódó ener
giaszükségletünket csak a szomszédos országokkal való közös összefogás- 
sal tudjuk biztosítani (Szovjetunió, Ausztria).

1 9 7 1 - 'ben megkötött egyezmény óta a KGST-n belül részt vesz ha- 
hazánk a természet védelmének tudományos és műszaki kutatásában.
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Ugyanakkor együttműködik az UNESCO keretében számos más ország
gal is, keresve a kiutat a saját és közös környezetvédelmi problémákból. 
Nem kis büszkeségünk: hazánk elsők között hozott átfogó környezetvé
delmi törvényt, mely 1976. ápr. 1-én lépett hatályba.

III. Diakóniai felelősségünk

Mivel ez a dolgozat egy közösen kidolgozott témának csak egyik ré
sze, nem feladata, hogy a téma teológiai vonatkozásaival behatóbban 
foglalkozzék. Néhány pontban szeretnék mégis arra utalni, miben látom 
értelmét ezekkel a kérdésekkel való ilyen részletes foglalkozásnak.

Mikor először kezdtem foglalkozni ezzel a témával, őszintén megré
mített. Valamit felfogtam abból a veszélyből, amit nálamnál szakava- 
tottabbak és illetékesebbek még jobban ismernek. Valamit abból, amit 
Schweitzer úgy fogalmazott meg: „veszélyes korban élünk” . A  veszély 
nagyságának felismerése ébreszti fel azonban a keresztyén emberben — 
mint Schweitzerben is — a felelősséget.

A felelősséget Isten teremtett világáért, melynek sáfárai vagyunk.
A felelősséget másokért, akiknek élete a miénkkel a természet vilá

gának számtalan látható és láthatatlan szálával összekapcsolódik.
A  felelősséget a jövőért, melyet nem kockáztathatunk mai felelőt

lenségünkkel.
Ez a felelősség késztet önmérsékeletre, vágyaink és kívánságaink 

reális felmérésére, miközben mások vágyairól és kívánságairól sem fe
ledkezünk meg.

S az ökológia világi tudománya révén tanít meg Isten alázatra a te
remtett világ nagysága és sokszínűsége láttán, s tanít meg nagynak látni 
Öt, Aki ennek a gazdag világmindenségnek Ura.
(A fenti dolgozat a Gyakorlati Teol. Szakcsoport munkájának keretében 
készült.)

Sárkány Tiborné 
Horváth Erzsébet
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Speyer, 1529
A  protestantizmus 450. születésnapjára*

Négyszázötven évvel ezelőtt, 1529. április 20-án délután két órakor 
váratlan jelenet színhelyévé vált a rajnaparti Speyer ősi városházának 
tanácsaterme. A  két hónapja ott ülésező — 1526 óta immár második — 
birodalmi gyűlés fejéhez, V. Károly német—római császár helytartó öcs- 
cséhez, Habsburg Ferdinánd magyar és cseh királyhoz 16 oldalas tiltako
zó iratot terjesztett fel és akart személyesen átnyújtani annak öt magas 
rangú aláírója: János szász választófejedelem, Ernő lüneburgi és Wolf- 
gang anhalti herceg, a Buda várát nemrég elhagyó György brandengurgi, 
valamint az alig 25 éves, vérmes természetű Fülöp hesseni őrgróf. Ferdi
nánd — Mária özvegy királynénk fivére, akinek magyarországi területén 
már addig is komoly gondokat okozott az egyre terjedő lutheri tanítás 
— nem volt hajlandó átvenni a protestációt. Sőt, a reformáció-ellenes 
többség javaslati pontjait birodalmi végzéssé emelte, majd a gyűlést áp
rilis 22-én berekesztette.

Alig valaki sejthette akkor, hogy ez a visszautasító Habsburg-mozdu- 
lat egyben egy hatalmas, ma 250 milliós egyháztest megszületésének a 
pillanata volt. Így is mondhatnánk: az egyház nagy családjába a két idő
sebb testvér, a keleti és a nyugati keresztyénség mellett egy utóbb óriássá 
vált kicsiny gyermek érkezett: a protestantizmus.

Vessünk egy pillantást az előzményekre, a birodalmi gyűlés lefolyá
sára, majd annak következményeire.

Különleges külpolitikai tényezők hatottak négy és fél százada a lu
theri reformáció ügyére. Délkelet-európa területe ijesztő gyorsasággal 
kezdett áldozatul esni a rohamosan terjeszkedő török birodalomnak. II. 
bzulejmán, a nemrég apja örökébe lépett szultán (1520—1566) akadályt 
nem ismerve vezette seregeit Nyugat felé. Szabács, Nándrofehérvár, majd 
viohacs után Buda és Bécs felé vette útját. A fiatalon elesett Jagelló II.
. ajos  ̂uralmát nálunk kettős királyság váltotta fel. A  tátongó mélység 
jeszto jelei: ugyanaz a püspök — Podmaniczky István — koronázza 
eg mindkét királyt; a szultán Budát felégeti; Szapolyai János kézcsók- 

ara járrul eléje Mohács mezején.
a  reformáció mégis — vagy éppen ezért — nagy lendületet vett Ma- 
gyarországon de gyökeret vert Jagelló Zsigmond — II. Lajos testvére — 
Lengyel és porosz-vazulluss területein is. Északon még erősebben lábra 
kap: Svédországban a Wasa-dinasztia 1527-ben, Dániában az Oldenburg- 
ház 1534-ben törényhozási úton ad neki szabad utat. A Tudorok — VIII. 
H en rik  A n g liá ja  még ellenáll, sőt irodalmi vitát folytat a hét szentség 
kérdéséről Lutherrel; a Valois-ház (I. Ferenc) Franciaországa viszony 

kemény megálljt parancsol [terjedésének, 
E u r ó r a  képező Német—Római Birodalomnak ekkor tíz 
éve 1519-ben került az élére a spanyol Szép Fülöp és Örült Johanna

fia az ifjú  V. Károly. Mennyire más fordulatot vett volna Európa, s ben-

E l h a n g z o t t  Bács-Kiskun Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségének 1979. feb- ruár 21-én tartott ülésén.
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azonban nincs joguk, mert „aki fegyvert fog, fegyver által is vész el". 
Ügy vélte, hogy ha az evangélium ügyét sérelem éri, akkor ez ellen an
nak pártfogói legfeljebb protestációt nyújthatnak be.

A szakvélemény ellenére fegyveres összetűzésekké fajult helyzetben 
hívta össze a császár a birodalmi gyűlést; bizonyára ez is okozta, hogy a 
gyűlésen azután többségbe került a lutheri tanokat támadók tábora.

Maga a gyűlés előbb csak bizottsági javaslatokat tett vita tárgyává, 
így pl. azt, hogy a katolikus rendek tartsanak ki a Wormsi Ediktum 
végzései mellett; az evangélikus rendek tartózkodjanak a további újítá
soktól, tűrjék el területeiken a mise gyakorlatát, ne prédikáljanak az 
Oltáriszentség ellen, s kerüljék a vitás tantételek fejtegetését. Mindkét 
rendet érintette volna azután az a javaslat, hogy ne tűrjék meg sehol 
Zwingli híveit és az anabaptisták tanainak a terjesztését.

Amikor a katolikus bizottsági javaslatokat a gyűlés „birodalmi vég
zéssé” emelte s a kisebbségbe került reformpártot arra akarta kénysze
ríteni, hogy az csatlakozzék a többséghez, a Torgauban kötött szövetség
ben már amúgy is együttműködő öt fejedelem — utóbb pedig a hozzájuk 
csatlakozó 14 város tanácsa is — aláírta a Georg Vogler brandenburgi 
kancellár által április 19-én sietve megfogalmazott ünnepélyes „protes
tációt”, majd ezt követően — mivel azt Ferdinánd király elutasította 
a Károly császárhoz fellebbező „apellációt” .

3.

Ilyen előzmények után került tehát sor arra, hogy a jogaikat és az 
evangélium ügyét minden eszközzel védeni akaró őseink ünnepélyes, 
protestáló óvást nyújtottak be császárjuknak. Erről a nevezetes esemény
ről és ettől fogva nevezik a lutheri és helvét irányú reformáció híveit 
közös néven protestánsoknak.

Az eredeti okmányt, a 16 folio oldalas iratot — a világ protestantiz
musának most 450 éves „keresztlevelét” — ma az NSZK marburgi állami 
levéltára őrzi. A  protestáció aláírói kimondták benne, hogy ragaszkod
nak az első speyeri birodalmi gyűlés végzéseihez, amely szabad lelkiis
meretet biztosított nekik. Az érdekelt felek közötti békét csak ennek 
szellemében látják fenntarthatónak. Egyben kijelentették, hogy a Wormsi 
Ediktum határozatainak nem tehetnek eleget, s területeiken továbbra is 
ragaszkodnak a miseáldozat eltörléséhez. Ha ezt nem tennék, azzal saját 
alapvető tantételeiket cáfolnák meg. Majd ünnepélyes formában juttatták 
kifejezésre, hogy a császárnak minden egyéb dologban készek engedel
meskedni, amik azonban Isten tiszteletére, mindenki üdvösségére és bol
dogságára tartoznak, azok dolgában — Isten parancsából és lelkiismere
tük miatt is — mindenekelőtt Istenre kötelesek tekinteni.

Sem a protestáció, sem az azt követő fellebbezés nem érte el végül 
sem a kívánt célját. Az ellentét egyre élesedett-a katolikus és a protes
táns rendek között. Még nagyobb veszély elkerülése végett nem sokkal 
ezután Hesseni Fülöp egységfrontot igyekezett létrehozni a reformáció 
német és svájci ágai között. Az e célból még 1529 októberében egybehí
vott marburgi kollokvium, amelyen Luther és Zwingli szemtől szembe 
Vitatkoztak az úrvacsora helyes értelmezéséről, még inkább elmélyítette 
a reformáció két fő iránya közötti ellentéteket. Nem hozott megoldást 

Melanchton által fogalmazott, 1530-ban Augsburgban benyújtott Ágos- 
tai hitvallás sem, bár ökumenikus hangvétele miatt már akkor jó alapot 
szolgáltathatott volna a közös megértésre.

269



Befejezésül két tanulsággal zárhatjuk rövid visszaemlékezésünket. Az 
egyik az, hogy veszélybe sodródhat a legtisztább evangélium ügye is, ha 
azt egyesek egyúttal politikai céljaik elérésére akarják felhasználni. 
Mind Luther, mind Melanchthon óva intett az „evangélium ügyéért” való 
esetleges fegyveres harc kirobbantásától. Hesseni Fülöp, de több más né
met fejedelem is részben önző céljaik elérésére takaróztak a reformáció 
érdekeivel, ezért is bonyolódtak ők is, utódjaik is az egyház küldetéséhez 
méltatlan, hosszú lejáratú fizikai és szellemi csatározásokba.

A másik konzekvencia, amit a speyeri protestáció kudarcából levon
hatunk, az, hogy nem merülhet ki a reformáció vívmányaihoz való ra
gaszkodás merő, negatív tiltakozásban. Maga a „protestor” ige eredeti, 
római jogi értelemben tanúskodást, bizonyságtevést, ünnepélyes nyilat
kozattételt, nem pedig valami elleni merő tiltakozást jelent. A  benne rejlő 
„testis” főnév tudvalevőleg tanút jelent, valamely ügynek, eseménynek 
szem- és fültanúját. A  protestantizmus 450 éves történetében — hazai 
viszonylatban különösen is — gyakran mutatható ki a merő negáció, va
laminek az el-nem-fogadása, egyfajta büszke, öntudatos fejet-nem-hajtás, 
a sérelmek — csaknem minden egyházi gyűlésen hosszasan tárgyalt „gra- 
vamenek” — összegyűjtése és az ellenük való tiltakozás.

Üj körülmények, új történeti adottságok között akkor ünnepli a vi
lág protestantizmusa méltón „születésének” 450. évfordulóját, ha önkriti
kát gyakorolva, a múlt hibáin okulva nem akar más lenni keleti és nyu
gati testvérei között, mint a tiszta, teljes evangéliumnak — Isten és az 
emberiség kiengesztelődése örömhírének — tiszta lelkű, szolgálatra min
dig kész tanúja.

Dr. Fabiny Tibor

A százarcú öngyilkosság
i.

Másfél percenként egy öngyilkosság: ez a „világmérleg” ebben a szo
morú kategóriában. S hozzá 10 másodpercenként egy öngyilkossági kísér
let. Óriási többségük nem anyagi okokból, sőt: „Az öngyilkossági hánya
dos emelkedik az életszínvonallal” , mint dr. Venzmer megállapítja. (WzM 
1970, 142KK)

Bár ne lennénk a kérdésben különösen érdekeltek. Csakhogy 
gyarország közel száz éve vezet az öngyilkossági statisztikában”, mint 
Benedek István dr. írja, hozzáfűzve: „ez alaposan megkérdőjelezi a P°" 
ldtikai rendszer, uralkodó kormányzat vagy ideológia szerepét, hiszen 
hány alapvető változás történt időközben!” (BP 43) Ugyanő hangsúlyoz
za, hogy a feketelista vége felé található a gazdag, protestáns Hollandia 
és a szegény, katolikus Olaszország. Tehát: nagyon indokolt óvakodnunk 
minden leegyszerűsítő általánosítástól. 

De más tekintetben is százarcú a suicidium, főlég etiológiai (kórtanu 
szempontból. A  kérdés egyik szakértője, Buda Béla dr. írta nemrég: „A 
öngyilkosság rendkívül bonyolult problématerület, minden vetületét nem 
lehet egyszerre tárgyalni, még egy monográfiában sem, nemhogy egy cikk
ben.” (Vil 1978, 61) Így hát megközelítő áttekintést igyekszünk nyúlta
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a suicidium hátteréről s megelőzésének lehetőségeiről, amihez képest ter
jedelmileg szorul csak vissza a teológiai-etikai szempont, noha ez a bá
zisunk jelen esetben is. Nem arról szándékozunk tehát beszélni, mekkora 
bűn az öngyilkosság (erre amúgy is meglehetnek túlfejlett kliséink, me
lyekkel esetleg többet ártunk, mint használunk), hanem arról: milyen 
terhek kínozhatják az öngyilkosjelöltet és hogyan segíthetnénk rajta. 
Alighanem ez a diakóniai alapállás.

1. Az öngyilkossági hajlam forrásai

Nem lehet statisztika arról: van-e egyáltalán olyan ember, akinek so
ha eszébe nem jutott volna az öngyilkosság. (Emlékezetünk megcsalhat 
bennünket.) Lepp azt mondja, sokat foglalkoztattak többé-kevésbé ko
moly, esetleg sürgető öngyilkossági gondolatok azok közül, akik őt bizal
mukkal megtisztelték, bár igaz, hogy ezek csaknem mind képzettek vol
tak, elég bonyolult lelkiélettel. (Le 120) Ugyanitt idézi Paul Valéry köl
tőt, aki elmondja, egy ködös londoni napon a szállodában hogyan lepte 
el az öngyilkossági hangulat minden különösebb ok nélkül, s már kötötte 
a nyakára a kötelet, amikor szeme egy ott heverő könyvre esett, melybe 
azért még beleolvasott: néhány sor után egyszerűen kirobbant belőle a 
nevetés s elmaradt az önakasztás. Az ilyen hirtelen fordulat ugyan ext
rém eset, de a kiszámíthatatlan „hangulatköd” korántsem az. Igen mély 
megállapítással zárja Ringel ilyen tárgyú összefoglalását: „Hiteles anti- 
szuicidális hatása csak annak lehet, aki felismerte és megoldotta a saját 
öngyilkossági problémáját.” (FLB 1022) Erről jut eszembe: személyesen 
ismerek egy 35 év körüli vak férfit, aki a svájci telefonos lelkigondozás- 
nak egyik legkiválóbb vezetője.

Suicidium bizonyos pszichiátriai kórképekben

„Elsősorban a depressziós betegeknél áll fenn ez a rizikófaktor” . 
(PP 331) Mindjárt ide kívánkozik Buda megjegyzése: „A z öngyilkosság 
szempontjából igen lényeges a pszichiátriai osztályok személyzetének 
Pszichiológiai képzettsége és a pszichológiai légkör, amit fenntart a be
tegek között. Ennek különféle zavarai növelhetik az öngyilkossági cse
lekmények valószínűségét.” (Vil 1977, 621) Természetesen idetartozik a 
■gyógyászok pszichioterápiás potenciája is, mert ettől nagyban függ a pá- 
ciens „rákapcsolódási” kedve-képessége, nem csekély mértékben a gyó
gyíthatósága.

Nem vehetünk minden depressziót egy kalap alá, de az egyik eset 
gy kalandregény színességével él bennem alighanem életem végéig. Egy 

sül 6VeS pac*ens már hat hete kapta a megfelelőnek ítélt gyógyszereket 
depressziójára, mely 11 éve indult kedélyvilágának lassú süllyedé- 

bee ’ amihől egy évvel azelőtt zuhanás lett: munkaképtelenség, kétség- 
g ses, masszív letargia, éspedig minden szervi, vagy elégségesként elfo
j t  h a egyab. °k nélkül. A  gyógyszerezés teljesen hatástalannak bizo- 
s m osztály °s orvos reménytelen esetnek tartotta, ő is sajátmagát,
nv ar c?ah. azon gondolkozott: hogyan kapcsolhatná ki magát végérvé- 
hadn6n e-S V,zembiztosan az életből. Akkor rábízták az intézet „Colombo 
szélep+gyara” ’ hirekt rajongott a rejtélyes esetekért. Hét terápiás be
les is eS u t .a.n  ~  omi összesen nyolc órát tehetett ki — az aegrota lelki
látta Ŝ at \abán távozott, pár hónap múlva már teljes biztonsággal 

nehez és felelősségteljes munkáját s később sem következett be
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visszaesés, amit ismételt képeslapjai jeleztek. Kisebb gondja is nagyobb 
volt annál, mint hogy megölje magát. Egyébként, hogy mit tesz — jót, 
vagy rosszat — a légkör, azt „egyenes adásban” mutatja Sylvia Plath 
könyve, az Üvegbúra.

A skizofrénia a másik nagy pszichiátriai kórkép, amelyben suicid 
késztetések gyakran lépnek fel. Itt is hallatlanul fontos, hogy legyen 
legalább egy-két személy, akinek fontos a páciens, aki nem adta fel őt, 
aki „tartja a kötelet” . C. G. Jung írja: „Amíg érzik a kapcsolatot, a ter
mészetes bizalom atmoszféráját, nincs veszély, s még ha az őrület rémé
vel kell is szembenézni, vagy az öngyilkosság árnyával, még akkor is 
megáll az emberi hitnek ama szférája, az a bizonyosság, hogy értek és 
megértenek, bármily sötét is az éjszaka.” (Cit. Lw 13)

A  pszichiátriai kórképekben öngyilkosság szempontjából a legveszé
lyesebb az endogén depresszió. Mit tehet ilyen állapotban egy mélyen 
hivő ember? Orvosa, Viktor E. Franki idézi a páciens naplóját: „A  szo
morúság állandó kísérőm. Bármit teszek, ólomsúllyal nehezedik lelkemre. 
Ásító unalom rabja a szívem. Ügy élek, mintha vákuumba dobtak vol
na. Ebben a kínban Istenhez kiáltok, mindenek Atyjához. Ámde ő is 
hallgat. így tulajdonképp már csak egyet szeretnék: meghalni — még 
ma, ha lehet rögtön. Ha hit által nem lenne bennem az a tudat, hogy 
nem vagyok ura az életemnek — bizony már sokszor eldobtam volna. 
Ebben a hitben a szenvedés egész keserűsége kezd megváltozni. Hiszen 
aki azt gondolja, hogy egy emberéletnek sikerről sikerre kell hágnia, az 
a bolondhoz hasonlít, aki fejcsóválva áll az építkezésnél és csodálkozik, 
hogy itt a mélybe ásnak, holott dómot akarnak emelni. Isten minden 
emberi lélekből templomot épít magának. Ö most nálam éppen a fundá- 
mentumot ássa ki. Az én feladatom csak az, hogy ásójának készséggel 
rendelkezésére bocsássam magam.” (FS 103k. Kiemelés tőlem, mint álta
lában a dolgozat más részeiben is.) S a szerző e „document humain” nyo
mán fogalmazza meg pszichiátriai credo-ját, hogy rendíthetetlenül hisz 
még a pszichotikus beteg szellemi személyiségében is.

Az alkoholisták

Ők következnek a súlyossági sorban (PP 331) a kábítószeresekkel 
együtt, bár Ringel kissé hátrább teszi őket. (RS 44) Ahogy egyenes vonal
ban halálra isszák magukat, az tulajdonképpen öngyilkosság részletre, 
esetleg lerövidítve egy gyors suicidiummal. Hosszabb tárgyalásuk helyett 
utalunk „Alkohol, társadalom, egyház” c. tanulmányunkra (Lp 1977. 
nov.) és „Az alkoholizmus lélektana” címűre. (Theol. Szemle, 1978, 5— 
6. sz.)

Neurotikusok öngyilkossága

Mint tudjuk, a neurózis nem elmebetegség, hanem amolyan lelki 
meghorpadtság, elnyomorodás, mely csaknem mindig a gyermekkori él
mények, légkör talajából kifejlődve szinte megszállja a személyiséget, 
életérzést diktál és egy bizonyos torzult látásmódot, melyek helyességé
hez a neurotikus általában körömszakadtig ragaszkodik, hacsak azok kö
vetkeztében olyan kátyúba nem jut, amelyben a „szenvedésnyomás” se
gítségkérésre nem bírja. Ha jó pszichoterapeutához kerül és együttmű
ködésre kész, megindulhat neurózisának fokozatos felszámolása.

Nem minden neurózissal jár együtt az öngyilkossági veszély. A  kü
löncködésre hajló, fura, életidegen skizoid és a fóbiás neurotikusok — a
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„szomszédban” levő kényszeresekkel együtt — többé-kevésbé hajlanak a 
suicidiumra, természetesen ideértve azokat az állandóan nyomott kedé- 
lyűeket is, akiknek depressziója nem érte el az elmebetegség szintjét 
(ha igen, annál rosszabb). Nekik feltétlenül szakellátás kell! De még emel
lett is érvényes Fedem megállapítása, melyet az a P. G. Nohl lelkész 
idéz, aki maga is súlyos depresszión esett át: „Senki sem öli meg magát 
addig, amíg a számára legfontosabb szeretett személy szereti őt úgy, ami
lyen ... Öngyilkos jelöltet ezért csak olyan kezelhet, aki életben akarja 
őt tartani, mégpedig minden körülmények között.” Nohl hozzáfűzi: „Az 
egészségesre háruló követelmények tehát igen nagyok s a legnagyobb 
mértékben szeretetet és türelmet igényelnek... De ne felejtsük el, hogy 
a veszély csak akkor válik akuttá, amikor minden kapcsolat megszakad.” 
(NL 38)

A szélesedő háromszög

Ahogy nincs éles határ a pszichózisok (elmebetegségek) és a neuró
zisok között, úgy a neurotikusok és az egészségesnek mondható emberek 
között is benőtte a fű a mezsgyét. Dr. Kun Miklós pszichiáter professzor 
gyakori kijelentése szerint „normális az, akit nem ismerek eléggé” . Ha- 
rald Schulz-Hencké kevésbé humoros megfogalmazása szerint: „Minden
ki, az is, aki nem produkál neurotikus tüneteket, személyiségének egy 
részében gátolt ember. Innen nézve nem kellene őt mintegy neurotikus
nak nevezni, hanem neurotoidnak.” (TP 206k)

Hazánkban az elmebetegek arányát 1,5%-ra becsülik. Buda szerint „a 
legmértéktartóbb becslések is a lakosság ötödét-negyedét neurotikusnak 
tartják” . (Vil 1977, 620) Hányán lehetnek akkor preneurotikus állapot
ban, amelyből közepesen kedvezőtlen körülmények „előléptethetik” őket 
a neurózisba? (Meditatio per tangentem: kell-e a lelkészi szolgálathoz 
intenzív pszichológiai kultúra? Mi lesz, ha nem is lesz?)

,A  fekete csúcstól, a pszichózisoktól lefelé a 20—25%-ot legalább ki
tevő neurotikusokon keresztül egyre szélesedik a háromszög a preneuro- 
tikusokon át mindnyájunkig, akik — legjobb esetben — ennyire-amany- 
nyira neurotoidok vagyunk. Váci Mihály nem volt túl kíméletes Bizony 
című versében: „Bizony megőrülünk sokan, / csak jól tudunk vigyázni, / 
ne húzzák ránk a zubbonyt, / és ne mondják ki rólunk. / ...  Reflexeink 
Jók, megóvnak. / Az orvosok nem tudnak rólunk.”

Traumata ad suicidium

.. .^ ttyen lelki sérülések és „személyiséghorpadások” adnak szelet ama 
o ntoridbaí Valamelyes áttekintést próbálunk adni; teljességről tá

léi t '̂ em szó. Leutwiler relativizálja a csupán patológiai szem-
id -etmo°°t  ("Pillanatnyi elmezavar”, „bolond az mind”, stb.), és Frankit 
i J"?.1 ‘ ”^ z értelmében kételkedni nem lelkibeteg-állapot, hanem szel-
j j 1, szükségállapot.” (Lw 1) „Értékvedlő” korban élünk, csak éppen a 
e g v h i  - n .̂ e-í°vn korábbi érték-rendszer hulló bőr-cafatjai mögül nem 
sával r inkább a puszta hús tátong — baj van az új bőr kontinuitá- 
helv könyve idevágó fejezetének élére Camus ismert kijelentését
( L e l n i '  "Egyetlenegy komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság.” 
Ez h 15 Catrius szerint minden filozófiai szál valamiképpen ide vezet. 
jesen3 nem ,^’tünk is egyet vele, mégis szinte sokkoló hatású. Akkor tel- 
tató lenne az öngyilkosság? Vagy legalábbis „megnyug-

’ °§y van” (mint lehetőség), s adott esetben „az igazi öngyilkosság:

273



hőstett” , amelyhez „nagy bátorság, lelkierő kell” ? — ha hiszünk Benedek 
István dr.-nak. (BP 51. 48)

„Arra a kérdésre, hogy miért akarta elpusztítani magát, egy páciens 
egyszer azt felelte: K i akarja azt már? Ilyet az ember saját akarata elle
nére tesz.” (FLB 1019) A  temetésről írt igen alapos homiletikai műben 
H. W. Hastedt behatóan foglalkozik témánk alapkérdéseivel is és meg
állapítja: „Tény, hogy a suicidium a legtöbb esetben nem ,szabad halál’, 
hanem inkább valami rab-halál. Az öngyilkosjelölt beteg, még ha a kí
vülállók ezt sokszor nem is veszik észre. Épp a telefonos lelkigondozás 
területén bizonyosodik be ismételten, hogy az öngyilkos jelöltek meg van
nak győződve: ezt az utat kell most választaniuk, mert már minden más 
bezárult.” (Be 195)

Ennek csak látszólag mond ellent egy-egy olyan eset, amikor pl. a 
megmentett heves szemrehányást tesz annak, aki élete kockáztatásával 
húzta ki a Szajnából télen. (Le 118) Ez annyit jelent, hogy az illetőt egye
lőre csak testileg mentették meg, s ha élményfeldolgozási problematiká
jának, személyiségtorzulásának nem néznek utána, akkor marad a ki
váltó alapok, s előbb-utóbb sikerül neki, amit jobb híján „akar” . Ez az 
„akarat” azonban a motivációjával együtt többnyire igen zavaros. Ignace 
Lepp bőséges tapasztalatok alapján beszél: „Jellemző, hogy a legtöbbször 
maguk is teljesen képtelenek világosan kifejteni azt a szellemi folyama
tot, mely a könnyen vesztüket okozó tetthez vezetett. Azon a napon nem 
voltak okvetlen lehangoltabbak, kétségbeesettebbek, mint különben.” (Le 
118)

Valami beteg az öngyilkosjelöltben. Korántsem feltétlenül elmebeteg, 
vagy „csak” neurotikus. Valami lényeges megpattanhatott benne. Sors- 
feldolgozási ficam, az élet felhőiből rácsepegett, vagy egyszeribe nyakába 
zuhant sötét massza, melyet úgy szétken magán, hogy már meg sem tudja 
magát különböztetni tőle? Sőt nem is akarja? Valamiért vonzották egy
mást, ez a mocsár-massza meg ő?

