
evanglikuslelkészi szakfolyóirat

szcor

LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1981. MÁJUS



TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK

A jövő bibliai teológiájának feladatai (Claus Westermann —
Ford.: Ifj. Szentpétery Péter) .............................................................  257
Az egység és a béke hivő munkása (Keveházi László).................... 264
A  Prédikátor könyvének etikája (Véghelyi Antal) .................... 270
Az 1681. évi soproni országgyűlés és az „artikuláris korszak” I. 
(Magassy Sándor) ......................................................................................  281

HALOTTAINK

Gosztola László (Sümeghy József) ..................................................... 290
Szentgyörgyi Ferenc (Pásztor P á l ) .........................................................  293

SZEMLE

Énekek éneke (Dr. Szigeti J en ő ).............................................................  294

AZ IGEHIRDETÖ MŰHELYE

Pünkösd ünnepe (Józsa M árton ).............................................................  296
Pünkösd 2. napja (Schreiner V ilm os).....................................................  299
Szentháromság ünnepe (Csimazia Sándor) ....................................  301
Szentháromság után 1. vasárnap (Kalácska B é la ).............................  303
Szentháromság után 2. vasárnap (Varga G yörgy).............................  306
Szentháromság után 3. vasárnap (Detre János) .............................  309
Szentháromság után 4. vasárnap (Kertész G é z a ).............................. 311
Szentháromság után 5. vasárnap (Benczúr László) ......................  314
Szentháromság után 6. vasárnap (Bottá István) ..............................  317

EGYHÁZTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK

„ . . .  Nemcsak az oltár előtt. . . ” (Dr. Barcza B é la )...........  Borító III

Előfizetési ár: havi 35,— forint, fél évre 210,— forint, egy évre 420,— forint 
Csekkszám la: Lelkipásztor Kiadóhivatal, Budapest 516—220507 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest V ili., Puskin u. 12.
T elefon : 142-074

Egyetemi N yom da — 81.6664 Budapest, 1981. Felelős vezető : Sümeghl Zoltán Igazgató

LELKIPÁSZTOR
Felelős szerkesztő és k ia d ó : Dr. Nagy István 

A szerkesztés munkájában a szerkesztő bizottság vesz részt 
izetési ár: havi 35,— forint, fél évre 210.— forint, egy évre 420,— f 

Csekkszám la: Lelkipásztor Kiadóhivatal, Budapest 516—220507 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12. 

T elefon : 142-074
ti N yom da — 81.6664 Budapest, 1981. Felelős vezető : Sümeghl Zoltán 

Kiadja a M agyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 
Indexszám : 26 451
ISSN 0133—2821



Tanulmányok
 

Claus Westermann:

A jövő bibliai teológiájának feladatai
Olyan korban élünk, amelynek látóhatárán az egész világot és az egész 

emberiséget fenyegető veszélyek tűnnek fel. Az egyháznak, Istenről 
szóló beszédének, üzenetének és teológiájának egyre inkább az a feladata, 
hogy az emberiség és a világ egészét érintő feladatokkal még tudatosab
ban foglalkozzék. Az egyháznak lényegéből következik, hogy a teljes 
egésszel kell foglalkoznia, — Istenről beszélni annyi, mint az egészről 
beszélni.

Ez a feladat azért is egyre fontosabb, egyre sürgősebb, mert — az 
emberiség egészének növekvő fenyegetettsége ellenére — nagyon sok te
rületen polarizáció és specializáció tapasztalható. A munka és a szellemi 
élet minden területére kiterjedő szakosodás, valamint a társadalom, a 
politika, a vallás, sőt az egyház polarizációja az egyháztól és a teológiá
tól azt követeli, hogy az egészből kiindulva, a teljes egészet figyelembe 
véve gondolkodjék és cselekedjék.

Az egyház és a teológia sem maradt mentes a szakosodástól és az 
ellentétességtől; ez nem is volna lehetséges. Joggal kérdezhetjük azon
ban, hogy minden ellentmondásosság és elkülönülés ellenére, amelyet a 
feladatok különbözősége okoz, az összetartozás tudata, az egyetlen, egész, 
az Úr megbízásából végzett feladatért történő összefogás tudata vajon 
eléggé ébren maradt-e. Isten igéjének hirdetésével és magyarázatával 
kell valaminek történnie, hogy valami másképp lehessen itt, a közép
pontban.

Amikor a jövő bibliai teológiájáról kell beszélnem, nemcsak a teo
lógia egy részére, hanem az egészére gondolok. Ha komolyan vesszük, 
hogy a Biblia Istennek hozzánk intézett üzenetét közli, akkor létezhet-e 
valamilyen más teológia is a bibliain kívül?!

Ebből következik, hogy a teológia minden területének, minden tudo
mányágának először azt kell megkérdeznie, hogy valóban a bibliai teo
lógiából sarjadt-e, ha igen, akkor hogyan. Ez továbbá annyit jelent, hogy 
a kutató és tanító teológia lényegében ugyanazzal foglalkozik, amivel az 
egyház, az egyház középpontja pedig az istentisztelet. Ezen Istennek 
ugyanazt az igéjét hirdetik, amely a kutató és tanító teológia tárgya. 
Annyira egymásra vannak utalva, hogy tartósan egyikük sem létezhet a 
másik nélkül.

A bibliai teológia esetében is a teológia, valamint az egyház munkás
ságának egészéről van szó. A valóságban viszont ezt kevéssé látjuk. Itt 
csak két dologra utalok, ahol ez teljesen nyilvánvaló: a tanulmányi mun
ka és az egyházi gyakorlat közötti szakadékra, valamint az egyes teoló
giai ágak közötti ellentmondásokra. Változás csak úgy lehetséges, ha a 
széttagozódás irányzatát az egységesítés, integráció irányzata váltja fel, 
amelyet minden területen helyeselnek és mindenhol szükségesnek tarta
nak. Ha az ószövetségi tudomány a maga tárgyával, az Ószövetséggel
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úgy foglalkozik, hogy az Újszövetségtől elszakítja, és nem látja, nem is
meri el, hogy az Ószövetség a keresztyén Biblia része, akkor bizony nem 
teljesíti feladatát. Ugyanez érvényes minden teológiai tudományágra, 
különösen pedig a teológiai tudomány és az egyházi gyakorlat egymás
hoz való viszonyára. Minden résznek az egészet kell megkeresnie, ez pe
dig nehéz feladat. A teológia minden ága természeténél fogva önző, ez 
pedig normális jelenség. Az egyházi gyakorlat különféle területein sincs 
másképpen. Még a teológia tudományán belül is fontos tényezőnek kell 
tartanunk ezt a csoport-egoizmust. Csak így tudjuk megpróbálni, hogy 
korlátok közé szorítsuk és az integrációt állítsuk vele szembe. De ez csak 
akkor lehetséges, ha ebben minden teológiai tudományág résztvesz, és 
ha az egyesítésre az egyházi gyakorlat is erősebben ösztönöz.

Szeretném megkísérelni, hogy az ószövetségi tudományból kiindulva 
megmutassam az egység útját, abban a reményben, hogy ezt a többi tu
dományág is ugyanúgy vállalja.

A nyelv kérdéséhez lenne egy megjegyzésem: Nagyon óvatosan és 
kritikusan kell arra ügyelnünk, hogy az általunk használt nyelv megfe
leljen annak, amiről beszélünk. A bibliai szövegekben nem anyagról, 
nem tárgyról van szó; a tudományos munka és képzés során nem válnak 
tárggyá, illetve alapanyaggá. Egy-egy szövegrész rétegeinek szétválasz- 
tásokar nem analízis történik. Ezeket a kifejezéseket a természettudomá
nyoktól meggondolatlanul vették át. Az ilyen kifejezések használata 
szükségszerűen negatív eredményekkel jár. Végül pedig teljesen fel kell 
hagynunk azzal, hogy a bibliai szövegeket valódinak, vagy nem valódi
nak tartsuk; ez egyszerűen nem szakszerű.

Sokkal óvatosabban és tartózkodóbban kell bánnunk a szakkifeje
zésekkel. Ha tudományosságát valaki ezekből óhajtaná bizonygatni, ak
kor nagyot téved.

Különösen is gyanúsnak tartom azt az újra visszatért divatot, hogy 
más tudományoktól kölcsönöznek bizonyos szakkifejezéseket. A teológiát 
ilyen állandóan változó, divatos szavakkal nem visszük előbbre. Ha le
het, kerüljük a teológiai szaknyelvet.

Az Ótestamentum, mint a Biblia része.

Az Ó testamentum a világ és az ember teremtésével kezdődik, és az 
apokaliptikában a világ és az ember végéhez vezet. A kezdetet és a vé
get egy út köti össze, úgy is mondhatjuk, hogy egy történet. Ez azonban 
attól amit mi történelemnek szoktunk nevezni, alapvetően különbözik, 
mert ez Isten története a világgal és az emberrel. Az út kezdetén Isten 
áll. Az út végén is Isten áll. „Én vagyok az Alfa és Omega, a kezdet és 
a vég.”

Ha ez így van, akkor Istennek mindenhez köze van, ami csak léte
zik, mert mindent Ö hozott létre, és Ö mindent az általa kijelölt cél fe
lé vezet. Nemcsak az emberekhez és nemcsak a kiválasztottakhoz van 
köze. Isten népének története is az egészért van.

Ha ez így igaz, akkor a Biblia igéje történés a maga egészében. Már 
a teremtés kezdete, a világosság létrehozása is ezt jelzi; a tér és idő 
rendje mutatkozik meg benne. A Biblia arról beszél, ami Isten és te
remtménye, az emberiség, illetve az Ő népe között kezdettől fogva mind
végig történik. A Biblia mindenről a maga történeti folyamatában be
szél.

Az Ószövetség tudósítása azonban nem vezet a kezdettől egészen a 
végig, hanem csak a középig. A középig: ezt mutatják Deutero-Ézsaiás-
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nál az Úr szenvedő szolgájáról szóló szövegek, amelyekben a fogság előt
ti prófétálás célhoz ér. Nem adja meg az Űr szenvedő szolgájának ide
jét, mert hiszen benne az Ószövetség túlmutat azon a történelmen, 
amelyről tudósít. Ezekben a szövegekben áll az Ószövetség legközelebb 
az Újszövetséghez. Az Ószövetség azt hirdeti, hogy Isten mindvégig mun
kálkodik, a közép és a vég közötti idő azonban nyitott marad.

Az Újtestamentum, mint a Biblia része

Az Újtestamentum arról tudósít, ami az idő közepén történt. Ha 
Krisztust a középnek, az idő közepének tekintjük, („amikor betelt az 
idő”) akkor az, amit Isten Krisztusban cselekedett, csak az egész isme
retében válik érthetővé. A középnek csak abban az egészben van értel
me, amelynek közepe. Krisztus, az Ő munkája, üzenete, szenvedése, ha
lála és feltámadása csak azzal az úttal együtt lesz érthető, amelyet Isten 
a teremtés és Krisztus között kijelölt. Krisztust úgy kell felfognunk, hogy 
az egész addigi történelem Őbenne lett teljessé. Ha nem az Ószövetség 
segítségével értelmezzük azt, amit az Újszövetség Krisztusról mond, ak
kor mindenképpen félreértjük ezt a mondanivalót.

Az Újszövetség hírt akar közölni, hírt arról, ami történt, vagyis az 
evangéliumot. Tehát az Újszövetség valami olyat tartalmaz, ami megtör
tént. Az Újszövetség legfontosabb mondanivalója nem lehet az, amit az 
emberről mond, vagy gondol. A történés az első, nem pedig az értelme
zés, vagy a magyarázat. Az Újszövetség üzenetét elsősorban tudósító, el
beszélő formában kell és lehet visszaadni, úgy ahogy az evangéliumok, 
az Apostolok Cselekedetei és az Újszövetség más részei is teszik. így te
hát kérdésessé válik, az Újszövetség olyasféle magyarázata, amely a gon
dolkodást a történelem fölé emeli, amely az Újszövetség tartalmát el
sődlegesen krisztológiának, szótériológiának, eszhatológiának, pneumato- 
lógiának stb. tekinti. Másszával az olyan magyarázat, amely a névszós 
kifejezéseket fontosabbnak tartja az igéknél, az Újszövetség nyelvezeté
nek nem felel meg. Mégegyszer, egészen egyszerűen: az Újszövetség tu
dósítása történet, nem pedig tanítás, vagy gondolati rendszer formájá
ban van előttünk.

Az olyan bibliai teológiának, amely az Ó- és az Újszövetséget a Bib
lia részeinek tekinti, csak verbális struktúrája lehet, azaz arról beszél
jen, ami történt. Ez az Ó- és Újszövetségre egyaránt vonatkozik. Az 
Ószövetség híradása az idő közepe előtt végetér, az Újszövetség pedig 
arról beszél, ami az idő közepén történt. Az Ó- és Újszövetség abban vi
szont megegyezik, hogy Ábrahám Istene és Jézus Krisztus Atyja kezdet
től fogva mindvégig munkálkodik.

Ahogyan az Ószövetség, különösen is az Úr szenvedő szolgájáról szó
ló igékben az Újszövetségre utal, úgy vezet az Újszövetség is az Apos
tolok Cselekedeteiben és a levelekben az idő közepe felől az egyháztör
ténet felé.

Az egyháztörténet és a bibliai teológia kapcsolata

Az egyháztörténet a középtől a jelenig tartó szakasszal foglalkozik, 
amely a középtől a vég felé vezető történelem része. Mivel az egyház- 
történet bibliai, azaz a Biblia által meghatározott teológiai szakterület, 
feltétlenül Isten népének ó- és újszövetségi történetéhez kell kapcsolni. 
(G. Ebeling: Kirchengeschichte ist der Geschichte der Auslegung der
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Heiligen Schrift.) A következő kérdésből kell kiindulnunk: milyen kapcso
latban van az, amit mi egyháztörténetnek tekintünk, azzal, ami a Bib
liában Isten és az Ö népe között történik. Szó sincs arról, hogy az egy
háztörténet vizsgálatánál a történelem valami mást jelentene, mint a 
biblia-magyarázatban. Ehhez tartozik még, hogy' az egyháztörténet alap
elemeit, mint például az istentisztelet, imádság, tisztség, rend, tanítás, 
viszálykodás, hitvallás, reformáció a maguk bibliai megfelelője mellé 
lehet állítani. Szintén ide tartozik, hogy már a Bibliában is kérdés az 
egyház igehirdetésének az itteni lét más területeihez, a politikához, kul
túrához, gazdasági élethez, a társadalomhoz, művészethez stb. való vi
szonya.

Csak így volna lehetséges, hogy az egyháztörténet teológiai tudo
mányága az egyház mostani és jövendő életében jelentősebb szerepet 
kapjon. Gyülekezeteinknek nincs valódi és eleven kapcsolata egyházunk 
történetével, amely az istentiszteleten nem is fordul elő. A keresztyén 
egyházak egységéért végzett fáradozáshoz elengedhetetlen, hogy feléb
resszük a történelemhez való tartozás tudatát, ahhoz a történelemhez, 
amely a kezdettől a végig tart. Ezt a tudatot azonban csak akkor éb
reszthetjük fel, ha az egyháztörténet szoros és mindenki számára nyil
vánvaló kapcsolatba kerül Istennek és népének bibliai történetével.