Annak próbálunk utánajárni, hogy általában milyen beállítódások, 
alap-helyzetek és helyzetértékelési „látászavarok” építik ki a szuicidális 
lelkistruktúrákat, vagyis melyek azok a traumák: lelki sérülések, ame
lyek öngyilkosságra hajlamosítanak. Hogy mi az a beteg elem, mely ad
dig forog keserű levében, amíg egyszercsak magával rántja az egész sze
mélyiséget — mi kerekedhet ilyenné.

Feldolgozatlan agressziós konfliktus

Freud analizálta melankóliások önvádlásait s arra a következtetésre 
jutott, hogy ezek voltaképpen másvalakinek szólnak, akihez az illetőt 
ambivalens érzések fűzik, amolyan odi et amo kettősség. Fontos számára 
az a személy, kulcsfontosságú, de nem kapja tőle, amit szeretne. Ezért' 
nem csupán szereti, hanem gyűlöli is, sőt talán halálát kívánja, ezt azon
ban önmaga előtt is letagadja, „elfojtja”. Az ilyet azonban nem lehet 
szárazon megúszni: a tudattalanban ebből az önmagának sem bevallott 
agresszióból (szándékból) bűnösségi érzés lesz, ebből pedig önbiintetesi 
hajlam. Így aztán két tűz közé szorul az illető: egyrészt saját gátolt 
agressziója („nem szabad haragudni” , sőt: „én nem is haragszom”) vissza
fordul ellene (mert fel nem szívódhat), másrészt a „szőnyeg alá sepert , 
tudattalanba leszorított agressziós tartalom ott szükségképpen „beszorzo- 
dik” (mint minden, amit elfojtanak, szembenézés helyett), és bármi okkal- 
móddal „vért kíván” , de már a tettesét, aki titkos gondolattal más veret 
kívánta, (ősi modell a „vért vérért” logika.) Az ilyen lelki satu szorítása
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végzetes lehet. Nóta bene: ez nemcsak búskomor személyekkel eshet meg.
Hanem? „

Veszélyeztetettjei: a „túlneveltelc”-túlgátoltak, a kevesbe erős enuek. 
a hajszolhatok, a borongás kedélyűek, a önleértékelő hajlamúak, az áldo
zatkészek, a túl lelkiismeretesek, a félénkek-aggályosak, túl szigorú szü
lők kisebb vitalitású gyermekei, a perfekcionista túlteljesítő hajlamúak, 
szóval minden rendűek s rangúak, akik elsősorban a gyermekkori kör
nyezet légköre, másodsorban pszichikus adottságaik miatt kiegyensúlyo
zott életigenlésre és önbecsülésre nem tudtak szert tenni, beléjük nevelt 
én-ideáljuk túl szép, ami pedig ennek nem felel meg, azt kötelességük
nek érzik letagadni önmagukban. Vigyázat: nem arról van szó, hogy pl. 
ne legyünk áldozatkészek, ha arra valóban szükség van, hanem arról, 
hogy ne hagyjuk magunkat felfalni, kihasználni s még ki is nevetni ju
talmul.

Tizenegy éves kislány megmentéséért küzdenek az orvosok: egy cso
mó altatót szedett be. Miért? Anyja egy nagyon intenzív vallási közösség 
tagja, gyerekét a „hitetlenek” gyerekeitől elzárja, de lelki terrorral: 
„anyukád akkor meghal” , „hivő kislány ilyet nem tesz”, s mindehhez az 
apa dühkitörésekkel és kiadós verésekkel asszisztál, éspedig bibliai igék
kel körítve. („Ne vond meg a te fiadtól a vesszőt” , stb.) A  vasárnap kizá
rólagos programja a „közösség” : egzaltált „bizonyságtételek” , világiszony, 
fülledt zártság, akárcsak otthon, ahol a gyerek kézzelfogható, közvetlen 
szeretetmegnyilvánulást nem kap, az anyja még csak magához sem öleli. 
Miért? Mert maga is ösztönsérült, megutáltatták vele a saját testét (hosz- 
szú lenne elmondani, hogyan), így a saját teste iránti gyűlöletet kivetíti 
testének első gyümölcsére, erre a kislányra, ö t eteti naponta az „elkár- 
hozol” biztatással. A  primitív fanatikus nagyapa egyetlen félreértett szóért 
véresre veri a gyerek száját. Aztán az anya mélységes szomorúsággal 
odajárul a gyermek mellé: „Bánd meg bűnödet! Imádkozzunk!” A kitűnő 
értelmi képességű gyerek ettől fogva menthetetlenül megutálja az anyját 
— de hisz az bűn! S agressziója önmaga ellen fordul — meg is kell bün
tetnie önmagát. Iszonyú vergődés, kín. Aludni, aludni! Betöm a szájába 
egy fél marék altatót.

Álma a halálmezsgyén: a szülői ház falai áthatolhatok, más gyere
kekkel együtt vidáman ki-be rohangálnak, ragyog a nap, hancúroznak a 
tavaszban. De egyszerre csak megszilárdulnak a falak: a többiek kisza
ladtak, ő pedig bennrekedt szörnyű rabságérzéssel — erre ébredt fel a 
korházi ágyon.

Hát nem őrület ez? De az. (A javát még le sem írtam.) Legjobb eset- 
erl azt lehet mondani: Uram, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek. Ténylégesen: lélek-gyilkolást részletre. Ezen belül pedig 
eieinjekcióznak egy életre szóló öngyötrést, pokoli közérzetet és szuicid 
esztetést. Különben testi megmentése óta eltelt 15 év, s most a fiatal- 

órü°ny psz*chikus megmentéséért folyik a közelharc a pszichoterápiás 
e * * 0-  Ez aztán az „ördögűzés” ! Egyébként a fent vázolt döbbenetes 
(p }  rokona az Anneliese Michel-ének, mely viszont halállal végződött, 
írt L/lonaPÍa láthattuk a tv-ben.) Ez utóbbiról rendkívül találó elemzést 
iát« Auc^ter (WzM 1977, 223kk). Ha az ügyben oly dicstelen szerepet 
akko°tl papol<nalí csak egyike is értett volna valamit a mélylélektanhoz, 
ki- h 6rre a sintérkedésre nem került volna sor. Hiszen ezek nem 
nekiflanem beűzték az „ördögöt” ! Visszatérve a mi fiatalasszonyunkra, 
blikw?ar s?Ekal jobbak az esélyei: nyílt, igényli a segítséget (melyet 

eetóc r.laSnozis” alapján ajánlott fel neki egy pszichoterapeuta), beszél- 
6 lesr°l beszélgetésre gyógyul.
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Wilhelm Stekel szerint: „Senki sem öli meg magát, aki másvalakit 
ne akart volna megölni, vagy legalábbis halálát ne kívánta volna.” Meg
lepő illusztráció ehhez az a tény, hogy általában minél több valahol a 
gyilkosság, annál kevesebb az öngyilkosság, és megfordítva. Például: 
százezer lakosra Mexikóban évente 1,9 öngyilkosság esik és 22,2 gyilkos
ság, Ausztriában pedig 22,2 öngyilkosságra 1 (egy) gyilkosság. (Lw 2k) 
Hűha!

Orgoványban istentisztelet előtt egy atyafi elmondja, hogy szerelmi 
bánatában valamelyik legény megmérgezte magát, s hozzáfűzi rosszallóan: 
„Én már akkor a lányt is elpusztítottam volna!” Ergo: van, amikor kifelé 
is, befelé is jut épp elég agresszió, ami kb. a szadomazochista modellnek 
felel meg. De ez nem a fentebbi tétel cáfolata akar lenni, csupán adalék 
a „százarcúsághoz” . A  megoldás pedig az lehet, hogy a túl gátoltakat 
megtanítjuk egy kis önvédelemre, hogy azért mindent ne nyeljenek le, 
mert halmazaiban abból lesz a vész. Legalább beszélhessen keserű indu
latairól!

Vajon ki helyett akarta önmagát megölni? — kérdeztük egyik pá
ciensünkre nézvej aki egyáltalán semmire sem emlékezett, ami megelőzte 
suicid tentamen-jét (kísérletét). Izgalmas nyomozómunka — főleg álmai
nak analízise — során tárult fel életének, emócióinak története. Addig 
nem tudta, hogy egy szem fiát .túldédelgette, önmagát elhanyagolta, a 
menyét szinte tolvajnak tartotta, mert az elvette tőle a fia szívét; közben 
társasági kapcsolatait is felszámolta, s egyszerűen elviselhetetlennek 
érezte, hogy fia hetenként csak egyszer látogatja meg (nem mondta, csak 
érezte!) — benn a kórházban pedig csak sorvadt, amíg egyéni pszichoterá
piában nem konfrontálódott fokozatosan saját elfojtott érzéseivel-indu- 
lataival. El nem felejthetem, milyen hálával köszönt el. Más életszemlé
lettel távozott, mint amilyennel hozták.

Tehetetlenségi és kisebbrendűségi érzés túlkompenzálása

Alfréd Adler abból a hatásból indul ki, amelyet az öngyilkosság a 
külvilágra gyakorol. Eszerint az öngyilkosság „neurotikus arrangement” 
(beállítás, elrendezés), melynek valódi célja megmutatni a hálátlan, rossz 
világnak (környezetnek): lám, mit vesztettetek! De most már hiába! Fél
reismertétek, halálba kergettétek azt, aki bizony sokkal több megbecsü
lést érdemelt volna! Érzitek már, mennyivel fölöttetek áll ő?! (Tóm Saw- 
yer is valahogy így képzeli el Polly néni kései bűnbánatát.) _

Különösen serdülőkorban gyakoriak az efféle fantáziák, de jóval 
később is visszatérhetnek, csak akkor már a tervezett, vagy végre is haj
tott akció általában nem a szülőknek, hanem más kulcsszemélynek szól: 
lásd, ki voltam! Az efféle „megoldás” egyrészt a nemes bosszú illúzióját 
adja, másrészt teljes fölmentést a küzdelem alól. Agyonkényeztetett, csak 
sikerre beállított, nárcisztikus személyiségeket különösen veszélyeztet.

Tehát: sztárok és sztárjelöltek, vigyázat! Ahitófel hiúságának eleg 
volt egyetlen kudarc ahhoz, hogy felkösse magát! (2 Sám 17,23) Pers^® 
az is lehetséges, hogy egy egészen jelentéktelennek számító egyén próbál 
öngyilkosságával sztárrá magasztosulni. , ?

Leutwiler megjegyzi: „Olyanok flörtölnek így az öngyilkossággal 
akik a halált mint realitást nem veszik komolyan: szentimentális, meg
szépítő fantázia-ruhába öltöztetik át. Tervbe vett cselekedetük következ
ményeinek többnyire nincsenek tudatában. Gyengeségből, vagy az élettol 
való féltükben megfutamodnak a nehézségek elől, ahelyett, hogy azoka 
elvállalnák és kiállnák.” (Lw 5)
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A presztízs-öngyilkossággal élete legnagyobb hazugságát produkálja 
a „hős”. Romantikus búcsúlevél a csalódásokról s az élet értelmetlensé
géről, és a temetésre derül ki, hogy az emelkedett lélek százezret sikkasz
tott, ellottózta, s jött a rovancsolás. Avagy: tragikus film-sztoriról kopíro- 
zott, autós szuicid-show, melynek szépséghibája csupán annyi, hogy a 
Szent Mihály lovára került siker-lovag a titkárnőjét — legjobb barátjá
nak a lányát — szeretőjévé tette, miközben „boldog” családi életet élt, 
amikor azonban egy műsoron kívüli gyerek visszaküldhetetlenül útban 
volt már, akkor nem volt, aki vállalja a „komplex lerobbanást” : a gya
korlati nehézségeket, a presztízs összeomlását, az addig is túl szép kirakat 
összetörését. Közelről ismertem valakit, akinek a nővadász-életstílus sok 
pénzébe került és még különösen nehéz helyzetbe is hozta végül. Tudta, 
hogy anyagilag s egyébként is igen súlyos helyzetben hagyja feleségét és 
gyermekeit — leírta, hogy „nagyon szeretlek benneteket, ne haragudja
tok rám”, és főbelőtte magát.

A családi szocializáció zavarai

Ez átfogó szempont, az előzőkkel is lehet több-kevesebb kapcsolata. 
Arról van szó, hogy a gyermek „kitörölhetetlenül bevési a szülei, családja 
és személyes környezete által nyújtott viselkedési mintákat” (B 5). Ko
moly külső megpróbáltatásokat maradandó seb nélkül kiheverhet a gyer
mek meleg, törődő-hordozó, jó mintát nyújtó szeretetteljes miliőben, de 
például a ridegség és bizalmatlanság hatalmasan beleronthat a későbbi 
felnőttnek is az életébe. „Szeretni, örülni, ragaszkodni, bízni és felelőssé
get vállalni csak az tud felnőtti életében, akit gyermekkorában az anyja, 
vagy az anyát teljes értékűen pótolni törekvő gondozója elfogadott és 
szeretett.” (B 29)

Vegyünk néhány jellemző helyzetet, légkört.
fi beszűkült szemlélet, életstílus, atmoszféra eleve szűk „játékteret” 

ad a gyereknek. Egy igen zártan, mereven nevelt páciensünk álmaiban 
vissza-visszatérő motívum volt a sötét sikátor, a rendkívül keskeny járda, 
a szűk folyosó, amelyben üldözték, vagy amelyből kiutat keresett. 
Ugyanilyen gyakran csak halál-motívumok fordultak elő álmaiban, meg 
kinoztatásos-vérengzéses jelenetek, melyeknek ő mindig szenvedő alanya 
volt. Nem lehetett csodálkozni, amikor aktuális panaszai (pl. szuicid kész
tetései) mögött messzemenően szeretethiányos gyermekkort fedeztünk fel. 
De most legalább — „szakbiztatásra” — kipanaszkodhatta magát, mert 
eddig nem merte megengedni magának ezt a luxust, rettegővé nevelt 
telkiismerete miatt.

A test-megvetés a beszűkülés, az „egycsatornás szemlélet” egyik vál- 
ozata, de vallási — főleg intenzív közösségi — körökben veszedelmesen 

gyakori. Ezzel az ember teremtésbeli dimenzióinak egyikét egyszerűen 
táíá ?re teszik> egyidejűleg dicsfénnyel vonva be ezt a komplex ampu- 
am i részleges öngyilkosságot. Felmérhetetlenül nagy az a szenvedés, 
j 'olyet a rideg-álszemérmes nevelés okozott, csakhogy erről az érintet- 
,K,móg a lelkésznek sem igen tesznek említést, hacsak nincs komoly 

n ^  remflni a megértést. („Istenem, csak hogy elmondhattam valaki- 
K *  >. Eelicia Froboese-Thiele részletesen leír egy esetet, melyet bízvást

is.zi°gén neurózisnak” tarthatunk. Egy 32 éves vándorevangélizátornő 
is testgyűlölő — súlyos depresszióba esik, öngyilkosságot
kus t,S-+ÍS-ére1’ s komoly testi tünetei is vannak, igen valószínűen pszichi- 

natterrel — és semmiféle lelkigondozás nem segít. Főleg álmainak

277



elemzéséből derül fény a valóságos háttérre, „a moralisztikusan félre
értett keresztyénségre” . (Ez ellen persze nem valamiféle lazaságot aján
lunk.) „Ezek a test-megvetők elkezdik gyűlölni önmagukat és képesek 
magukat úgy tönkretenni, hogy embertársaik számára nehéz teherré vál
nak.” (TP 300kk)

Közelről láthattam: egy házasságában eleve megcsalt lány — mert 
az volt: a férj házasságkötés előtt elhallgatta impotenciáját — belebetege
dett „elmondhatatlan” problematikájába, s hogyan tartotta őt a vénlány- 
attitűd befőttesüvegében távolból is egy igen rámenős evangélizátornő, 
akinek sikerült őt ebbe „befőznie” a legszentebb szövegekkel. Más valaki 
addig elment szörnyű lelki kínjai közepette, hogy önmagát korbácsolta, 
sőt égette is, mert a testi fájdalmat elviselhetőbbnek találta; közben arról 
fantáziáit, hogy egyből megölni magunkat gyáva dolog, de ugyanezt lassú 
és módszeres önkínzással és éhezéssel csinálni, az igen! (A tizenkettedik 
órában kapott lelkigondozói-pszichoterápiás szaksegítséget, amit igényelt 
is, és azóta gyönyörű ütemben gyógyul.)

Szinte fél téboly premierplan-ban látni lelkileg úgyszólván halálra 
kínzott emberek (főleg nők) vergődését-harcát a szeretethiányos gyer
mekkorral, ösztönsérültségükkel, frusztrációiknak sokszor beidegződöt- 
ten hibás kompenzálási kísérleteivel, aktuális nyomorúságaikkal (pl. le
küzdhetetlen féltékenységi mánia, érthetetlen szorongások, szervi ok nél
küli altesti fájdalmak stb.), az ezekkel is kapcsolatos hitbeli problémák
kal, nem utolsó sorban azzal a kérdéssel, hogy mit ér az olyan élet, 
amelyben ennyi a szenvedés? Ugyanakkor nem egy esetben látni a szui- 
cid-veszélyt, netalán egy pszichózis fenyegető rémét. És mégis: föl lehet 
venni ezt a szinte mitikus homályban megvívható harcot akkor is, ha 
baljós előjelek sötétlenek körben. Muszáj-Herkulesként küzdve a lernai 
hidra ellen, de reménységgel, eltökélten, hittel, félig a páciens bőrében 
élve — s olyan esetekben is adatik eredmény, amelyekre mások legyin
tettek. Országosan ismert szakemberhez ment kényszeres neurózisával 
valaki, s az után a válasz után, amit tőle kapott, otthon akár rögtön ki is 
nyithatta volna a gázcsapot. Hála Istennek, nem tette. Harminc órányi, 
viharos intenzitású analitikus beszélgetés-sorozat kezdődött egy másik 
pszichoterapeutával, akinek véletlenül sem volt országos neve, de a pá
ciens ez után teljesen tünet- és panaszmentesen távozott (hogy egyben 
gyógyultan-e, azt csak évek múlva lehet megmondani). Az öngyilkosság
veszély nála is fennállt, konkrét tervig menően. S a háttér: elhanyagoló 
anya, eltűnt apa. A pszichoterápiás folyamatban pedig a „fél téboly’ 
szubjektív benyomását a terapeutában egyre jobban átsugározta a re
ménység.

Rossz prognózissal fenyegetett — még nagyobb mértékben — e§/ 
másik kóreset: elmebeteg szülők, hideg légkörrel s korai és sok munká
val leterhelt gyermek- és ifjúkor, cselédsors egy tisztasági mániás „nacs- 
csága” mellett, háborús viszontagságok, szegénység, nőgyógyászati mű
tét-sorozat az ezzel ilyen esetben könnyen együttjáró nagy önértékeles- 
megrendüléssel, súlyos családi egyenetlenségek — és mintegy 20 órányi 
beszélgetés után mégis tűrhető viszony lett az addig tűrhetetlenből es 
kétségbeejtőből. Az ilyen esetek szinte csodák. A „nem csoda” a krónikus 
reménytelenség, a pszichózis, vagy a suicidium lett volna. A  csoda jobba
ra annak sétál az útjába, aki fütyül a végzetre és hisz a csodában. Nem 
szaktudás és józan cselekvés helyett, hanem azt gyógyító légkörrel tóltv 
meg — s azt a légkört is valahogy úgy kapja. Maga is elevenedik tőle, 
páciensről nem is beszélve.

Dr. Bodrog Miklós
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A HALADÁS FÁKLYÁIT HORDOZÓ EVANGÉLIKUS 
 KERESZTYÉNEK HAZÁNKBAN

„Tovább a diakónia útján!” Ez volt a jelmondata, tömör megfogalma
zása az 1974. évi püspöki jelentéseknek, melyek átfogó és következetes 
rendszert igyekeztek belevinni egyházi életünkbe és teológiai gondolkodá
sunkba. Ez azt is jelentette, hogy helyesnek és jónak bizonyult egyházi 
szolgálatunknak az a megfogalmazása, hogy az diakónia. A Jézus Krisz
tusban való hittel és az ő útmutatása szerint való munkálkodás egész 
népünk javára. Bátor előrenézés és annak az útnak keresése, amikor „a 
bőség kosarából mindenki egyaránt vehet?” (Petőfi: A  XIX. százád 
költői.)

Ennek a gondolkodásnak a forrása számunkra az a Szentírás, ame
lyet a reformáció tett újra naggyá, éltető erővé, amikor közérthetővé 
tette a nemzeti nyelveken és buzdított, hogy az legyen életünk zsinór- 
mértéke.

Az újkortól — amely közvetlenül megalapozta korunk gondolkodását 
— elválaszthatatlan a reformáció. A reformáció pedig — bárhogy is ér
tékeljük és elemezzük — hatalmas rést ütött a középkor megállapodott, 
elavult rendszerein, gondolkodásán.

Addig is voltak próbálkozások a kitörésre, az új utak keresésére, 
mégis a reformáció adott teret és helyet először a szabadabb gondolko
dásnak, helyezte az ember lelkiismeretére az egész életért való felelőssé
get és adott biztatást, reménységet Isten új életet munkáló szeretetében. 
Aki e szellem hatókörébe jutott, vagy éppen ott élt, nem igen érezte azt, 
hogy semmi köze a közélethez, az élet jobbításához.

Ma már a haladás, a fejlődés törvényszerűségeivel a tudományok 
egész sora foglalkozik. De haladás akkor is volt, amikor ezt még nem 
tudományosan határozták meg. Sokszoros nehézségeken, próbálkozáso
kon és bukásokon keresztül érkeztünk el a mába. Megvan mindennek a 
történelmi szükségszerűsége. De a legnehezebb időkben is voltak fénylő 
lelkek, akik a győzelem bizonyosságával és reménységével élesztették a 
tüzet, adták kézről-kézre örökségképpen, mint ahogy egy-egy olimpia 
alkalmával elindul a láng az ókori játékok színhelyéről, sok-sok kézen 
keresztül, hogy hirdesse a nemes emberséget, úgy adták tovább az evan
géliumi emberséget.

Hogy mi adta nekik az erőt? Nem olyan egyszerű erre felelni, bonyo
lult szálaik egysége az ember, a történelem. De ott van benne a vágy a 
teljesebb után, a jobb és szabadabb életforma után. Ott van benne a refor
máció hozta fény és bizonyosság, az Istenbe vetett hit és az Ige ismerete. 
A lelkiismereti szabadság magával hozta a többi szabadság igényét is. 
Sajátos történelmünk keretei között nem volt nehéz megtalálni a ha
ladás útját, de bátorság és nagy reménység kellett közvetlenül járni raj- 
ta. Hazánkban a haladás elsősorban a szabadság védelmét, a szabadsá
gért vívott harcot jelentette s a haza és vallásszabadság rendszerint össze- 
fonódott. Ezért is a politikusok tűnnek először a szemünkbe.

Nem dicsekedni akarunk azokkal, akik előttünk jártak, hanem emlé- 
emlékezni hogy van kikre felnéznünk, kiket követnünk. Köteleznek bennün-

A keret, ahol áldásos tevékenységüket kifejthették, lehetett társadal- 
mi pozíció, szószék, iskola, könyvnyomtató műhely, olykor kardot fog-
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hattak, vagy éppen vérpadon tettek bizonyságot meggyőződésükről. öró- 
luk is elmondható, hogy nem volt hozzájuk méltó a világ (Zsid 11,38), nem 
becsülte meg őket koruk. Annál méltóbb, hogy mi tisztelettel adózzunk 
nekik, hiszen nekünk is világítottak, nekünk is egyengették a boldogabb 
jelen és jövő göröngyös útjait.

Közéleti, politikus emberek

A  reformáció gondolatait, tanítását külföldi egyetemeket járt diákok, 
lelkész- és tanítójelöltek, költők terjesztették ott, ahol védelmet és teret 
kaptak. Hiszen a népnek nem voltak jogai, az 1514-es parasztlázadást ke- 
getlenül elfojtották, a jobbágyságot röghöz kötötték, minden szabadságá
tól megfosztották.

Az országban mindenfele harcok dúltak. Egyfelől a török pusztított, 
sanyargatta az embereket, másfelől a Habsburg-ház igyekezett minden
áron, „tűzzel-vassal” hatalmában tartani az ország egy részét. Ez az a 
kor, amikor „két pogány közt egy hazáért” vérzett a magyarság. Amihez 
persze a pártoskodó magyar urak is jócskán hozzájárultak.

Ezért kellettek a pártfogók, akik védelmet, megélhetésit nyújtottak az 
új eszméket hirdető embereknek s így ők is beletartoznak a haladás sorá
ba. Ilyenek voltak többek között a Perényiek.

Petényi Gábor ugocsai és máramarosi főispán volt, a felső Tisza vi
dékén Nyalábvár volt az ő vára. Mohácsnál elesett, de özvegye Frange- 
pán Katalin továbbra is Nyalábvárban maradt s a tudományok és tudó
sok pártfogója volt.

Perényi Péter (1501—1548), Imre nádor és Kanizsay Dorottya fia. A 
mohácsi csatában, mint abaúj főispán és temesi gróf vett részt, vezetve a 
sereg jobbszárnyát. János király adományozta neki az elesett Pálóczy An
tal várát, Sárospatakot. Ö tette Patakot a reformáció gócpontjává. Nagy 
rokonsága (Thurzó, Balassa, Drugeth, Bebek, Széchy stb.) révén nagy te
rületre sikerült kiterjesztenie befolyását.

Ugyancsak korán felismerték a reformáció jelentőségét Nádasdy Ta
más tárnokmester, majd nádor és felesége, Kanizsay Orsolya. Thurzó Elek 
országbíró áttért, Révai Ferenc turóci főispán és nádori helyettes a wit
tenbergi reformátorokkal sűrűn levelezett.

Mellettük a városi tanácsok (Eperjes, Kassa, Lőcse stb.) segítették a 
szervezkedést, a tanbeli egységet is szolgáló zsinatok összehívását, védel
mét. Oróluk írja Féja Géza: „szabad emberek, akik karddal, szerszámmal 
vagy szellemmel szolgálták a hazát, melyben többnyire nem lelték hó
nukat.”

így a mohácsi vész után csakhamar megerősödött a reformáció. 
Zömmel haladó, egészséges pezsgést hozott az országba, a nemzeti, 
nyelv,. iskolák, nyomdák hatalmas fejlődésnek indultak. Ezek segítették 
az egész népet, mely befogadta az evangéliumot és igényelte annak tiszta 
emberségét.

A  trienti zsinat befejezése után (1563) azonban Európaszerte megin
dul az ellenreformáció is. Felvirágzott az 1540-ben alapított jezsuita tár
saság, céljuk a pápai hatalom megszilárdítása. Hazánkban 1560-ban meg
kapták a széplaki apátságot. Rudolf császár (1576—1608) a jezsuiták be
folyás alatt Prágában élt, tanácsosai uralkodtak. A  Habsburg császárok 
alatt egyre inkább a r. k. főpapokból verbuválódott országnagyok, kirá
lyi tanácsosok kormányoznak, önkényeskednek. Elveszik a reformáció 
híveinek templomait, elzavarják a lelkészeket, tanítókat. így kényszerül 
rá a nép a védekezésre, s az erdélyi fejedelmek vezetése alatt ismételten 
fegyvert fog „az igaz hitért és országunk szabadságáért” .
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Először a bécsi béke és az ennek kiegészítésére szolgáló 1608-i tör
vények rendezik a r. k. és a két prot. egyház jogi helyzetét és azok egy
máshoz való viszonyát. Megállapítják a jogegyenlőséget és viszonosságot 
és azt, hogy minden felekezetnek saját elöljárói legyenek.

Ezt a lehetőséget igyekezett kihasználni Thurzó György nádor (1567— 
1616), Árva vármegye főispánjai. Atyja Ferenc, édesanyja Zrínyi Katalin, 
a szigetvári hős leánya. Fiúk vakmerő, bravúros katona. Királyhű ma
radt, nem csatlakozott Bocskayhoz, így vélt megszabadulni a töröktől. 
Ezért lett nádor. Ekkor azonban mélyen belelátott a nemzet-ellenes bécsi 
politika szövevényeibe. Nemzete alkotmányos jogait hűséggel védelmez
te, e részben sem a királyi kegy, sem a demagógok szidalma nem tán
torította meg. Az evangélikus vallás szabad gyakorlatát védelmezte, 
gondoskodott a belső szervezet kiépítéséről. Az 1608-i törvény vallásügyi 
részének végrehajtására 1610 tavaszán kelt levelével Zsolnára hívta 
össze az akkori dunáninneni kerület 10 vármegyéjében lakó evangélikus- 
ságot, hogy az egyház belügyeit zsinatilag rendezzék, az egyház kor
mányzására püspököket ill. szuperintendenseket válasszanak. A  zsinat 
megnyitóján mondotta: „Amíg az Isten kegyelméből a nádori méltóságot 
viselem, szükséges, hogy valami intézkedés történjék a mi evangélikus 
gyülekeztünk boldogítására és kebelükben a jó rend bevezetésére, nehogy 
idők folyásával... ha a nádori méltóság a mi hitünkkel ellenséges kézbe 
jutna, Krisztus egyháza hajtótörést szenvedjen.” 3 egyházkerületet állí
tottak fel ekkor.

György testvére Kristóf a szepesváraljai zsinaton (1614) a Poprád- 
Hernád vidéki evangélikusságot szervezte egyházkerületekbe, Szaniszló 
Semptén tartott zsinatot (1622), melyen a szuperintendensek hatáskörét 
állapították meg.

Fiát Wittenbergbe küldte ki tanulni, ahol az egyetem rektora lett 
később. Fiatalon halt meg.

György felesége Czobor Erzsébet, aki a családi élet tisztaságában, 
egyházhűségben, a reformáció népének istápolásában méltó társa volt 
férjének a Trencsén megyei Bittsén. Számos egyházat, iskolát alapítottak. 
A tudomány és művészet kedvelői. Levelezésük nyomtatásban is meg- 
jelent. Thurzó nevét őrzi énekeskönyvünk 320-as számú éneke. Végren
deletében örökösei számára feltételként szabja meg, hogy azok még leány- 
ágon is az ágostai hitvallást kövessék.
„ A 17._ sz.-ban az ellenreformáció nyomása és kegyetlenkedése a tető- 
tokara hágott. Csupán átmeneti és a fegyver kényszere alatti megnyug- 
vást tudtak elérni az erdélyi fejedelmek által vezetett felkelések. I. Lipót 
(1657-1705) félévszázados uralma alatt teljessé vált az üldözés. A jezsui- 
ták fénykora ez, akik a királyi tervek elszánt és kegyetlen végrehajtóivá 
lettek, ő pedig feladatának érezte a protestánsokat üldözni és irtani. Eb-

be a korszakba esik az ún. gyászévtized (1671—1681). 
A  n e m z e t  legjobbjai — felekezetiül függetlenül — a Wesselényi féle 
összeesküvésben szervezkedtek. Itt is fényes név egy evangélikus ügy- 
véd Vittnyédi István (1612—1670) neve. Atyja Nádasdy Pál udvarbírája,
közbenjárására kapott nemességet II. Mátyás királytól. István eleinte 
sárvári íródiák (titkár), majd soproni ügyvéd. Felesége soproni polgár- 
leány Sopron jegyzője, országgyűlési követe, a fél ország ügyvédje. Ál-

tdozatkészember, sokat adományozott egyházi és országos célokra, diáko- 
kat segített a tanulásban. A  Wesselényiről elnevezett szervezkedés egyik 
fő szerervezője, mozgatója.
A m i k o r  a  főurak nagyrésze érdekből és más okból katolizált, a kö- 
zépnemesség kuzgólkodott a közugyekben önzetlenül a megyei hivata- 

lokmál és a helybeli fórumokon. így pl. Zólyom megyében a Radványsz-
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kyak. Közülük György I. Lipót korában előbb meghurcolóst szenvedett, 
majd 1687-ben Caraffa Eperjesre vitette, ahol kínpadon halt meg.

A Lipót-féle önkényuralom ellen helyzeténél és adottságainál fogva 
Thököly Imre (1657—1705) tehette és tette a legtöbbet. Nemzetközileg el
ismert hadvezér, az első kuruc felkelés vezére. A  török a királyi koronát 
is felajánlotta neki. őse nagyszombati kereskedő volt, 1572-ben kapott 
nemességet, majd báróságot. Hamarosan az ország egyik leggazdagabb 
főúri családja lett.

Imrét 8 éves korában Apafii Mihály fejedelem Máramaros várme
gye főispánjának nevezte ki. — 3 évet az akkor nyílott eperjesi kollé
giumban töltött. Gyarapodott tudásban, iskolai drámákban szerepelt és 
a családban hagyományos lutheri szellemet is erősítette benne. Akkor 
atyja a viharos politikai helyzet miatt maga mellé vette az árvái vár
ba, Innen is menekülnie kellett. Erdélybe ment, hű emberei tót paraszt
lánynak öltöztetve menekítették. Itt élt 21 éves koráig. Ekkor választot
ták meg fejüknek a bujdosók. Jobbágyok, elbocsátott végvári katonák, 
menekülő hazafiak, akik a Wesselényi-féle szövetkezés miatt, vagy val
lásuk miatt kényszerültek bujdosni. Kuruc nevük Dózsa kereszteseinek 
szándékát takarja. 1678-ban indult a felkelés „szabadságért és igazságért” 
jelszóval. Szövetkezett Thököly XIV. Lajos francia királlyal és a török
kel. Elfoglalta a bányavárosokat, osztrák tartományokban is kalandoz
tak hadai.

Tekintélyét és erejét emelte I. Rákóczi Ferenc özvegyével Zrínyi Ilo
nával való házassága. A  felajánlott koronát azonban nem fogadta el, 
csak fejedelemnek és a Részek urának neveztette magát.

Megszüntette a vallási üldözéseket. Fényes sikerei vetettek véget a 
gyászévtizednek. Lipót összehívta a soproni országgyűlést (1681), amely 
bizonyos korlátolt vallásszabadságot biztosított a protestánsoknak, hely
reállította a rendi önkormányzatot.

A török erejének hanyatlása Thököly hanyatlását is maga után von
ta. Voltak még győzelmei (Zernyest 1690), beiktatták Erdély fejedelmi 
székébe, de a német túlerővel szemben nem boldogult. Erdély számára 
biztosítani tudta a „három nemzet és négy vallás” egyenlő jogait (Lipót- 
féle diploma 1690), de őneki hamarosan bújdosnia kellett. Török földön 
Nikomédiában pihent meg. Itt is örökösen tervezgetett, levelezett, várva 
a politikai viszonyok jobbrafordulását. Betegsége miatt sem tudott mar 
hazajönni, amikor mostohafia II. Rákóczi Ferenc karolta fel újból a 
bujdosok ügyét. 1705-ben hunyt el. Utolsó kívánsága volt, hogy egy ma
gyar város evangélikus templomában temessék el, ami csak 200 év múlva 
valósult meg, 1906-ban Késmárkra hozatták.

Thököly után néhány évre még nevelt fia a r. k. vallású II. Rákóczi 
Ferenc tudta egységbe fogni a magyarságot. Még bizakodtak az embe
ribb élet lehetőségében. A protestánsok szívvel-lélekkel támogatták. A 
szabadság levegőjében, a csatározások közben is gondjuk volt a szervez
kedésre, a rend, fegyelem biztosítására. Petrőczy István, a Thököly kor 
egyik leglelkesebb vezérembere, Rákóczi generálisa 1707-ben Rozsnyóra 
hívta össze az evangélikusok zsinatát, amelyen ő elnökölt. A  szoronga
tott szabadság érdekében békítette ki az egymással viszálykodó pietista 
és ortodox nézeteket vallókat. Kérte a lelkészeket, hogy egyedül az egy
ház javát és hasznát tartsák szemeik előtt, legyen rend, béke és bizto
sítsák a tevékenységet.

A nemzet csekély erői kimerültek, a szatmári békekötés után (1971) 
újra a Habsburg hatalom diktált s gyászos évtized példájára gyászévsza-
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zadról beszélnek egyes történetírók. Ekkor már a török sem zavarta be
folyásukat. Egyeduralkodó lett az osztrák császár és udvara.

A változást, ha lassan is, a történelem menete hozta meg. Európá
ban a felvilágosodás terjedt el s ennek hatása alól mi sem kerülhettünk 
ki. Betört a királyi udvarba, feszegette az abszolutizmus korlátáit, de 
még jobban lelkesítette az alkotmány sáncaiból kizárt értelmiségi és 
nem nemes embereket.

A magyar jakobinusok igazi vezére, az evang. lelkész fia Hajnóczy 
József (1750—1795). Kidolgozza a független magyar állam polgári de
mokratikus alkotmányát, követeli a jobbágyok felszabadítását, az örök- 
váltságot, a vallásszabadságot, a közteherviselést, a nemzeti függetlensé
get és a társadalmi felszabadulást.

Joggyakornok Győrött és Pesten, mint evangélikusnak és nem ne
mesnek ez a társadalmi felemelkedés egyik lehetősége. Széchenyi Fe
renc titkára lett, Horpácson élt s itt ismerkedik meg a felvilágosult szel
lemmel. II. József 1786-ban Szerém megye alispánjául nevezi ki. Erről 
aztán 1790-ben le kell mondani, mivel a király visszavonta rendeletéit, 
így a közigazgatási reformot is.

Hajnóczy ekkor írásaiban népszerűsíti nézeteit. A  polgári állam lét
rehozását szorgalmazta. Széchenyi Ferenc ajánlatára I. Ferenc kamarai 
titkárnak nevezi ki Budára. 1793-ban megismerkedik Martinoviccsal, 
majd vállalja a köztársasági mozgalom egyik igazgatói tisztségét. Szót 
emel az 5 millió nem nemes jogaiért. Lefordítja Matrinovics Nyílt le
velét (Ferenc császárhoz), a latin nyelvre lefordított jakobinus alkot- 

v mányt terjeszti barátai között. Lelkesen dolgozik, míg 1794. aug. 16-án 
le nem tartóztatják. 1795. május 20-án a budai Vérmezőn fejezi be fia
tal életét. így búcsúzik: „Nyugodtan megyek a halálba. Szándékaim ne
mesek voltak, polgártársaim javára irányultak.”

A reformországgyűlések tudósítója, majd az 1848-as szabadságharc 
lánglelkű vezére, a népdalok hőse Kossuth Lajos (1802— 1894). Zempén 
megyében született, Sárospatakon kezdte iskoláit, ahol az önkormányzati 
életbe kapcsolódott bele. A  régi időben az iskolát a diákság kormányoz
ta, a kollégium vagyonát a szénior, az ifjúság bizalmi embere kezelte. 
Az önképzőkörök viták, szónoklatok, korteskedések helyei voltak, ezál
tal is készültek az életre. Kossuth heves vérmérsékletének egész tüzével 
részt vett az ifjúság önkormányzati életében. — Innen Eperjesre került, 
ahol a kuruc kor hagyományait, Thököly emlékét szívta magába. Ügy
védi vizsgát tesz és ügyvédi munkát vállal Sátoraljaújhelyen. Már itt 
feszt vesz a hegyaljai egyházmegye életében is.

1831-ben Zemplén megye közgyűlésén mondja el első nagyszabású 
beszédet a lengyel menekültek érdekében. 1832-ben megindítja az Őr

s z é g g y ű lé s i Tudósításokat Pozsonyból, ahová mint a Zemplén megye
avolmaradó ellenzéki főrendéi képviselője van jelen. Innen kezdve a 
emzeti előrehaladás mozgatója, a feudális kiváltságok felszámolásáért 

és a polgári szabadságjogok biztosításáért küzd. Az 1847-es országgyűlé- 
sen Pest megye követeként az ellenzék vezére. Döntő szerepe volt az 
1848-astörvények megszavazásában. Mind szorosabb kapcsolatba lépett a
forradalmi tömegekkel s mozgósította az országot a haza védelmére. A 
Honvédelmi Bizottmány elnökeként megszervezte a hadsereget, a for- 
radalmi* helytállást. Kezdeményezésére mondták ki 1849. ápr. 14-én a 
Habsburg ház trónfosztását. Kormányzó-elnök lett. 1849. aug. 11-én 
kénytelen volt átadni a hatalmat Görgeynek és többedmagával török 
földre menekült.
_ Emigrációjában is — melynek nagy részét Olaszországban töltötte

hitt nemzete jövőjében. Állandó kapcsolatban volt az országgal. Fel
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keresik száműzetésében, megválasztják pl. Cegléd követének, Sámson- 
háza ev. felügyelőjének.

Jelen korunk nagy válságában a fasizmus elleni harcban példamu
tató volt Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886—1944) helytállása.

A sopronkőhidai fegyházban végezték ki 1944. dec. 24-én. Izig-vérig 
politikus, mindig az elnyomottak érdekéért szállt síkra. Ö dolgozta ki a 
Nemzeti Radikális Párt gazdasági és szociálpolitikai programját. Nagy 
utat tett meg ő is, hiszen a 20-as években „ellenzéki fajvédő”, de azt is 
látta, hogy semmisem történik a szegény néptömegek nyomorának 
enyhítésére. 1939-ben belépett a Független Kisgazdapártba. Mint ellen
zéki képviselő felszólalt nem egyszer a baloldali emberek üldözése 
miatt, a Hitler-barát háborús politika ellen.

Amikor hazánk a Nyilaskeresztes Párt rémuralma alá került, a 
Magyar Front vezette az ellenállást. A  különféle csoportok egyesítésére 
alakult meg a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága. Veze
tésére az illegalitásban élő Bajcsy-Zsilinszkyt kérik fel. Szervezik a fegy
veres felkelést. Árulás folytán felfedezik a tervet és 1944. nov. 22-én a 
nyilasok letartóztatják a mozgalom vezetőit. Bajcsy-Zsilinszky ügyét 
egy időre elkülönítik képviselői mentelmi joga miatt, Sopronkőhidára 
szállítják, mert a szovjet csapatok gyorsan nyomulnak előre. A felkínált 
menekülési lehetőséget nem fogadja el, nem tartotta becsületesnek a 
szökést. Szerette az embert és az igazságot.

Népi demokratikus rendszerünk egyik építője s benne egyházunk 
számára is utat mutató munkása dr. Mihályfi Ernő (1898—1972) or
szágos felügyelő. Ravatalánál D. Káldy Zoltán püspök idézi vallomását 
„Evangélikus lelkészi családból származom. Egy kis nógrádi falu ev. lel
kész! házában születtem és nevelkedtem együtt a szegény paraszt gyere
kekkel. Gyermekkoromban tanultam meg a puritán kötelességtudást, 
akkor ismertem meg a demokrácia első elemeit, a sovinizmustól men
tes hazafiságot, ott tanultam meg azt is, hogyan kell helytállni és har
colni azért, ami meggyőződésünkké vált.”

Az új társadalmi rendet összhangban látja a magyar protestantiz
mus százados szabadságszellemével. Ezért állt szemben a fasizmussal, 
támogatta a felszabadulást az 1942-ben a 48—49-es szabadságharc és 
forradalom hagyományainak ápolására megalakult Magyar Történelmi 
Emlékbizottságon keresztül is és a szocializmus odaadó híve, munkása 
lett.

Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy az ev. egyház rendezze viszo
nyát a népi állammal és találja meg szolgálatát a szocialista társadalmi 
rendben. Ezt sürgette 1948-ban, abban a béri ev. templomban tartott be
szédében, amelyben édesapja egy életen keresztül prédikált. 1952-ben 
lett országos felügyelő. Ebben a minőségében erőteljesen hangsúlyozta, 
hogy az egyháztagságot nem lehet szembeállítani az állampolgársággal-

Sokoldalú munkát végzett, különféle vezető állami tisztségeket töl
tött be. Az Elnöki Tanács tagja, a Magyar Szovejet Baráti Társaság ai- 
elnöke, a Hazafias Népfront Országos Elnökségének tagja és a Magya 
Nemzet c. lap főszerkesztője volt.

Ők a „mérföldkő”-jelzők. Mellettük és velük együtt a kevésbé is
mertek számosán munkálkodtak ugyanolyan becsülettel és lelkesedesse 
valahogy úgy, mint Izrael népének történetében olvassuk: egyik kezük 
ben kard, a másikban az építő szerszám. A  sok-sok fényes és halva 
nyabb csillag együttesen mutatott a holnap napja felé.

Kovács Pál
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Könyvszemle
I

Az új vallásos hullám
(F. A. Schaeffer könyve nyomán)

Néhány évvel ezelőtt még ez volt az ifjúság kérdése: Összeegyeztet
hető-e az értelem és a hit (a vallásosság)? Intellektuális öngyilkosságot 
kell-e elkövetnie annak, aki keresztyén lesz? Mit jelent a keresztyénség 
a társadalom számára? Mit adhatok, mint keresztyén a társadalomnak, a 
közösségnek az élet legkülönbözőbb területén? Ma azonban másképp 
kérdeznek a fiatalok.

1. Üj trend (értékirány) a szekularizált nyugati társadalomban. — 
Berkeleyben az egyetemi hallgatók így fogalmazták meg véleményüket 
környezetükről: mi ún. „plasztikkultúrában” élünk. Ha ezek a fiatalok 
megkérdezték szüleiket, miért is élünk ezen a világon, akkor a követ
kező válaszokat kapták: keményen kell dolgoznotok, hogy egyetemi ta
nulmányaitokat eredményesen befejezhessétek, aztán: pénzt kereshesse
tek. Hogy azután ti is gyermekeiteket egyetemre küldhessétek, megte
remtsétek személyes békességeteket és magas szintű jóléteteket, hogy 
fölöslegetek is legyen bőven. — Ezek a válaszok a minden kor igényes 
fiatal generációját természetesen nem elégítették ki és magától értetődően 
elidegenedtek szüleiktől és szüleik generációjától. Ebben a szituációban 
az egyház hallgatott két ok miatt: ekkor jelentkezett a modern teológia 
Isten halott irányzata. Ez az egyik ok. A  másik: az egyházhoz tartozó sze
mélyek nagy része maga is az ún. plasztik társadalom elméletében gon
dolkozott.

Egy másik tény, hogy a társadalomban kialakult egy hallgató-hallga
tag többség, ök  nem szóltak bele semmibe, nem nyilvánítottak véle- 
ményt. Két rétegre oszlottak: a kisebbség, akik vagy tudatos keresztyé
nek voltak, s ezért sajátos értékmérővel rendelkeztek vagy a keresz- 
tyenségből még emlékükben élt a keresztyén értékrend, amit maguk sem 
tartottak meg. A  nagy többség azonban ténylegesen két értéket ismert: 
a személyes belső békességet, megelégedettséget és a fölöslegesség szint- 
leig elérkezett jólétet. „Szeretném, ha új autóm lenne, azután egy másik: 
ehetoleg minél nagyobb krómozott felülettel. Aztán: víkend ház, mo- 
°rcsónak, úszómedence. Minél többet mindenből, annál jobb!”
.. Ok,a gyakorlati materialisták. S erre az ifjú generáció így felel: ez 
ornyű, ez a plasztik társadalom. S igazuk van! De mit tudunk helyette 
ast, jobbat ajánlani?

A ldous H uxley adta a filozófiai alapját a kábítószer elterjedésének.
e lm é le t e int a gondolkodó embernek az értelem nem tud végérvé- 

nyes választ adni kérdéseire. Élményre, sajátos megtapasztalásra van 
szüksége amely értelem feletti. Ezt biztosították a mindent rózsaszínűvé 

festő LSD, a kábítószeres cigaretta, a marihuána és a legerősebb vérbe
fecskendezett drogok.
aA  szenvedély rabságába esett fiatalok meggyőződéssel vallották, hogy 
a kérdéseikre választ ad az értelem feletti élmény. Egészen 1969-ig, ami- 

kor Kaliforniában Altamont városában Rolling Stones vezetésével hatal
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más fesztivált szerveztek. A „Hell’s Angels” elkötelezettjei a legcseké
lyebb ok nélkül több embert megöltek. Félelmetes tragédia volt. Végét
ért a kábítószeresek „vétek nélküli” korszaka.

A  második tragédia Wight szigetén történt. 450 ezer ember jött össze 
egy Rock-fesztiválra. Szörnyű lidércálom volt. Minden résztvevő borza
lommal emlékszik vissza a drogos jelenetekre, amelyben fiatalok elve
szítették önuralmukat, kifordult személyiségük botrányt botrányra hal
mozott. Ezután kezdett csökkenni a kábítószeres fiatalok áldozatainak a 
száma. A  Beatlesek elsősorban muzsikát képviseltek egyfajta életstílus
sal. Muzsikájuk az érzelmekhez szólt s ezzel párhuzamosan terjedt a ke
leti vallások iránti érdeklődés és odafordulás. Két filmjük karrierük vé
gét is jelenti: A  Sárga Submarine és a Lőve Story.

Még a Huxley ideológia elhalása előtt új csoport jelentkezett: az új 
baloldaliak. Ök általában Marcuses nézetein tájékozódtak. Politikai ak
ciók megvalósításában látták a társadalom kérdéseinek a megoldását. 
Ügy-vélték, a társadalom értelmeseinek és elitjeinek meg kell mondani a 
hibákat és meg kell szüntetni a visszaéléseket. Ez oda vezetett, hogy 1968- 
ban az USA-ban a diákok a Columbia Egyetem épületét elfoglalták. Meg
mozdulások voltak Párizsban a Sorbonne-n, és Nyugat-Berlinben is.

Ami a kábítószeresek csődjét jelentette Wight szigetén, ugyanezt ered
ményezte az új baloldal számára 1970-ben a Wiskonsini Egyetem termé
szettudományi épületének a felrobbantása. Eddig úgy képzelték, valami 
rendezett és igazságos, vér nélküli forradalomban kivívják igazukat. Itt 
azonban az erőszak és a rombolás erői nyilvánultak meg. Az ifjúság el
fordult ettől a mozgalomtól is. S ezzel bezárult a kör. Egyik kísérlet sem 
bizonyult eredményesnek arra, hogy kitörjenek a plasztik-társadalom fe
szítő gyűrűjéből. Ilyen háttérrel fordultak a vallás felé. Egyik megnyilvá
nulása:

2. A transzcendentális miszticizmus. Jellemzője az értelem megvetése, 
kísérlet egy újfajta kirándulásra, „trip”-re, amely nem kábítószerből szár
mazik. Néha a keleti vallások gyakorlata, máskor a miszticizmus és az 
okkultizmus sajátos keveréke, s olykor egészen ördögi. A  vallás egyik 
formájáról van szó, ami alig különbözik attól, mint amit a fiatalok a ha
gyományos egyház esetében visszautasítottak. Ez az állapot sem válaszol 
kérdéseikre, mint ahogy az egyház is elmulasztotta ezt megtenni. Mégis 
ez az állapot glorifikált sok fiatal előtt. George Harrison énekli: My Sweet 
Lord (az én kedves Uram) — mintha Jézusról mondaná, de ugyanúgy 
lehet Krishnára is gondolni. Jézus is, Krishna is anyag lett számukra. 
Jézus jobb, mint a hasis. Ennek a praktikának egyik megnyilvánulása a 
Jézus Krisztus Szupersztár beat-opera — a vallásos kommerszáru csúcsa. 
Jézus az óraszíjon, a tornatrikón, a nadrágon. Ez a vallásos émelygés 
éppúgy nem több, mint a szülők nemzedékének plasztik kultúrája. De le
hetne és volt ennél rosszabb is!

Érdekes módon a transzendentális meditáció ürügyén az ismert 
atomfizikust, Carl Friedrich von Weizsáckert is meginterjúvolták. A 
Stern c. folyóiratnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy maga is kora 
ifjúságától meditál. Reggel leült egy székbe, s engedte, hogy különböző 
gondolatai jöjjenek. Nem az akarat bekapcsolásával, hanem a teljes aka
ratlanság állapotában, amikor kész a szellemi értékek befogadására. ^ 
azonban nem azonos a transzcendens méditálással. — Végzetes kiárusítá
sa viszont az egész vallási irányzatnak az a tanfolyam, amelyet Maharishi 
Mahesh Yogi az 1975-ben örökölt, a svájci Vielwaldstatter-tó partján lévő 
kastélyában hirdet: családoknak 9 ezer márka, aktív dolgozókak 6 ezer, 
diákoknak és háziasszonyoknak 4 ezer.



3. Az új pünkösdista mozgalom. A  mindenkori pünkösdizmus abban 
a veszélyben forgott, hogy a lelki élet külső jeleit a szükségesnél erőtel
jesebben kihangsúlyozta. Tiszteletreméltó a biblicitásuk, a közösségi élet 
megélése és a lelki ajándékokra való törekvés. De ahogyan nincs tévedés 
és hiba nélkül egyetlen felekezet sem., úgy ez rájuk is igaz.

Az új pünkösdista mozgalom egyoldalúan a hangsúlyt a külső meg
nyilvánulásokra helyezte és a közösségbe való felvétel mértékévé tette.

Sokan rokonságot fedeznek fel a modern liberális teológia és a moz
galom között tartalmi vonatkozásban. Mindkettő a bibliai kijelentést fel
hígította. Eddig az volt a döntő, ki miben hitt. Most pedig az, lelki életé
nek milyen külső manifesztálódását lehet szemlélni. Nem a hit tartalma 
a döntő, hanem a jelek és a vallásos érzés.

Nem mondhatjuk azt, hogy azok a fiatalok, akik a karizmatikus moz
galomhoz tartoznak, nem keresztyének, vagy a keresztyén hithez semmi 
közük. De közülük soknak téves hite van; vagy hite van, de nincs tar
talma a hitének. Minden a megtapasztalás, az alap az érzület.

Természetesen azt sem mondhatjuk, hogy a hithez nem tartozik hoz
zá az érzület megváltozása, a megtapasztalás. De sem az érzület, sem a 
megtapasztalás nem a hitünk alapja. A hit alapja Krisztus, aki maga az 
igazság. Szava igazság. Az egész embernek — beleértve értelmét is — kell 
megtérnie (metanoia =  az értelem megváltozása) és az értelemnek kell 
elfogadnia bizonyos kijelentett hitigazságokat. A  Biblián végighúzódik 
mintegy vörös fonál ez a gondolat: Pálnál, Ézsaiásnál, és az egész Ú j
szövetségen.

4. Isten gyermekei. Ez a csoport is az új vallásos hullám gyümölcse. 
Eredetileg a törvényeskedés ellen tiltakozva hagyták ott a hagyományos 
egyház gyülekezeteit. Most pedig mint akik az igazi szabadságot megta
pasztalták, egy gyülekezetbe tömörültek és még szigorúbb életelvek alap
ján rendezik be életüket.

Ök a mai oszlopos szentek, akik a visszavonultság szerzetesi ideáljá
ban látják a keresztyén hit lényegét. Nem lehet a közösség tagjainak 
kapcsolatot tartani a külvilággal, szülőknek tilos levelet írni. Mindenfajta 
kulturális érdeklődés elvetett. Az idősek határozzák meg a házasságkö
tés személyeit. Egyszerűen borzalmas és ijesztő. Mégis él a szekta.

5. Az új szuper-kegyesség.
Ismertetőjelei:

a ) 1 Kor 1. és 2. fejezet félremagyarázása: Mintha itt Pál a bölcsesség 
es ertelem ellen fordulna. Mintha Pál az értelmet megvetette volna!