A rendszeres teológia, mint bibliai teológia

A rendszeres teológiának, mint bibliai teológiának feladata az len
ne, hogy a keresztmetszeti, illetve fogalmi egzegézisből kiindulva együtt 
lássa és összefoglalja mindazt, amit az Ó- és Új szövetség Istenről mond. 
Mindezt pedig úgy, hogy az egyháznak a maga helyén, az egyháztör
ténetben kifejezett hitvallását szem előtt tartja. E felfogás szerint a rend
szeres teológia feladata ezek után már az lenne, hogy saját teológiai, 
vagy dogmatikai rendszert építsen fel, amely aztán az egész teológiát 
uralja. Hanem, feladata az lenne, hogy összefoglalja azt, amit a Bib
lia Istenről mond. Ez az összefoglalás csak a Biblia egészén nyugodhat, és 
a jelen valóságot akarja szolgálni minden területen. (Úgy, ahogyan az 
akadémiák munkájában is ezt próbálják.)

A teológia egészére nézve ez azt jelenti, hogy a szisztematikus, vagy 
dogmatikus és a „történelmi” módszer többé nem áll szembe egymással, 
és hogy minden teológiai munkához még egy, az Írás magyarázatából 
nyert és azt szolgáló módszer szükséges.

A gyakorlati teológia, mint bibliai teológia

A gyakorlati teológia ma különösen is szerteágazik, ezért a szét
aprózódás veszélye itt különösen nagy. Ha a Bibliában Istennek és népé
nek történetéről van szó, akkor a gyakorlati teológiában csak arról le
het, hogy ez a történet a közép és a vég, Krisztus eljövetele és visszajö- 
vetele között folytatódik.

Ez elsősorban azt jelenti, hogy Istennek a Bibliában hirdetett igé
jét mindig továbbadják. Központi üzenete: hirdeti, hogy valami történt. 
Ebből annak kell következnie, hogy az istentiszteleti prédikáció elsősor
ban verbális, nem pedig nominális jellegű. A hirdetés nem tanítás, ha
nem történés. A prédikáció akkor áll legközelebb a textushoz, ha felépí
tése a textushoz igazodik. Az istentisztelet alkotórészei: az igehirdetés, 
imádság, hitvallás, áldás és maga az istentisztelet, mint olyan, a bibliai
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teológiának is alkotórészei, Isten cselekvésével úgy tartoznak össze, 
mint kérdés-felelet. Az Ó- és Újszövetség ebben megintcsak összetarto
zik; az imádságról, áldásról az Üjszövetség keveset mond, a mai gyakor
lat az ószövetségi istentisztelet, imádság és áldás története nélkül nem 
lenne megalapozott.

A diakónia, amely ma az egyház tevékenységének fontos területe, 
Mt 10. kiküldési parancsán alapszik. Ebben Jézus megbízza a tanítvá
nyokat, hogy hozzá méltóan hirdesség az igét és gyógyítsanak. Ez me
gintcsak Istennek az egész Ószövetségben megmutatkozó megmentő és 
megáldó munkájára épül. A diakónia segítség és gyógyítás, a gyakorlati 
teológia minden más részével együtt a bibliai teológia lényeges alkotó
eleme.

Egy olyan, bibliailag meghatározott teológia, amely egyrészt a teo
lógia szakterületeit, másrészt a tanítást és a gyakorlatot egyesíti, szük
ségszerűen hatással lenne az egyházakra és az egyházon belüli irányza
tokra. Ezt annak alapján feltételezhetjük, hogy viták minden emberi kö
zösségben előfordulnak. A vitatkozás rombolhat, de ugyanakkor tisztít
hat és építhet is. Az atyák családjában is voltak viták, Jézus is tartott 
vitabeszédeket, a tanítványok is versengtek, és viszálykodás kísérte az 
egyháztörténetet is. Mindig az a kérdés, hogyan lehetünk úrrá a viszá
lyokon, A bibliai teológia az ellentétekkel és vitákkal mindenekelőtt azt 
az egyszerű tényt állítja szembe, hogy minden keresztyén egyház, cso
port és irányzat használja a Bibliát.

Ha a bibliát a maga egészében, azaz a kezdet és a vég közötti tör
ténetről szóló tudósításában közösnek tételezzük fel, akkor különbség 
lesz aközött, ami történt, történik és töténni fog, valamint a történés 
magyarázatában, értelmezésében, tolmácsolásában. Az értelmezésbeli vé
leménykülönbséget annál inkább meg kell emészteni és fel kell dolgozni, 
ha ezáltal a közösségi tudat a (közös) történet elismerése alapján erő
södik. Isten múlt- és jövőbeli cselekvésének különböző értelmezése mind
addig nem rombolhatja szét ezt az egységet, amíg az ember a cselek
vést elismeri azzal, hogy válaszol rá. Mindaddig tehát, amíg Istennek 
és népének ez a páros történelme rendben folyik, a véleménykülönbsé
gek ezt az egységet nem rombolhatják szét. Nagy segítséget jelent így, 
hogy bár az értelmezés, tolmácsolás még a Biblián belül is többféle le
het, az idők folyamán változhat is, de a különféle magyarázatok mégis 
megférhetnek egymással.

Ehhez csatlakozik egy másik szempont: A különböző dogmák és hit
beli meggyőződések egymás mellé állításakor abból kell kiindulnunk, 
hogy a Biblia egyetlenegy egészet alkot. Csak az ilyen, a Bibliát a ma
ga nagy összefüggéseiben egységes egésznek tekintő érvelés vihet előbb
re és lehet építő. Elmúlt már az az idő, amikor a Bibliából kiszakított egyes 
mondatokkal lehetett harcolni. De azt még nem tanultuk meg, hogy 
nagy összefüggésekben, a Biblia egészére való tekintettel érveljünk. Er
re példa, hogy az egyház jelenlegi kérdéseivel kapcsolatban még min
dig egyedül az Újszövetség felhasználásával érvelnek. De egy lehetséges 
pozitív példát is állítok e mellé: A katolikus és a reformációi egyházak 
között az egyik fő ellentmondás — a teológia és a gyakorlat következ
tében ott van, hogy a katolikus egyházban Isten megáldó, a reformá
ció egyházaiban pedig megmentő (a bűnbocsánattal együtt) munkáját 
hangsúlyozzák elsősorban. Ez az ellentmondás mélyen a felszín alatt
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rejtőzik, mégis a külső formákig menően meghatározza mindkét egyhá
zat. Ha mindkét fél elismerné, hogy Isten megváltása és áldása a Bib
liában összetartozik, és hogy egyik sem létezhet a másik nélkül, akkor 
ezzel már olyan alapot vetnénk, amelyre tovább lehet építeni. Végülis az 
ószövetségi Isten-népének volt lehetséges, hogy a próféták működése és 
beszéde, amely a papok működésével és beszédével együtt jelen volt, 
nem bomlasztotta fel Isten népének egységét.

Végezetül: Isten teremtményeinek szava a teljességhez
A Biblia első lapjai azt mondják, hogy Isten az egész világot és az 

egész emberiséget teremtette meg. így égről és földről, szárazföldről és 
tengerről, füvekről és fákról, madarakról és állatokról beszél. Ha Ő te
temtette mindezeket, akkor mindegyikükhöz köze van, ugyanígy mind
egyiküknek hozzá is, amint a 148. zsoltár minden teremtményt Isten 
magasztalására szólít fel. Itt mindnyájan előfordulnak, a Biblia más 
helyein hasonlóképpen, de teológiánkban nem és jóformán imádságunk
ban, igehirdetésünkben sem. Sőt, ég és föld, hogyha csak a teremtés 
fogalmát használjuk, vagy pedig az állatokról, a gabonáról, a virágok
ról úgy beszélünk, hogy ők Isten teremtményei. Noha minden vasárnap 
ünnepélyesen megváltjuk, hogy Isten a menny és föld teremtője, már 
régóta felhagytunk azzal, hogy Istennek és teremtményeinek jelenlegi 
viszonyát kutassuk. Már nem is hallottuk, hogy Isten nekünk is éppúgy 
megparancsolta: műveljük és őrizzük földjét. Ma már egyre nyilván
valóbb, hogy mivé változtattuk. Szomorú tény, hogy nem az egyház 
hívott fel először a teremtett világ megőrzésére.

Űjra át kell gondolnunk mindezt, egészen a kezdetekig visszame
nően. Nem véletlen, hogy az Ágostai Hitvallásban nincs külön cikk a 
teremtésről, az egyházi esztendőben sem szerepel a teremtés, az aratási 
hálaadó ünneptől eltekintve. A középnek és a végnek megvan a helye 
az egyházi esztendőben, csak a kezdetnek nincs. Javasolom, hogy Jubi- 
late vasárnapját a teremtés vasárnapjaként ünnepeljük meg, a terem
téstörténet igéjével.

Genezis 1-ben a teremtéstörténet világosan tagolt egész. Arra hív, 
hogy részemként elgondolkodjunk rajta, és hogy az embernek különböző 
területeken, például a tudományos vizsgálódás és kutatás terén kifejtett 
tevékenységét a Biblia alapján megfontolva és imádkozva figyelemmel 
kísérjük. A természettudományokat illetően az egyház imádkozó és 
gondolkodó tevékenységének mindenekelőtt az a feladata, hogy a roha
mos és véget nem érő szétaprózódással szemben figyelmeztessen: sem
milyen tudomány sem tehet mást, minthogy az embereket, az embe
riséget szolgálja és támogatja — akkor, hogyha az egész, a teremtés 
egésze tagjának tekinti magát. Ugyanez vonatkozik a humán tudo
mányokra is. Az egyház ezekbe csak akkor szólhat bele bibliai alapon, 
ha maga is helyesbíti az ember egyfajta bibliátlan szemléletét. Isten 
az embert nem mástól független, önmagában létező lénynek teremtette, 
hanem életterével, munkájával, a munkára adott megbízatással, férfi és 
nő közösségével, mindenekfelett pedig őhozzá való viszonyával együtt. 
Az ember csak így ember igazán. Az előbbiektől független emberi lény 
nem is létezik. Az ember Teremtőjének, mivelhogy teremtményével 
törődik, az élettérhez, élelemhez, munkához és közösséghez is köze van. 
Itt a teológiának szakítania kell a maga absztrakt emberszemléletével. 
Csak így segíthet azoknak a problémáknak megoldásában, amelyekkel 
mindezeken a területeken szembetaláljuk magunkat.
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Két feladat

Különösen két feladatra kell rámutatnunk: Isten a maga képére 
teremtette az embert, társának, azért, hogy történjen valami közte és 
az ember között. Ez a bibliai kijelentés minden emberre; népre, fajra, 
vallásra való tekintet nélkül vonatkozik. Ez a teremtmény méltósága, 
amely minden embert megillet. A teremtménynek ez a minden embert 
megillető méltósága és az erre épülő emberi jogok azonban eddig vajmi 
kevés szerephez jutottak a keresztyén egyházak teológiájában. Itt vár 
ránk az egyik feladat.

A másik: a történelem értelmezése. Ma még az olyan értelmezés 
uralkodik, amely szerint a történelem a népek, tehát a politika törté
netével azonos. A Bibliában a történelem nem a népek, hanem az em
beriség történeteként keletkezett, és a családtól kezdve az emberi kö
zösség minden formája részt vesz benne. A népek történelem-szemlélete 
helyére az emberiség történelem-szemlélete léphetne. A bibliai teológia 
így olyasmit ajánlhatna hatalmi tömböktől, azok klbékíthetetlenségétől 
fenyegetett világunknak, ami létfontosságú lehet. A bibliai teológia 
olyat is tudna mondani, ami a Krisztusról szóló bizonyságtétel és az 
egyéb vallások közötti viszony szempontjából is fontos lenne, erre azon
ban most nem térhetünk ki. (C. W.j

A Biblia olyan történelemről tudósít, amelynek kezdetén és végén 
Isten áll. Ennek a történelemnek közepén Jézus Krisztus szenvedését, 
halálát és feltámadását ismerhetjük meg. Csak az egész értetheti meg 
vélünk azt, amiről a közép hírt ad. Isten népének története, Jézus 
Krisztus egyházának története az egészet, a teljességet szolgálja.

Deutsches Pfarrerblatt 1981/1.

Fordította: 
if j. Szentpétery Péter
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Az egység és a béke hivő munkása
Söderblom érsek halálának 50. évfordulójára

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik 
Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek éle
tük végére és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7.)

„Próféta volt, Isten megajándékozottja, aki 
páratlan feladatot kapott és egyedülálló mó- 
don teljesítette. Ilyen emberek nem minden 
században születnek. Tetteik azonban száza
dokra gyümölcsözők.” (Nils Widner)

Írásom megemlékezés, nem tudományos dolgozat. Sőt: szabálytalan 
megemlékezés. Nem akarom teletűzdelni adatokkal, még az életrajzot 
sem hozom, feltételezem ismeretét. Emlékeztetni szeretnék Söderblom ér
sekre, aki valóban „páratlan feladatot kapott és egyedülálló módon telje
sítette” azt. Mi volt feladata és hogyan teljesítette — erről szeretnék szá
mot adni emlékezésemben. Ehhez azonban rögtön hozzá kell tennem va
lamit. Megvallom, hogy amikor a feladatot megkaptam, első pillanatban 
„idegennek” éreztem. Amikor azonban egyre többet — sajnos nem ele
get! — olvastam róla, egyre inkább közelebb került hozzám, egyre inkább 
„enyém” lett. S nem egyszerűen egy izgalmas életút, mégcsak nem is egy 
mélyen gondolkodó elme, hanem egy Istenben gyermeki módon bízó szív 
tárult fel előttem, ebből a szívből, bizodalomból és gondolkozásból fakadt 
a páratlan feladat felismerése és egyedülálló módon teljesítése. Ha a Zsi
dókhoz írt levél szerzője általában arra biztat, hogy ne feledkezzünk meg 
vezetőinkről (érdekes, hogy mennyire meg tudunk feledkezni róluk), Sö- 
derblomra különösen is érvényesnek kell tartanunk az ige biztatását. 
Ebben az esztendőben pedig éppen „élete végére” emlékezünk, halála öt
venedik évfordulójának évében vagyunk. Persze a puszta emlékezés sem
mit sem használ. Ezért tettem megemlékezésem elé az igét. Az igazi em
lékezés úgy teljes, ahogy mondja: „kövessétek hitüket” . Miben követhet
jük ma Söderblom hitét, mi az, amit ma is meg kell tanulnunk tőle? 
Erre a kérdésre is felelni szeretnék és ezt igyekeztem összefoglalni a cím
ben is: az egység és béke hivő munkása. S ha már eddig is eltértem a 
megszokott bevezetéstől, most még „szabálytalanabbul” kérem lelkésztár
saimat, ne tegyék le az írást, olvassák végig, hátha akadt benne az em
lékezésen túl tennivaló, sőt erősítés mai feladatainkra nézve is.

A hivő szolga

Felfigyeltünk-e már az idézett igében az érdekes összefüggésre: 
„kövessétek hitüket” — „figyeljetek életük végére” ? Nem általában 
életükre, hanem főként a befejezésre? Talán azért, mert jellemző? 
Mert életünk vége mutatja leginkább hitünket, vagy annak hiányát? 
Mindenesetre Söderblom érsekre az útmutatás szerint szeretnék emlé
kezni, éppen halála évfordulóján. Életében, talán inkább annak máso
dik felében Söderblomot több támadás is érte. Vádolták, hogy túlságosan 
liberális, nem igazán lutheránus egyházunk talaján élő ember. Hiszen 
„vallástörténész” volt, lehet, hogy vannak, akik emlékeznek arra, hogy
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bizonyos korban ennek a megjelölésnek bizonyos degradáló értelme 
is volt. Főként a „szigorú lutheránus” oldalról kellett ezeket a táma
dásokat elviselnie.