Pál hibázott, mikor Athénben (Acta 17) intellektuális kapcsolópontot 
keresett. (Akit ti ismeretlen Istenként imádtok, azt hirdetem én nektek!)

b) Minden megbeszélés, kérdésfeltevés visszautasítása. Ez nem a Lé
lek szerint való!

c) A  testiek egyoldalú negatív elbírálása.
d )  Bizonyos kérdéseket nem szabad feltenni. Krisztusnak az egész 

mberi életet meghatározó jelentősége nem lehet kérdés.
e) A  rendkívüli, a látványos hangsúlyozása.

6. Az új vallásos hullám rövid teológiai kritikája:

a 9  M iv e l  a  m i Urunk ezt mondta: Arról ismeri meg a világ — tehát
M in d en k i-  h ogy  a z  én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek,

ezért az új irányzatok megítélésénél ezt a szempontot nem szabad figyel
men kívül hagyni.
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b) Könyvünk szerzője jól ismerte föl, hogy valamennyi mozgalom 
mögött új platonista filozófiai gondolat figyelhető meg. Vagyis: A  test, 
a testiek lebecsülése, a lelki-szellemi valóság és értékek túlértékelése. 
Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni: hitünkben nem közömbös az igaz
ság tartalom. Nem kis szerepe, van az értelemnek, amellyel Isten kijelen
tett igéjét megismerhetjük és elfogadhatjuk, s amely testünk, személyisé
günk egy része.

c) Vajon a jólét és személyes békesség értékeinek tényleges elvetése 
történik ezekben a csoportokban? Nem inkább a személyes és sajátos lel
ki szükséglet kielégítése történik különböző formákban?

d) Érdemes arra figyelnünk, amit ez az új vallásos hullám jelez a 
hagyományos egyházak keresztyénségének: nem lett a hitünk csupán jól 
felépített dogmatikai rendszer? Nem lett a keresztyénségünk egyolda
lúan csak az értelem síkján megélt intellektuális irányzat a filozófiai 
gondolatok sűrűjében?

Űj vallásos hullámról szóltunk. Mint minden hullám, ez is valamibe 
beletorkollik. Egyelőre nyitott kérdés, hogy hova és mibe? Általános 
megfigyelés az, hogy a történelmi egyházak nem gyakorolnak felettük 
éles teológiai kritikát, mivel felvevőkészülékükből az értelem hiányzik. 
Türelmesen várni kell, míg maguk kérdeznek. Amikor azonban tényleg 
kérdeznek, nem maradhat el a józan, biblikus válasz.

Tudomásom szerint hazánk bizonyos területein a karizmatikus moz
galomnak vannak csoportjai. A  legbibliásabb hívők rétegéből édesgetnek 
magukhoz. Éppen ezért őket idejében figyelmeztetnünk kell a karizmati
kusok egyoldalúságára, s ezzel: újszövetségellenes tévelygésére!

Szebik Imre

Tehetünk még valamit?
Kitágult, több dimenziós szolgálatunkat akkor végezhetjük hasznosan 

és áldásosan, ha kellően felkészülünk minden területen, ahol csak lehe
tőségünk van a szolgálatra. A felkészületlenség, felületesség sokkal többet 
ártanak a szolgálatunkban, mint azt egyáltalán gondolnánk. Lelkész! mun
kánk nem elhanyagolható területe a betegek, halálos betegek és haldok
lók lelkigondozása, őket sem rekeszthetjük ki a szolgálatunk területéről, 
mert kilátástalan élethelyzetükben kétségbeesetten keresnek valamilyen 
kapaszkodót, támaszt, menedéket. Ám miként segítsünk a betegágyak, a 
haldoklók mellett? Mit mondjunk azoknak, akiket csak egy sóhaj választ 
el a haláltól? Szabad-e megmondani a halálos betegnek az igazi diagnó
zist? S ki mondja meg? Mit válaszoljunk annak a betegnek, akit éppen 
az gyötör, hogy „miért én jártam így?” Helyes az euthanazda? Elrejtsük-e 
érzelmeinket — mint lelkészek, lelkigondozók — a beteg előtt? Hogyan 
győzzük le a saját halálfélelmünket? Hogyan segítsünk a gyászoló vagy 
beteget gondozó családnak?

Ezekre és hasonló kérdések százaira válaszol Elisabeth Kübler-Ross 
újabb könyve, amit az „Interviews mit Sterbenden” című kötet kiegészí
tő kötetének szánt. Az „Interviews” miután ismertté tette mint thanatolo- 
gust szinte az egész világon, sok helyre meghívták előadásokat és tájé
koztatókat tartani, s előadásai során rengeteg kérdést tettek fel, ezeket a 
kérdéseket gyűjtötte össze egy kötetbe a válaszokkal együtt: E. Kübler-
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Ross: Was können wir noch tun? Antworten auf Fragen nach Sterben 
und Tót, Kreuz Verlag Stuttgart—Berlin 1. 1974. 166. oldal).

Nem kötelező, de ajánlatos a könyv olvasása előtt megismerkedni az 
előző kötet tartalmával, azokkal az ún. fázisokkal, szakaszokkal, amit a 
halálosan beteg, illetve a haldokló kénytelen átélni. Ezeket a szakaszokat 
felfoghatjuk lazán értelmezett törvényszerűségeknek is. Csupán emlékez
tetőül írjuk le azt a hat szakaszt, amit az „Interviews” -ben részletesen 
bemutat a szerző: 1. nem akarja tudomásul venni, 2. a harag, tiltakozás 
szakasza, 3. az alkudozás, 4. depressziós reagálás, vereség, 5. a belenyug
vás szakasza, 6. s végül a reménység. Ezek az elhárító mechanizmusok mű
ködnek, ha a betegnek konkrétan kell szembe néznie a saját halálával. 
A „Was können wir noch tun?” hátterében tehát az „Interviews” van, 
s a jobb megértést segíti az előbbi kötet ismerete.

Tekintsük át röviden a könyv szerkezetét. A  Bevezetés után a 9—37. 
oldalakon az előbb megismételt szakaszokkal kapcsolatos kérdéseket tár
gyalja, pl. hogyan informáljuk a beteget, egyáltalán közöljük-e vele a diag
nózist? Mikor és ki? (Amikor a diagnózis egyértelmű, a reménység meg
hagyásával, vagy az orvos, vagy a lelkigondozó lelkész, de olyan személy 
legyen, akinek a halál kérdése már megoldott, legyőzött kérdése.) Mi a 
teendőnk a halálosan beteg mellett? Minden segítséget meg kell adnunk, 
hogy átsegítsük őt a különböző fázisokon. Egy dolgot mindig megtehe
tünk: ha nem tudunk tanácsot adni, akkor a hallgatás helyett kérdezni, 
faggatni kell a beteget. Hallatlanul sok tapintatra, szeretetre, nyugalomra, 
őszinteségre van szüksége, aki betegágy vagy haldokló ágya mellé áll. 
Nagyon súlyos kérdések forognak a páciens szívében, s jó, ha módja van 
ezt a belső tövist verbális módon kitépni. „Mit válaszoljunk annak, aki 
tudni akarja, hogy miért hal meg?” Erre a kérdésre Kübler-Ross elmond
ja a tapasztalatát, hogy feleslegesen ötlünk ki valami lehengerlőnek tűnő 
és látványos választ, szabad őszintén megmondani, hogy mi sem tudjuk 
az abszolút választ, de keressük a vigasztaló megoldást. Nem magyará
zatra van szüksége a betegnek, hanem vigasztalásra. A  különböző fázi
sokban kísérnünk kell a beteget, vele lenni lelki értelemben. Sem lassí
tani, sem gyorsítani nem tanácsos a szakaszok átélésének ütemét. Pl. aki 
az első fázis szerint nem akarja tudomásul venni a betegségét, s lassab
ban győzi le ezt a belső ellenállást, nem a siettetést igényli, hanem a 
szeretet, megértés légkörét. Első pillanatra merésznek tűnik Kübler-Ross 
egyik javaslata, ha a beteg a 2: szakasz szerint a „miért éppen én?” fe
szültségét kísérli meg feldolgozni, s felteszi ezt a kérdést: „Azt monda
nám: Nem tudom, hogy miért éppen Ön, de megfordíthatjuk a kérdést: 
miért ne Ön? Közülünk mindenkinek meg kell halnia egy napon.” S rá
világít, hogy ez a kérdés tkp. azt jelenti: „miért éppen most?”

Nagyon nagy segítség, ha beszélhet a beteg, kimondhatja, szavakba 
öntheti a bánatát, verbális módon levezetheti a haragját, vagy egyéb' 
feszültségét, pszichikus terhét.

Egy furcsa kérdés: „Hogyan segítsek egy olyan betegnek, aki Isten
re haragszik?” S a válasz: „Én segítenék neki abban, hogy az Isten elleni 
faragját kifejezhesse, kimondhassa, mert Isten elég hatalmas ahhoz,. 
u°gy ezt elviselhesse” .

A könyv második, terjedelmesebb részében (43—156) a következő fe
jezet címeket olvashatjuk:

1 .  " A  kommunikáció különleges esetei, módjai”, olyanokról van szó, 
akik baleset következtében elvesztették a megszokott kommunikációs ké
pessegüket (hallás, látás, beszéd stb.), ám valami módon velük is fel kell 
venni a kapcsolatot. Fantázia kell.
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2. „A  halálosan betegek öngyilkossága” : állítólag a legtöbb orvos et
től való félelmében nem meri közölni a beteggel a valódi diagnózist. A

. szerző szerint közölni kell a valóságot, de mindig úgy, hogy a reményt 

.meghagyjuk a betegnek. Felsorolja az öngyilkosságra hajlamos csopor
tokat: a) akiknek mindig is megvolt az az erőteljes vágyuk, hogy minden
kin és mindenen uralkodjanak, b) akikkel durván, lélektelenül közük a 
betegségüket, esetleg ezt megterhelve a saját felelősség fokozásával, c) 
akik művesével vagy egyéb szervpótló segítségével élnek, akiket túlsá
gosan sok reménnyel kecsegtettek, s az hirtelen szétfoszlik, d) akik ma- 

:: gúnyosak, elhagyatottak, s nem kapnak segítséget a krízisben, e) akik 
nem konvencionális értelemben vallásosak, hanem elfogadva a végesség 
tényét, lényegében a haldoklás folyamatát rövidítik meg.

Annak a kérdésnek, hogy joga van-e vagy nincs a betegnek az ön
gyilkossághoz, Kübler-Ross szerint nincs értelme: „A  halálos betegekkel 
folytatott munkánk során megtanultuk, hogy ne ítélkező magatartással 
lépjünk fel; nem jogról és jogtalanságról van szó, amikor valaki az ön- 
gyilkosságot kilátásba helyezi. Számunkra csak az a kérdés, hogy miért 

-akarja? Miből adódik az a sürgető kényszer, hogy lemondjon halálának 
idejéről és helyéről? Ha egy beteg már nem fél a haláltól vagy a haldok
lástól, akkor hajlandó arra, hogy lemondjon az önrendelkezés utáni vá
gyáról és várjon a természetes halálára. A  legtöbb beteg esetében csak 
minimális tanácsra és segítségre van szükség, hogy túltehesse magát ezen 
a terhen.”

3. „A  hirtelen halál” — váratlanul. Speciális, lelkigondozói eset s a 
hozzátartozók nehezebben viselik el, mintha módjuk lett volna napról 
napra felkészülniök a halálra. Családgondozásra van szükség, segíteni 
kell abban, hogy átvészeljék a traumát és elkerüljék a végnélküli gyászt.

. Akik ebben a helyzetben nélkülözni kénytelenek a segítséget, könnyen 
lesznek depressziósok, neurotikusok, s akkor már szakorvosi segítség 
kell. Különösen a kisgyerek elvesztése jelent évekig súlyos és nehezen 
feldolgozható traumát. Aligha lehet másképpen segíteni, mint a szeretet
teljes mellé állással. Nem szabad magukra hagyni őket a fájdalmukban. 
A másik váratlan halálnem a baleset. Kübler-Ross szerint akár öngyil
kosság, akár baleset a halál oka, meg kell mutatni a családnak az elhuny
tat, a már felöltöztetett „rendbe hozott” állapotában. Ellenkező esetben 
sok lélektani zavart okoz és sokkal nehezebb legyőzni az első fázist, 
hogy nem akarja tudomásul venni (nem is képes rá) a szeretett személy 
halálának a realitását.

4. Euthanasia: gyakori kérdés, hogy meddig hosszabbítsák meg mes
terségesen a beteg életét? Joguk van-e a betegeknek kérni a „jó halált'  
K i döntse el? Kübler-Ross határozottan elutasítja az euthanasiát, leg
feljebb az engedhető meg, hogy a haldoklás egy pontjától kikapcsolják a 
műszereket, vagy megszüntetik a gyógyszeres befolyást (passzív euthana- 
zia). De csak akkor, ha értelmes, tartalmas életre már egyáltalán nincs 
kilátás.

S ha a páciens kéri a „kegyelmi halált” ? Először azt kell elemezni, 
hogy miért kéri, s a feltárt okokat már fel lehet dolgozni, s meg lehe 
találni a segítséget. (Pl. magány, félelem, fájdalom stb.) Minden esetben 
keresni kell a jó megoldást, mert a fájdalmat lehet csökkenteni és elvisel
hetővé tenni, a magányt megszüntetni, s az embert lehet önmagaval, 
helyzetével kibékíteni.

5. „Hol gondoskodhatnak legjobban a betegekről?” Hol van rá leg
inkább mód, otthon vagy a kórházban? A válasz lényege az, hogy  
a hely a döntő, hanem az, van-e érzelmekkel optimálisan telített környe
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zete a betegnek? Az atmoszféra sokkal fontosabb, mint a hely. Képesek 
vagyunk-e a szeretet atmoszféráját a beteg köré varázsolni? Téves nézet, 
hogy a gyerekek miatt kell a haldoklókat elkülöníteni, a halál tényét 
könnyebb akkor feldolgozni, ha van mód a vele való találkozásra.

6. „A  gyászolók problémája.” Mikor válik a gyászolók fájdalma be
teges reakcióvá? Segítségünk abban juthat kifejezésre, ha módot adunk 
a gyászolóknak, hogy többször is megfogalmazzák a bánatukat, „kibeszél
hessék magukból” . Pl. egy asszonynak erős volt a bűntudata, mert férje 
egy heves családi veszekedés után halt meg. A  kezelő orvos azt a meg
oldást javasolta, hogy „ne gyötörje magát” . Világos, hogy az asszonynak 
beszélgetésre volt szüksége és nem elnyomásra (tudatos feledés). Nagyon 
gyakori a gyászolók bűntudata az elhunyttal szemben (nem ritka a sírkö
vek nagysága és a bűntudat egyenes aránya). Lelkigóndozói feladatunk a 
segítség az evangéliummal.

7. „A  temetés” . A  szertartás egyszerűsége és rövidsége fontos. A  csa
lád utoljára nézze meg az elhunytat.

8. „A  család és a gondozó személyzet emocionális problémái” , vala
mint a 9. „Az öregedés kérdése” is izgalmas gondolatokat tartalmaz, de 
most elhagyjuk ezeket a kérdéseket, hogy még módunk legyen a hivatá
sunkkal kapcsolatos kérdéseket bemutatni. Ilyen kérdés pl. hogy mi a 
szerepe a lelkigondozónak, s válaszában a szerző a következőket mondja: 
„Nem tudom, hogyan végezhettem volna a munkám az intézményes lel
kigondozó lelkészek nélkül. Gyakran a lelkész az egyetlen ember, akit a 
család beenged a szobába..., mert tartanak attól, hogy egy kívülálló be
szélgessen a beteggel a halálról. A lelkigondozó lelkész feladata termé
szetesen a lelki terület, imádkozik a beteggel, adja a szentséget, ha kí
vánja a beteg, válaszol a vallásra vonatkozó kérdéseire. A  beteget hiány
talan kezelésben részesíteni akaró munkacsoportok mindegyikében nélkü
lözhetetlen tag lenne a lelkigondozó lelkész. Másrészt a haldokló ágya 
mellett már nincsenek felekezeti viták, sok olyan betegünk volt, akik 
nem katolikus létükre katolikus papot kértek, vagy protestánsnak zsidó 
rabbi  ̂ segített, merít azt kérték. A  lelkigondozó nem lehetett konfesz- 
szionális korlátok közé szorítani, hanem a lelkigondozó egy interdiszcip
lináris Team nélkülözhetetlen munkatársa, méghozzá nagyon megnyug
tató eredménnyel.”

Kübler-Ross és más thanatológusok szerint meg vagyunk győződve, 
hogy a halál reánk egyáltalán nem vonatkozik. Tudunk a halálról, de 
i'em a saját halálunkról, mintegy hiányzik a személyemre vonatkozás a 
tudattalanból. Egy kérdés éppen ehhez kapcsolódik: nem lehet-e ez utalás 
az ember legbelsőbb tudására, hogy van élet a halál után? A válasz rö- 
vid : „Elképzelhető, hogy a lélek vagy a szellem tovább él, és ezért tűnik 
elkepzelhetetlennek a saját halálunk” .

Egy gyakori és tipikus kérdés: „Ha Isten szeretne minket, nem enged- 
né hogy...?” m í válaszoljunk? Ez a válasz sem recept: kifejtené röviden, 

hogy Istenről és a szenvedés értelméről más a nézete, s ezt megtár
gyalna a pácienssel részletesen.

 Tanulságosak és biztatóak azok a sorok, amik a hittel kapcsolatosak, 
Többen is érdeklődtekklődtek a hit ereje után, mert sokan megfigyelték, hogy 
Akiknekvolt hitük, azok a harag, a tiltakozás, a „miért-kérdezősködés” 

Fázist nem kínlódták végig, hanem simább volt az útjuk. Kübler-Ross 
válasza: "Igen, ha egy betegnek erős hite van, talán sose kérdezi meg, 
hogy miért történik mindez éppen vele. Ha betegsége előtt már elérte az 
elfogadás szakaszát, akkor a lázadás és a harag szakasza nála kimarad-
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Vajon aki nem hisz a halál utáni életben, annak nehezebb legyőznie 
a fázisokat? — Érdekes megállapítása, hogy valami módon mindenki hisz 
a „halhatatlanságban”, a tovább élésben, valamilyen megoldást mindenki 
elfogadott, pl. tovább élnek műveikben, gyerekeikben, a még élők emlé
kezetében stb...

Tehetetlenek vagyunk-e azok mellett, akiknek nincs semmiféle vallá
sos meggyőződésük? A válasz: NEM, nagyon sokféle módon segíthetünk, 
mert szolgálatunk nem függhet mások vallásos meggyőződésétől, csak a 
sajátunkétól. Vigasztalni, segíteni azt jelenti, hogy mellette vagyunk, 
legyen neki test-lelki megkönnyebbülése. Senkit sem szabad magára 
hagynunk! „A z igazi hitet és a valódi szeretetet jobban megmutatják a 
tettek, mint a szavak.” De az is igaz — sok eset igazolja — hogy a mé
lyen vallásos emberék, akiknek a hitük szerves, belső adottságuk, sokkal 
könnyebben néznek szembe a halállal. Bár a rosszul értelmezett hitből 
torz magatartás is születhet, pl. valaki a hite miatt nem megy el az or
voshoz (mondván, hogy Isten csodagyógyítást fog alkalmazni). Az lenne 
az ideális, ha az orvosi segítség együtt működhetne a lelkigondozó lel
készével.

Elgondolkodtató a lelkészek számára, hogy a halálhoz való viszonyu- 
lás nem egyszerűen a hit függvénye, hanem a hit mélységének a függ
vénye. Minden attól függ, hogy milyen mélyen van benne a lélek való
ságában a hit élménye. „A  valóban hivő emberek, akiknek Istennel ál
landó és mély kapcsolatuk volt, sokkal könnyebben fogadják el a köze
ledő halált. De olyanokkal, akik ne igényelték volna a segítségünket, 
alig találkoztunk.” A  szerző megállapítása, hogy a valóban vallásosak 
könnyebben és gyorsabban mennek át a szakaszokon.

Nem felejtődik ki az imádság szerepe sem: „Hiszek az imádság segít
ségében, amikor azt a beteg vagy a család igényli. Ha nem tudják bizto
san az igényt, meg kell kérdezni a beteget. Ha igent mond, akkor a kö
vetkező lépés az imádkozás, de könyv nélkül. Az imádkozó figyeljen a 
saját szívére, beszéljen spontán, de ne elkészített szöveget olvasson. Egy 
ilyen spontán, őszinte, szeretetteljes imádság gyakran sokkal többet se
gít, mint bármiféle nyugtató.”

A könyv utolsó hat és negyed oldala (157—163) az ún. „személyes 
kérdéseket tartalmazza”, amiket elsősorban a diákjai tettek fel, s ezek 
közül válogattunk ki néhányat: „A  vallás vagy valamilyen filozófiai látás 
alakította ki az ön gondolkodásmódját?” „Nem hiszem, hogy a vallás 
miatt vállaltam volna ezt a tevékenységet, mert amikor elvállaltam a 
haldoklókkal való foglalkozást, még nem mondhattak volna vallásosnak. 
De a haldoklókkal folytatott négy éves munkám sokkal közelebb yitt a 
valláshoz, mint korábban bármikor voltam. A  vallás életfilozófiámmá lett, 
s ezt kétségtelenül az én gyógyíthatatlan betegeimtől tanultam.”

„Kutatásai nyomán mi az ön személyes meggyőződése arról, ami a 
halál után következik?” „Mielőtt a haldoklókkal kapcsolatos munkámat 
elkezdtem, nem hittem a halál utáni életben. Most hiszek benne, még
hozzá a kételkedés minden árnyéka nélkül.”

„Mit jelent önnek a saját halála?”
„Békét!"

Ribár János
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Fórum

Az elfelejtett emberről
Rédey Pál: Az elfelejtett ember.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest 1978. 109 oldal

Rédey Pál könyve olyan olvasmány, melyet nem lehet letenni és ame
lyet egy lélegzetre kell elolvasni. Több tényező miatt: viszonylag nem túl- 
hosszú műről van szó, továbbá a szerző csiszolt és kiművelt stílusa, ami 
olvasáskor különös élvezetet jelent, és végül lenyűgözően írja meg a le
bilincselő témát.

A  könyv címe „Az elfelejtett ember’. Az elfelejtett, elvesztett embe
rekről szól a szerző művének kezdetén. Emberek millióinak áldozatáról 
ír, akiknek életét kioltotta az irgalmatlan második világháború, akik jel
telen sírokban fekszenek névtelenül, s akiknek végezete rejtve marad 
előlünk, mert eltakarja azt az idő fátyla.

Elfelejtett embereket keres a szerző. Elfelejtett és elvesztett emberek 
után kutat, akik több mint harminc esztendő után is kell, hogy hiányoz
zanak. Az elvesztettek és elfelejtettek egyikét, aki nem szabad, hogy el
felejtett maradjon, Remete László evangélikus vallástanító személyében 
találja meg. A  szerző a fasizmus áldozatául esett lelkésznek akar emléket 
állítani könyvével.

Remete László zsidó származású, de már keresztyén szülők fia volt, 
s mint ilyen, keresztyén nevelésben részesült, majd Sopronban tanult 
teológiát. Professzorainak és diáktársainak vallomása szerint a tehetséges 
tanulók közé tartozott. Noha célja és minden vágya volt, hogy külföldi 
stipendiumot kapjon, csupán egyetlen szemeszterre jutott ki Bécsbe, oda 
is csak saját költségén. Folyékonyan beszélt németül és franciául. A  teo
lógiai ismereteken kívül a filozófia és az irodalom terén is széles áttekin
tésre tett szert.

Vallástanítóként 1939. szeptember 1-én került Jolsvára. Ez már az 
első bécsi döntés utáni időben volt, amikor Jolsva Magyarországhoz tar
tozott. Remete Jolsván nagyon hamar rendkívül közkedveltté lett külö
nösen az ifjúság körében. Minden idejét, szellemi és fizikai erejét az ifjú
sági munkának szentelte. Kitűnt ötletességével és találékonyságával, ho
gyan szerezzen különféle támogatást és stipendiumot a szegénysorsú diá
kok segélyezésére. Egykori diákjai között találkozunk olyan nevekkel is, 
melyek egyházunk nyilvánossága előtt is jól ismertek. Remete tanítvá
nya volt dr. Karol Nandrásky a Szlovákiai Evangélikus Teológiai Fakul
tás dékánja és Török György liptótarnóci lelkész is. Mindkettőjüknek 
nagy részük van abban, hogy ez a könyv megíródhatott, mert saját em
lékezéseikkel, írásos anyaggal és a szerző szlovákiai tanulmányútjának 
megszervezésével óriási mértékben segítségére voltak, hogy Remetéről, 
akit a szerző személyesen nem ismerhetett, teljes és hű képet alkothas
son.

Remete a zsidóellenes törvények kiadása után a koncentrációs tábo
rokba szánt transportokból zsidókat igyekezett kimenteni. Édesanyját is 
szerette volna megmenteni. Ügy gondolta, a jolsvai parókián, nála na
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gyobb biztonságban lesz, mint Budapesten volt. De néhány nappal Jols- 
vára érkezése után őt fia jelenlétében letartóztatták és elhurcolták.

Jolsva abban az időben határmenti város volt s a szlovákiai esemé
nyek itt sem maradtak visszhang nélkül. Így történt a Szlovák Nemzeti 
Felkelés kirobbanásával is. Jolsva közelében tevékenykedett a Jánosík 
partizáncsoport, amelyik Jolsva lakossága között keresett és talált támo
gatást.

Remete László is kapcsolatba került a partizánokkal. Illegálisan át
ment a határon Fekete Lehotára, ahol a partizánparancsnokságtól azt a 
feladatot kapta, hogy Jolsván szervezzen partizáncsoportot, szerezzen 
számukra fegyvereket, s akadályozzák meg, hogy a Levente szervezetbe 
tömörített ifjakat a németek elhurcolják és az értelmetlen vérontásba 
őket bevessék. A  németek figyelmét nem kerülte el Remete tevékenysé
ge, s őt egy decemberi szerdán az ádventi esti istentiszteleten letartóz
tatták. Utoljára néhány jolsvai a murányi úton német katonai autóban 
látta, amelyben Jolsváról ki tudja hová hurcolták.

Néhány évvel ezelőtt, falbontás közben vaskos könyvet találtak, mely 
egykor a besztercebányai fogház nyilvántartási könyve volt. Ez a könyv 
ma a besztercebányai SNP Múzeumban található. Remete Lászlóról is 
olvasható bejegyzés a könyvben. A nacionálé hiányos és pontatlan ada
tain kívül még két rovat van kitöltve, az érkezés napja: 1944. dec. 27. 
és az elmenetel napja: 1945. jan. 9. Akik e könyvben szerepelnek, mind
nyájan, kivétel nélkül a fasizmus áldozatául estek. Az „elmenetel napja" 
alatt ugyanis Nemeckába menetelt értettek, ahol a foglyokat a helyi mész
égetőben kivégezték és holttestüket elégették. Remete Lászlót is itt vé
gezték ki.

Rédey könyve háborúellenes könyv. Nem általánosságban beszél a há
ború szörnyűségeiről, hanem egy kisvárosnak és egy embernek az egyéni 
sorsán mutatja be, hogy a háború hogyan tépi szét a családi kötelékeket, 
hogyan deformálja sok ember jellemét, milyen súlyos döntések elé állít 
embereket, az anyagi károkról nem is beszélve.

Rédey könyve az emlékezés könyve. Biztos, hogy örömmel veszik 
kézbe azok, akik Remetét ismerték s szivükben őrzik emlékét Mindenek
előtt egykori diákjai és jolsvai hívei fogadják elégtételként, hogy lelki- 
pásztoruk mégsem maradt elfelejtett ember.

Rédey könyve hézagpótló mű. Ügy tudtuk eddig, hogy a szlovák nem
zeti felkelésben két evangélikus lelkész esett a fasizmus áldozatául: Bucs- 
kó és Bakos. Most megtudtuk, hogy van még egy evangélikus lelkész raj
tuk kívül az áldozatok között. Olyan, ki egyáltalán nem tudott szlová
kul, de mély humanizmusa által vezettetve azok között találta helyét, 
akik a fasizmus ellen harcoltak és életüket áldozták a szebb holnapért, 
és ez Remete László a jolsvai vallástanító lelkész.