Söderblom azonban Istennek hivő szolgája volt. Halálának 50. év
fordulóján emlékezzünk hát valóban élete befejezésére, haldoklására. 
Ami 1931. július 12-én, pontosabban Söderblom halála órájában történt, 
azt Alfréd Otto Schwede — talán „színesen”, de pontosan így írja le:

Amikor az érsek ereje fogyni kezdett, fájdalmai egyre nagyobbak, 
szíve viszont egyre gyengébb lett, megkérdezte: — Doktor úr, véle
ménye szerint mennyi ideig élek még? — Nem lehet biztosain tudni, de 
még körülbelül egy órát — hangzott a válasz őszintén. Ezalatt az óra 
alatt Söderblom sorra elbúcsúzott szeretteitől, háza népétől, még az 
ágya mögött csendesen meghúzódó ápolónőtől is. Rendben ,akart min
dent hagyni, mindenre gondja volt. — Könyvtáramat ne adják el. Köny
veim azé legyenek, aki a családban teológus, vagy hasonló lesz. 
— A humor sem 'hagyta el halála óráján sem. Haja nyírása közben 
viszkető érzés fogta el. Szóvá tette ugyan, de így: — Az ember ne 
terhelje társait ilyen profán dolgokkal ebben az órában. — Ezután 
csendesen imádkozni kezdett. Gyengülő hangon mondta a Miatyánkot, 
majd az igéket: „aki énbennem hisz, ha meghal is él” — „ha élünk, az 
Ürnak élünk ha meghalunk, az Úrnak halunk meg” . Majd elkezdte 
énekelni, s a körülötte állók vele énekelték: „Jézus Krisztus, hálát 
adok néked minden kínodért, szívből dicséretet mondok sebedért, halá
lodért. Rettegésed, vereséged, ezerféle nagy ínséged soha, soha nem 
tudom meghálálni. Jézusom.” — A szenvedés fokozódott. A morfium 
enyhíthetett volna, de Söderblom előre határozottan kérte, hogy ne 
adjanak neki. — Lehet, hogy enyéimnek még valamit mondanom kell, 
világos fejjel szeretnék végig maradni. — Fázom — mondta még az
után, de amikor a bailkionajitót be akarták csukni, nem engedte. — A 
friss levegőt mindig szerettem, a Lélek világában ás a materiális vi
lágban is. — Ekkor felesége szólalt meg, az érsek kedves igéjét mon
dotta: „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők az Istent meglátják”. — Erre 
hangzottak italán válaszként utolsó szavai: „ez az élet”, amit azonban 
így is lehetett érteni: „ez az örökélet” .

Amikor ma, ötven év múltán halálára emlékezünk, és azt ilyen 
konkréten tesszük, akkor bízvást elmondhatjuk, hogy ez a hiit igazán 
követésre méltó. Akinek „élete vége” ilyen, arra érdemes figyelni, 
attól érdemes tanulni. Lehet hogy Schwede kissé több színt adott le
írásába. Lehet, hogy az egész kissé „rendezettnek” látszik. A mellette 
álló orvos azonban ezt mondta az érsek halála után: „Söderblom ha
lála nem tusa, nem is egy nagy ember búcsúja volt, hanem számomra 
szinte kinyilatkoztatás.”

Ezt a hitet vallotta Söderblom életén át: „Jóllehet a teológiai kuta
tómunka szent, mégsem azonos a hittel. A nehéz, a nagy, a döntő nem 
az, amit emberek mondanak vagy nem mondanak, gondolnak, vagy 
nem gondolnak minden lehetséges római vagy nem római dogmáról 
vagy kultuszról. A nehéz és ugyanakkor egyszerű, hogy egy szegény 
bűnös ember hinni merészeli, 'hogy Isten törődik vele és hogy Jézus 
Krisztus meghalt érte.”

S ami „liberalizmusát”, vagy lutheránus egyháztól élszakadottságát 
illeti: „Alig múlt el egy hét életemben, mióta papi szolgálatban élek, 
hogy rendszeresen, vagy szinte naponta hálát ne adtam volna azért, 
hogy lutheránus területen születtem és nevelkedtem. Mert Luther az 
Újtastámentum után Krisztus egyházának a legnagyobb evangélistája.”
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Ezzel a hitével nagyon egyszerű életmód párosult mindvégig. Sokan 
láttáik hétköznap fapapucsban, egyszerű ruhában, és a párizsi bér
kocsisok nagyszélű kalapjára emlékeztető kalapban járni Stockholm, 
vagy Uppsala utcáin. Igen, Söderblom érsekre úgy emlékezhetünk, mint 
aki életén át Istennek egyszerű, hivő szolgája volt.

Az egység elkötelezettje

Miseruháján különböző szimbólumok voltak. A birodalom almája 
és a kereszt, jelképezve országát és egyházát. A nyitott biblia és a 
Luther-rózsa evangéliumi hitére és lutheránus öntudatára emlékez
tették. Ott volt a hajó, az egyház szimbóluma és alatta: „ut omnes 
unum sint” . Ez a mondat azután igazán végigkísérte életét, nemcsak 
„vezérigeként”, hanem életét meghatározó és boldogan vállalt feladat
ként, s évtizedeken át ennek munkásaként. Söderblom az egység el
kötelezettje volt. Arról lehet vitatkozni, miként tette ezt, mint ahogy 
voltak és vannak, akik vitatják a módot, ahogy ezt az utat járta, de 
a tényt letagadni, az elkötelezettséget elhallgatni nem lehet. Az 1890. 
esztendő különböző utalva! és találkozásokkal életét meghatározó évvé 
lett. A 24 éves fiatalember ezt írja és imádkozza: „Uram, adj alázatot 
és bölcsességet, hogy egyházad szabad egységének nagy ügyét szol
gáljam.” S innen valóban ennek szentelte életét. Találóan mondta róla 
Aulán: „az ökumenizmus egyházi atyja” volt ő.

Első erőfeszítéséhez az anglikán egyházzal váló kapcsolat meg
teremtése és megerősítése tartozik. Miután az említettek úgy nyilatkoz
tak, hogy szívesen ápolnák kapcsolatukat a svéd egyházzal, hamarosan 
svéd egyházi küldött vett részt a Lambeth-konferencián, majd anglikán 
vendégek jöttek Svédországba. Egy évtizedes munka eredménye az ang
likán—svéd úrvacsoraközösség lett.

Ez azonban az útnak csak kezdete volt. Paul Sandegren így ír 
Sóder biomról: „Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát. Söderblom 
Náthán felfedezte az ökumené országát. Sokan meséltek Kolumbusznak 
egy nyugati országról, s ő elhajózott oda. Sokan meséltek Söderblom- 
nak az egység szép országáról, s ő elérte ezt a vidéket.” Talán kissé 
meghökkentő, de mindenesetre elgondolkoztató a párhuzam. Söderblom 
szolgálatától nem lehet elvitatni az ökumené új világának elérését, 
vele egy egészen új korszak kezdetét, ahogy Kolumbusz nagy útja 
eredménye is egy új világ felfedezése és egy új korszak kezdete lett.

Persze ez az út nem volt sima. Ha csak azt rögzítjük, hogy 1914- 
ben lett a svéd evangélikus egyház érseke, már ez a tény is jelzi a 
nehézségeket. A világháború kitörésének évében neki éppen annyira 
fájt a gyűlölet, emberek pusztulása, mint a Krisztus egyházának szét- 
szakadozottsága, az egyházon belül megelevenedő gyűlölködés is. Fel
hívása is, mellyel egycsapásra ismertté lett — így vagy úgy ítélve — 
ugyanezt jelzi: „A  békéért és a keresztyén közösségért” . Erre még 
visszatérünk, most azonban itt csak az egyház egységének, illetve 
éppen szétszakadozottságának szemszögéből nézzük erőfeszítését: „A vi
lágháború kimondhatatlan szenvedést okoz. Az egyház, Krisztus teste is 
szétszakad és szenvedni fog” . Felhívásához nagyon kevesen csatlakoz
ták, alig voltak, akik aláírták.

Ennek ellenére már 1916-ban tervezték vezetésével Uppsalában, 
hogy ökumenikus egyházi gyűlést hívnak össze. Erre a hívásra szinte 
elsőnek az orthodox egyház jelentkezett és mondott igent. Érdekes és 
figyelemreméltó. Mintha a 325-ben bekövetkezett szakadást hordozva
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érzékenyebbek lettek volna erre a kérdésre, jobban remélték a gyógyu
lást. Egyébként 1925-ben Stockholmban Photios alexandriai püspök 
valóban jelen volt, szolgált is.

Stockholmig még hosszú volt az út és nagyon nehéz. A háború 
éveiben a háborús államok vezetői megvétózták még azt a kevés és 
gyenge igent is, ami visszhangként eljutott az érsekhez egyes egyhá
zaktól. így aztán találkozó nem jöhetett létre.

A háború után se lett könnyebb, az ellenségeskedés légköre meg
maradt és az ellentétek az egyházakban és egyházi emberekben is éltek. 
Már lehetett találkozni, de volt olyan gyűlés is, amelyet csak Söderblom 
derűje, higgadtsága és diplomáciai adottsága mentett meg.

Ennek az emlékezésnek nem feladata az út minden állomásának 
felsorolása, a gyűlések rögzítése, azok elemzése. Két olyan kiadványra 
utalok, ami alapvető ebben a tekintetben, s amiket ajánlani tudok e 
tárgy megismerése szempontjából. — „Wege zur Einhert der Kirche 
im Luthertum” — az első kötet címe, és a második: „Vöm Lutherischen 
Weltkonvent zum Lutherischen Weltbund” . De gondolom, sokunknak 
ismerősek és mindnyájunknak hozzáférhetőek. Érdekes magyar evan
gélikus szemmel is olvasni. Söderblom első felhívására például a kevés 
igent mondók között volt egy „idős magyar unitárius püspök” is. De 
sok magyar egyházi ember nevével is találkozhatunk, és természetesen 
mai egyházi vezetőink nevével is. Söderblom nevétől azonban szinte 
visszhangzik a dokumentum, az összeállítás. Igehirdetései, előadásai, 
utazásai és erőfeszítései elválaszthatatlanok attól az úttól, amit elkezd
tünk és azóta is megtettünk.

Söderblom nagy álma nem egyszerűen az evangélikus egyházak 
közeledése, hanem az Ökumenikus Tanács megvalósulása volt. Ezt már 
nem érhette meg. Mégis: „Életcélja a keresztyén egyház egyesítése volt, 
és az úttörői tulajdonságaival, izzó szenvedélyével, beszédkészségével, 
szíveket megnyerő zseniális, személyiségével sikerült neki valóban az 
ökumenikus mozgalmat élővé, hatékonnyá tenni. A hű munkást beteg
sége, halála arra kényszerítették, hogy munkáját letegye, de szellemé
nek ragyogó gondolata élni fog” — írja róla Zelma Lagerlöf.

Ennek az útnak kiemelkedő állomása volt 1925-ben a stockholmi 
Keresztyén Világkonferencia. Szemtanúk szerint Söderblom itt volt 
igazán elemében. Amikor egy-egy nagyobb külföldi csoport érkezett, 
amelyben talán csak nagyon kevesen beszéltek egyazon nyelvet, nagy 
szeretettel fogadta őket és beszélt velük úgy, hogy szinte észrevétlenül 
tért át az egyik nyelvről a másikra (anyanyelvén kívül németül, fran
ciául és angolul beszélt). A konferencia, amelyen húsz nyelven mond
ták a Miatyánkot, ilyen határozatot hozott többek között: „A gyakor
lati (keresztyén világkonferencia lemond a hitvallás és felfogásbeli kü
lönbségek megszüntetéséről, az egyházakat a közös gyakorlati munká
ban akarja egyesíteni. Azért, dolgozik, hogy az evangélium alapjain a 
jelenlegi szociális és nemzetközi kérdések megoldódjanak.”

Megint csak nem feladatom a „Life and Work” és a „Faith and 
Order” mozgalmak megszületésének, azok ellentéteinek elemzése. Éppen 
ezekhez az ellentétekhez hozzátartozik, hogy ő, aki a gyakorlati egység 
hitvallója volt, az említett ellentétek miatt az egyik konferenciáról 
csalódottan távozott a zárás előtt. Pedig az ökumenét, az egységet nem 
az ellentétek elmosásával képzelte, amivel vádolták. Többször hang
súlyozta, hogy akkor adunk legtöbbet az ökumenének, ha saját egy
házunkhoz hűek maradunk. Az egység útja nem saját egyházunk fel
adása.
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Odaadás, örömök és csalódások — mindez együtt jellemzi Söder- 
blom érsek útját és szolgálatát. Vannak ma is, akik az ő útját akarják 
járni, viszont vannak, akik kezdettől ellene voltak. Egyet azonban senki 
nem tagadhat. Ahol a „mindnyájan egyek legyenek” kérdés és ügy 
előkerül, ahol Jézus imádságát komolyan veszik, ott Söderblom érsekre 
is emlékezni kell. Nekünk, mai világunkban is, a Lutheránus Világ- 
szövetség és az Egyházak Világtanács korában és világában is. Hálásan 
emlékezhetünk Söderblom szolgálatára, az egység elkötelezettjére, s 
ugyanakkor szolgálata ma is ösztönözhet, mert tennivaló ma is van.

A béke embere

Az előbbi részben már érintettük, hogy Söderblomnál az egyház 
egysége és a béke egyetlen nagy ügy volt, nem egy „egyházi” és „világi” 
kérdés külön. Papi szolgálatához egyaránt hozzátartozott mindkettő, 
papi szolgálatából, méginkább Krisztus-hitéből fakadt az egység és béke 
munkálása. Ebben a megemlékezésben is csak azért beszélünk külön 
ezekről, mert mindkettőt külön szeretném hangsúlyozni, de nem egyiket 
a másikkal kijátszva, vagy egyiket a másik elé helyezve. Söderblom 
szolgálatának a legnagyobb, a döntő tanulsága, hogy az emberiség 
békéje és az egyház egysége egyetlen ügy, Krisztus ügye, papi szolgá
latunk és hivő szívünk ügye. S ha ez nem így van, akkor valahol szí
vünkben, vagy gondolkozásunkban van a hiba.

Söderblom érsekségének kezdete és az első világháború kitörése 
egybeesett és meg is határozta minden további munkáját, egész életét, 
szolgálatát mind az egység, mind a béke ügyében Hiszen a kettőt az 
egység egyetlen szavában is össze lehet foglalni: az emberiség és az 
egyházak egysége. így született meg az érsek felhívása is, amelyről 
már volt szó. Anniikor mint érsek először lépett a szószékre, ezt mondta: 
„Könyörögjünk az Úrhöz, hogy békét adjon és hamar hozza el azt a 
napot, amikor a népek szeretetben élnek egymással,” A már többször 
említett felhívása pedig így folytatódik: „A háború kimondhatatlan 
szenvedések okozója. Az emberiség így kiált: meddig még Uram? Mi, 
az egyház szolgái tegyünk meg mindent, fáradozzunk őszintén a béke 
ügyéért, hogy a vérontás hamar megszűnjön.”

Fájdalmas tapasztalata volt, hogy a háború gyűlölködésének lég
körében felhívása szinte pusztába kiáltó szóként hatott. Békeszolgálata 
később sem volt könnyű. Ez azonban semmit sem tántorította el őt. 
Mindig halálosan komolyan vette a megbékélés szolgálatát, akár két 
egyházi vezető, akár két egyház között fáradozott, akár az emberiség 
békéjének ügyében. Bármennyit csalódott is, ezt a feladatot is Urától 
kapottnak tekintette és végezte is élete végéig töretlenül.

Az ő töretlen szolgálatához, szívósságához tartozik az is, hogy 1923- 
ban napvilágot látott a lutheránus egyházak talán legelső, önkritikus 
nyilatkozata is, amely a háború problémájáról konstruktív módon szód, 
s amely kétségtelenül jelentős még akkor is, ha talán nem olyan konk
rét, mint azt mai szemmel várnánk: „Az együttlevő keresztyén egy
házak, a háború után restségük, világias gondolkozásuk és Krisztus 
parancsával szembeni engedetlenségük terheként veszik magukra a be
következett Világkatasztrófa felelősségét. . .  bűnbánattal és alázatos 
imádsággal könyörgünk népeink javáért és újulásáért, de éppenolyan 
együttérzőek vagyunk az egész szenvedő emberiséggel is. Vádoljuk 
magunkat, hogy hiányzott keresztyén szeretetünk, vérző szívvel tapasz
taljuk azt a nagy nyomorúságot, amelybe Európa milliói süllyedtek
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és a szeretet kényszerít minket szüntelenül arra törekedni, hogy mind
azokon segítsünk, akik külső és belső nyomorúságba jutottak..

Lehet, hogy ma mindez kissé elvontnak, befelé fordulónak tűnik. 
Saját korában azonban óriási lépés volt, amikor egyébként a világ a 
nacionalizmus légkörében élt és csak egymást vádolták a népek és 
emberek. Söderblom békefelhívása, és ez a nyilatkozat is ebből a bűvös 
körből való kilépés volt. Ehhez tartozik az is, hogy az első világháború 
kitörésekor a svéd állam a semlegesség útjára lépett. Ez Svédországnak 
a mai napig új utat nyitott. Sokszor azonban ebben a semlegességben 
egy bizonyos hűvösség és önféltés is volt. Söderblom felhívása azonban 
ennél mérhetetlenül több, nem svéd népét féltette egyszerűen, lépése 
nem nacionalizmusból, hanem az emberiség sorsán aggódásból született. 
Mindehhez még azt isi hozzá kell venni, hogy amikor egy-egy ige
hirdetésben, kiáltványban, vagy egy-egy konferenciai nyilatkozat meg
szövegezésében a béke ügye előkerül, mindig, vagy legalábbis sokszor 
szóba kerül a béke mellett az igazság kérdése is. Ennek talán legszebb 
példája az 1925-ös stockholmi nyilatkozat volt:

„A konferencia elmélyítette üdvösségünk Urának való odaadásun
kat. Hívására: Kövess engem, a kereszt alatt kötelességünknek ismer
tük fel, hogy evangéliumát az emberiség életének minden területén 
döntő erővé tegyük, az ipari, szociális, politikai és nemzetközi életben 
is. Mértékadó keresztyén gondolatainkat kinyilvánítottuk a nemzetközi 
kapcsolatokra nézve is, amelyek a nemzeti önistenítéstől éppen olyan 
távol vannak, mint a gyenge kozmopolitizmustól, amelynek minden 
szeretett ország egyforma. Megkíséreltük a faji kérdést, a jogi és igaz
ságszolgáltatási kérdéseket az új nemzetközi rend helyreállítása után 
megvizsgálni, a háború okainak eltávolítására szolgáló békés módokat 
átgondolni, amelyek napjaink tragédiájában mindnyájunkat mélyen 
érintenek. Kérjük az egyházakat, hogy velünk egy érzéssel imádkoz
zanak, dolgozzanak valóságos megoldásokért a nemzetközi élet vitás 
kérdéseiben, mert a háború borzalmas és elégtelen ezeknek a kérdé
seknek a megoldásában, hogy a béke Fejedelmének zászlaja alatt a 
jóság és hűség találkozzanak, igazság és békesség csókolgassák egy
mást.”

Mai szemmel nézve is szinte minden mai kérdésünk benne van 
ebben a fogalmazásban, többet kell mondanunk: felelősségben és szol
gálatban. Söderblom jól látta meg, szinte mondhatnánk, hogy legalább
is egyházi emberek közt korát megelőzve látta meg, hogy a béke és 
igazság összetartozó fogalmak, ezeket is együtt kell látni, ezekért együtt 
kell mindent megtenni, ebben a vonatkozásban is egyetlen ügyről van 
szó. Igazságos rendben valósítható meg igazán a béke, a háború pedig 
olykor éppen igazságtalansággal van összefüggésben még akkor is, ha 
nem is igazi megoldás.

Egy esztendővel halála előtt, 1930-ban kapta meg Söderblom ebben 
a vonatkozásban az elismerést és tiszteletet élete nagy erőfeszítéséért 
és szolgálatáért: a Nobel-békedíjat.

Azt mondják, hogy a dómban, ahol nyugszik, évekig mindig volt 
friss virág és égő gyertya sírhelyén. Ez a megemlékezés sem több: egy 
szál virág a „Dél-virágának” („Söder-blom”) emléke előtt. Ő már ötven 
éve nyugszik. Nekünk azonban, ha jól és igazán emlékeztünk, nem 
szabad nyugodnunk hogy egyházaink a mi evangélikus egyházunk, gyü
lekezeteink és mi lelkészek is az egység és béke mai hivő munkásai 
legyünk.

Keveházi László
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A Prédikátor könyvének etikája
Bárhonnan közelítem meg dolgozatom témáját, mindig ugyanazzal 

a kérdéssel találkozom: lehet-e előfeltevések nélkül teologizálni? Pon
tosabban : lehet-e az Ószövetséggel kapcsolatban minden előfeltevéstől 
mentes teológiai kijelentéseket tenni? Lehet-e az Ószövetség egy köny
vével, sőt, csak egyetlen íráshelyével kapcsolatban olyan tételt meg
fogalmazni, ami mögött nem áll ott az illető teológusnak az egész 
Ószövetség szentírásbeli helyéről értékéről és értelmezéséről kialakított 
teológiai előfeltevése, méghozzá meghatározó jelentőséggel?

Arra gondolok, hogy egy keresztyén teológus számára az Ószövetség 
már önmagában is teológiai állásfoglalást igénylő probléma. Az adott 
objéktív körülmények miatt már eleve lehetetlen, hogy teológiai elő
feltevés nélkül közéledjék az Ószövetséghez. Legalább két, egymástól 
alapjaiban különböző lehetőség között kell választania: vagy azt az elvet 
vallja, hogy az Ószövetség egészének és ezen belül az egyes iratoknak 
a mondanivalóját szigorúan az Ószövetség keretein belül kell keresni, 
mert az az "Újszövetségtől függetlenül is megérthető, sőt csak úgy ért
hető igazán; vagy arra az álláspontra helyezkedik, 'hogy az Ószövetség 
tulajdonképpeni tartalma és mondanivalója csak azok előtt nyílik meg 
és válik érthetővé, akik már tudnak az Újszövetség Jézusban inkar- 
nálódott Istenéről is, és az Ószövetségben is a Jézusban megszólaló 
Isten kinyilatkoztatását keresik. Tehát az Ószövetségben olyan ígére
teket tartalmazó könyvet látnak, melyek csak az Újszövetség Jézusa 
által jutnak beteljesedésre. A probléma ennél persze jóval összetettebb, 
itt csak a puszta létére rámutatva kívántam bizonyítani, hogy keresz
tyéneknek eleve lehetetlen az Ószövetséggel előfeltevések nélkül fog
lalkozni. Arról nem is beszélve, hogy e két megközelítési mód közül ki 
melyiket teszi magáévá, az már önmagában is csak az utolsó lánc
szeme egy teológiai előfeltevések egymásutánjából álló sorozatnak. Van
nak persze, akik azt hangoztatják, hogy a jó exegéta minden előfelte
vést félretéve, magából a szövegből indul ki. Hiba lenne, ha nem 
látnánk, hogy ennek a lehetőségnek a feltételezése is előfeltevés. Olyan 
hamis előfeltevés, ami nem számol az Újszövetség puszta léte miatt 
automatikusan felvetődő kérdésekkel. Ezeknek a kérdéseknek a léte 
ugyanis objektív valóság. Így ezek figyelmen kívül hagyásával éppen 
nem lehet az Ószövetséghez tárgyilagosan, előfeltevések nélkül köze
ledni.

Mindezt azért bocsátom előre, mert a Prédikátor könyve esetében 
ez a kérdés különösen is élére van állítva. Hiszen az egész könyv 
mondanivalóját ki-ki aszerint fogja pozitívan vagy negatívan érté
kelni, hogy milyen előfeltevéssel közelíti meg. Nem kívánok az előszó
ban a dolog részletes fejtegetésébe bocsátkozni, de lényegében két eset 
lehetséges: vagy abból az előfeltevésből indulunk ki, hogy a könyvben 
semmilyen önmagán túlmutató mondanivalót nem szabad keresnünk, 
és akkor a könyv tartalmának etikai értékelése lehetetlenné válik; vagy 
magunkévá tesszük azt az előfeltevést, hogy a Prédikátor mondani
valója túlmutat az Ószövetségen, és akkor a Prédikátor által követelt 
magatartást a hiábavalóság ellenére mégis célszerűnek, tehát etikusnak 
fogjuk látni. Az etika fogalmához ugyanis alapvetően hozzátartozik az 
értelmesség, a célszerűség. Értelmetlen és céltalan cselekvést etikailag 
nem lehet értékelni. Ha tehát a Prédikátor annak ellenére követel 
helytállást, hogy ezt a helytállást hiábavalónak: célszerűtlennek és ér-
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telmetlennek mondja, akkor ez a helytállás etikailag nem értékelhető. 
De ha az önmagában hiábavaló helytállás a Krisztus-hitben felszaba
dul a hiábavalóság átka alól, akkor ebből két dolog következik: először 
is az, hogy amikor a Prédikátor kategorikusan kijelenti, hogy minden 
hiábavaló, akkor ezzel mintegy provokálja a Krisztus-hitet, melyben a 
hiábavalóság prédikálása és a helytállás követelése közötti feszültség 
feloldódik. A másik következmény az, hogy ez a helytállás a Krisztus
hitben nem csak a célját, de az etikai értékét is elnyeri. A Prédikátor 
mondanivalója tehát önmagában nézve visszájára fordított etikát 
eredményez, egyenlő minden etikai érték megcsúfolásával. Ha viszont 
ragaszkodunk ahhoz az előfeltevésünkhöz, hogy ez a visszásság a Pré
dikátor könyvében éppen azzal a céllal fogalmazódik meg ilyen élesen 
— hogy így követelje és sürgesse a Krisztus-hitet —, akkor a hiába
valóság ellenére való helytállás ennek a hitnek a megnyilvánulásává, 
a gyakorlatban való realizálódásává lesz, és mint ilyen, igen magas 
színvonalú etikát képvisel. Ez az etika azonban szigorúan hitbeli, olyan 
indirekt etika, ami a hittől függetlenítve önmaga ellentétének mutat
kozik. A Prédikátor könyvével kapcsolatban csak akkor beszélhetünk 
etikáról, ha abból a teológiai előfeltevésből indulunk ki, hogy a Prédi
kátor szkepszise nem más, mint indirekt Krisztus-prédikáció. Nem 
rejthetem tehát véka alá, hogy ez az előfeltevésem teszi lehetővé, hogy 
a Prédikátor etikáját tárgyaló dolgozat megírásához hozzáfogjak.

Minden hiábavaló

Az előszóban elmondottakból egyenesen következik, hogy ezen ka
tegorikus kijelentés enyhítését nem tarthatom megengedhetőnek.

A szerző bölcs volt, tehát a valóságot kutatta, és a valóságot 
mondta ki a maga nyerseségével, kozmetikázatlanul. A valóságot ku
tatta, és végeredményként arra a megállapításra jutott, hogy minden 
hiábavaló. Ez a megállapítás persze etikailag valóban nem értékelhető, 
de tehet-e róla a Prédikátor, ha úgy találta, hogy a valóság nem alkal
mazkodik a teológusok etikai kívánalmaihoz?

A Prédikátor bölcs volt és arra törekedett, hogy a valóságot tárja 
föl, mégpedig a maga etikátlanságában. Mert a valóságban általában 
nem érvényesülnek a teológusok etikai kívánalmai. Ha érvényesülnének, 
akkor ezeket a kívánalmaikat nem tartanák szükségesnek megfogalmazni. 
A teológiai etikai rendszerek éppen azt fogalmazzák meg, milyen etikai 
normáknak kellene érvényesülniük akkor, ha a világban minden Isten 
eredeti jó rendjének megfelelően történne. Csakhogy a valóság az, hogy 
semmi sem így történik. Ha így történne, akkor senkinek nem jutna 
eszébe, hogy etikáról beszéljen. Ha tehát a Prédikátor a valóságot kí
vánja kifejezni, akkor éppen teológiailag hibás minden olyan elvárás, 
hogy mondanivalója ebben az összefüggésben etikus legyen.

Bölcs volt a Prédikátor, jól látta, hogy a valóságban a megkívánt 
etikai rend helyett a bűn etikátlansága érvényesül. Ez a valós helyzet. 
Ezt tárja föl a Prédikátor, és ez a helyzetkép semmi olyan enyhítést 
nem tűr el, aminek alapján a bemutatott valóságban bármilyen etikai 
rend érvényesülését lehetne kimutatni.

Az egyik kísértés tehát az volt, hogy a dolgozat megvalósítása 
érdekében etikát próbáljunk kimutatni abban, amit a könyv szerzője 
szándékosan etikátlannak ábrázol. De van egy másik kísértés is, amivel 
szembe kell néznünk, mielőtt a tulajdonképpeni feladat megoldását 
megkísérelnénk. Tudom, hogy egy dolgozatban nincs helye a szubjek-
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tivitásnak, de szeretném mégis megemlíteni, hogy gyülekezeti lelkészek
től nem egyszer hallottam olyan kijelentést, hogy a Prédikátor könyvét 
semmilyen gyülekezeti alkalmon sem szabad elővenni, mert tartalma 
nem egyeztethető össze a keresztyén hittel, sőt annyira szemben áll 
minden józan ember erkölcsi érzékével, hogy tárgyalása csak zavart 
kelthet a hallgatók hitében. Olyan véleményt is hallottam már, hogy 
a Prédikátor könyvének tartalma szemben áll az egész Szentírás tu
lajdonképpeni mondanivalójával. Ezt a könyvet nem is volna szabad 
szent iratnak tekinteni, és a gyülekezet tagjait óvná kell tőle, hogy 
mondanivalóját úgy értsék, mint ami beletartozik a Biblia mondani
valójába. Inkább elrettentő példaként kéne ezt a könyvet a 'hívek elé 
állítani, mint amiből megtanulhatják, hogyan nem szabad gondolkodnia 
egy keresztyén embernek.