If j. Bándy György 
(som orjai lelkész) 

Samorín

Az elfelejtett ember elfelejtett dimenziója
Az ember szubjektumának feltárása és a személyiség ábrázolása nem 

csak igényes, de mérhetetlenül nehéz feladata. Rédey munkája is ezt bi- 
zonyítja. Amennyire viszonylag jól sikerült Rédeynek leírnia a körülmé
nyeket, Remete László élete utolsó szakaszának színhelyét, úgy a Remete 
személyiségéről megrajzolt képről kénytelen vagyok megjegyezni — mint
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aki Rédeytől eltérően Remetét személyesen is ismertem —, hogy az túl
ságosan leegyszerűsített.

Remetének küldetéstudata volt. Ez a kulcsa személyiségének. A  Re
mete által hátrahagyott anyagban ennek éppen elég bizonyítéka van, s 
ezek Rédey számára is hozzáférhetők voltak. Remete Isten előtti dönté
sével, azaz a hit alapján állva, Isten igéjéhez kötött lelkiismerettel hatá
rozott és az adott szituációban mint ilyen, teológiailag reflektált. Ez a 
vallási, teológiai dimenzió az, ami a Rédey által megrajzolt képből bi
zony hiányzik és elfelejtett maradt. Miben látta Remete a maga külde
tését? Rédey ezt a kérdést fel sem vetette, éppen ezért nem tudta meg
érteni és megvilágítani Remete magatartásának módját. Remetének volt 
bátorsága, hogy konzekvensen az Isten kezébe helyezze sorsát, s ez min
dig azt is jelenti, hogy kiteszi magát az embereknek. Ezért Rédey „ma
gyarázó” mondatai, hogy Remete „túlságosan bízott az emberekben”, 
„nem ismerte a konspiráció szabályait” (79. oldal), kínosan hatnak azok
ra, akik Remetéből valamit megértettek, s az ilyen mondatok inkább el
homályosítják Remete személyiségét, semhogy megvilágítanák. Ezek a 
szerző tanácstalanságának a bizonyságai, és arról tanúskodnak, hogy az 
„elfelejtett ember” személyiségének dimenziója túlterjed azon a dimen
zión, amelyben a könyv írásánál a szerző tolla elbizonytalankodva meg
rekedt.

Prof. Th. Dr. Karol Nandrásky

(Megjelent a Cirkevné Listy 1979. januári számának könyvismertetésí 
rovatában, fordította: Cselovszky Ferenc)

Válasz egy recenzióra
A Cirkevné Listy 1979. januári számában két recenzió jelent meg az 

Elfelejtett emberről. Az egyiket ifjú Bándy György somorjai lelkész, a 
másikát dr. Karol Nandrásky pozsonyi teológiai tanár írta. Mindkettőért 
rendkívül hálás vagyok. Bándy György részletesen ismerteti a könyv tar
talmát, elismerő kritikával fogadta, míg Karol Nandrasky kifogást emel 
Remete László személyiségének hibás megrajzolása miatt. Engedtessék 
meg, hogy Nandrasky írásába válaszoljak.
, Nandrásky azt állítja, hogy a Remete Lászlóról megrajzolt kép túl

ságosán leegyszerűsített, s ez főként számára hat így, hiszen ő szemé- 
yesen ismerte. Való igaz, hogy Remetét nem ismertem, belőle „hús és vér 
mbert” formálnom elbeszélések és gyér adatok alapján kellett. Szám
ért.11 embert hallgattam meg, olyanokat, akik szerették, s olyanokat is, 

v"p ,.n®m rajongtak érte. Az elbeszélők közé tartozott Nandrásky is, aki- 
hiá to°^sz° r, beszéltem, s számtalan kérdés elé állítottam. Amennyiben 
lomnyC-S 3 ^épem Remetéről, annyiban Nandrásky is vétkes, miután val- 
be n at me§próbáltam híven rögzíteni és beépíteni az Elfelejtett ember- 

' . itt meg kell jegyeznem, ha pusztán a Nandrásky által elmondott,
■ grajzolt Remete-portré állna előttünk, rendkívül vérszegény, túlságo- 
konfrw0̂ ^ 1̂  megvilágított kép tárulna elénk. Én a döntő és drámai 
Hók k-tust ,a*3*:>an a kérdésben láttam, hogy mi vitte Remetét a partizá- 
k en vts6’ am^ or megvolt a kapcsolat, milyen cél érdekében tevé- 
ism Nzl a kérdést Nandrásky felé is felvetettem. Ö személyesen
nvosh ’ mint gyermek, hiszen akkor 14—16 éves lehetett. Az bizo-

, hogy egy kamaszodó gyermek ilyen sorsdöntő kérdésben akkor nem
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láthatott világosan, s ítélete érzelmi töltésű, elfogult, egyoldalú. Vélemé
nyem szerint, s ezt próbáltam kifejezésre juttatni könyvemben is, bo
nyolult lelki helyzettel álltunk szemben.

Azóta felbukkant még jó néhány tanú — hazai és szlovákiai —, aki
ket Remetével kapcsolatban meg lehetett volna szólaltatni. Viszont lé
nyegbevágó korrekciót a később kapott információk alapján sem kellett 
volna gyakorolnom.

Nandrásky azt állítja, hogy „Remetének küldetéstudata” volt, ez sze
mélyiségének kulcsa. A Remete által hátrahagyott anyagban ennek éppen 
elég bizonyítéka van, s ezek Rédey számára is hozzáférhetőek voltak. 
Ami a „küldetéstudatot” illeti, arra nézve aligha hagytam hiányérzetet 
olvasóimban. Hiszen egyértelműen állítom és vallom, hogy Remete evan
gélikus lelkész volt, minden cselekedete mögött ez az evangélikus lelkészi 
szív dobogott, lelkészi hivatásától, ha úgy tetszik, küldetésétől semmiféle 
kényszerítő körülmény ellenére sem vált meg. Hivatását hűséggel gyako
rolta egészen letartóztatásáig, haláláig. Szerintem „küldetéstudata” egy
beesik „hivatástudatával” s sehol sem áll könyvemben az, hogy ő egy 
másodpercre is megtántorodott volna a lelkészi pályán. Bár, ki tudja? 
Ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy lehettek válságos szakaszai életé
nek. Kinek nem volt az egyház nagyjai, vagy közülünk ilyen kísértése? 
De mivel engem egyetlen „vörös fonal” kalauzolt, a jolsvai tragédia fona
la, nem volt célom, hogy az esetleges lelki válságai epizódjainak irányá
ba kutassak.

Ami pedig a „Remete által hátrahagyott anyagot” illeti, azt Török 
György lelkésznek kell megköszönnöm. Török egy időben foglalkozott 
azzal a gondolattal, hogy Remetéről regényt ír. Megsejtett valamit a már
tírhalált halt lelkész életéből, amely egy regényt drámai feszültségűvé 
tehet. De azt hiszem, ott akadt el, ahol én. Egy bizonyos kérdésre nem 
tudunk világos választ kapni. (Ez az ún. partizánkomplexus.) Török ösz- 
szegyűjtötte azokat a leveleket, amelyeket hozzá, és feleségéhez írt, né
hány előadást, ill. igehirdetést, valamint azokat az iratokat, amelyek a 
Remete-kontra—Baltazár-per kapcsán fellelhetők voltak. Szám szerint 
mintegy hetvenet. Ez az anyag rendelkezésemre állt. Török György, de 
Nandrásky birtokában is van egy levélmásolat, amelyet Remete 1944 
nyarán egy bizonyos „Sándor bátyám”-hoz írt. A  levél egyik idézetére 
többször úgy hívta fel Nandrásky figyelmemet, mintha az lenne a „Re
mete-rejtély” megoldása. Az idézet emlékezetem szerint így hangzik: „én 
akkor meg-(fel-)áldoztatom”, A  levélben arról van szó, ha nem kap se
gítséget — és ezt már egyházi részről nem is reméli —, rövidesen sárga 
karszalaggal, csillaggal kell járnia, s előbb-utóbb a zsidók sorsára jut. 
Én az elkeseredett hangú levélből, és főként egyetlen idézetből nem épít
hettem fel azt a jellemet, amely önként vállal mártíromságot. Nandrásky 
„küldetéstudata” mögött ugyanis ez áll. Számomra változatlanul kérdés 
marad az, ha Remete önként vállalt is ilyen szörnyű véget, volt-e joga 
kockáztatni a falu fiataljainak sorsát. Nandrásky állította, hogy a Reme
te-bandával folytatott tevékenysége összefüggött küldetéstudatával. En 
éppen ebben nem kaptám meg a helyzet kulcsát. Mert ha igaz az, s ezt a 
szemtanúk túlnyomó többsége állította, hogy Remete partizán kapcsola
tokkal rendelkezett, akkor ez a kapcsolat mégiscsak valahonnan más
honnan indult el, s a szálak Szlovákiába vezettek, sőt egy tanú állítása 
szerint felettese egy orosz tiszt volt. Mármost abba a helyzetbe került az 
evangélikus lelkész, hogy egyfelől „küldetéstudata”, lelkészi hivatástudata 
Jolsvához és ifjúságához kötötte, másfelől mint partizán, merőben más 
disciplinák kötelezettségét vállalta.
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Abban nincs közöttünk vita — gondolom —, hogy Remete élete utolsó- 
szakaszában partizánösszeköttetésekkel rendelkezett és a fiatalokat is- 
szervezte az ellenállási mozgalomba. Csakhogy világosan kell látnunk, s. 
ez döntő dolog, Remete ekkor két tényező elkötelezettjévé vált: az egyik 
a papi hivatása, a másik a partizánmozgalom. A  kettőnek nem azonosak 
a céljai, feladatai, módszerei, disciplinái. Adódnak esetek, amikor etikai 
ütközések állnak fenn és dönteni kell, mely disciplinák alapján cselekszik 
az ember. Az pedig főként nyilvánvaló, hogy a partizánmozgalom szabá
lyai politikai és katonai szempontból szigorúbbak, több fegyelmet és 
diszkréciót igényelnek, mint a lelkészi. S ez már a konspiráció szabályai
hoz tartozik. Legalábbis így mondják. Nandrásky egy kalap alá veszi a 
kettőt, s megfeledkezik arról, hogy pl. tulajdon édesanyja is elmarasztalta 
Remetét azért, mert a gyerekeket — köztük a Nandrásky-gyerekeket is — 
ilyen kockázatos vállalkozásba sodorta. Nem ok nélkül, de féltették a 
szülők a gyerekeket, hiszen a fél falu suttogott már a Remete-féle akció
ról. Én Remete jellemében nem látok törést, bár tárgyilagosan meg kell 
állapítanom, hogy az ellenállási tevékenységét, a gyerekek szervezését 
nem jól végezte. Hála Istennek, és ez nagy szerencse, hogy a dolgok nem 
fordultak drámaira. És ez nem Remete érdeme volt. Inkább a körülmé
nyeknek köszönhető. Viszont annyit mégis kiegészítésül előbbi állításom
hoz: Remete egy bizonyos listát — amelyen Nandránsky neve nem sze
repelt — letartóztatásakor, amikor luther-köntösét levetette, Czeglédi Sári 
kezébe csempészett. Ezen az idősebb ifjúság nevei szerepeltek, s ezt már 
a „konspiráció szabályai szerint” végezte. Ha ez a lista a németek kezébe 
kerül, szörnyű fordulatot vehettek volna az események.

Nandrásky állítja, hogy „Remete Isten előtti döntésével, azaz a hit 
alapján állva, Isten igéjéhez kötött lelkiismerettel határozott és az adott 
szituációban, mint ilyen, teológiailag reflektált. Ez a vallási, teológiai di
menzió az, ami a Rédey által megrajzolt képből bizony hiányzik és el
felejtett maradt.” Én nem hiszem, hogy ezt a bizonyos „dimenziót” követ
kezetesen mellőztem volna. De bizonyos esetekben kétség kívül szétvá
lasztottam a dolgokat. Tudatosan. Miután a Szentírásban sehol sem ka
punk egyértelmű kinyilatkoztatást arról, hogyan kell partizánnak len
nünk. A  lutheri teológia — amelyre Nandráskynak nem terjedt ki a  fi
gyelme —, világosan megadja a kérdés kulcsát. Bizonyos esetekben nem a 
hit. hanem az evangélium által megvilágosított józan ész a döntő dolog. 
Azt hiszem ezt nem szükséges részletesen kifejtenem, legyen elég annyi, 

Pgy a magyarországi evangélikus egyház hívei — lutheri neveltetésük
nél fogva — nem botránkoztak meg azon, amikor kézbe vették az El
eiejtett embert, hogy Remete László partizán-pap volt. Sőt, inkább azon 

Bondolkodtek el, hogy miért adódtak olyan kevesen, akik világosan lát- 
ak abban a zűrzavaros időkben. Hogy alig akadtak, akik a „teológiai di- 

t e f - ” értelmében hasonlóan tudtak volna dönteni a kritikus helyze- 
D ,n- Ha Nandrásky állítását fogadnánk el, akkor az egész evangélikus 

e§yefemesen kellene azt mondanunk: nem volt „küldetéstuda- 
hiv t1T arpedig ezt nem állíthatjuk. Viszont a józan ész, amelyre Luther 
eas7f i+Ẑ ’- a? eSyiket humánus cselekvésre ösztönözte, gettókba járt, vi- 
ben^ f z?‘dékat mentett, a másik a lehetőségek keretein belül állt szem- 
m a i 'asizmussah Remete egyéni módon partizán lett, s az ellenállási 
vette p m—a szervezte a fiatalokat. Ezt a döntését nem a Szentírásból 
lett ,1' f  •’?zan ,?sze> gondolkodása alapján ment végbe. Politikailag kel- 
dás r , tenie’ s °  úgy hogy ott a helye. Valószínűleg sok belső vívó-
szélv ó 'u? eredményeképpen. Küldetéstudata addig tartott, hogy a ve- 
utohó f  k f n -nem kereket, nem mentette saját bőrét, pap maradt
j  -leheletéig, mert hiszen istentiszteleten tartóztatták le. Viszont jó-
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:zan döntése alapján elkötelezettje lett egy politikai-katonai szervezetnek 
bizonyára nem „hivatástudatán kívül —, s minden valószínűség szerint 
ez volt mártírhalálának oka. Az igazi hősiessége — amennyiben hősies
ségről szólhatunk vele kapcsolatban —, abban állt, és itt már érvénye
sültek a „konspiráció szabályai”, hogy nem szolgáltatott ki senkit a be
szervezett fiatalok és mások közül.

Nandrásky azt mondja, ilyen mondatok, hogy Remete „túlságosan bí
zott az emberekben”, „nem ismerte a konspiráció szabályait, kínosan hat
nak azokra, akik Remetéből valamit megértettek, s az ilyen mondatok 
elhomályosítják személyiségét, semhogy megvilágítanák.” Miért? Miért 
homályosít el valakit, történetesen egy evangélikus lelkészt, ha túlságo
san bízik az emberekben? Nandrásky talán nem bízik? Mert én úgy is
merem lelkész! karunkat, tehát kollégáimat, hogy azok bíznak, sőt sok
szor túlságosan is. És az a meggyőződésem, hogy ez nem bűne a lelké
szeknek, inkább erénye. Remete bizalma széles ölelésű volt, befogadott 
kicsinyeket, nagyokat, szinte az egész falut. És amikor bizalmáért bizal
matlansággal fizettek, fájdalmában szinte felkiáltott. Ö épp az a típus 
volt, hogy vágyott szeretetre és maga is szeretni kívánt. Ami azután a 
konspirációt illeti, illetőleg annak szabályait, ott sem róhatjuk fel bű
néül, hogy bizonytalankodott, nem ismerte. Egy politikai-katonai szerve
zetnek rendkívül szigorúak a disciplinái. Itt érzem Nandrásky tévedését 
elsősorban, amelyet úgy próbálok meghatározni, hogy gyermeki élmé
nyek alapján még ma is misztifikál, vagyis Remete politikai-katonai (par
tizán) döntésében „vallási, teológiai dimenziókat” tételez fel. Márpedig a 
partizánmozgalom tagjává lenni, a mozgalomban feladatokat vállalni 
annyit jelent, hogy tudni kell: „nem babra megy a játék” . Itt élet-halál 
kérdése forog kockán. Erre megtanított bennünket a történelem. Nos, 
lehet, hogy Nandrásky úgy képzelte, hogy a partizánakció, a fegyverek, 
robbanóanyagok rejtegetése, az embermentés, a németek elleni szabotázs
akciók, a szervezkedés megoldható a bibliaórák keretében. Vagy az ifjú
ság kimenekítése az erdőkbe, bújtatása a bányákban, ellátása élelmiszer
rel, fegyverrel „jámboré” vagy számcsata. Ne legyünk naivak! Ott életek 
forogtak kockán, s egyetlen elhibázott lépés sok ember életébe kerülhe
tett volna. Nem tudjuk, de a kérdés szorongat, mi történt volna, ha el
dördül az első lövés, s valamelyik gyermek véresen bukik az avarba. Hála 
Isten, erre nem került sor. De a játszmában ez a variáció is benne fog
laltatott.

A Remete-kérdést éppen ezért tudják egyesek — köztük Nandrásky 
is — misztifikálni, mert nem láttak vért. Az egész ügy nagyjából ,,hapy 
and” -del végződött, mint egy jólsikerült kirándulás. Csak a vezető ve
szett el, akinek halálával kapcsolatbán két verzió volt forgalomban, az 
egyik, hogy zsidó származása, a másik, hogy partizántevékenysége miatt 
végezték ki. Én az utóbbi mellett döntöttem, és az a gyanúm, nem alap
talanul.

Viszont maradt a kérdésem, hogy miért éppen gyerekekkel akarta 
Remete ezt a rendkívül kockázatos vállalkozást végrehajtani. Ezt a kér
dést Nandráskynak is felvetettem, homályos, misztikus válaszokat kap
tam. A  gyermeki élmények „hősöket” formáltak a „banda” tagjaiból, 
Remete a kalandok közepette eltűnt a látóhatárról s ma egy szigorua 
politikai döntést próbálnak teológiailag igazolni. Vállalom, hogy a K '  
mete-portré hiányos, sok él, szín hiányzik róla. De tudom, hogy a jolsv  ̂
évek, valamint drámai halála körül sok kérdés valószínűleg „örökre
rejtett marad.

Dr. Rédey Pál



A z igehirdető műhelye
m

P Ü N K Ö S D  

Joel 3, 1—2 

A  Lélek áradásában

Pünkösdkor Péter apostol villanásszerűen megérti s hallgatóinak meg 
is magyarázza azonnal, hogy ami történt, az a joeli prófécia beteljesülése. 
Valóban az. E hiteles értelmezés alapján van nekünk is jogunk pünkösd
kor ezt a próféciát beteljesedett jövendölésként felolvasni és hirdetni a 
gyülekezetben. Textusunk nem mond el mindent pünkösdről, de a leg
lényegesebbet közli, az ünnep értelméről, tartalmáról beszél: a jelenlevő 
Isten életetárasztó, megfrissítő Lelkét ajándékozza, segítségével prófétái
nak, álmokat álmodnak és látásokat látnak sokan. A  Lélek áradásában 
már nemcsak kivételes egyesek, hanem az egész nép lehet próféta, ál
modó, látnok. Berzsenyi szavát teológusként pünkösdre alkalmazva tö
mören fogalmazhatjuk így is: „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” 
Az egyháztörténelem indulását és mindenkori belső célját érthetjük meg 
pünkösdkor, azt, hogy emberek mire képesek és hivatottak a Lélek ára
dásában.

A joeli prófécia a fogságban vagy a fogság után közvetlenül született. 
Szakaszunk nagyszerű vigasztalás, tartalmas ígéret, jövőt nyitogató szol
gálat egy napi gondokkal elfoglalt nép számára. Kesergések, csalódások, 
fenyegetések, sáskajárás és mindenféle csapás után irgalmas gyógyító 
szóként hangzik a prófétai ígéret Isten kegyelmes cselekedeteiről, majd 
a későbbiekben az Űr nagy napjáról, amelyen megmenekülhetnek mind
azok, akik segítségül hívják az Űr nevét. Az ítélet apokaliptikus meg
rajzolása már nem tartozik perikópánkhoz. Háttéranyagként jól kell is- 
merni az előző verseket, ahol arról olvashatunk, hogy megszűnnek a 
csapások, vége a gyász és bánat idejének, Isten buzgón, féltőn szereti né- 
Pct, őrzi és gazdagon megáldja övéit. A  nép is felismeri, hogy valóban 

dolgokat cselekszik Isten, ajándékaival elárasztja azelőtt sokat szű- 
gyermekeit. Testiekben, lelkiekben mindent megad. Lesz gabona, 

szőlőtermés és elegendő olaj, kedvező időjárás, megtelnek a szérűk és 
csűrök, bőven öntik a prések a mustot, Isten pótolja mindazt, amit ne- 

időkben nélkülztek. Jól élhetnek, szabadságban örvendezhetnek. 
nem kell szégyenkezniök sem mások előtt. De nemcsak valamit, hanem 

Valakit kapnak: Istent magát. Ő a legnagyobb ajándék. Isten jelen van 
népe között. Ez az isteni praesentia a biztonság és boldogság igazi alapja, 
az anyagi bőség tetejébe bőségesen árasztja Lelkét is most már nemcsak 

egyes választtottakra, hanem egész népére. A Lélek áradása elér minden 
emvert s megpezsdül az életet. Fiúk, lányok prófétáinak, az öregek ál- 
mokat álmodnak, az ifjak látásokat látnak. Nincs különbség sem életkor, 

semnemek, sem társadalmi rétegek szerint. Ez a jótékony Lélekáradás,
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mint valamikor a Nílus áradása Egyiptomban, termést, életet jelent. Az 
áradás képét ilyen pozitív értelemben kell értenünk ék használnunk, hi
szen nálunk a szó árvizet, belvizet is jelenthet, pusztulást hozót. A  vízsze
gény Keleten a bő víz az áldás, az élet jele. Isten Lelke ilyen életet-fa- 
kasztó, gyümölcsöt-ígérő, jövőt-munkáló ajándék.

*

Pünkösd homiletikuma. Emil Brunner szerint a pneumatológia ko
runk teológiájának mostoha gyermeke, pünkösd ünnepére egyházi gya
korlatunkat ismerve mi is elmondhatjuk, hogy a sátoros ünnepek között 
mostoha-gyermek. Történetileg pedig húsvét második ünnepünk, jóval 
karácsony ünneplése előtt kb. 200 körül már általánosan ünnepük a ke
resztyén gyülkezetekben. Teljesen húsvéthoz kapcsolódik, hiszen a Feltá
madott, jelenlevő, aktív Úr ünneplése. A  húsvét utáni christophaniák 
után, személyes találkozások lehetőségei után azt tapasztalják a tanít
ványok, hogy az Úr továbbra is a cselekvő alany. Az Űr a Lélek, aki a 
gyülekezet valóságos Uraként cselekszik. Ö az irányító, Ö a gyülekezeti 
és missziói munka igazi mozgatója, Ő az, aki „sok jellel mutatja, 
hogy él” . — Pünkösdkor sem önmagát ünnepli az egyház, noha joggal 
mondjuk az egyház születésnapjának ezt az ünnepet. A  megdicsőült Űré 
ez a nap, aki ígéretét beváltotta, nem hagyta árvákul tanítványait. Péter 
is Róla prédikál pünkösdi igehirdetésében. A  pünkösdi prédikáció köz
pontjában is a megfeszített és újra élő Jézus Krisztus áll, pontosabban 
működik. Isten titkát különben sem ontologikusan kell fejtegetni, hanem 
funkcionálisan értelmezni. Az evangélikus dogmatikában előforduló Deus 
in acíu vagy Christus in actu kifejezések a Szent Lélekre vonatkoztatva 
fegyelmeznek e téren. Nem magyaráznunk kell a titkot (ez különben is a 
következő vasárnap tematikája, Szentháromság vasárnapé), hanem meg
hirdetni, s tanúskodni a cselekvő Úrről. — Az élő aktív Jézus nélkül, 
hathatós jelenléte nélkül szánalmas kis asztaltársaság maradt volna, a 
„szép napokra emlékező” tanítványcsapat, Vele felbuzdult, fellelkesedett, 
feladatot és jövőt látó gyülekezet, amelyben hangzik a prófétálás (igehir
detés), szinte álomszerűén látják az összefüggéseket s van fantáziájuk a 
jövőt illetően. Ezért tevékeny közösség, látásait realizálni akarja, tudja 
már mi dolga e világon: hirdetni az evangéliumot és gyógyítani az erőt
lenséget, új közösségben, mások javára élni. — Pünkösd az egyház ünne
pe, nem sajátíthatják ki kisközösségek, karizmatikus mozgalmak, kis fe
lekezetek. Ez a tudatosítás azt is jelenti, hogy szembe kell nézni az őszin
te kérdéssel: mennyire vagyunk a pünkösd egyháza? Nem silányítottuk-e 
dogmává azt, ami élet s tapasztalat volt az első időben. Pünkösd az egy
ház egységére is utal, a közös kezdetre. Különböző hátterű, beállítottságú, 
származású emberekből, férfiakból és nőkből, öregekből és fiatalokból 
egy gyülekezetét formál a Lélek, egységet munkál a teremtésbeli különb
ségek meghagyásával. A vissza-visszatérő pünkösd a megújulás lehető
sége is, nemcsak mérlegre kell tenni ilyenkor a gyülekezetét és az egesz 
egyházat, hanem könyörögni is kell érte. Ősi és mai pünkösdi énekeink 
egyúttal mindig könyörgő imádságok is. Szabad pünkösdkor gyülekezeti 
életünk láttán megkeseredni, mintha „szíven talált volna” az apostoli 
prédikáció, de ez még nem elég, imádkozni is kell ájulásért, mozdulni is 
kell. S a megújulás a lelkészre is érvényes: „Uram- Űjítsd meg egyhaza
dat, de kezdd el rajtam .. .” — így imádkozhat minden lelkész ma. Vaczi 
Mihály írja: Erő kellene és mélyszántás... mindkettő megadatik pün
kösdkor ...
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Igehirdetésünk összefoglaló gondolata lehet címünk: A Lélek áradá
sában. A pünkösdi történetben valósuló textusbeli próféciát mai egyházi 
életünkkel, gyülekezeti és egyéni életünkkel szembesítve hirdethetjük 
pünkösd evangéliumát: A Lélek áradásában születik, él, marad meg az 
egyház. Nélküle zártközösség. Vele nyitott. Nélküle elkülönült kis szekta. 
Vele minden népet befogadó és átfogó közösség, Nélküle félénk, máso
kért élő gyülekezet, Nélküle régi emberek, múltbanéző, régi időkön me- 
rengők csoportja Vele új látásokat látó, álmokat álmodó egyház, Nélküle 
szomorú emberek, akik siratják az elbukott Jézust és ügyét. Vele ujjongó, 
örvendező, az Élőről tanúskodó tanítványi sereg, Nélküle egyre magányo
sodó emberek. Vele közösséget kereső és teremtő vonzó közösség. Az el
lentétpárokat még folytatni lehet. — Meg kell hirdetni, hogy az élő Űr 
közelsége valóban elevenít, mozgat, nem hagy nyugodni, vagy elkényel- 
mesedni. Pünkösd vihart kavarhat, friss levegőt hoz, új életáramot jelent, 
az egyéni és közösségi keresztyén élet „nagy kalandjába” ragad, érdekes
sé, izgalmassá, tartalmassá, értelmessé teszi életünket.

Textusunkban szereplő három „pünkösdi jelenségre” külön is ki kell 
térni igehirdetésünkben: a prófétálásra, az álomlátásra és a látás kérdé
sére.

1. A prófétálás. A  Lélek áradásában természetes, hogy szólunk. „Nem 
azért szólunk, mert tudunk beszélni, hanem azért, mert nem tudunk 
hallgatni” — írja Augustinus. így igaz, ma is. A  lelkészek nem rétorok, 
hanem tanúk, akik képtelenek hallgatni az Isten „nagyságos” cselekede
teiről. A  prófétálást, mint kegyelmi ajándékot említi az Űjtestamentum 
és nem a jövendölés, hanem az igehirdetés értelmében használja a szót. 
Az evangéliumhirdetés, a feltámadott Krisztus miatt hitelesített beszéd, 
az ö  nevében és Öróla mondott igaz szó. Pünkösdkor újra kell könyö
rögnünk igehirdetésünk megújulásáért. Az erőteljes, Lélekkel történő 
evangéliumhirdetés ma is életkérdése egyházunknak. Az unalmas, csak 
rutinra alapító, fáradt szószéki szolgálat gyülekezeteink gyilkolása. Ma a 
világ lutheránusságában gyakran használják a re-evangélizáció kifejezést. 
Ott, ahol már hangzott az evangélium, de megfáradt igehirdető és ige
hallgató is, mire van szükség? Megint csak az evangéliumra! Ez *a re- 
evangélizáció szolgálata.

2. Az álomlátás. A  Lélek áradásában a vének, a tapasztaltak álmokat 
latnak. Álomban összeállnak a dolgok, események, érdekes összefüggések 
^ü lnek  ki. Pünkösd visszaadja az álom becsületét. Korunkban vannak, 
akik különösen is becsülik az álmot. Lélekbúvárok, pszichológusok az 
arnberi lélek egyik megismerési forrásának tartják. Mondd meg, mit ál
modsz, s megmondom, ki v a gy ... egy kis túlzással ilyen értékelést ad-
ak „Az álmok árulói nappali gondolatainknak is” — Aki elmondja ál- 

mat-  feltárja benső világát a szakértő előtt. Ami álomban is foglal- 
koztat az mélyebbre szállt intellektusunknál, az egész egzisztenciánkat 

mnn ismeretanyag csupán. „A z álom az a köldökzsinór, amely 
összeköti az egyént az egész világmindenséggel” írja Fr. Hebbel egy múlt 
századbeli émet drámaíró. — Nagy emberek gyakran nagy álmodok is
v o l t a k  M agam ról mondom, hogy sokszor jövendőkről igazán álmodtam”
írja Zrínyi, a költő. Madách Ádámja álomban éli át a történelmet: 

rettentő látások gyötörtek és nem tudom, mi bennük a való” . De a nagy 
Aálmon belül van akit úgy értékel és jellemez Madách, mint aki álmodó,
A XII. színben a falanszter jelenetben Plátont büntetik, borsón kell tér- 
depelnie mert a rábízott marha” kárbaveszett álmai miatt. A  nagy gon- 
dolkodó emberségre büszkén így szólal meg: „Még a borsón is szépet 

álmodom Ady így ír: „Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy
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bolond hitben s csak annyit szólni: Isten, Isten s újból imádkozni”. Petőfi 
az álmot a természet legszebb adományának nevezte. Nem folytatom a 
sort, csak érzékeltetni akartam az álom megbecsülését. Elgépiesedett, 
statisztikai adatokkal határolt, agyonracionalizált korunkban adjuk visz- 
sza az álom becsületét. Az egyházban is. Nem a lustaságról, nem a lelki
alvásról, nem az illúziókról, hanem az egész embert foglalkoztató, fantá
ziadús „álomdimenzióról” van itt szó. Több költészetet, több szépséget, 
több érzelmet, több fantáziát egyházi életünkbe! Pünkösd ígérete ez is.

3. A látás. Igaz, hogy hitben járunk, nem látásban, de a látásnak is 
van helye, a jó értelemben vett víziónak. Gyülekezeti munkához, egyház
építéshez, teológiai neveléshez látás kell. Jaj a látások nélküli „fantáziát
lan” egyháznak, amelyik nem „látja” a helyét a jövőben, amelyik nem 
gondolkozik perspektívában. Ifjaink „látása” nélkül kivénhed az egyház 
e világból, nem tudja a tempót tartani, nem bírja az iramot, csak kullog, 
bandukol, vánszorog egy rohanó korban. Látás nélkül nincs gyülekezeti 
program, nincs fantáziadús élet. A  Lélek munkájához, a vivficatio-hoz 
ez is hozzátartozik: ad víziót. A  104 zsoltár 30. versében olvassuk: Ha 
kiárasztod Lelkedet új teremtmények keletkeznek és megújítod a termő
föld felszínét... A  Spiritus Creator is ezt a szüntelen megújító munkát 
végzi, végezheti általunk is.

Egyházi életünkben látás, vízió nélkül ásító egyformaság, tespedő 
nyugalom, lusta semmittevés, stagnáló feszültséghiány, unott kelletlenség, 
lemerevedés, érdektelenség, fásultság, közöny, lelki meszesedés (szkleró- 
zis), sablonokba zárkózás honol. De ha van látás távlat, vízió, úgy gazdag 
sokféleség, életes pulzálás, mozgalmas, pezsdülő élet, előrevivő haladó 
sodrás, jókedvű szolgálat, érdekeltség, frissesség, rugalmasság a jellemző. 
Nagyszerű ígéret a textusunkbeli prófécia. Nálunk is teljesülhető, való
sulható gyülekezeti, egyházi jellemző: „ifjaitok látásokat látnak” . — Leg
alább ne gördítsünk akadályokat a Lélek munkájának, ne árnyékoljuk 
le sugárzását, ne zavarjuk adását, ne oltsuk ki a Szent Lélek tüzét. Szél
csendben hallgat az erdő, de micsoda zene, micsoda hangok, ha egyszer- 
csak átfú a szél! Suhogás, zúgás, gyönyörű dallam: fenyők, tölgyek, bükkök 
zúgnak, hajladoznak, mozognak — él az erdő. Szélcsendben áll a tó vize, 
sima a tenger is. Hogy megváltozik a kép, ha szél támad, fodrokat kergető, 
a vizet tarajossá kergető. Micsoda látvány! Mozdul a víz. Pünkösd meg
mozdítja az álló erdőt, álló vizet, életessé teszi. Nagyszerű az egyházban, 
a gyülekezetben a Lélek áradásábán élni!

Dr. Hafenscher Károly

P Ü N K Ö S D  2. N A P J A

Ezékiel 36, 25—28 

Az alapigéről

Isten üdvösséget szerez választott népének bűntörlő irgalmával. Szent
lelke adományával pedig szolgálatába is állítja új-szívű gyülekezet  
Mégpedig a saját földjén, ahova visszaviszi a szétszórtságból — külső sza- 
badítása ajándékaként. A  kétféle szabadítást Ezékiel — fogsági prote 
ként — egységben látta és hirdette.



25. v. A  próféta a rituális szertartás képével világítja meg Isten bűn
törlő cselekedetét. Irgalmas lehajolása során egész munkát végez. A  „TU- 
MÁ” héber szó nemcsak a kultuszi tisztátalanságra emlékeztet, hanem 
az erkölcsi, egyéni, családi, társadalmi bűnök okozta tisztátalanságra is. 
A „G ILLŰLÍM” többesszámú szóalak nemcsak a faragott bálványokat 
idézi fel, hanem azokat a megosztott vagy teljesen hűtlen emberszíveket 
is, amelyek fölényesen megvetették, semmibe vették Isten akaratát. A z  
élet minden területén.

26. v. A  „LÉB” a lelki, szellemi, az érzelmi, értelmi és akarati élet 
centruma. Az ember egész belső világa, az egész ember, az ember szemé
lyisége. Isten új szív ajándéka tehát a belső ember teljes megújítása. 
Az egyéneké és a közösségé. — A kőszív érzéketlen Isten szavára, szívé
re, szeretetének sokféle jelére és akaratával szemben. De ugyanolyan ke
mény és érzéketlen az emberek iránt is. Az új szív is emberszív, hússzív, 
de bizalommal, szeretettel teljes. — A RÜAH kettős értelemben haszná
latos igénkben. Az emberi értelem, belátás, akarat és döntés isteni ado
mánya. Az új lélek adománya tehát az a teljes belső változás, amelyik a 
bizalmat, az új viszonyulást is magában foglalja. Isten és ember, ember 
és emberek kapcsolatában.

27. v. A  RÜAH másik jelentése: Isten Lelke, tehát Szentlélek. Üjat 
teremtő, az emberszívet és lelket megújító, tehát életújító, új életet te
remtő hatalom. Isten Lélek-adománya az a nagy hatalom, aki megte
remti a hiányzó, de nélkülözhetetlen bizalmi viszonyt Isten és népe kö
zött. így „műveli” , hogy az kész és képes legyen rendelkezései és törvé
nyei megtartására, élésére és cselekvésére. Az ÁSZA Istennel kapcsolat
ban több általában, mint valaminek az elvégzése. Többnyire vgn benne 
valami a BÁRÁ (teremteni) jelentéséből (L. teremtés-történetben!). A 
HŐK (HUKKÁ is) az élet különböző területére vonatkozó egyes isteni 
rendelkezés. A MISPÁT pedig Isten e világi jogrendjét megszabó tör
vény. Olyan igazságossága, amellyel az igazat, jogosat, szükségeset és- 
megilletőt biztosítja. Méltán várja el népétől is, hogy ehhez igazodjékr 
ezt méltányolja az élet minden területén. — 28. v. Üjjáteremtő Lélek 
adományával bizonyul Isten a népe Istenének. Népe pedig Isten akaratá
nak készséges és szíves cselekvésével bizonyul Isten népének. Mindez 
akkor válhatik valósággá, amikor ráadásul földi hazáját is újra ajándékul 
kapja.

Alapigénk — a hétköznapi pünkösd alapigéjeként is — a Lélek sod
rásába helyezi gyülekezeteinket. A hangsúly ugyanis egyrészt arra esik, 
arrut bizonyosan elvégez emberszívekben, gyülekezetekben. Másrészt vi
szont arra, hogy nagy cél érdekében végzi el emberszívek megújítását.

A szívcsere igaz kell legyen Isten akarata szüntelen cselekvésében, betöl- 
eseben. A Lélek újjáteremt, elkötelez, alkalmassá is tesz Istennek enge- 
demes életre. Az emberek között és azok javára, üdvére. Így lesz Isten 
A népeknek nem alkalmi Istene, hanem magát egyszer és mindenkorra 

Elköteleződő IsteneNépe sem lehet Isten alkalmi népe, hanem csak olyan
nép amelyik hálásan, boldogan és szakadatlan Istenének szolgál. A  ví
lágb a n  és érte.

A Lélek megújító hatalmában .. .

Is t e n  L e lk e  e m berszívet megújító hatalom. Éppen ebben és ezzel bi- 
zonyul nagy hatalomnak. Persze azt is szükséges látnunk ehhez, hogy 
mennyire sürgős, mennyire kell, mennyire elodázhatatlan ez a szívvál- 
tozás! A  tudott és nem tudott bűnök, a törvénytelen, az Isten akaratának
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ellentmondó gondolatok, indulatok, vágyak, szavak, tettek sürgetik a szív- 
újulást. A  rengeteg elmulasztott jó is, amelyikről olyan veszélytelen meg- 
szokottsággal beszélünk gyakorta! A  valóságban sokkal veszélyesebb 
ügyünk ez, mint amennyire tudatos. A  kínos, mert önpusztító magunkra- 
felejtkezés, az emberi és keresztyén küldetésünkről való teljes elfelejt- 
kezésünk bűne ismételten befonja az életünket, mint a hínár. Egyenként, 
majd együtt is ilyenekké leszünk és általunk ilyenekké válniak a gyüle
kezeteink is. A  kis és nagy megoldatlanságok pedig sűrűsödnek körülöt
tünk. Hiábavalók csinos kifogásaink, önigazolásunk és okolódásunk. A 
megoldatlanságok átlopakodnak vagy éppen áttörnek az új napokba, he
tekbe, évekbe. Szaporodnak és nem fogynak, nőnek és nem enyésznek. 
Ne térjünk ki azért a Lélek szívet-életet újító hatalma elől! Istenünk az
zal közelít hozzánk.

1. Lélek megújító hatalmában tiszta szívű emberekként élhetünk a 
világban. Krisztus Urunk maga mondja boldogoknak a tiszta szívűeket, 
mert azok meglátják az Istent. Nemcsak végül és beteljesedésként, ami
kor elkövetkezik a színről-színre látás csodája. Itt a földön is. Abban a 
Jézus Krisztusban, akit ma megismerni annyi, mint a jótéteményeit meg
tapasztalni. De azokban az emberekben is ővele találkozunk, akiket a 
nyomorúság, a baj, a kicsiségük hoz vagy hajt az utunkba. Az élő és ir
galmas Ür közelít vagy zörget bennük is. — Ez a nagy ígéretet hordozó 
tiszta szív nem szerezhető meg, nem vásárolható meg sehol a világon. 
Nincs sehol raktáron, ahol kenő vagy csúszópénzzel hozzájuthatnánk. 
Nincs boltja, ahol — legalább a pult alól — megszerezhetnénk. A kéz 
moshat kezet, de emberszív nem moshat emberszívet. Ezen a világon és 
emberviszonylatban lehetetlen. Az ember kevés a szív megtisztításához, 
bárki legyen. Emberektől csak a beszennyezése telik. — A  tiszta szívhez 
Isten kell, Krisztus kell, a Lélek ereje kell. Mégpedig az igével együtt. 
-Ott jelentkezik a Lélek, ott lép munkába, ahol szól az ige. Ahol leleplez 
a törvény tüköré és megvigasztal a feloldozó evangélium ereje és me
lege. — így teremt a Lélek ismételten tiszta szívet. Azzal együtt pedig 
a nyelv is, a gondolat is, az érzés, akarat, a szándék, a tett is megtisztul. 
Nemcsak valami, nemcsak egy és más lesz mássá! Az egész ember, az 
egész élet. — Amikor ez az igény, ez az ajándék köti össze a gyüleke
zetek tagjait, egyszerre elég erősnek, elég gazdagnak és készségesnek 
bizonyulnak arra, hogy vállalják és betöltsék küldetésüket. Az utolso 
helyen is elsőként.

2. A Lélek megújító hatalmában sem angyalokká válnak a keresztye
nek, hanem melegszívű emberekké. Alapigénk képies beszéde nagyon 
életszerűen szemlélteti ezt a csodás változást. A  kőszív helyére hússzívet, 
új szívet ajándékoz Lelke adományával. Nem olyan változás esik tehat 
népén, rajtunk, amelyik elüt földi, emberi viszonyainktól. Nem veszi ki a 
világból és nem különíti el benne népét. Tagjai külsejéről, viseletéről 
nem olvasható le a szívcsere csodája. Nem frizura vagy lábbeli változta
tásról van szó, ahogyan gyermeteg lelkek néha így próbálták jelezni a 
belső változást. Ugyanaz a szív válik vadonatújjá. A  Lélek csodája előtt 
ez a szív érzéketlennek, kőkeménynek bizonyult. Istennel szemben ep- 
penúgy, mint az emberekkel és bajaikkal szemben. A részvéte csak kep- 
mutatás volt. A  segítsége pedig puszta számítás. Az érdek, a félelem 
kemény szívet is rákényszerítheti arra, ami se inge se gallérja. A  koszi 
nem szánakozik, nem érez együtt, nem hajol le, nem vállal semmit, nem 
kockáztat és áldoz semmit. Csak számol folyton, mert a visszahatás e 
dekli csupán. — Az új szív szeret. Embert, testvért lát az emberbe  
A bajt látja, a szükséget, a szenvedést. Ezt látva, azonnal kész a segit-

304



séggel. Még az eszközt is hamar megleli hozzá. Ilyen szívek kellenek a 
világban! Nem angyalszívek kellenek, hanem nagyon meleg hússzívek. 
Ilyen értelemben várja a világ Isten fiai megjelenését.

3. A Lélek megújító hatalmát adott világunkban és viszonyaink kö
zött kell megélnie Isten népének. Itt és most kell cselekednie Isten aka
ratát. A Krisztusban érvényes szeretetéhez illő módon. Az ótestámentomi 
kegyes ember számára rendelései, törvényei az akkori életnek szinte 
minden területére elegendő eligazítást biztosítottak. Felölelték a családi 
és a közélet egészét. Csak az új szív készsége kellett ahhoz, hogy idő
szerűen, korszerűen tegye mindazt, amit Isten elvárt tőle. — A mi vilá
gunk sokkal komplikáltabb, sokkal bonyolultabb. A  változások, hatások, 
szempontok megsokszorozódtak. A  lehetőségek és problémák is. Az új szí
veknek is újra szükségük van friss látásra és új belátásra. A  régi törvé
nyek eligazítása ehhez már önmagában nem elegendő. A megújított szív
vel együtt azonban az új látást és belátást is megadja Isten mai népének. 
A mi világunk is az ő világa, mert az ő teremtése. A  mi világunk számára 
is érvényes Urunk halála és feltámadása. Krisztus tegnap, ma és örökké 
ugyanaz. Ezért nem torpan meg az új szív, a meleg emberszív korunk és 
világunk nagy kérdéseivel szemben. A ma sürgetőt és a most halasztha
tatlant teszi. A  most szenvedőkkel érez együtt és azokért teszi meg, amit 
megtehet. A  most sírókért, a most vérzőkért, a most elűzöttekért cselek
szik. — Amikor ezt teszi, elsősorban nem a törvény parancsának enged, 
hanem az új szívhez illő módon Urunk szeretet-parancsának.

Teremtsd újjá szíveinket, Szentlélek Isten! Az új szív szeret.

Szabó Gyula

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N E P E  

Máté 28, 16—20

Jézus tanítványai Mesterük halála előtt ezt hallhatták Jézustól: „M i
után feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” (Mt 26, 32) Előre meg
mondta tehát, amit feltámadása után meg is valósított: nem Jeruzsálem- 
v u  a zs^óság központjában, hanem ettől elszakadva, egészen külön 
olt együtt tanítványaival. A  tanítványok engedelmeskedtek a húsvéti 

üzenetnek: elmentek Galileába. (Mt 28, 7) A találkozás pontos színhelye 
em ismeretes előttünk, de ez nem is fontos. A  lényeges az, hogy teljesült 
z igeret és a reménység: „meglátták” Jézust és „leborultak” előtte. Bol- 

együttlétre került tehát sor újra Jézus és a tanítványai között, de ez 
H p -  mas volt, mint az eddigi együttlétek. Most már a dicsőséges Krisz- 
ussal találkoztak, akit imádnia kell a tanítványi gyülekezetnek. A lebo- 

asban benne volt — imádásukon kívül — a várakozás, a bűnbánat, 
en§edelmeskedni kész hit és bizalom. Aki a lebomlást kételkedve 

PoHe,Tannak magától kellett hallania a valóságot: Jézus megka-
Krk minden hatalmat mennyen és földön. Ez azt jelenti, hogy
zus Z i f ^ a* a Szentháromság Isten szól és cselekszik. Ezért küldhet Jé- 
Pet ”SZíp >?}a*ra ^atal°mrnal •' „Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden né- 
adv ;ellat a küldetés nemcsak Izrael népéhez szól. A  keresztségben 
SzenthV-an a Je^ető®ég mindenkinek, hogy Isten népe tagjává legyen. A 
szeret nevében való megkeresztelés Isten legteljesebb erejét és

tetet ajándékozza a gyenge és bűnös embernek. És mivel Jézus Is-
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fennek minden hatalmát megkapta, adhat a parancs mellé megbízható 
ígéretet is: „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” A  Szent- 
háromság Isten velünk léte a biztosítéka a gyülekezet földi és örök jöven
dőjének. (V. ö. Lelkipásztor, 1959. 4. szám és 1964. 3. szám.)

*

Szentháromság ünnepi prédikációinknak egyik, ismételten visszatérő 
motívuma az, hogy óvjuk a gyülekezetei a Szentháromság titkának ku
tatásától. Időközönként elmondjuk Augusztinus esetét is a tengert ki
merni akaró kisfiúval. Az óvás benne lehet az ünnepi prédikációban, 
csak éppen hiábavalónak bizonyul. Aki megvan a Szentháromság titká
nak „boncolgatása” nélkül, annak fölösleges az intelem. Aki viszont haj
lamos a kíváncsiságra, azt nem nyugtatja meg a kitérő válasz. Emberi 
szempontból megmarad tehát „titoknak” a Szentháromság. Isten azonban 
nem azért Szentháromság, hogy a titokzatosság legyen a lényege. Éppen 
ez a mai textus hirdeti, hogy Jézus Krisztus emberközelbe hozta a Szent- 
háromság egy Istent. Igéje nem fölfedi a Szentháromság titkát, hanem 
bizonyítja, hogy Jézus Krisztusban közeljött hozzánk az Isten.

1. A teremtő Isten hatalma, gondviselő szeretete Jézus Krisztusban 
lett egészen megfoghatóvá, tapasztalhatóvá. Nem arról van szó, hogy az

■Ótestamentum Istene másként volt hatalmas, vagy változás állt be a 
szeretetében. Az Isten nem változik, akarata, cselekvése kezdettől fogva 
ugyanaz. Izrael népének története, a próféták igehirdetései ezt világosan 
mutatják. Mégis, ami az Ótestamentumban ígéret, Jézus Krisztusban be
teljesedés, ami ott sejtés, itt bizonyosság, s ami ott csak a kiválasztott 
népé, az Jézusban mindenkié lett. Jézus azt mondta: „Nekem adatott min
den hatalom mennyen és földön.” Ahogyan ezt a hatalmat Jézus gyako
rolta, abból látszik meg, hogy közel hozta az emberekhez az Isten hatal
mát és szeretetét. A  kánai menyegző csodatételével, a tenger lecsendesíté- 
sével, de pl. a templom megtisztításával is elsősorban jelt akart adni, 
nyilvánvalóvá akarta tenni tanítványai számára hatalmát és erejét. Ami
kor betegeket gyógyított, halottakat adott vissza szeretteiknek, vagy vi
gasztalta a bánkódókat és utat mutatott az eltévedteknek, akkor azt bi
zonyította, hogy Isten hatalma nem rettegésben tartó, félelmetes hata
lom, hanem segítő és örömöt okozó szolgálat. Előfordult, hogy keményen 
bánt emberekkel, tanítványokkal, vagy a kánaáni asszonnyal. Hitük erő
sítésére adta nekik a próbatételt, hogy annál nagyobb legyen az örömük, 
amikor megedzetten kerültek ki a kísértésből. Gondviselő szeretete nem 
állt meg a sírnál, hanem életet hirdető igéivel és cselekedeteivel az örök
életre adott reménységet. Minden amit hatalmával, erejéből tett, az em
berért történt. Nem a hatalom önmagáért való megléte, nem is csupán 
Isten dicsőségének a dokumentálása, hanem az ember megmentése volt 
a célja. Így lett emberközel. Ezért számíthatunk rá mi is betegségben, 
vagy bűnnel vívott harcban, csalódásban, vagy megfáradásban. Nekünk 
is szolgál igéje erejével, s a mi szolgálatunkat is fölhasználja eredmé
nyesen arra, hogy közel legyen az emberekhez.

2. A megváltó Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztus által lett aján
dék az egész világ számára. Itt sem valami eddig még nem volt, most 
fölfedezett újdonságról van szó. Isten megváltó akarata már az ősevange- 
liumban ott volt, amikor ígéretet tett a sátán fejének széttaposására. kez
dettől fogva ígérte a próféták által, hogy megváltja népét. Jézus Krisz
tusban ezek az ígéretek teljesedtek be. (Nem véletlenül utal vissza épp® 
Máté evangélista oly sokat az Ótestamentumra.) Jézus az Isten megvai



szeretetét is emberközelbe hozta. Mindenekelőtt azzal, hogy embereket 
elhívott tanítványaiul. Másként is elvégezhette volna megváltó szolgála
tát, de ő emberek közbejöttével akarta. Ezért hívta, gyűjtötte össze, bízta 
meg feladattal őket, választotta munkatársaiul, eszközeiül, s adott nekik 
erőt az engedelmességre. Eszköznek (kegyelmi!) adta a keresztséget is. 
Amit Keresztelő János elkezdett, azt ő Szentlélekkel adta tovább. Most 
már nemcsak azoknak, akik „kimentek a Jordánhoz” , hanem mindenki
nek. Benne megtisztító, bűnt megölő, üdvözítő, tehát megváltó szeretetét 
hozta tapintható közelségbe. De szeretetszolgálata, amely mindig együtt
járt a bűnbocsánathirdetéssel is, vagy Péter levizsgáztatása a szerétéi
ből,-engedelmessége, amely a keresztig tartott, s áldozata, amely a leg
nagyobb szolgálat volt üdvösségünk érdekében egyetlen célért történt: a 
bűnös ember a szent Isten közelébe juthasson. Ami teljességgel elkép
zelhetetlen volt, az lett valóság Jézus Krisztus szolgálata által. Ezért 
nem kell nekünk sem kétségbe esnünk a bűn láttán. Jézus legyőzte az 
okozóját, ma is győz újra és újra, hiszen él, és szolgái, eszközei által aján
dékozza megváltása gyümölcseit. Csak örvendező lehet ezért a magatar
tásunk. Biztos reménységgel szolgálhatunk és engedelmeskedhetünk Jé
zus küldő parancsának. Sem megbénultság, sem bizonytalanság nem le
het a szolgálatunkban, ha Krisztus megvallottjaiként szolgálunk. Krisz
tus tanítványa számára nincsen nagyszerűbb feladat, mint mindenki felé 
nyitottan, az egész világnak továbbadni Krisztus szolgálatát és szeretetét.

3. A megszentelő Isten új, szent életet teremtő munkája azért lehet
séges, mert Jézus Krisztus „velünk van”. Jézus ígéretét hallgatva — „Ve
letek vagyok minden napon a világ végezetéig” — lehetetlen, hogy ne 
jusson eszünkbe az Immánuel ígérete, amely ígéret most Jézus Krusztus 
ajkán folytatódott tovább. Mintegy kinyilvánítva, hogy vállalja, megis
meri, „megerősíti” Isten akaratát, hogy amit Isten eltervezett, az most 
már mindvégig valóság legyen őáltala, tanítványai számára. — Az egye
düllét a legnagyobb szenvedés. Isten ezért teremtett segítő társat az em
ber mellé. De a bűn miatt az emberi közösség nem mindig oldja meg a 
„magány” gondját. A  Jézussal való együttlét volt a tanítványok számára 
ls az az életforma, amely sokkal többet ért, mint a „minden”, amelyet 
elhagytak Jézusért. Az üdvösség lényege is ez: az ember együtt van Is
tennel. Jézus ígérete tehát ebből valósít meg valamit már a „világ végze
te előtt. Azzal, hogy a „minden napon” is hangsúlyos Jézus szavában, a 
oiytonosságot, megszakítatlanságot emeli ki. „Rossz” napokon is velünk 

van tehát Jézus. Velünk léte helye az ő egyháza, eszközei, alkalmai mind
e k  ® lehetőségek, amelyekkel szolgálhat nekünk. Mert velünk léte nem 
aiamilyen statikus állapot, hanem cselekvő szeretet. Ezért kötelez is 
nnunket, s szolgálatunkat is arra, hogy „megtartsák mindazt”, amit ő 

esv^HCS° ’̂ ^ mivel figyelmeztet arra, hogy lesz a világnak „végezete”, 
tud -a szamadásra is figyelmeztet. Velünk lenni csak olyan valaki 
eevh - ^ k n e k  holt Krisztusuk van, azok siratják önmagukat és az 
tét hZat reménytelenül és tehetetlenül. Nem Krisztus tagadta meg ígére- 
az ’ ■i"11̂ rn az ü yen keresztyének utasítják vissza az élő Krisztust. Mert 
^jeteio. , krisztus örvendező, bizonyságtevő, szolgáló és engedelmeskedő 
zfctéig|anĈ 0ZasaVa  ̂ van ve ê egyházával, tanítványaival a világ vége-

nvnbh ^  .̂zentháromság egy igaz Isten Jézus Krisztus által a tanítvá- 
nem '°+ ’>° n ”pm ^er^özelbe”. Mint keresztyén embereknek — végül — 
csőt u ,ari’a is figyelnünk, hogy akik Jézustól erőt, ígéretet és paran- 
már a.ptank> nem helyezkedhetünk kényelembe, mondván, hogy Isten 

mindent megoldott. A  Jézussal való találkozás azért jöhetett létre,



mert tanítványai elmentek Galileába, tehát engedelmeskedtek Jézus aka
ratának. Leborultak Jézus előtt, tehát a nekik szolgáló Krusztusban meg
látták Isten gondviselő, megváltó és megszentelő erejét. És mindezt őszin
tén tették annyira, hogy még kételkedésüket is odavitték Jézus elé. (Mint 
egykor Keresztelő János, Mt 11,3) — Azt szoktuk mondani, hogy Jézus 
itt búcsúzott a tanítványaitól. Pedig amit kaptak tőle, inkább még szoro
sabb kötődés őhozzá. Csak így lehetett és lehet ma is reménységünk ar
ra, hogy amire küldettünk — az élő Jézus emberközel szolgálatának to
vábbadása — megtörténhet a mi bizonyságtételünk által is. Roppant nagy 
feladat, emberi erővel nem is bírhatnánk. De a Szentháromság Isten 
minden erejével azért jön hozzánk Jézus Krisztus által, hogy bírjuk a 
szolgálatot.