Ha az egyik véglet az volt, hogy mindenképpen etikát próbálunk 
kimutatni ott, ahol ezt a könyv nem igényli, akkor a másik véglet az, 
ha ítéletet mondunk a könyv szerzője és mondanivalója fölött. Termé
szetesen ezzel nem vonom kétségbe, hogy a Prédikátor egyik-másik 
kijelentése valóban botránkoztatja az ember erkölcsi érzékét. Ez azon
ban még nem cáfolja ezeknek a kijelentéseknek az igaz voltát. Az 
ember erkölcsi érzéke természetszerűleg könnyebben el tudná viselni, 
ha a Prédikátor olyan végkövetkeztetésre jutna, hogy érdemes becsü
letesnek lenni, mert végül mégis mindig az igazság érvényesül. Egye
nesen ezt is várnánk egy tanító jellegű könyvtől! Hiszen logikus, hogy 
egy ilyen könyvnek csak az a célja lehet, hogy fejlessze az olvasók 
erkölcsiségét, hogy azután az olvasók erkölcsös magatartása révén a 
valóságban is minél több valósuljon meg a kívánt etikai rendből. Ezzel 
szemben viszont a Prédikátor nem csak azt állítja, hogy a világban nem 
érvényesül a kívánatos etikai rend, hanem azt is hozzáteszi, hogy min
den olyan emberi törekvés hiábavaló, ami egy ilyen rend megvaló
sítását tűzi ki célul. Hiába vannak olyan emberek, akik becsületesen 
élnek, a világ rendjét ez nem változtatja meg, sőt ugyanaz történhet 
mindenkivel, ugyanaz a baj érheti a becsületes embert is, mint akik 
semmilyen erkölcsi normát sem tartanak tiszteletben. Nem véletlen, 
hogy a 9. fejezet első három versét szokták a legbotrányosabbnak tar
tani: „Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy 
az igazak és bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében van
nak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá: 
minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történik az igaz
zal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal; azzal, aiki ál- 
dozik és azzal, aki nem áldozik; úgy járhat a jó, mint a vétkes, az 
esküdöző éppúgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mind
annak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit.” 
Valóban olyan mondatok ezek, melyek nem az olvasó erkölcsi épülé
sét szolgálják. Legalábbis nem a direkt tartalmukkal. Botránkoztatóak 
ezek a mondatok, sőt kiábrándítóak. Azt a kemény tételt fogalmazzák 
meg, hogy ezen a földön nem érdemes becsületesnek lenni. Hiszen ezen 
a földön olyan rend érvényesül, mely megengedi, hogy ugyanaz érjen 
mindenkit, igazzal és gonosszal ugyanaz történhet. Botrány, ha egy 
vallásos irat ilyen szkepszist hirdet! Hiszen a vallás célja az emberek 
erkölcsi nevelése, nem pedig az erkölcsös élet értelmetlenségének a 
deklarálása! Ez az irat nem építi, de rombolja az olvasók erkölcsisé
gét, — tehát, ki vele a Bibliából! Mielőtt azonban végképp belefojta
nánk a szót a Prédikátorba, nem árt egy-két kérdést végiggondolni! 
Először is azt, hogy igazat mond-e a Prédikátor? Mert ha igazat mond,
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akkor ezt a könyvet hiába töröljük az ószövetségi kánonból, hiszen amit 
mond, azt úgyis mindenki tapasztalja. Másodszor: megváltható-e a vi
lág pusztán erkölcsi neveléssel? Mert ha igen, akkor Istenre többé 
semmi szükség, csak jó erkölcstanítók kellenek. Ha viszont az erkölcsi 
nevelés nem elég, akkor miért veszik rossz néven, ha a Prédikátor 
ezt ki is meri mondani?

Két dolgot kell tehát világosan megkülönböztetni a Prédikátor mon
danivalójában. Egyrészt az emberek között tud beszélni igazról és bű
nösről, jóról és gonoszról, bölcsről és bolondról, tisztáról és tisztáta
lanról. Tud olyan erkötlcsiségről, ami az egyes emberek életében többé- 
kevésbé érvényesül. Van, aki etikusan cselekszik, van, aki semmilyen 
etikai normát nem tart tiszteletben. De ez csak az egyik oldal. Más
részt viszont a világ rendjéről úgy beszél, mint amiben semmilyen 
etika nem érvényesül, ugyanaz történhet mindenkivel. A világnak ezt 
a rendjét az egyes ember erkölcsisége sem pozitív, sem negatív irány
ban nem befolyásolhatja. Durva hasonlattal élve: a háztetőről lezuhanó 
cserép nem vizsgálja, hogy kit üt agyon. Ugyanaz történhet igazzal 
és bűnössel egyaránt, — ezt a törvényszerűséget fedezi fel a Prédiká
tor. A világban erkölcsi érzékünk minden tiltakozása ellenére is ez a 
kiszámíthatatlan rend érvényesül, és ennek a legigazabb ember éppúgy 
alá van vetve, mint a legelvetemültebb gonosztevő. Mindenki egyfor
mán ki van szolgáltatva a világ eme kiszámíthatatlan rendjének. A 
Prédikátor mégsem fatalista! Ennék a kiszámíthatatlan rendnek az okát 
nem a végzetben látja, hanem Istent tartja olyan Istennek, aki tetszése 
szerint bánhat mindenkivel. A Prédikátor Istent nem egy erkölcsi rend 
őrének, hanem igazi Istennek ismeri, aki azt tesz, amit akar, akit cse
lekvésében semmilyen erkölcsi rend sem korlátozhat. Isten istenségéhez 
azt is hozzátartozónak tudja, hogy tettei helyességéről az emberek előtt 
nem köteles számot adni, a maga igaz voltát az emberek előtt nem 
köteles lépten-myomon igazolni. Itt nem szabad szem elől tévesztenünk, 
hogy a Prédikátor könyve ahhoz a zsidó bölcsesség-irodalomhoz tarto
zik, melynek alaptétele: „A bölcsesség kezdete az ÜRnak félelme” ! Isten 
kiszámíthatatlanul cselekszik, de éppen ezért félelem illeti meg! „Úgy 
láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat 
a tetteket, amik a nap alatt történnek” — vallja a Prédikátor 8,17-ben. 
Utalok itt Luther ezzel egybevágó megállapítására: Isten nem ismer
hető fel az „opus”-aiban, mert azokban mindig mint „Deus absconditus” 
van jelen. Ezért viszont „timere et adorare” az, ami a „Deus abscondi- 
tus’^t egyedül megilleti. A Prédikátor éppen azt vallja a bölcsesség 
kezdetének, 'ha a világ etikátlannak tűnő rendjén nem botránkozunk, 
hanem Isten kiismerhetetlen cselekvését látjuk benne, amiért Istent fé
lölem illeti meg. A Prédikátor semmi esetre sem azt tartja bölcs em
bernek, aki Isten kifürkészhetetlen akaratán botránkozik, hanem -aki 
ezért Istennek félelemmel adózik. A Prédikátor lemond arról, hogy va
lamilyen világmagyarázatot adjon. Vizsgálja a valóságot, megállapítja, 
hogy mi van, de a „Miért?” kérdésnek a feltevését már hiábavalónak 
tartja. Pontosabban: a „Miért?”-re csak egy lehetséges választ ismer: 
Isten akaratából van az ami van, és Isten akaratából van úgy ahogyan 
van. Ha a világban érvényesülő rendben etikai törvényszerűségeket nem 
tud kimutatni, akkor ezt is Isten akaratával magyarázza. Isten akarja 
úgy, hogy a világban ne érvényesüljenek az emberi értelem számára el
fogadható etikai normák, ezért az erre való törekvés is hiábavaló. Min
den hiábavaló! — ez a kategorikus megállapítás azt jelenti, hogy az 
ember a világban végbemenő események értelmét a legjobb igyekezettel
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sem képes megtalálni. A Prédikátor ©leve lemond arról, amire minden 
ókori keleti vallás törekedett: nem magyarázza a világ keletkezésének, 
létének értelmét, nem értelmezi az emberi létet, nem ad eligazítást 
arra nézve, hogy kik számíthatnak jó sorsa, kik rosszra, mát tegyen az, 
akii biztos akar lenni a jó sorsa felől. Ehelyett azt hirdeti hogy min
denkivel minden történhet, a jövőjét senki sem biztosíthatja. A Pré
dikátor az ilyen „gyakorlati bölcsességet” nem ismeri. Az ő bölcsessége 
annak az Istennek a félelme, aki mindent tehet mindenkivel, jó és 
rossz sorsat egyaránt hozhat mindenkire. A különböző keleti vallások 
szerint az egyes emberek sorsát a világnak többé-kevésbé 'kiismerhető 
törvényszerűségek irányítják, és az a bölcs ember, aki ezeket a tör
vényszerűségeket kiismeri és hozzájuk alkalmazkodva rendezi be az 
életét. A Prédikátor ezt a bölcsességet elutasítja. Szerinte az emberek 
életét nem törvényszerűségek irányítják, hanem a kifürkészhetetlen 
akaratú Isten. Ezért ő csak egy bölcsességet ismer: ennek az Istennek 
a félelmét. Minden egyéb hiábavalóság. Isten félelme pedig egyet jelent 
parancsolatai megtartásával. Mondanivalóját ezért így summázza az 
utolsó két versben: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent és 
tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” A 
parancsolatok megtartásának értelmét keresni, — ez megint hiábavaló
ság. Egyformán érheti jó és rossz azt is aki megtartja, azt is, aki sem
mibe sem veszi. A bölcs tehát az, aki teszi kötelességét anélkül, hogy 
bárminek az okát vagy értelmét kutatná, mert az hiábavaló. A Pré
dikátor szerint tehát bármit tesz az ember, minden hiábavaló, az egész 
földi élet is hiábavaló. Hiábavaló, tudniillik önmagában. De a Prédi
kátor a hiábavalóság mellett Isten ítéletéről is tud. Isten végül az 
ember egész hiábavaló életének minden hiábavaló tettét meg fogja ítélni, 
mégpedig aszerint, 'hogy megtartotta-e a parancsolatokat, megtette-e a 
kötelességét? A Prédikátor bölcsessége az, hogy tisztában van vele: 
Isten ítélőszéke előtt a hiábavalóságra nem lehet hivatkozni! Ott éppen 
erről a hiábavaló életről kell majd számot adni, a hiábavalónak tűnő 
kötelességek teljesítését fogják számonkérni. „Igen nagy hiábavalóság, 
mondja a Prédikátor, minden hiábavalóság!” És ezt a kijelentését nem 
lehet enyhíteni. A Prédikátor az etikai rendet nem a világ rendjében 
akarja kimutatni, de nem is Isten e világban való cselekedeteiben. Aki 
ezekben keresi az etikai mondanivalóját, az csalódni vagy botránkozni 
fog. A Prédikátor etikai mondanivalója ugyanis abban a magatartásban 
van, amit az embertől a hiábavalóság ellenére követel. A hiábavalóság 
ellenére mégis mindenki tegye meg a kötelességét! — ebben foglalható 
össze a Prédikátor könyvének etikai mondanivalója.

Kötelesség-etika

A Prédikátor könyvének etikáját tehát nem a cselekvés értelmének 
vagy eredményének a mérlegelése, hanem az Isten parancsolatainak 
kötelességként való értelmezése adja. Ezt az etikát tehát csupa olyan 
dologgal lehet jellemezni, ami a kötelesség fogalmából adódik. Mit je
lent hát kötelességből cselekedni? Először is azt, hogy aki kötelességből 
cselekszik, az lemond a cselekvés okának, céljának és értelmének az 
előzetes vizsgálatáról. Mindezt arra bízza, aki a kötelességet kirótta. 
Ha belátja a cselekvés értelmét, akkor sem ezért hajtja végre, hanem 
azért, mert ezt a feladatot kapta. De ha nem tudja belátni a cselekvés 
értelmét, akkor ás engedelmesen végzi a dolgát, mert meg van győ
ződve arról, hogy aki a kötelességet kirótta, tudja miért tette, tudja,
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hogy miit miiért követel. De a kötelesség jellemzője az is, hogy a cse
lekvő személyes érdekeitől függetlenül végrehajtást igényel. Aki köte
lességet teljesít, az nem vizsgálhatja, hogy ebből neki mi haszna szár
mazik. A cselekvés indoka a kötelesség. A kötelességteljesítőnek még 
lemondás és áldozatok árán is végre kell hajtania a kirótt feladatot. 
A kötelesség teljesítése nem függhet a végrehajtó kedvétől, hangulatától, 
lelki állapotától. A kötelességet a megbízottnak minden körülmények 
között a legjobb tudása szerint végre kell hajtania. Akire kötelességet 
róttak, annak az egyéni szempontjait fontossági sorrendben mind a kö
telesség mcgé kell rendelnie, mert ahogy mondani szokták: „Első a kö
telesség” . A Prédikátor etikája tehát kötelesség-etika abban az érte
lemben, hogy Isten parancsolatainak a végrehajtását minden ember 
kötelességének mondja, függetlenül attól, hogy egy-egy parancsolat vég
rehajtása egy-egy adott esetben értelmesnek tűnik-e, vagy hiábavalónak, 
a végrehajtó kárt szenved-e közben vagy hasznot húz, a világ szemé
ben bölcsnek tűnik-e vagy bolondnak tartják, hírnevet és dicsőséget 
szerez-e magának, vagy gúny és gyalázkodás tárgya lesz. Az Isten 
parancsolatait ezektől a szempontoktól függetlenül tartozik minden 
ember végrehajtani. A Prédikátor szerint az a bölcs, aki ezt elfogadja, 
mert Isten végül mégis ennek alapján fogja az embereket megítélni és 
megfizet kinek-kinek a cselekedetei alapján. És ezzel rögtön felmerül 
a hit problémája.

A hit etikája

Az előszóban már megállapítottuk, hogy az etika klasszikus érte
lemben vett fogalmához a célszerűség és az értelmesség szervesen hoz
zátartozik. A Prédikátor által megfogalmazott kötelesség-etika célját és 
értelmét Isten ítéletében nyeri el. A probléma most már abból adódik, 
hogy Isten ítélete nem tartozik a tapasztalati valóság világába. Isten 
ítélete egyelőre csak a hit számára lehet valóság, a hitnek a Zsidókhoz 
írt levél 11. fejezetének 1. versében olvasható meghatározása szerint: 
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dol
gok létéről való meggyőződés.” Ilyen értelemben képezi kizárólag a hit 
tárgyát Isten ítélete is. A Prédikátor etikája tehát csak akkor igazi 
etika, ha ez a hit látássá válik és ez a reménység igazolódik. Úgy 
is lehet mondani, hogy a Prédikátor által megkövetelt magatartás csak 
Isten ítéletének a láthatóvá válásakor fog bizonyítottan etikusnak mu
tatkozni. Amíg Isten ítélete elrejtett, csak a Mit számára létező valóság, 
addig a Prédikátor által követelt magatartás is csak a hivők előtt fog 
etikusnak mutatkozni.

Vizsgáljuk meg egy konkrét példán, mit jelent a hit és az etika 
összetartozása Isten ítéletével összefüggésben! A 2. fejezet arról szól, 
hogy a becsületes munka teljességgel hiábavaló, ennek ellenére mégis 
az az ember kötelessége, hogy becsületesen dolgozzék. Micsoda fejreál- 
lított etikának tűnik ez! Valóban az, ha eltekintünk Isten ítéletének a 
valóságától. De ha Isten az ítéletben a becsületes munkát valóban 
számon fogja kérni, akkor igazolódott a Prédikátor bölcsessége: köve
telésének etikus volta. Szándékosain állítottam a kettőt egymás mellé: 
hiszen az etika a bölcsességgel is szervesen összefügg. Etikátlan bölcsész 
ség éppúgy nem létezhet, mint értelmetlen etika. De a Prédikátor böl
csessége is csak az ítéletben igazolódhat. Önmagában ez a bölcsesség 
merő ostobaságnak látszik. Hiszen ostoba ember az, aki úgy dolgozik 
becsületesen, hogy közben tudja: munkája lényege szerint hiábavaló. 
De itt megint a hitnél kötünk ki: a Prédikátorinak nem csak az etikája



hitbeli, hanem a bölcsessége is. Bölcsessége szervesen összefügg azzal 
a hittel, hogy Isten ítélete után, Isten ítélete által és Isten ítéletén 
keresztül az egész teremtettség egykor fel fog szabadulni a hiábavalóság 
átka alól, a becsületes munkát is beleértve. Isten ítélete után a becsü
letes munka is nyilvánvalóan értelmes lesz. Értelme akkor lesz nyilván
valóvá. Addig azonban a munka értelme a maga ellentéte mögé, a 
hiábavalóság álarca mögé van elrejtve. Világosan kell látnunk, hogy 
Prédikátor nem a becsületes munka értelmét tagadja! Éppen abban hisz, 
hogy a hiábavalóság, az értelmetlenség csak álarc, és ez az ítéletben 
fog kiderülni. Azért követel tehát becsületes munkát, mert az hite 
szerint a hiábavalóság ellenére, mintegy a hiábavalóságban is értelmes. 
Az ítéletiig azonban a munka értelme el van rejtve, és mint elrejtett 
valóság a nem látható dolgokra irányuló hit tárgyát képezi.

De így áll a dolog Isten minden parancsolatával. A tapasztalat 
szerint ezek mind értelmetlenek, hiábavalók, hiszen ugyanaz történik 
mindenkivel: azzal is, aki megtartja, azzal is, aki nem törődik se a 
parancsolatokkal se magával Istennel. „Minden érhet mindenkit” — 
állapítja meg a Prédikátor. Ebben az életben úgy tűnhet, mintha még 
Isten áldását is élvezné egy-egy gonosztevő, míg aki engedelmeskedni 
próbál a parancsolatoknak, azt egyik sorscsapás a másik után éri. De 
nem egyszer mintha egy-egy parancsolat megtartása eredményezné az 
ellenkezőjét annak, mint amire a parancsolat irányul: azt ölik meg 
orvul, aki még ellensége életét ás védelmezte, az jut koldusbotra, aki 
nem hajlandó lopná míg a környezetében mindenki azt teszi, azt hagyja 
el a hitvestársa, aki sose kívánta más feleségét, míg a másikhoz meg
magyarázhatatlan hűséggel ragaszkodik a házastársa, noha ő ezt sem
mire sem értékeli. Az egyik tiszteli a szüleit, és ez talán olyan terhet 
jelent neki, hogy ebbe rokkan bele és nem lesz hosszú életű a földön, 
míg a másik mit sem törődött a 4. parancsolattal és békés öregségben 
halt meg sikerekben gazdag élet után. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
nem egyszer éppen az jár rosszul, aki Isten parancsolatait komolyan 
veszi. A Prédikátor nem is kendőzi ezt a valóságot, nem próbálja a 
tényeket kozmetikázni: elismeri, a gyakorlatban a parancsolatok meg
tartása hiábavalóságnak bizonyul. Ennek ellenére mégis azt mondja 
bölcs embernek, aki megtartja a parancsolatokat. Az ő bölcsessége az, 
hogy az ítéletben, amikor a hit látássá válik, ki fog derülni, hogy a 
parancsolatok megtartása sose volt értelmetlen, akkor se, amikor éppen 
ez juttatta csődbe egy-egy ember életét, a parancsolatok semmibevétele 
ellenére sikeresnek tűnő élet viszont éppen Isten ítéletében fog vég
érvényesen hiábavalónak bizonyulni. Ez persze megint az egész böl
csességirodalom alaptételével függ össze: „Az ÚRnak félelme a bölcses
ség kútfeje” .

Minthogy a bölcsességirodalomban különös jelentősége van az íté
letnek, vizsgáljuk meg részletesebben, mit. is ért a hokmá ítélet alatt! 
Az 1. Zsoltár 6. verse segíthet a megértésben. „Mert ismeri az ÚR az 
igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.” Itt most nem kívá
nok belemenni Luther értelmezésének a vitatásába, aki a mondat első 
felét fordításában a szórend megcserélésével kifejezetten az ítélet szem
szögéből értelmezte: „Az ÚR (az aki) ismeri az igazak ú tjá t...” — ti. 
az igazak útja az emberi értelem elől el van rejtve, nem tűnik igaz 
útnak. Isten azonban az ítéletben majd nyilvánvalóan láthatóvá teszi 
az igazak útjának igazságát, és a bűnösök útjáról ott ki fog derülni, 
hogy tulajdonképpen semmi se volt, noha az emberi értelem előtt nagy
nak és dicsőségesnek látszott. Meggyőződésem szerint a szórend az
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eredeti változatban sem áll ellentétben Luther értelmezésével, Luther 
csak aláhúzza, kiemeli a mondanivalót, amikor a szórendet felcseréh. 
Luther nem hamisított, hanem a cserével csak kiemelte azt, amit az 
eredeti szórendben felfedezett. Luther értelmezése mellett szól a szó
rendtől függetlenül az is, ha a JÁDA ige teljes értelmét szem előtt 
tartva vizsgáljuk a szöveget. A héberben ennek az igének etikai tar
talma is van. Ismerni az egyszersmind azt is jelenti, hogy elismerni, 
elfogadni, akceptálni. Az ige negatív értelmű használata pedig egy
szersmind átkot is jélent. „Nem ismerem!” — ez átokformula is. Azt 
jelenti, hogy számomra az illető olyan, mintha sose ismertem volna. 
Hátat fordítottam neki, azaz megtagadtam, megszakítottam vele min
den kapcsolatot, nem vállalok vele semmi közösséget. Három helyen 
még az Űjszövetségbe is átjön ez a formula. Az egyik Péter tagadása: 
„Nem ismerem ezt az embert!” Mt 26,74 így vezeti be ezt a mondatot: 
„Akkor átkozódni és eskíidözni kezdett, mondván: Nem ismerem ezt az 
embert.” Itt külön is hangsúlyt kap, hogy ez a tagadó mondat átok
mondás is. A másik előfordulási hely Mt 7,22—23: „Sokan mondják 
majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétál- 
tunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te neved
ben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismer
telek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” Egyértelmű, hogy itt 
Jézus a közösségvállalást tagadja meg, és ez egyúttal ítéletet és kár
hozatot, tehát átkot jelent. A 'harmadik előfordulási hely Mt 25,12. A tíz 
szűz példázatáról van szó, ahol a kívülmaradtak zörgetésére: „Uram, 
Uram, nyiss ajtót nekünk!” — így hangzik a válasz: „Bizony, mondom 
nektek, nem ismerlek titeket!” Átokformula ez is és a közösség meg
tagadása. Pozitív értelemben viszont a JÁDA erkölcsi tartalmához az is 
hozzátartozik, hogy akit ismerek, azzal közösséget is vállalok, azt el
fogadom. Zsoltár 1,6-nak is ilyen értelme van: Isten elismeri, elfogadja, 
közösséget vállal az igazak útjával, és ezt a döntését fogja az ítéletben 
nyilvánosságra hozná. A bűnösök útja viszont azért vész semmibe, mert 
Isten kimondja: „Nem ismerem!” — tehát nem vállal közösséget az 
életmódjukkal, a cselekedeteikkel. Mintegy érvényteleníti minden cse
lekedetüket, ezért vész semmibe az útjuk. És itt a DEREK teljes értel
mére kell gondolná: életmódot, életfolytatást is jelent. A cselekedetek 
összességét is jelenti. A gonoszok nem az Isten parancsolatait cseleked
tek, ezért az ő cselekedeteiket Isten nem fogadja el, nem vállalja a 
magáénak, még akkor sem, ha itt és most ezek nagyon jó cselekede
teknek tűnnek az emberek előtt. Az igazak viszont a parancsolatokat 
cselekedték, tehát Isten kiadott rendelkezése, megbízása szerint cse
lekedtek. Cselekedeteikkel Istennek a másik emberre irányuló akara
tának szereztek érvényt, mintegy Isten nevében cselekedtek a fele
barátjukkal, hiszen abban részesítették az embertársaikat, amiben Isten 
akarta őket részesíteni. Ezért Isten az ítéletben közösséget fog vállalni 
a cselekedeteikkel, magáénak fogja őket vallani a cselekedeteikkel együtt. 
Isten az ítéletben így napfényre fogja hozni, ki fogja nyilatkoztatni az 
ő igazságukat mindenki előtt, míg a gonoszokat igaznak látszó htjuk
kal együtt meghazudtolja, megtagadja és elátkozza, útjukat megsemmi
síti,̂  őket pedig elkárhoztatja. Nagyjából ez a bölcsességirodalom fel
fogása az ítéletről. A hangsúly tehát azon van, hogy az ítéletben az 
igazak nem valamiféle utólagos kárpótlást fognak nyerni igazságukért. 
A bölcsességirodalom nem ilyen ópiumot hirdet! Isten ítélete az embe
reknek ebben az életben elkövetett cselekedeteit fogja leleplezni: nyil
vánvalóvá teszi, hogy ki volt igaz, ki volt gonosz. Ez ugyanis itt ebben
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az életben nem nyilvánvaló. Nem nyilvánvaló annak az emberinek az 
igazsága, aki cselekiszi a parancsolatokat, és az sem nyilvánvaló, hogy 
a parancsolatokból eredő cselekedetek valóban jó cselekedetek. Ugyan
akkor a parancsolatokkal szemben történő cselekedetek látszanak jónak, 
és ezek elkövetői tűnnek igazaknak. Az ítéletben azonban nyilvánvaló 
lesz, hogy a parancsolatok megtartói voltak igazak, az ő engedelmes
ségből származó cselekedeteik voltak az igazán jó és igazán értékes 
cselekedetek, míg a gonoszok jónak és igaznak tűnő cselekedeteiről ki 
fog derülni, hogy semmi. Ez a bölcsességirodalom alapvető felfogása, 
ilyen értelemben nevezi Isten félelmét a bölcsesség kútfejének. De a 
bölcsességirodalom reménysége szerint az is kiderül az ítéletben, hogy 
Isten is mindig igazságosan cselekedett. Akkor is, amikor ez itt a földön 
nem volt nyilvánvaló, mert úgy tűnt, hogy minden történhet mindenki
vel, ugyanaz érheti az igazakat, mint a gonoszokat. Isten cselekedetei
nek az igazságosságát kutatni itt a földön hiábavalóság, el van rejtve, 
hogy csak hinni lehessen; de az ítéletben kiderül, hogy Isten mindig 
igazságosan cselekedett, ott ez a hit is látássá lesz.

Végül egy félreértést szeretnék elkerülni: azzal, hogy ennyit foglal
koztam az igazság és igazságosság kérdésével, nem tértem el etikai 
témájú dolgozatom tárgyától és nem csúsztam át dogmatikába. Az etika 
ugyanis szerves kapcsolatban van az igazság és igazságosság kérdésével 
is. Etikátlan igazság nem létezhet. . .  Baj van annak az igazságnak 
az igaz volta körül, aminek negatív az etikai tartalma. De olyan etika 
sem létezhet, amelyik szemben áll az igazságossággal. Az igazságtalan 
etika önmagában való ellentmondás, tehát lehetetlen.

Ha tehát fentebb kifejtettem, hogy a Prédikátor bölcsessége hitbeli 
bölcsesség, egyébként ostobaságnak tűnik, etikája hitbeli etika, egyéb
ként az etika csődje, akkor ehhez most azt is hozzá kell még tennem, 
hogy a Prédikátor etikája olyan igazságon nyugszik, ami megint csak 
hitbeli igazság.

Összegezve az etika és a hit kapcsolatáról mondottakat ismét az 
alaptételből indulunk ki: a Prédikátor számára Isten félelme jelenti a 
bölcsesség kezdetét. Isten félelme viszont nem más, mint a parancso
latok teljesítése, egyszóval engedelmesség. Az engedelmesség célját és ér
telmét viszont a Prédikátor az ítéletben látja, az ítélettől függetlenül az 
engedelmesség hiábavaló. Az engedelmesség következménye itt a földön 
alá van vetve a hiábavalóságnak, de Isten ítéletében felszabadul majd a 
hiábavalóság átka alól. A bölcsesség éppen az, ha valaki ezt hiszi. A hit 
tárgya viszont el van rejtve: ennek megfelelően a hit bölcsessége elrejtett 
bölcsesség, a hivők igazsága elrejtett igazság, cselekedeteik jó volta is el
rejtett, noha eredményük tapasztalható. A  Prédikátor bölcsessége tehát 
kétszeresen is összefügg a hittel: a hitből indul ki és a hitbe tér vissza. Hi
szi, hogy a parancsolatok Isten jó akaratát fejezik ki, noha az ellenke
zőjét tapasztalja. Ennek a hitnek az alapján cselekszik, és hiszi, hogy 
ezek valóban jó cselekedetek, noha eredményükből ezt nem tapasztalja. 
Ezért a végső kérdést illetően megint csak kizárólag a hitére van utal
va: hiheti, hogy Isten az ítéletben igazolja hogy a parancsolataiban meg
hirdetett cselekedetek tényleg jók, és aki ezekre építette az életét, az 
nem szégyenül meg, Isten vállalni fogja őt a cselekedeteivel együtt. A 
Prédikátor által bölcsnek mondott ember tehát egy hitbeli feltevésből 
indul ki: hiszi, hogy a parancsolatok jók. Ennek alapján cselekszik. Cse
lekvése célját azonban megint csak hitben láthatja: Isten eljövendő íté
letétől várja cselekedetei igazolását. Cselekvése oka és célja egyaránt 
hitbeli, elrejtett valóság. Cselekvését csak akkor tudjuk etikusnak érté-
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kelni, ha ezt a két hitbeli feltevést igaznak fogadjuk el, mi is elfogadjuk 
a Prédikátor bölcsességét és a hit álláspontjára helyezkedünk. Ha vi
szont a Prédikátor által meghirdetett életformát az okként és célként 
megjelölt hitbeli feltételektől függetlenül akarjuk értékelni, akkor azt 
kell mondanunk, hogy ez az életforma etikailag nem értékelhető. Mert 
az a cselekvés aminek oka és célja egyaránt kívül esik a tapasztalati va
lóságon, csakis hiábavaló cselekvés lehet. (Prédikátor nem is tagadja 
azért, hogy az általa követelt cselekedetek a tapasztalati valóság terüle
tén hiábavalóságnak fognak bizonyulni. A hiábavalóságnak pedig nem 
tulajdoníthatunk etikai tartalmat, ha csak nem akarunk az etika fogal
mával szembekerülni, összegezve azt kell tehát mondanunk, hogy a Pré
dikátor által követelt életút az empirikus tapasztaláson tájékozódó érte
lem számára hiábavalónak, tehát etikailag értékelhetetlennek bizonyul, 
a hit számára viszont Isten ítélet után eljövő országának az etikai rend
jét képviseli, amit a hivőknek már itt és most kell életük erkölcsi nor
májává tenniük. A hivő ebben nem hiábavaló dacolást lát a hiábavaló
sággal, mert hitben meg van győződve róla, hogy olyan rendet képvi
sel, ami Isten ítéletében jónak, igaznak és maradandónak fog bizonyul
ni. A Prédikátor etikája tehát minden szempontból a hit etikája.)