Vannak olyan keresztyének, akik szeretnék „szétszedni” a Szenthá
romság egy igaz Istent. Pl. úgy, hogy csak a gondviselő Istent vallják ma
gukénak. Jézus a teljes Szentháromságot hozta közel. Nem azért, hogy 
többet ismerjünk titkából, hanem hogy higgyünk benne és engedelmes
kedjünk akaratának örömmel és hálaadással.

Bárány Gyula

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  1. V A S Á R N A P

Rm 1, 16—17

Szolgálatunk forrása és tartalma

Igénk belső célja és üzenete ez: hogyan, mit és milyen reménységgel 
kell szolgálnia annak, aki Krisztus követe e világban? Pál hangja szemé
lyes tapasztalatoktól és meggyőződéstől áthatott, de úgy, hogy az érde
met nem önmagának, hanem Isten hatalmának és megigazító szereteté- 
nek tulajdonítja. Ez jó alapállás Krisztus szolgái számára minden idő
ben.

Exegetikai megjegyzések

Az „evangélium” szó gazdag tartalma közismert. Éppen ezért fenye
get a veszély, hogy patronként használjuk, előkészítés nélkül, szinte va
rázserőt tulajdonítva magának a szónak. Az eredetileg katonai-politikai 
jó hír, győzelmi hír később az uralkodók magasztos tetteivel, a nép jóléte 
és békéje témájával függött össze. Az Ószövetségben már Isten népét 
mentő és megtartó szeretetét és győzelmes erejét jelenti, ehhez kapcsoló
dik az újszövetségi igehirdetés, amely Isten mentő szeretetét Jézus Krisz
tus emberért elvégzett szolgálatában látja. Ez a „jó hír” azonban minden 
oldalról megbotránkozást keltett: a zsidók számára azért, mert Jézus ke
reszten végezte s ezért „átkozott” lett. A  görögök és rómaiak nevetséges
nek tartották a Jézus halálában és feltámadásában rejlő üdvösség hírét. 
Az őskeresztyén gyülekezetekben is többféle evangélium, „más evangé
lium” terjed el. Pál mindezekkel dacolva hirdeti az egyetlen, Jézusról 
szóló s Őbenne mindent tartalmazó jó hírt. A  megelőző kudarcok láttán, 
az elviselt börtön-szenvedések miatt, a hallgatók ellenkezésére tekintet
tel diplomáciai okokból „kozmetikázhatna” valamit ezen az evangeliu-
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ne a reformáció története, ha a másik jelölt, Bölcs Frigyes került volna a 
császári trónra! Az ő mellőzésével együtt Luther sorsa is megpecsételő
dött. A  Wormsi Ediktum 1521-ben kimondta, hogy „a megrögzött felfor
gatót és nyilvánvaló eretneket” senki ne fogadja házába, ne adjon neki 
szállást, ételt vagy italt; őt, rokonait és hozzátartozóit büntetlenül elfog
hatják, birtokait elkobozhatják; iratait tilos volt nyomtatni, olvasni vagy 
terjeszteni.

Még egy fontos mozzanat: bármennyire is nyílt ellenségeskedés folyt 
V. Károly és I. Ferenc francia király között, az 1526-os madridi békében a 
Habsburg és a Valois uralkodó abban egyértelműen állapodott meg, hogy 
saját területén kíméletlenül kiirtja''az eretnekséget.

Felmerül a kérdés, hogy milyen szerepet vitt mindebben az összefüg
gésben a római egyház akkori feje. A  medici uralkodó, VII. Kelemen — a 
pompakedvelő, tipikusan reneszánsz pápa — 1529-ben még potenciális el
lenfelet látott a fiatal császárban, aki ellen a Cognaci Ligában nemcsak 
a francia királlyal és a velencei dózséval, hanem II. Szulejmánnal is szö
vetkezni volt hajlandó. A  hírhedt „sacco di Roma” angyalvári foglya 
azonban nemsokára hajlandó volt kibékülni a császárral. A  „trón és 
oltár” szövetsége még az 1529-es évben létrejött, és célul tűzte ki az eret
nekség közös felszámolását.

Meghaladná megemlékezésünk kereteit, ha részleteznénk, milyen 
gazdasági és kultúrpolitikai tényezők is játszottak közre e második spe- 
yeri gyűlés összehívásában; mégis lehetetlen nem gondolnunk a püspöki 
és papi birtokoknak, vagy a kolostori tulajdonoknak a reformáció által 
érintett területeken történt szekularizációjára, a búcsúk és a tizedek meg
szüntetésére, Róma e váratlanul gyors és veszélyes anyagi vérveszteségé
re. De bizonyára a világi hatalom kezébe átment egyházi iskolák ügye 
és sorsa sem volt közömbös az amúgyis konzervatív „óhitű” katolikus 
rendeknek.

Mindez együttesen hatott annak a német területen sokak által már 
régóta hangoztatott igénynek a realizálására, hogy erélyes fellépéssel 
vessenek gátat a wittenbergi tanok terjedésének.

2.

A speyeri gyűlés, az ellene benyújtott protestáció és apelláció nem 
kevésbé érdekes belpolitikai események közvetlen hatása alatt ment vég
be. A heves természetű fiatal Hesseni Fülöpnek, a reformáció buzgó párt
fogójának katolikus apósa, György szász herceg személye köré ebben az 
időben több más fejedelemség és püspökség csoportosult az „ó-hit” védel
mében. György udvartartásának egyik vezetője, Georg von Pack gróf 
1528-ban azt a hírt koholta és tudatta Hesseni Fülöppel, hogy a Rómá
hoz ragaszkodó fejedelmek és püspökök fegyveres, támadó szövetségre 
léptek egymással. Fülöp nem ellenőrizte a hír valódiságát, hanem maga is 
szövetséget szervezve 1528-ban többféle fegyveres támadást indított, es 
ezek során hadisarcra kényszerített több katolikus püspökséget.

A kardcsörtető őrgróf meggondolatlan cselekedete olaj volt a tűzre- 
szaporította azok számát, akik sürgették az eretnekekkel való gyors le
számolást.

Amikor a reformáció világi pártfogóinak a fegyveres szövetségét kez 
deményező torgaui gyűlése lezajlott, Állhatatos János szász választófeje- 
delem kikérte Luther teológiai szakvéleményét. Ö részletesen kifejtette 
hogy a szövetkezésre szükség van ugyan, a fejedelmeknek egyenesen jo- 
guk is van az evangélium ügyének a megvédésére — a fegyveres harcra
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mon, ékesszólással, finom árnyalatok beiktatásával — személyes képes
ségei elegendőek lennének erre —, de nem teszi! Vissza is vonulhatna 
és megelégedhetne azokkal, akik elfogadják az evangéliumot úgy, aho
gyan ő hirdeti, de ezt sem teszi. „Nem szégyenli” , hanem megvallja, hir
deti. Ha csak emberi ügy lenne az egész, akkor a kudarcok a vereség 
szégyenét jelentenék. De Pál tudja, hogy ez Isten ügye és így semmi nem 
térítheti el őt útjáról. „A  hitvallás és a »nem-szégyenkezés« egyébként 
is szinonimák” (Prőhle K.). Ha valaki nem szégyenli, de nem is vallja 
meg, lapít, elkerüli a kérdezőt, csak oda megy, ahol vele egyetértők van
nak — az végülis a „szégyenlők” közé tartozik.

Az „Isten igazsága” kifejezésről egyszerűen és közérthetően kell pré
dikálnunk, de jól kell értenünk a háttérben meghúzódó értelmezéseket, 
filozófiai és teológiai irányzatokat. Ennél a kifejezésnél egyetlen igehir
dető sem engedheti meg magának, hogy Pilátus tetszetősnek hangzó szkep
ticizmusával az „igazság relativizmusáról” és elérhetetlenségéről filozo
fáljon. (Jn 18,38) A  rabbinista teológia magyarázatának közöttünk is fel
lelhető nyomait — mely szerint Isten igazságos és ezért pontosan regiszt
rálja az ember életének cselekedeteit, hogy azok alapján részrehajlás 
nélkül hozza meg végső ítéletét —, szintén ki kell zárnunk. Az „Isten 
igazsága” kifejezés már az Ószövetségben is Isten kegyelmes, mentő 
szeretetére utal, amely nem függvénye a nép és az egyén cselekedetei
nek. Az Újszövetségben összesen tizenegyszer fordul elő ez a kifejezés, 
tízszer Pálnál (s ebből nyolcszor a római levélben!) és egy alkalommal 
Jakabnál. Benne van az az értelem Is, hogy Isten igaz, nem csalárd, nem 
változtat kimondott szaván, de az a másik értelem is, hogy ez az igazság 
a Tőle származó igazság, amelyben az részesülhet, akit Ó igaznak elfo
gad. Akinek bűneit megbocsátja és Jézus Krisztusért igaznak ítéli. A 
hangsúly tehát Isten cselekedetén és döntésén van, ezért lesz ez az evan
gélium középpontja és lényege. A  magyar nyelvben kettős értelme van 
az „igaz, igazság” szavaknak, ezen belül is igen sokszor válik emberköz
pontúvá e szó használata: igaz, igazságos, józan, bölcs, helyesen ítélő, 
nem hazudó, jó ügyért küzdő stb. emberekről beszélve. Isten igazságát 
azonban csak kegyelemből, hit által nyerheti el az ember (Rm 3,21—22), 
ez Tőle ered és nem érdemeink alapján, hanem érdemtelenségünk ellené
re kaphatjuk meg. Ez aztán felszabadíthat az igazság keresésére és cse
lekvésére is, az emberek között.

A  „hitből élni” kifejezés is arra utal, hogy Isten igazsága nem egy 
eszme, hanem egy viszonyt jelző fogalom. A hit által lesz nyilvánvalóvá, 
hogy Isten szeret és megtart. A  hit nem feltétele ennek, hiszen akkor 
mégiscsak tőlem függene minden. A hit is ajándék, Isten ébreszti Szent- 
lelke által bennem. Ezért válik többé valamilyen elhivésnél, és lesz en
gedelmességgé, életet átformáló magatartássá és hitvallássá. Nem érdem- 

hanem Istentől nyert ajándék, amelyért hálát kell adnom. Azért 
maradhat meg a hivő ember az életben és örök életben, mert Isten hű 

magához és az igaz ember hite által a hűséges Isten mellett marad.

Gondolatok az igehirdetéshez

I r i gylésre méltók azok, akik életükben mindvégig azt csinálhatják ta
taik amit szeretnek csinálni, ami nemcsak idejüket, de gondolá
t a ik a t  é s  vágyaikat is betölti. Az ilyen emberek energiáit nem köti le a 
sok másra-vágyás, az elégedetlenség s abban, amit csinálnak, gazdagítani 
ounak másokat.
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Pál apostol ilyen ember volt, mindenestül elkötelezett arra a szolgá
latra, amely az ember egész életét átöleli, hitét és cselekedeteit, jelenét 
és jövőjét meghatáro'zza. Ez a szolgálat ma is érvényben van, ma is el
kötelezett embereket kíván.

1. Hogyan szolgáljunk? Bátran, megszabadulva minden félénk bi
zonytalanságtól, szégyenkezéstől, bízva Annak erejében, Aki ránk bízta 
az evangélium hirdetését. — Ha Pál szégyellte volna a sokakban meg
botránkozást keltő evangéliumot, akkor soha nem jutott volna el Rómá
ba, a birodalom fővárosába, akkor nem heverte volna ki athéni kudarcát, 
a sok elutasítást, félremagyarázást. Helyes az, ha ma az igehirdető tájé
kozott és felméri mindazt, ami az embereket foglalkoztatja, ami a „leve
gőben van”, de soha nem válhat divatok, pillanatnyi igények kiszolgáló
jává, népszerűséget kereső szónokká. A  kiindulás mindig a Krisztusban 
kapott evangélium, amely az emberek és közösségek életét is felméri és 
határozott állásfoglalásra késztet. Így már a gazdag és Lázár példázatá
nak sok egyéb tanulsága is nyilvánvalóvá válhat, korunk konkrét kér
déseiben és még mindig szorosan az evangélium-hirdetés keretein belül 
maradtunk. Szégyenkeznünk ma akkor kellene, ha az általunk hirdetett 
evangélium olyan gyenge és egyoldalú lenne, hogy a nagy emberi és er
kölcsi kérdések, vagy Jézus életének sugárzó emberszeretete kiszorulna 
belőle!

Pál apostol és a mai egyház nem lehet mindentudó, bátorsága nem 
„hősiesség”, nem vagyunk „szuperemberek” (óriási reklám kíséri nap
jaink filmcsodáját, a „Superman”-t, amelynek főhőse mindent jól csinál, 
minden rosszat legyőz, minden jót véghezvisz — csak éppen közben az 
egész film válik hazuggá és hamissá!), hiszen szolgálatunk nem önnön 
kiválóságunkon, hanem Krisztus erején alapszik! így kell korunk kér
déseihez közelítenünk és így kell rámutatni arra, ami ma is jó hír, örö
möt, békét, felszabadulást, lelki és testi életet munkál.

2. Mit kell újra és újra megvallanunk? Azt, hogy örömünk van, mert 
Isten elfogad minket igaznak. Jézus Krisztusért! — Az öröm sajnos ritka 
jelenség igehirdetéseinkben. Mintha még a legnyitottabb szívű keresztyé
neket is agyonnyomná, letaglózná mindaz, amit maguk körül látnak, a 
gyűlölet és közöny, az önzés és szívtelenség, a világ fájó kiáltásai igazsá
gosság és béke után. Valóban szívet összeszorító hírek érkeznek a mi 
otthonainkba is, valóban sok tennivalónk lenne legszűkebb házunktájan 
is az emberi kapcsolatokban, erkölcsi normák emelésében. Isten azonban 
a panaszkodó és megkeseredett szívű emberrel nem tud mit kezdeni a 
szolgálatban. Az Ö igazsága, kegyelmének és mentő szeretetének biztos 
jele a megújított szíven keresztül fényt vet minden sötétségbe, hitet éb
reszt, elkötelez a felelős életre.

3. Milyen távlat és reménység van előttünk? A „minden hivő” üd
vössége, zsidó, görög, barbár (14. v.) ember iránt adós apostol erőfeszíté
sei és világtávlatú reménysége a mi korunkban hitünk és megigazulásunk 
kérdéseiben is hangsúlyt kell hogy kapjanak. Nincsen olyan különbség 
vagy ellentét az emberiségen belül, amelyet az evangélium és az evangé
lium által vezérelt emberi lelkiismeret és tetterő át ne hidalhatna. Né
pek és vallások, világnézeti és faji különbségek egy ponton meg kell hogy 
szűnjenek: Isten szereti az embert, és Fia által mindent megtett, megtesz 
ma is ennék az embernek életéért, üdvösségéért.

Ezt kell szenvedélyes hittel és reménységgel, az emberekért vállalt 
és hordozott elkötelezettséggel képviselnünk nekünk is, kinek-kinek a 
maga helyén.

Szirm ai Zoltán
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. VASÁRNAP

Zsid 3, 1—8 

Jézus az asztalfőn!

Vasárnapunk témája: Isten hív minket — meg ne vessétek azt, aki 
szól! A  contextusok közül az óegyházi (Lk 14,16—24) arról beszél, hogy 
éppen a „hivatalosak” vetik meg az Isten hívását — s milyen átlátszó 
kifogásokkal! A  B sorozat evangéliuma (Jn 7,40—53) pedig megállapítja, 
hogy Isten hívását meg lehet vetni szerzett vagy öröklött előítéletek alap
ján is („Gallileából nem támad próféta!” ) Isten hív, újra meg újra hív, 
s meg akarja gátolni hívásának könnyelmű visszautasítását!

A textus megértése

1. Mennyei elhívás részesei vagyunk, ezzel számolnunk kell, hiszen 
„Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,29). Az elhí- 
yottaknak fel kell tekinteniük Jézusra, de nem egyszer-egyszer, hanem 
állhatatosan, az eddig tétovázó tekinteteket kell Jézusra függeszteni (aor. 
imperat =  „Tekintsetek csak!”), legalább olyan figyelemmel, amellyel 
egymás szemében a szálkát meglátjuk! (Mt 7,3).

2—6/a. Jézus népének apostola és főpapja — feljebbvaló Mózesnél. 
Mózes is hűségesen tette dolgát Ura házában, mint szolga, a gazda segítő
társa, famulusa. Krisztus nagyobb dicsőségre méltó, mert Fiú, a ház épí
tőjének, a mindenség alkotójának Fia.

6/b—8. Nagy kitüntetés elhívottnak lenni, Isten házába beleépülni, 
házanépéhez tartozni. Ezért kell megtartanunk a bizalmat és a remény
séget. Ezeket azok tudják megtartani, akiknél a mag — a hívás Igéje — 
)o földbe esett (Lk 8,15). A  bizalom (parrészia) bátorságot, félelem nél
küliséget és nyíltságot is jelent. A  szót Jézusra is vonatkoztatja az evan
gélium, aki nyíltan megmondta, hogy Ö a Krisztus (Jn 10,24), nem hagy
ta tanítványait bizonytalanságban. Á tanítványnak is „őbenne van” bá
torsága (Ef 3,12), ha rá figyel, „vigyázó szemét Jézusra veti” — 1. v), ha 
hozzá igazodik. Ezt a bátorságot-bizalmat nem szabad elveszítenünk, 

„nagy jutalma van” (Zsid 10,35). A  „reménység dicsekedését” Bé- 
kés-Dallos „diadalmas reménynek” fordítja. Annyit jelenthet, hogy 
A mennyei elhívás részesei csak azzal dicsekedhetnek, amijük van, amit 

kaptak: jövőbe irányuló, az örök életet megragadó reménységgel.
7 -  8. A  bizalomban és reménységben élő élet ellentéte a szív meg-
kemésnítése. A  megkeményített szív — a keményre taposott útfél nem 
alkalmas funkciójárakciójára, Isten szavának befogadására. (Az orvosi szó — 

"szklerózis"- meszesedés, érkeményedés, ugyanaz a szó részben az öreg
ség velejárója, de betegség is, amelynek elhatalmasodása életmódunkkal 
függ össze!)
m meggkeményedés istenkísértés is („próbára tettek, bár látták tettei- 
met" Zsolt 95,11), maga után vonja Isten büntetését (a zúgolóló izrae- 
liták nem mehettek be az ígéret földjére — 4 Móz 14,21—24), az önmagát 

megkemenyítő keresztyén is kirekesztheti magát Isten házanépéből.

A  prédikáció felé

I s t e  h á z a n é p e  vagyunk, örömteli kifejezés, evangélium ez számunk- 
ra. Bármilyen háttérrel rendelkezünk, bármilyen múlt is áll mögöttünk. 
Így tekint ránk a házigazda, az Isten.
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. valaki „hivatalos” , érkezhet — bár ritkán — istenes élet em- 
ben tisztességéből, de begyűjthet i sten szolgáló kara az élet perifériájá- 

zyro^kei hatunk mögött. Isten házanépe vagyunk, helyünk van asz
talainál összes gyermekével együtt, ahonnan ki-ki közülünk kirajzik 
szolgálatát vegezm, s ahová visszatér pihenésre, erőgyűjtésre.

1. Isten nazanepe között Jézus ül az asztalfőn. Mások is viselték ezt 
a tisztségét, akikre felnézett Isten népe, Mózes, Illés, Jeremiás..., min
den kornak megvannak a maga vezéralakjai, nagy hatású keresztyének 
sor-Jezu s mindenkinél nagyobb, a sok pótolható között az egyetlen 
pótolhatatlan. Az asztal mellett önmagamat sem imádhatom, csak Őt 
egyedül!

Figyeljetek fel, tekintsetek fel Jézusra! Tétovázó, mindig máshoz 
igazodó állapotunknak véget kell vetni. Isten házában egyedül Jézus 
szava ervenyes.

+ 'iAPT>fto* °̂.pap egy személyben, mindkét „irányban” végzi szolgá
latát. Isten szavat egyedül hitelesen küldöttként hirdeti, s bennünket 
képvisel az Ur előtt. Önmagát vitte áldozatul... Tekintsetek fel Jézusra 
kerdesek közben, oromben és bánatban, sőt „súlyos napokban” is. (Te
kintsetek tel, ügyeljetek szavára, vegyétek észre óhajtását,' igazítsátok 
hozza döntéseiteket s tegyétek mindezt gondosan, figyelmesen, folyama
tosan. (Ahogyan sportoló figyel feszülten a „vigyázz” vezényszó elhang
zása után a startpisztolyra; ahogyan gépkocsivezető figyel a piros jelzés 
után a zöld fény felvillanására). Figyeljétek, hogyan áll fel az asztalnál, 
hogy megelegitse azokat is, akik még nem ülnek ott, hogyan hagyja ott 
a ház vedettseget, hogy megkeresse az elveszettet s meglátogassa az el-

_ 2. Figyeljetek szavát, m ert az asztalfőn ülő, megbízójához hűséges 
Jézusnak szava van Isten házanépéhez. Szavait hallgatnunk kell befoga
dásra kész szívvel, ne „válaszoljunk rá” szívünk megkeményítésével!

A  szív megkemenyitése tudatos elfordulást jelent attól, akinek bűn- 
bocsanatot es üdvösségét köszönhetünk, helyünket az asztalnál. A  szív 

a bibliai szohasznalat szerint — az ember „benseje”, nemcsak az érzel- 
meket őrzi magaban, hanem az emlékeket és gondolatokat, a terveket és 
az f  , a â£oza*, ab A  ^ vem b en  folytatok párbeszédet önmagámmal, ott 
vállalok felelősseget, ott nyitom ki vagy zárom be életemet Isten előtt.

' ®lott bezárt szívbe nem Tér be a felebarát sem, a gonosz
szívből^ elotoro gondolatok a másik ember ellen irányuló vétkek sorát 
eredményezhetik (Mt 15,19).
, , ,A  megkeményítéshez nem kell görcsösen ragaszkodnunk, felül szabad 
bírálnunk előző dpnteseinket, tévedéseinket! Isten kész arra, hogy kicse- 
:relje a kémény szivet, a kőszivet (Ezék. 36, 25 tok).

, 3' Savunk megkeményítése helyett őrizzük meg bizalmunkat és re
ménységünkét az asztalfőn ülő Jézus iránt.
, . A  bizalom — a már elmondottakon túl — azt jelenti, hogy bátran 
kinyújtjuk kezünket Jézus szeretete és kegyelme felé, igaznak és meg
bízhatónak valljuk szavat, tudjuk, hogy bármikor odamehetünk kegyel- 
me trónusához az asztalfőhöz —, tudjuk, hogy minden javunkra van 
(Km o,2o).

, A  reménység mindez meghosszabbítva az örökkévalóságig. A  re
ménység a vegtelen bizalom. Éppen ezért örvendezővé tesz (1 Pt 
imádságra ösztönöz (1 Pt 4,7) és testvéri szeretetre buzdít (1 Pt 4,8). Ér
demes a remenyseggel összefüggésben Pálra figyelnünk, akit saját sze 
melyes remmiysege lelkesít a futásban (Fii 3,13), a küzdelemben való ki
tartásra (2 Tim 4.7), hogy küldetését teljesítse. Az apostol nem szem
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lyes boldogságot vár, hanem egészen egyszerűen valakit, akit szeret, a  
Krisztust. „A  keresztyén reménység alapjában véve nem más, mint az 
Ura jelenlétére vágyó szeretet égő kívánsága” (Jean Duplacy, Biblikus 
teol. szótár, 1140. lp.).

A bizalom és a reménység egyugyanazon tekintet közeire és távolra- 
A gépkocsivezető tekintete pillanatonként „vált” , egyszer közeire néz: 
kikerüli a kátyút, az úton fekvő tárgyakat, a hirtelen eléje kerülő kerék
párost, s a következő pillanatban távolra figyel, nézi a forgalmat, „em
lékek” az útkanyart, „számítgatja” a várható helyzeteket...  A bizalom a 
ma kapaszkodója, a jelen bátorsága és nyíltsága, a pillanat hitvallása és 
szolgálata, a reménység a holnapé és az örökkévalóságé.

A reménység az a meggyőződés, hogy Isten házanépét Krisztustól és. 
egymástól nem szakíthatja el a halál, hiszen „mennyei elhívás részesei 
vagyunk!” Az asztalfőn ülő Jézus, az a Bárány, aki a történelem végén 
mennyegzőt ül egyházával (Jel 19,7kk, 21,9).

Isten házanépének van ura — Jézus az asztalfőn, van feladata: aho
gyan Isten kitárta háza ajtaját előtte, úgy kell neki is szívét kitárnia 
Jézus és az övéi előtt, s Isten házanépének jövője is van, mert Isten 
háza ott áll majd a mennyei Jeruzsálemben is.

Zászkaliczky Pál

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  3. V A S Á R N A P  

lKor 1, 27—31 

Semmik Isten szolgálatára

A világ szemében bolondok, erőtlenek, lenézettek és semmik isteni 
kiválasztásáról a keresztről szóló beszéd erejével (lKor 1,18—25) össze
függésben szól a perikópa. Ez a megfigyelés ugyan nem egyszerűsíti a 
megértést és nem könnyíti az igehirdető munkáját, de sokat segíthet 
abban, hogy igénket ne meglovagoljuk, hanem megszólaltassuk.

A kiválasztottak — fent is idézett — felsorolása szociológiailag is ér
tékelhető kifejezésekkel mondja el, hogy kik, milyen emberek alkotják a 
gyülekezet többségét („nem sokan vannak közietek, akik emberi meg
ítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők” (lKor 1,26). Nemcsak 
Pszichológiailag, hanem társadalmilag is meglehetősen, bár nem teljesen, 
homogén a korinthusi gyülekezet. Pál e szavai egybecsengenek Jézus 
mondásával: boldogok a szegények... Sem Jézusnál, sem Pálnál nem 
arról van szó, hogy ténlygesen csak szegények lettek volna keresztyének
be, és arra sincs utalás — legalábbis itt nincs —, hogy szegénnyé kellene 
enni, hogy valaki keresztyénné lehessen. Egyáltalán, ez a szegénység, 
atacsonyság, bolondság nem olyasmi, amelyre törekedni kell, hogy az- 
js.*® „megfelelő szintre” süllyedve elmondhassuk: a követelményeknek 

Jeget tettem, és így kiérdemeltem Isten választását. A szóbanforgó ala- 
sonyság olyan helyzet, melytől szenved az ember; melyet zsákutcának 

bafZ szabadulni szeretne, de nem tud; mely helyett valami job-
1 akar, de nem is tudja mit és hogyan.