A prédikátor Krisztus-hite

Végül azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem. Az előszóban 
utaltam rá, hogy a Prédikátor etikája túlmutat az Ószövetségen. (Ez 
persze nem mechanikus módon történik.) A könyv mondanivalóját nem 
lehet az Újszövetségtől függetlenül megközelíteni. Mert amit elmond
tam, az mind benne van magában a könyvben, de ezt a mondanivalót 
mégis csak az veheti észre, aki tud az Újszövetség Istenről szóló kinyi
latkoztatásáról is. Csak az veszi észre, hogy ez a könyv ugyanarról az Is
tenről beszél és ugyanúgy beszél, mint akit például Pál úgy hirdetett, 
hogy igaz Isten, aki a szavára hallgatót és benne bízót képessé teszi a 
parancsolatok teljesítésére és végül az ebből eredő igazságát majd az 
ítéletben az egész világ előtt felragyogtatja. Más kérdés, hogy Pál Isten 
igazságát messze nagyobbnak látja a parancsolatokban követelt igazság 
fölötti őrködésnél, és a Krisztusban hívők igazságáról is úgy beszél, mint 
ami túlcsordul a törvény keretein, messze többet tesz, mint amit a pa
rancsolatok követelnek, — hiszen rajongás lenne azt állítani, hogy a tel
jes Újszövetség tartalma benne van a Prédikátor könyvében. De a mód, 
ahogyan Prédikátor és az Újszövetség Isten igazságáról és az ítéletről 
beszél, mégis azonos. Csák az igazság tartalmában van különbség, mert 
ez Prédikátornál a törvény, Pálnál az evangélium. De közös az a szem
lélet, hogy Isten az ítéletben nyilvánvalóvá teszi a maga igazságát és 
a hívők igazságát, mert itt a földön mindkettő el van rejtve. Ugyanarról 
az Istenről tesz a Prédikátor olyan szkeptikus kijelentéseket, hogy itt 
a földön igazzal és gonosszal egyformán bánik, sőt az igazat jobban 
sújtja, mint a gonoszt, akiről Jézus szenvedése, halála és feltámadása 
szintén így tanúskodott: szenvedett, pedig igaz volt, úgy halt meg, mint 
egy gonosztevő, mintha még Isten is magára hagyta volna, de végül, mi
után kiállta a halál ítéletét, Isten mégis napfényre hozta az ő igazságát 
és meg is dicsőítette. Aki Jézusban hitével ilyennek ismerte meg Istent, 
az azon se fog csodálkozni, amit a Prédikátor mond róla. De fordítva is 
áll: a Prédikátor által hirdetett Istenben csak az nem fog megbotrán- 
kozni, akinek a hite a Krisztus keresztjének botrányában Isten erejét 
és bölcsességét tudja fölfedezni. Csak az fogja megérteni, hogy amit a
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Prédikátor Istenről mond, az nem botrány, hanem igazi bölcsesség. A 
Prédikátor Istenében csak az tud hinni a hiábavalóság botránya elle
nére is, aki erről az Istenről azt is hiszi, amit Jézusban mondott el ma
gáról, aki Istent a Prédikátor szkeptikus kijelentései ellenére is olyan 
igaz Istennek hiszi, amilyennek Jézusban nyilatkoztatta ki magát. Ilyen 
értelemben a Prédikátor tartalmilag követeli a Krisztus-hitet. A Prédi
kátor Istenét csak az tudja elfogadni, aki tartalmilag úgy tud hinni és 
gondolkodni Istenről, mint amilyen hitet az újszövetségi kinyilatkozta
tás igényel. Ilyen értelemben érzem jogosnak azt a kijelentést, hogy Pré
dikátor provokálja a Krisztus-hitet. Hiszen ha valaki a Prédikátor mon
danivalójának komolyanvételével továbbra is hinni akar Istenben, ak
kor azt csak úgy teheti, ha a Krisztus keresztjénnek kinyilatkoztatásá
hoz menekül. Krisztusban a hit mégis igaznak és hűségesnek ismerheti 
meg azt az Istent, akinek a végső szándékai még a Prédikátor bölcses
sége számára is kiismerhetetlenek és megközelíthetetlenek maradnak. A 
kereszt kinyilatkoztatása azonban csak az ellentétes tapasztaláson túllátó 
hit számára elérhető elrejtett kinyilatkoztatás. De a prédikátor Istene 
is csak az olyan hit számára elfogadható Isten, ami Zsid. 11,1 feltéte
leinek tesz eleget, szintén túllát az ellentétes tapasztaláson. Ez a hit 
azonban Krisztus-hit, mert Istenről a tapasztalással szemben is csak 
jót tud feltételezni. Ilyen értelemben a Prédikátor hite tartalmilag való
ban Krisztus-hitnek mondható. Ezzel még nem homályosítjuk el a tör
vény és az evangélium közötti különbséget, ami egyszersmind etikai kü
lönbséget is jelent. Hiszen Prédikátor a törvényben kinyilatkoztatott 
igazságot tartja Isten országa etikai rendjének, Jézus viszont az evangé
liumot hirdeti, ami Istennek a törvényen túlmenő igazságáról és hű
ségéről szól, és ez a hivőktől is a törvény követelményeit felülmúló eti
kai magatartást igényel. Amennyire igaz tehát egyfelől, hogy a Prédiká
tor etikája csak hittel közelíthető meg, úgy az is igaz másfelől, hogy ez 
az etika nem azonosítható a keresztyén etikával. De ez nem jelenthet 
ítélkezést a Prédikátor fölött, szó sincs arról, hogy etikai mondanivaló
ját negatívan értékelhetnénk. Csupán arról van szó, hogy az evangéli
umban való hit még sokkal különb etikai magatartásban nyilvánul meg, 
mint amit a Prédikátor követel, hiszen amit Jézus a keresztig menő hű
séggel hirdet Isten jóságáról, az messze felülmúlja a Prédikátor elkép
zeléseit.

Véghelyi Antal

280



Az 1681. évi soproni országgyűlés 
és az ,,artikuláris korszak”

i .

„Új” kezdődött, vagy maradt a „régi” ?

Amikor 1681 tavaszán Sopronban közel 300 követ jelenlétében ün
nepélyesen megnyílt az országgyűlés, sokakban éledt újjá a remény, 
hogy a mérhetetlen szenvedések évtizedei után egy jobb kor köszönt a 
vérző hazára és az üldözött protestantizmusra egyaránt.

A remény nem vált valóra. Változatlan maradt az abszolutizmust 
erőltető császári politika a nemzet önállósodási törekvéseivel szemben, 
és az ellenreformációs túlbuzgalom a protestantizmus felszámolása ér
dekében. Nem kezdődött „új”' Sopronban, csak az elnyomás eszköztára 
módosult. Mindezt már az országgyűlés határozatainak szövege is jelez
te, még inkább azonban az a folyamat, mely a Habsburg-uralom konszo
lidálásával párhuzamosan felszínre hozta III. Károly és Mária Terézia 
„üdvös országlásának” karakterisztikus jegyeit.1

Jelentős mégis ez a furcsa és kétesértékű országgyűlés, melynek 
most éppen 300. évfordulóját üljük, s melytől kereken egy évszázadnyi 
időt, mint „artikuláris korszakot” szoktunk számítani II. József 1781 
őszén kiadott Türelmi Rendeletéig. Jelentőségét akkor láthatjuk a maga 
valóságos arányaiban, ha feltárulnak előttünk az összefüggések, ha ki
rajzolódik az az út, mely „Sopronig” vezetett, hogy aztán innen lényegé
ben törés nélkül fusson tovább a „tolerantia-gondolat” radikális fordu
latot hozó jelentkezéséig.

Határkövek
Hosszú ez az út, több mint másfél évszázad. Első határköve a refor

máció megjelenése és viharos gyorsaságú szétáradása hazánkban, 1520 
táján. Nem tudunk rámutatni térképünk valamelyik pontjára: „itt kez
dődött!” ; csak azt látjuk, hogy már fénylik az evangélium világossága, 
az ország szívében Budán is, a bányavárosokban is, Sopronban is, a tö
rök-veszélynek leginkább kitett Délvidéken is. Naptárunkban sem tu
dunk megjelölni „indulási esztendőt” ; csak azt tudjuk, hogy nem 1526- 
ban, a „mohácsi vész” tragikus epizódjával kezdődött a reformáció ha
zánkban. Komoly veszedelemnek és reális valóságnak látta a luthera- 
nizmust már az 1523-ban és 1525-ben tartott rákosi országgyűlés is, 
ezért hozta fenyegető erélyt mutató határozatait: az eretnekek fej- és 
jószágvesztésre ítéltessenek, ül. „lutherani omnes combunantur”. S ha e 
törvényekből itt-ott elő villant is a „politikum” a belső pártküzdelmek
re utalva (az 1525-ös törvény például „lutheránus párthíveket” emleget!), 
a II. Lajos rendeletére Sopronban 1524-ben és 1525-ben tartott vizsgá
lat, majd az egész Sopron vármegyére kiterjesztett nyomozás 1526-ban 
már egyértelmű bizonyság a lutheranizmusnak, mint „hitmozgalomnak” 
Mohács előtti széles körű és egyre terjedő jelenléte mellett. Ez az első 
korszak mintegy fél évszázadot ölelt fel, (Dunántúlon valamivel többet), 
es a helvét irány manifesztálódásának bekövetkeztéig tartott.2

A második határkövet a reformáció két ágra szakadása jelenti: az 
ország legnagyobb részén az 1570-es, Északnyugat-Dunántúlon és Csal-
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lóköz-Mátyusföldön az 1590-es években. A helvét irány térhódítása je
lentősen módosította a protestantizmuson belüli erőviszonyokat, nem 
jelentett azonban lényeges segítséget a „katolikus restauráció” számára. 
Voltak ugyanis ilyen próbálkozások már a XVI. század végén és a XVII. 
század elején is. Oláh érsek Csallóköz-Mátyusföldön 1559-ben egyszerre 
300 egyházból űzette el a papokat, tanítókat, és vétette el a templomo
kat; Sopronban 1584—1606 között nem lehetett nyilvános evangélikus 
vallásgyakorlat; a kassai dómot meg éppen fegyveres erőszakkal foglal
ta el 1604 elején Belgioioso felsőmagyarországi főkapitány; ezek az ered
mények azonban ekkor még nagyrészt átmenetieknek bizonyultak. For- 
gách érsek és a szárnyait bontogató „vezérrestaurátor” Pázmány Péter 
XVII. század eleji számvetésében csak az a beszédes adat szerepelhet, 
hogy az egész ország területén nincs több katolikus klerikus 300-nál. A 
szakirodalom teljes egyöntetűséggel állapítja meg, hogy e korszak végén 
a katolicizmus birtokállománya legfeljebb 10%-ra tehető a protestantiz
mus (és az orthodox egyház) 90%-os birtokállományával szemben.

A harmadik korszakos határkövet éppen Pázmány működése rakta 
le a XVII. század első évtizedeiben. Sokoldalú és színvonalas „térítői 
buzgalma” (főuraink rekatolizálására, vitairodalom, papi-szerzetesi „ro
hamgárda” növelése stb.) következtében már az egész hazai protestan
tizmus kárára történtek módosulások. Ö emelte igazán magasra a „dia
dalmas ellenreformáció” zászlaját, vele indult el valóságosan is a „kato
likus restauráció kora” , az a hosszú korszak, melyben a sikerek már tar
tósaknak bionyultak, s melyek egyre kiterjedtebben érvényesültek. A 
Dunántúlon például a református Batthyány Ádám 1630-ban, az evan
gélikus Nádasdy Ferenc 1643-ban katolizált, s ezzel egyszeriben végve
szélybe került számtalan gyülekezetünk Vas és Sopron megye hatalmas, 
összefüggő területén. A XVII. század közepén már több száz templom
elvételt (vele együtt gyülekezetfoglalást) panaszoltak fel a protestánsok, 
s a minimumként visszakövetelt 144 templom közül 90-et visszaadásra 
is rendelt az 1646—1647. évi országgyűlés határozata. Ezt is csak kény
szeredetten, az erdélyi fejedelemnek ismételt beavatkozásának engedve. 
Így aztán természetes, hogy a török meggyengülése és Erdély lehanyat
lása nyomán az engedmények kérészéltűeknek bizonyultak, sőt, hogy a 
Wesselényi nádor elvetélt „puccskísérlete” egyenesen a „végső csapás” 
megadására bátorította a vakbuzgó császárt és klérust. A „Gyászévtized” 
(1671—1681) Ampringen katonai rémuralmával, a felsőmagyarországi 
polgárháborúval, ismétlődő „rendkívüli törvényszékeivel”, papok és taní
tók meghurcolásával, száműzetésbe kényszerítésével, gályarabsággal, a 
nép szüntelen zaklatásával és a rettegés légkörének kiterjesztésével a 
brutális erőszak látványos sikerét eredményezte. Riasztó és sokatmondó 
adat, hogy az 1681. évi országgyűlés elé került panaszirat 888 protestáns 
templom elvételéről számolt bel. Mivel pedig az orvosolni remélt sérel
mek a királyi birtokállományban gyűltek össze, nem túlzás rámutatnunk 
arra, hogy a veszteségek oroszlánrésze evangélikus egyházunkat érte.

Ha összegezzük e nagyrészt közismert adatokat, kézenfekvővé válik 
az a gondolat, hogy míg a XVI. század vége a protestantizmust „ereje 
teljében” találta („90%!”), addig a XVII. század utolsó évtizedeiben „a 
halálos csapás után már a végpusztulás fenyegette” („birtokállománya 
legfeljebb ha 30%!”). És mivel ez a „végpusztulás” a szörnyű csapás el
lenére sem következett be, az is nyilvánvalónak látszik, hogy 1681-ben, 
az országgyűlés artikuláris törvényében fedezzük fel azt a „mentőövet”, 
melybe a fuldokló protestantizmus belekapaszkodhatott. Így, ebben a 
koncepcióban csakugyan korszakzáró-korszaknyitó fordulatot jelent az
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1681. évi soproni országgyűlés, mely persze szoros korlátok között ugyan, 
de mégis engedett némi életterületet egyházunk szolgálata számára.

Két kérdés azonban óvatosságra int bennünket. Az egyik: miért til
takoztak a maradék protestáns rendek oly elkeseredetten e törvények 
meghozatala és szentesítése ellen, ha azok „valamelyes enyhületet” hoz
tak? A másik: hogyan lehetséges, hogy az oly ádáz dühvel támadó csá
szári és klerikális hatalom, most — a „diadal küszöbén” ! — válik nagy
lelkűvé; s ha ezt csak külső nyomásra, Thökölyre és kurucaira tekintet
tel teszi az 1681-es történelmi pillanatban, miért nem élt a felszámolás 
kínálkozó lehetőségével akkor, amikor már nemcsak Thököly, hanem Rá
kóczi seregei is lerakták a fegyvert és a török is kiszorult az országból?

Az evangéliumhirdetés „vonulata”
Az evangélium hirdetése sohasem volt függvénye tiltó, vagy akár 

engedélyező rendelkezéseknek. Az apostolok kora, a keresztyénség tör
ténete az első négy évszázadban, vagy a reformáció indulása német föl
dön, Svájcban, Skóciában közismert példákkal szolgálnak. A protestan
tizmus hazai történetének is lényeges alkotóeleme ez. Az evangéliumot 
pedig mindig és mindenütt emberek hirdetik. Fontos tehát, hogy ne csak 
„ügyek” kerüljenek elénk, hanem személyek és életsorok is, hiszen az 
„ügynek” ők a hordozói. És ha ez helyenként nagyon töredékes, utalás
szerű, vagy esetleges is, sok apró részecske együttesen megbízható képet 
alkot.