___ Isten szándékának textusbeli megfogalmazása a mellékmondatokban 
^tegszégyeníteni a bölcseket és erőseket (27), semmikké tenni a vala- 
bet (28), és hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt
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(29) —, szokatlanul hangzik negatív kifejezéseivel. Nincs ellentétben 
azonban Isten lehajló szeretetével, hiszen ez a lehajló szeretet éppen azt 
teszi meg, amire nem képes az ember, aki korábban abban bízott, hogy 
boldogul magában is. Másrészt persze éppen a keresztről való beszéd el
fogadása következtében lesznek emberek bolonddá, erőtlenné, lenézetté, 
semmivé a világ szemében, vagyis a közfelfogás szerint, mert érthetetlen, 
hogy földi élete értelmét és tartalmát valaki az Istennel való viszonyban 
találja meg. Ebben a kapcsolatban az élet értelmének és tartalmának 
látásában olyan változás következik be, mely az egyéni és közösségi élet 
valóságáig hat. így a gyülekezet szociális valósága Krisztus keresztjének 
kiábrázolása.

A kicsik kiválasztásáról és a nagyok megszégyenítéséről egyaránt a 
dicsekedés perspektívájában esik szó. Az első csoport nem több, nem 
„nagyobb”, a másodiknál. Mégis: kétsébeesett és kilátástalan helyzetből 
könnyebb a szabadulás, mint az elégedett, önelégült helyzetből. Az egyi
ket a mélyből karolja fel az Isten, a másiknak pedig elveszi büszkeségét, 
és így adja meg mindenkinek azt, amire szüksége van. Ezért Ő az orvo
sa minden embernek. Senkinek sincs oka tehát dicsekvésre. így az Úr
ban való dicsekvés, Isten segítő és megszégyenítő irgalmának dicsérete az 
egyedül lehetséges, a keresztyén magatartás.

Isten kiválasztásának, munkájának eredményét a 30—31. vers írja le: 
„ti a Krisztus Jézusban vagytok. . . ” A  római katolikus bibliafordítás ezt 
a két verset így kommentálja: „A  Krisztussal fennálló kegyelmi kap
csolat megadja a hit bölcsességét, a bűnök bocsánatát, a megszentelődést 
és az örök életet.” Mivel jelenidejű modatról ( . . .  vagytok ...) van szó, 
ezért helyesen tesszük, ha Isten művének nemcsak eljövendő teljességét, 
hanem jelenbeli vetületét és eredményét is látjuk-láttatjuk.

Igehirdetésünkben a kiválasztás, a dicsekvés és a Krisztusban való 
élet három csomópont. Mindig is feladat, hogy igehirdetésünk ne para- 
frázisszerűen ismételje az alapigét, és ne valamely ókori ember vagy gyü
lekezet helyzetét ismertesse. A  fenti három csomópontból is csak úgy lesz 
izgalmas és mai megszólító igehirdetés, ha az előttünk levő gyülekezet 
helyzetére, gondolkodására, nyelvére lefordítjuk. Ehhez elengedhetetlen 
az adott gyülekezet alapos ismerete. A  következőkben nem vázlatot adok, 
inkább csak irányokat rajzolok:

a) Kiválasztás: azokat keresi és emeli fel Isten, akiknek „nem megy , 
akik sikertelenek. Ez a két utolsó szó az ige szekularizálásának, megsze- 
gényítésének tűnhet. De textusunkban egyáltalán nem fordul elő a bún 
szó, ami pedig az agendabeli cím: Isten bűnösöket hív. Ez az ige a kivá
lasztásról a bűnösök egymás közti konfliktusa tükrében szól. Ez a konf
liktus a gyülekezeten belül is megtalálható. Fiatalok és öregek, férfiak 
és nők, különböző műveltségű és különféle kegyességű emberek: Isten 
éppen azokhoz hajol, s éppen azok örvendeznek odahajlásán, akik erőt
lenebbek. Az egyházban sok megtört lelkű, rokkant életű, lelkileg és ide
gileg beteg ember keres menedéket: Isten a bolondokat választotta ki. 
A  keresztyén gyülekezet ne gondolkozzék ebben a közfelfogás szerint 
Hiszen talán éppen olyan életfolytatásban futott zátonyra életük, melye 
a közfelfogás sikeresnek tart. Emberek, akikre könnyen rámondják, hogy 
„egy kerékkel többje van”, gyakran egészségeseket megszégyenítően hű
ségesek a szolgálatban és hitben. A „világ” szemével való látás sokk 
jobban megvan bennük, mint gondoljuk.

b) Dicsekvés: mindazt, amit a valamik birtokolni vélnek, és mindazt, 
aminek hiányától a semmik szenvednek (30b), Isten adja. A  történelem 
sok-sok hiánygazdálkodásához hozzászokott emberi agyvelő és önzés o
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tönösen is kulcsszerepet ad a közvetítőnek. Isten kiválaszt, üzen, ad — 
szolgája által, aki én vagyok (egyetemes papság!): ez nagy kísértés testnek 
és léleknek egyaránt. Isten megszégyenítést célzó leckéi nagyon kemé
nyek a mi időnkben is. Keresztyén szülők mindent elkövetnek gyerme
keik keresztyén felnevelésére és sokszor teljes elutasítás a választ. Má
sok visszatartanák gyermeküket — megismerés kell, de elkötelezés nem 
—, de nincs erő, mely eltántorítaná gyermeküket.

c) Krisztusban: teljesen Istennek szolgálni és élni. Ha tőle és benne 
mindent megkaptam, sőt többet, mintsem elképzelni és elgondolni tud
nám, akkor az első gondolatok a hála és a felebarát. Ilyen gondolatok és 
ilyen tettek jellemzik a ma keresztyénéit, a gyülekezetek tagjait és az 
egyházakat?

Isten a semmiket választotta ki. Nem azért, mintha a szegénységben 
és bűnben telne kedve. Inkább, hogy megtöltse az üres kezűeket és meg
tisztítsa a bűnösöket. Nem ígért gazdagságot és tisztaságot erre az életre, 
de azt igen, hogy vele járhatunk, népe lehetünk: a semmik, bolondok, 
erőtlenek és lenézettek szolgálhatják a világban, az emberek között, és ők 
lesznek követei.

Reuss András

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  4. v a s á r n a p

Filemon 4—16 

Egy elfelejtett levél

A levél tulajdonképpeni tartalma igen rövid: a fogságban levő Pál 
levélben kéri Filemont, a kolossébeli gyülekezet egyik vezető tagját, hogy 
fogadja vissza szökött rabszolgáját Onézimoszt, akit Pál közben Krisztus
hoz térített. E látszólag szimpla kérés kapcsán azonban olyan hatalmas 
kérdéseket érint az apostol mint a keresztyén ember viszonya az adott 
társadalmi rendhez, a hit és szeretet kölcsönhatása, a megbocsátás és egy
más elfogadása, a szabadság és az evangéliumi etika ma is aktuális kér-
deskomplexuma.

De nemcsak ezek miatt az izgalmas problémák miatt érdemli meg 
ez a rövidke levél, hogy végre kellő figyelmet szenteljünk mély tartal- 

ara, hanem az a mód is feltétlen csodálatot érdemel, ahogyan Pál ír. 
Joggal nevezik a Filippi levél mellett az apostol legszívélyesebb hangú 

írásának (v. ö. Káldy: Bevezetés az Üjszövetségbe 171 lpk.), mely az igazi 
lelkipásztorolás örök modellje. Legnagyobb apostolunknak még fogságá
ban is jut ideje, ereje és szeretete, hogy egy szökött rabszolga érdekében 

szó t e ljen . a  teo lógu s Pál nem érzi rangon alulinak, hogy egy ilyen 
hétkoznapi, gyakorlati ügyben teljes súlyával és tekintélyével állást fog- 
laljon. Éppen ez a közbenjáró szolgálata teszi őt igazán Krisztus aposto- 
l á v á  a z  szituációban. Luther erre az értékére mutat rá a levélnek, 

kor párhuzamot von Jézus és Pál közbenjáró küldetése között: „Amit 
Krisztus tett értünk az Atya előtt, azt teszi Pál Onézimoszért Filemon 

előtt. Í tölti be ez a méltatlanul elfeledett levél igazi biblikus hiva
tását. Jézus Krisztusra mutat, aki a mi Közbenjárónk, aki esedezik ér
tünk az Atyánál.
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A  textus

A  megszokott címzés és üdvözlés után a hála szavaival indul textu
sunk, ami azonban nem rutinszerű formalitás Pálnál, hanem hitének 
egyik legmélyebb tartalma. Nála az első szó mindig a hála szava egy-egy 
gyülekezetért, barátért, munkatársért (vajon tudunk-e már valaha is há
lát adni Istennek gyülekezetünkért, annak egy-egy tagjáért, egy-egy kol
légánkért?!). így most Filemon szeretetéért és hitéért mond köszönetét 
Istennek. Talán a sorrend sem véletlen, az eredeti görögben Filemon 
Krisztus hitének következménye, gyümölcse az agapé áll az első helyen. 
Pál erre a Krisztustól kapott szeretetre számítva terjeszti majd elő kéré
sét. Ügy ismeri Filemon,t, mint aki már sokakat felüdített szeretetével. 
Itt ugyanazt az igét használja (anapauein) mint amit Mt 11, 28-ban Jézus 
ajkáról hallunk, aki megnyugvást, felüdülést kínál a hozzá térőknek. Az 
üdülési szezon közepén, talán még időben figyelmeztet Isten igéje: az 
igazi felüdülés forrása a szeretet, ami természetesen nem csupán „sze
zonális kellék”.

Textusunk második fele hozza az apostol kérését, mellyel a rabszol
gatartó társadalom alapproblémáját érinti. Jézus és követői anélkül, hogy 
fegyveres harcot hirdettek volna a rabszolgaság intézménye ellen, a fel
tétlen testvéri szeretet forradalmával robbantották szét a kor merev tár
sadalmi bilincseit. Jézus tudatosan és konkrét tettekkel teszi túl magát 
minden társadalmi, vallási, faji, nemzeti különbségen. Benne leomolnak 
a válaszfalak, amint ezt éppen Pál apostol olyan klasszikus szépséggel és 
tömörséggel fogalmazza meg Gál 3, 28-ban: „Krisztusban tehát nincs 
többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem szabad, nincs sem 
férfj, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”. 
Ennek a gyönyörű tételnek aprópénzre váltásaként emel szót az apostol 
Onézimusz érdekében.

Megkapó szeretettel szól a szökött rabszolgáról, Timóteushoz hason
lóan őt is fiának nevezi, ami igen tartalmas kép, hiszen valóban rajta 
keresztül kapta az új életet Onézimusz. De Pál szeretete nem vak ma
jomszeretet. Jól látja új lelki gyermeke nyilvánvaló mulasztását, vétkét, 
„haszontalanságát” , hiszen cserben hagyta, megkárosította gazdáját. Ezért 
bár szívesen tartaná meg maga mellett, ő maga küldi vissza Onézimuszt 
eredeti szolgálati helyére. Jézus szeretete ugyanis nem emel ki földi hi
vatásunkból, ellenkezőleg megerősít abban és még hűségesebb betöltésére 
indít. Itt kapcsolódik igénk szervesen a vasárnap témájához: Isten hívasa 
és földi hivatásunk.

Onézimusz tehát lelki atyjának utasítására visszatér gazdájához, de 
most már önként, Krisztusban szabadon, mint aki most már elsősorban 
Krisztus rabszolgája, hiszen már tudja: Jézus életével és vérével „vásá
rolta meg”, váltotta ki a legszörnyűbb rabszolgaságból, a bűn és halál bi
lincséből.

De vajon hogyan fogadja majd vissza Filemon hűtlen rabszolgáját? 
Pál figyelmezteti, hogy most már nem ugyanaz az Onézimusz tér vissza, 
mint aki elhagyta. Egy rabszolgát veszített el, és helyébe egy keresztyen 
testvért kap vissza. A  keretek, formák maradhatnak ugyan, de a tarta
lom merőben új. Pál, apostoli tekintélyénél fogva, utasíthatná is File- 
mont, hogy fogadja vissza szökött rabszolgáját. De nem teszi, mert bízik 
abban, hogy Filemon szeretete, agapéja külső utasítás nélkül is; megtermi 
az őszinte bűnbocsánat és a testvérként való elfogadás gyümölcsét. Tö- 
mören: Pál hisz az evéngéliumi etika diadalában, a krisztusi szeret 
győzelmében, felüdítő erejében.
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A  szószék felé

Mindezekből mit és hogyan szólaltassunk meg az igehirdetésben? Ta
lán megvalósítható az igehirdetésnek egy olyan két pontos vázlata, mely 
egyben az egészséges keresztyén élet kettős ütemű lüktetését is tükrözi:

1. Krisztusban szabadon
2. Krisztusban szolgaként
így igehirdetésünk kulcsát az a hatalmas és titokzatos erőforrás adná, 

ami textusunk utolsó kifejezése, ha úgy tetszik csattanója: en kürió — az 
Úrban! Ennek alapján szólhatnánk arról a Krisztusban nyerhető sza
badságról, melynek mozgósító tartalma és célja van. Nem mindentől és 
mindenkitől való céltalan és üres szabadság ez, melyről joggal vall úgy 
korunk egzisztencialista gondolkodója, Sartre, hogy az ember szabadságra 
van kárhoztatva. A jézusi szabadság nem a kárhozat, a nihil szabadsága, 
hanem annak a szédítő lehetőségnek felfedezése, hogy szabad szeretni, 
megbocsátani, szolgálni minden hátsó gondolat, érdek és számítás nél
kül is. így indít Istennek szabadságra hívó szava földi küldetésünk, hiva
tásunk felszabadult vállalására, hűséges betöltésére. Arra a szolgáló sze- 
retetre, melyért így könyörgünk Agendánk egyik szép imádságában: „Se
gíts, hogy készek legyünk a legkisebb szolgálatra is, és a legnagyobbtól 
se riadjunk vissza. Segíts, hogy készek leszünk szolgáim a legkisebb test
vérnek is anélkül, hogy uralkodni kívánnánk rajta, és a legnagyobbnak 
is anélkül, hogy hízelegni akarnánk neki.” így válhatunk mi „Onézi- 
muszokká” , hiszen ez a szó magyarul annyit jelent: hasznos. így válha
tunk hasznává családunknak, gyülekezetünknek, egész egyházunknak és 
társadalmunknak.

S mindezt bátran és felszabadultan tehetjük, mert nemcsak Onézi- 
muszért emelt szót Pál apostol. Nekünk még hatalmasabb Pártfogónk 
van Jézus Krisztusban, aki megígérte tanítványainak, hogy vallást tesz 
róluk a mennyei Atya előtt, ha ők is vállalják egész életükkel az Ö sza
badságát, az Ö szolgálatát.

Gáncs Péter

D I A K Ó N I Á R Ó L  —  D I A K Ó N U S O K N A K

ApCscl 3, 1—10

(A nyíregyházi Országos Diakóniai Konferencián 
1978. június 5—7-ig — elmondott négy igehirdetés vázlata)

1. Nem alamizsna — emberhez méltó segítség (1—3. v.)

P é t e r  és János imádkozni ment — nem a „szociális evangélium” 
szorongatta őket. Urukkal akartak találkozni, megszokott rend, ősi rítusa 
s z e n t - J ó  l e n n e  ha ez a konferencia nemcsak „szakemberek” okos
tanácskozása lenne, hanem elsősorban Isten elé álló, Uruk előtt könyörgő

testvérek gyülekezete, közös tusakodása.
M e r t  a z  e g y h á z  mindig, csak „templomba menet” találkozhat a bé- 
m áva l- ak it akkor is  tulajdonképpen „mások” vittek. Ma sem az egy-
ház hordja az egészdiakóniai felelősség terhét a világon, csak részt kap 
belőle ha két dolgot nem felejtünk el, amit azok a tanítványok jól meg-tanultak
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a) Mesterük így tanította ugyanis őket: „arra ment egy pap..., eg 
lev ita . . . ” — Mert a „templomba menet” nem jelenthet vakságot a feli 
barát ínségével szemben! — Mi felelősek vagyunk nemcsak saját magur 
kért, de egész egyházunkért, hogy szolgálatunk által nyitogassuk szék 
körben a „diakóniai látást” !

b) És azt is Tőle tanulták: aki a legkisebben könyörül — velem tesz
— Az istentisztelet helye kitágult — a templom előtt kezdődött már! O 
is Jézust szolgálták! Akkor tehát a diakónia is istentisztelet.

Éppen ezért mi a diakóniai szolgálatot nem alamizsnaként végezzü
— még akkor sem, ha talán ezt várják tőlünk, vagy ha — „ez is elé 
volna.” Mert ugye, ha az étkezési, egészségügyi, gondozási normákat be 
tartjuk, ki kívánhatna ennél többet?!

Mivel azonban mi istentiszteletnek tartjuk az egyház diakóniai szó! 
gálatát, két dolog vezet minket:

a) amit Istennek szánunk az hibátlan, tökéletes — az „áldozat ke 
vérje” — Istenhez méltó legyen! — Vajon ez volt-e intézményeinkben, 
magunk területén a szolgálatunk?

b) az igazi „Istenhez méltó” nem más, mint emberhez méltó segítsél 
Semmi másra nem nézve, mint amire a felebarátnak szüksége van — Lt 
ther szerint. — Vajon a szolgálatunk ez volt-e?

Térjünk meg a képmutató alamizsnálkodásból — a szakszerű, so 
tanulás és gyakorlás útján elsajátítható diakóniai mozdulat — igazi isten 
tiszteletére.

2. A názáreti Jézus Krisztus nevében (4—6. v.).

Az egyház diakóniai szolgálata felhívás az elesettek felé: nézz ráni 
Nincs az a szószék, ahonnan olyan messze hangozna el az evangéliur 
gyógyító biztatása, mint az egyház diakóniai szolgálata által. De ez a szol 
gálát — ebben a mozdulatban: nézz ránk! — bizonyságtevés is a világ, il 
társadalmunk felé: mi készek vagyunk szolgálni.

Az egyháznak ez a diakóniai felkínálkozása, akkor sem, de ma ser 
maradt visszhang nélkül: „az pedig remélt tőlük valamit” :

a) azt hiszem, hogy minden gyermek, akit az egyház gondozására a 
államunk: a bizalom jele. — Hányán mondták közülünk is — látva né 
melyik gyermek súlyos állapotát: „csak ezeket bízták ránk” ?! Pedig aí 
kellett volna látnunk: várnak tőlünk valamit! Kitüntetés ez felelős veze 
tőink részéről és a „szövetségi politikának” a jele. Amit mi is készsége 
sen támogatunk elsősorban azzal, hogy végezzük ezt a szolgálatot.

d) De kitüntetés azoknak az öregeknek a részéről is, akik reánk biz 
zák utolsó éveiket, hogy: várnak tőlünk valamit! (Űjjáépült Szeretetotl 
honunkba most költözik be 6 új lakó. Volt alkalmam némelyik testvé 
küszködését látni, míg „elszánta magát” , hogy az „egyházra bízza” — rnei 
így mondták —, azt a nagyon féltett utolsó, néhány évet.)

Erre a kitüntető bizalomra azonban őszinte alázattal, nekünk is az 
kell mondanunk: „Aranyunk és ezüstünk nincsen”. — Bár hálaadasss 
mondhatjuk el — éppen itt az újjáépített Élim-ben: nem vagyunk sze 
gényházak! Ezért „azt adjuk, amink van” — s ez anyagiakban sem ke 
vés —, hála annak az egyre bővülő támogatásnak, amit államunk segít 
sége mellett gyülekezeteinktől kapunk. De ennél többünk is van, ez a 
evangélium:

„A názáreti Jézus Krisztus nevében: já rj!” — Itt minden szón hang 
súly van:

a názáreti Jézus nevében jelenti: a testvér alázatával,



a Krisztus nevében üzeni: Urunk szeretetének hatalmával,
a járj azt prédikálja: visszaadni az életből, amennyit csak lehet!
Egyházunk diakóniai szolgálata — a mi szolgálatunk, ennél keveseb

bet nem adhat! v

3. És jobb kezénél fogva felemelte (7. v.)

Szerencsére, hogy az egyház istentiszteleti szolgálatának ezt a részét 
zömükben nem papok végzik. Mert mi hamar „teológiai problémát” , el
méleti kérdést csinálnánk belőle. És akkor könnyen megenné a piszok a 
gondjainkra bízottakat — meg éhen vesznének. — Laikusok végzik ezt a 
munkát.

S most a munkára tennék a hangsúlyt. — Tehát meg kell fogni — 
szó szerint — minden egyes gondozottat. 8 órán keresztül, vagy még azon 
túl is! Ez nagyon komoly fizikai leterhelést jelent. De hatalmas szellemi 
erőfeszítést is kíván. Hiszen a jó  diakóniai munkásnak állandóan tanulni 
kell, képeznie kell önmagát. — Éppen ezért túl kevés a szakmai fejlő
désünkhöz ez az évi egy alkalom. De ha másképp nem, a Lelkipásztor ha
sábjain kellene folyamatosan gondoskodni a diakóniai továbbképzésről. 
Ami még azzal a haszonnal is járna, hogy a diakóniai munkások is talál
koznának a „teológiával” , mert a diakóniai munkások teológiai műveltsé
ge sem mellékes szempont. — A szakszerű komoly munka mércéje vala
hol e körül van, amiből a szolgálat rovására engedhetünk csak. Ezt a 
munkát meg kell követelnünk — elsősorban magunktól. Megtettük-e?

És most az otthonok vezetőit és azokat a lelkészeket kérdezem meg 
ennek az igének az üzenetével: „és jobb kezénél fogva fe lem elte ...” — 
akik felelnek a diakóniai szolgálatért, hogy ezért a nagyon komoly meg
terhelést jelentő munkáért a maguk területén megtettek-e mindent? 
Hogy megfelelők legyenek a munkakörülmények és munkafeltételek, 
hogy legyen elég munkás. — Diakóniai lelkészek, de nyugodtan mondha- 
t°m, gyülekezeti lelkészek! — hogyan tudunk nyugodtan lefeküdni, ha 
tudjuk, hogy valahol már 10—12 órája dolgozik egy testvér és nincs, aki 
leváltsa?! — Megadtunk-e minden tőlünk telhetőt anyagiakban és erköl
csiekben, ami egy diakóniai munkást az egyházban megillet? Gondoskod
tunk-e-dolgozóink pihenéséről? Ahol diakóniai intézményünk van, a gyü
lekezet presbitériumában hány diakóniai munkást választottunk be? 
Vagy azok csak arra jók, hogy dolgozzanak, de szavukat nem igényeljük 
a gyülekezet vezetésében?

Meg kell térnünk — kemény munkára.
Meg kell térnünk — a munka és a munkás megbecsülésére.

4. Bement velük a templomba (8—10. v.).

A z  e g yházban a „nagyon okosak” , a „nagyon buzgók” és az „igazán 
hivők" itt akarják a diakóniai szolgálatot elkezdeni —, pedig annak az a 

 
v é g e .  

Mi úgy hisszük: diakóniai és misszió, ez a szolgálat sorrendje. Már 
csak azért is, mert éppen a misszió érdekében a diakónia által az egyház 
egy olyan "ökumenikus nyelvhez” jut, amit mindenki megért. Még a sze- 
k u l a r i z á l ó d o t t  is! S az egyház tulajdonképpeni missziója, már a

diakóniaiszolgálat által megérintett ember kérdése válaszol mindig: „k i- 
tK a nevében?”

D i a óniai szolgáltunknak erről a missziói aspektusáról azonban 
tárgyilagosan el kell mondanunk, hogy ma is körülbelül olyan „eredmé-
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gyeink” vannak, mint Jézus idejében volt: 10 közül 1. A  diakóniai szó 
gálát elsődleges célja ugyan nem ez.

De nem titkoljuk, hogy örülünk neki, ha valaki „bejön velünk 
templomba — dicsérni az Istent!” Ezért tartjuk otthonainkban az áhítati 
kát —, ezért van harag az Élim-ben! (Itt most azt csak mellékesen jég' 
zem meg, bár nagyon is lényeges „adalék”, hogy élimi gyermekeink éi 
tében milyen gyógyító hatású, hogy részt vehetnek a rendes gyülekezz 
istentiszteleten. így az istentiszteleti közösség nemcsak evangélizáló, hi 
nem diakóniai alkalom is gondozottjaink felé.)

Mi azonban nemcsak „kézzel csinált templomunk” istentiszteleté 
hanem a mennyei istentiszteleten is együtt szeretnénk lenni azokkal, ak 
két ránk bízott az Isten.

Vajon, hogy állunk meg Isten előtt, ha ezt halljuk Urunktól: éhe: 
tem — szeretetet, emberséget — és nem adtatok ennem!!!

A  hűséges szolgának pedig üzeni Isten: „és imádják őt éjjel és nap- 
pal az Ö templomában, a Bárány legelteti őket és Isten letöröl szemeil 
ről minden könnyet.”

Ez a diakóniai munka célja — de jutalma is. Úgy végezzétek, hogy| 
elnyerjétek.

Csizmazia Sándor
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Egyháztörténeti évfordulók
:

Ráth Mátyásról
Két évforduló kapcsán is méltó megemlékeznünk a magyar hírlap

írás úttörőjéről, Győr egykori nagy evangélikus lelkészéről. Százharminc 
éve, 1749. április 13-án született, néhány héttel a győri prédikátorok el
űzése után. Mivel akkor az evangélikusoknak ott sem templomuk, sem 
papjuk nem volt, a tőlünk elvett templomban keresztelte meg a győri 
római katolikus plébános. Ott is van náluk anyakönyvezve.

A modori, poszonyi és soproni tanulóévek után Németországban, fő
leg Göttingenben hallgatott teológiát és bölcsészetet, s előszeretettel ta
nulmányozta a régi klasszikus irodalmat. Miután hazajött, 30 éves korá
ban Pozsonyban telepedett le, s mint író akart megélni. Amikor most 
száz éve, 1779-ben szétnézett a magyar irodalmi lehetőségek között, meg
döbbenéssel látta, hogy minden népnek van újságja, csak a magyarnak 
nem. Ekkor határozta el, hogy „Magyar Hírmondó” néven magyar újsá
got indít. Az engedélyt Kempelen Farkas szerezte meg neki Mária Te
réziától, a lap első száma 1780-ban jelent meg. Kazinczy Ferenc így írt 
róla: „Pázmány és Szenczi Molnár Albert óta a magyar nyelv és kultúra 
gyarapítására egy hazafi sem tett többet, mint Ráth a Magyar Hírmondó 

Három évig szerkesztette a lapját, amikor a Türelmi Rendelet 
alapján újjáéledő győri gyülekezet meghívta lelkészéül. Itt háromszor 
választották meg: először 1783—1786-ig, azután 1789—1796-ig, harmad
szor 1796—1810-ig, haláláig.

Országos hírű ember volt, újságja, de kiváló képességei révén is. 
Kétszer is szóba került a szuperintendensi tisztségre, Pozsony is meg
hívta. Telekiné Róth Johanna őt kérte fel 1784-ben, hogy édesanyját Szi- 
rakon eltemesse. Perlaky Gábor püspök felett is ő mondott búcsúztatót. 
. ishet csodálni, hogy a pesti egyház is, amikor lelkészt keresett, ér
t ő i t  utána. Ennek az eseménynek érdekes a háttere. Ráth 1786-ban 

tá es^ * :.— sok más tudományos műve mellett — egy háromnyelvű szó- 
prral. Ki akarta adatni. Paptársai és világi urai közönye miatt ez azon- 
oly1 me^ iasult. Körlevelében ekkor így nyilatkozott: „Sehol sem találni 
 ̂yan eredeti ostoba főket, mint milyenek ezek, a superintendenstől fog

adott utols6‘S” - Ekkor mondott le először hivataláról. 1787-ben ezért is 
táhi kedvezőtlen tájékoztatást a pestieknek Wallaszky Márton győri
va az utolsóig Ekkor különösen is feszült volt a viszony a gyülekezet világi 
urai és közte Azok ui. a 34 évig lelkész nélküli konvent idején hozzá
nk ak ahhoz, hogy mindent ők intéznek. Ráth — aki megválasztásakor 
n e m  is  l e t t  t a g ja  „alkalmazottja” a konventnek — éles harcot kez- 
dett ellenük, különösen bankszellemük ellen. A gyülekezet azonban két- 
szer is újravásztotta- Kis János püspök szerint „a babonákat és bal- 

edeseket herkulesi bátorsággal és erővel irtotta” .

Dr. Fabiny Tibor