A reformáció-ellenreformáció első két évszázadára nézve tehát nél
külözhetetlenül fontosak a fellelhető személyi adatok, méghozzá nem 
csupán az ún. „élvonalbeli harcosokról” hírt adóak, hanem a „közép- és 
alsó rétegekről” szólóak is. Nélkülük csak az ellenreformáció elnyomó 
rendelkezéseire és a következetes orvosolatlan panasziratokra, „gravá- 
menekre” lennénk utalva. Van azonban ilyen adatbázisunk is, sokkal 
jelentősebb és szélesebb körű, mint azt korábban gondoltuk.3 Segítségé
vel felismerhetővé válik a történések hármas rétegződése.

Kettő közülük a  kutatás ismert területét öleli fel, így most csak a 
témánkkal összefüggő csomópontokra figyelünk.

Az első réteg a politikai történések vonulata. Mint korábban, úgy 
1670 táján is meghatározta a Habsburg-uralkodók hazai mozgáslehetősé
gét az általános európai helyzet, ezúttal éppen hazánk és a protestan
tizmus kárára. A török ugyan elérte magyar hódításainak maximumát, 
de 1664-ben Szentgotthárdnál kiderült már, hogy hatalma nem a régi. Az 
abszolutikus uralmi terveket dédelgető I. Lipót és kormányzata ennél
fogva lényegében kockázatmentesnek ítélte az intézményesített terror 
bevezetését a Wesselényi-féle ellenállási mozgalom kudarca után. Nem 
számolt azonban az elkeseredés szülte robbanással: Thökölyvel és buj
dosó kurucaival, az egyre jelentősebb kuruc hadsikerekkel. Meghátrált 
hát, ígérgetett országgyűlést nádorválasztással és protestáns sérelmek or
voslásával, és ezt az ígéretét — részben — meg is tartotta. Mindig így 
volt ez: csak a fegyeverek szavát értették meg Bécsben. Tény, hogy Thö
köly sikerei nélkül nem lett volna országgyűlés Sopronban.

A második réteg — szorosan összekapcsolódva az elsővel — a val
lásügy katolikus szemlélete, az ellenreformációs törekvések vonulata, 
mely már 1670 előtt is komoly sikereket ért el. Űj elem, a totális üldö
zést bevezető úszító irat, Bársony György váradi püspök „Veritas toti 
mundo deelarata” (1671) c. műve, melyben többek között az olvasható, 
hogy Lipót király a (még) érvényes törvények ellenére sem köteles tűr-
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ni a protestánsokat országában, mivel azok e jogukat eljátszották a „re- 
bellióval” . A könyv az üldözés ideológiai alapjául és igazolásául szol
gált, a gyakorlati megvalósítás eszközei a rendkívüli törvényszékek vol
tak. Kezdem a kevésbé ismertekkel: 1671. január 3., Pozsony (főként vi
lágiak, néhány lelkész, megfélemlítés, de végrehajtott halálos ítéletek 
is); 1672. május 13., Nagyszombat (a pozsonyi gyülekezet megsemmisítése, 
papjai száműzetése); 1673. szeptember 25., Pozsony (a Felvidékről már 
31 prédikátor, 2 püspök: Kalinka Joachim és Tarnóczy Márton perbefo
gása, száműzetése; idézést kapott Dunántúl akkor még agilis püspöke: 
Szenczi Fekete István is, de őt gyülekezete visszatartotta); 1674. április 
30., Szepesváralja (sikeres gyülekezetfelszámolás a Szepességben). A leg
ismertebbet, az időrendben utolsó előtti rendkívüli törvényszéket Po
zsonyban tartották, megidézve 1647. március 5-re az ország összes papját 
és tanítóját. Ismerjük a megjelentek sorsalakulásának főbb változatait 
is: ún. „reverzálissal” katolizálás, vagy külföldre menetel, vagy hivatal
viselésről lemondás itthonmaradással, ül. börtön, kínzások, gályarabság, 
halál. A valóban hátborzongató kálvária-járást ezúttal mellőzve fordít
suk figyelmünket arra a tényre, hogy noha 700-nál is több protestáns 
klerikust vártak, csak 336 jelent meg közülük. Eleve otthon maradt te
hát mintegy 350—400 klerikus. Számukat növelte a Pozsonyból „reverzá- 
lis-aláírással szabadultán hazatérők nem kicsiny csoportja.4 Meg kell 
kérdeznünk: vajon valamennyien „űzött vadként” bujdokoltak 1647 után 
után az országban? És — akár elmentek, akár megmaradtak — elnémult 
ajkukon az evangélium? Ebben az összefüggésben végül utaljunk arra, 
hogy a királyi Magyarország területén 1647 tavaszán csak egyetlen „tör
vényesen engedélyezett templomban” hangozhatott az evangélium: a 
soproni Schubert-ház udvarán sebtében összerótt deszkaépületben. (Va
lamivel később még Eggenberg hercegnő udvarán is.) De jelenti-e azt 
is, hogy Sopronon kívül halálos csendbe dermedt a magyarországi luthe- 
ránia?

Kérdéseinkkel a történések harmadik rétegéhez érkeztünk el: az 
evangéliumhirdetés vonulatához. A megnehezült időket persze mindenki 
érezte. Mégis, a Gyászévtized küszöbét úgy lépte át egyházunk, hogy pél
dául a Dunántúli egyházkerület birtokállománya (ami gyakorlatilag csak 
a Balaton vonalától északra fekvő területeket foglalta magában) mint
egy 150 gyülekezet volt. A szám nem túlzott becslés eredménye. Tény, 
hogy az ellenreformáció időszakában — leszámítva az új telepítéseket 
— már nem keletkeztek új evangélikus gyülekezetek, sőt a meglevők is 
állandóan fogytak. Ennélfogva egy XVII. század végi adat szükségkép
pen visszavisz az előző századba. A táblázatban5 közölt adatok egyik 
korszakban sem érik el a fenti számot. Termésetesnek vehetjük ezt, hi
szen a különféle adatok sokszor egészen esetlegesen bukkannak fel. Az 
is tény, hogy egyes közeli települések időnként közösen tartottak papot, 
tanítót (pl. Boba—Nemeskocs, Répcelak—Csánig, Gérce—Miske, Siká
tor—Veszprémvarsány, Ka jár—Kispéc, Csönge—Ostffyasszonyfa, Hosszú- 
falu—Hosszúpereszteg stb.). A klerikusok száma is minden esetben 
meghaladja a feltüntetettet, mivel a több papot, tanítót egy-egy szaka
szon belül nem vettem külön számba. E biztonságos „alulszámlálással” 
adataink még feltűnőbbekké válnak. Az első rövidke időszakban (1670— 
1673) Fejér—Komárom (2), Győr (13), Moson (7), Somogy (2), Sopron (17), 
Vas (39), Veszprém (13) és Zala (5) megyéből 98 gyülekezet legalább 111 
klerikusa bukkan elő. Hasonló a helyzet a pozsonyi törvényszékek íté
leteinek elhangzása, a „teljes jogfosztottság” beállta után is 1674—1681): 
Fejér—Komáromban, Somogyban, Vasban és Zalában ugyanannyi, Győr
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(10), Moson (2) és Sopron (15) megyében valamivel kevesebb, Veszp
rémben (17) viszont valamivel több, összesen 92 gyülekezet és bennük 
minimum 114 klerikus. Kérdés azonban, hogy működtek-e, vagy csak 
bujdostak?

A feleletet nem kell keresgélnünk; kortársak tanúskodnak arrról, 
hogy lehetett tiltani az evangélium hirdetését, üldözni munkásait, szá
zával bezárni a templomokat, de gátat vetni eléje nem! Közismert, hogy 
a gályákat is megjárt Zsédenyi István 1677-ben már újra Dörgicsén van, 
vagy hogy a lipótvári börtönből, Kellio atya rettenetes hatalmából csoda
képpen szabadult agg Szentmiklósi János senior újra Kajárra megy, hogy 
a „reverzálist az elsők között aláíró” Dimiakovics Péter consenior vissza
tér előző szolgálati helyére, Nagysimonyiba; nem is szólva ezúttal azok
ról, akiket híveik, vagy patrónusaik, vagy éppen a török hatalmasságok 
el sem engedtek Pozsonyba. Naivitás volna „egy az egyben” elfogadni 
az 1680-ban kemény vegzatúrán átesett öreg Dömölky András (evang.) 
vallomását, miszerint a dömölkiek ezidő szerinti papja: Posgay Márton 
alaptalanul vádoltatik „hivataloskodással” , hiszen csak néhány gyerme
ket keresztelt, de ettől is elállt, amikor figyelmeztetést kapott. És nehéz 
elhinni, hogy Magyar Mihály prédikátor kerek tíz évet tölt el kitartó 
bujdoklással a kissomlyói szőlőkben — az 1680-as és azt megelőző néhány 
esztendő kemenesaljai-rábaközi valóságának ismeretében.

A kép természetesen e vidéken is megfelel az országos átlagnak. Itt is 
megtörtént a templomok hatósági bezárása. Itt is megkísérelték katoli
kus klerikusok bevezetését evangélikus gyülekezetekbe. De — úgy tű
nik — az indulat, a vágy messze túllépett a hatalom valós lehetőségein. 
A kép csak külsőleg felel meg a klérus elképzeléseinek, a levegő azon
ban más. Ezt jól érzékelteti az 1680-as „kemenesaljai-rábaközi” zendü
lés” után tartott széles körű vizsgálat jegyzőkönyvéből kiemelt vallomás
részlet. „Matthias Pápay (róm. kath.) parochus szanyiensis hallotta Né
metiben lakozó Illés Györgytől, hogy mondotta a rábaközieket társalkod- 
ni és egyetérteni Ostfyval az Fekete tartásában, mondotta, hogy ők is 
közönségesen Rábaköziek segítséggel lesznek O.-Asszonyfalvára az os
kola megcsinálásában.” Egy másik katolikus tanú szerint „jelen volt 
ezen fatens, az midőn Csernatony Miklós uram győri kanonok Sitkére 
bement az plébánosságra, de a sitkeiek nem fogadták azt mondván, ahun 
az szentegyház, ha így kell is lenni, kiáltson és bajátzon benne, de mi 
semmit nem adunk neki, sem szolgálatára be nem megyünk, mint 
Simonyiban is hasonlóképpen bement, ott sem acceptálták, sőt még illet
len szókkal is illették említett Csernatony uramat.” Vagy: „Minekutánna 
Simonyiba bément volna az cath. egyházi ember, szólott simonyiakkal, 
hogy miért embertelenkedtek és becsületesen be nem fogadjátok az egy
házi embert, kire feleltek, hogy az templomba béviehet, üssö le az laka
tot ajtajárul, . . .  de ők bizony nem fizetnek.” A nagy ellenszenvet mu
tató Káldy Péter külsővati róm. kath. nemes vallomása már egy felje
lentéssel is felér: „ Miskén, Gércén, Sitkén, Simonyiban, Mihályfán, Ma- 
gasiban, Hőgyészben, Szergényben és Gencsen be nem vették az (róm. kath.) 
papokat, sőt most is prédikátor van közöttök és minden exerciumot vég
ben visznek. Azt is tudja, hogy Vönöckön, Szent-Mártonban sem vették 
be és most is lutheránus mestert tartanak.” A vallomásokból kiderül, 
hogy csak egy tenyérnyi helyen is mennyi papunk, tanítónk dolgozik, 
vagy hogy széles körű összefogással iskolaépítést terveznek; de az is, 
hogy „a katolikus hitélet megindításával” bajlódó Csernatony uramnak 
több félnivalója van, mint Posgay Mártonnak Dömölkön, vagy Magyar 
Mihálynak a kissomlyói „szőlőkben” .6
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Tovább lehetne folytatni az adatok felsorolását, a valós helyzet 
azonban hihetőleg már így is világos: tilos ugyan hirdetni az evangé
liumot és élni „protestáns módra”, a szolgálat mégis folyik. És világos 
az országgyűlésen elérendő cél is: nyíljanak meg újra híveink előtt a le
lakatolt templomajtók, szűnjék az erőszakos rekatolizálás, élhessen né
pünk és az illegálisan működő pap-tanítócsapat az eddiginél nagyobb 
békességben meggyötört hazánk területén. És világos, hogy a sok csaló
dás ellenére is józannak tűnik a remény legalább valamelyes javulásra, 
hisz a Bécset nyugtalanító Thököly áll a háttérben diadalmas kuruc vi
tézeivel. Országgyűlés Sopronban: 1681. április 28—december 30.

A helyszín eredetileg Pozsony lett volna, de az 1679. évi pestisjár
vány következtében sem a város, sem környéke nem volt még biztonsá
gos. E kényszerhelyzetben esett a választás a Bécshez szintén közel eső 
Sopronra. A város ugyan minden tőle telhetőt megtett a méltó körülmé
nyek biztosítására, a helyszűkén azonban nem tudott változtatni. így 
aztán az alsó-ház a Városháza nagytermében tanácskozott, a főrendek 
pedig az ún. „Zöld Házban” tartották üléseiket.

Az összegyűlt 294 követ közül 56 protestáns. A nagyjából 4/s : Vs 
arány jól mutatta az idők változásait a csúcsokon. A tárgyalások vonta
tottan haladtak, sok volt a huzavona és a taktikázás. Nádort is csak 
június 13-án sikerült választani Esterházy Pál személyében, (aki kato
likus volt ugyan, a király mégis fenntartásokkal és kikötésekkel fogadta 
el, mivel túlságosan „magyarnak” vélte, alaptalanul!), a vallási kérdés 
pedig a tárgyalások egész menete alatt állandósította a feszültséget. A 
király, a nádor, a klérus és az országgyűlés katolikus többsége egy ideig 
makacsul elzárkózott a protestáns sérelmek tárgyalásától. Csak június 
25-én jutottak el odáig a protestáns rendek, hogy panasziratukat a ki
rály elé terjesszék és kérjék a súlyos visszaélések megszüntetését. I. Lá
pot a „Graváment” megtanácskozta Kollonich püspökkel — és nem in
tézkedett. A protestánsok egyébként összesen 9 különféle feliratot ter
jesztettek a király elé, melyek közül egyedül Ostffy Miklós panasza in
téződött el kedvezően: visszakapta elkobzott javait. A vallásügyet me
gint a nagypolitika mozdította el a holtpontról: XIV. Lajos — felmond
va az 1678-ban kötött nymwegeni békét — szeptember 29-én elfoglalta 
Strassburgot, s a hármas fenyegetés (török, Thököly, franciák) „rugalma
sabbá” tette a királyt. Október 8-án, majd november 9-én az ország- 
gyűléssel „döntéseit” , melyekben a történetíró Acsády „a protestánsok
nak tett nagy engedményeket” lát. A kortárs protestánsoknak más volt 
a véleményük, Thököly fejedelem a királlyal kötött fegyverszünetet már 
május 20-án felmondta, az országgyűlést — ahol követei amúgy sem 
lehettek jelen — nem ismerte el törvényesnek, s a nyár elején megin
dította a hadműveleteket is, hogy nyomást gyakoroljon a vonakodókra. 
A protestáns követek pedig tiltakozásuk jeléül kivonultak az ország- 
gyűlésről. Az udvar fenyegetései ellenére sem tértek vissza többé, hanem 
külön tartották összejöveteleiket. így aztán egy végképpen csonka or
szággyűlés szavazta meg a nevezetes és sokak szerint „korszakalkotó” 
vallásügyi törvényeket, méghozzá a zárás előtti utolsó percekben, I. Li- 
pót december 30-án kelt szentesítésével, általános tiltakozás közepette.

A katolikus oldal — élén Kollonichcsial és Buonvisi pápai nuncius- 
sal — túl soknak, a protestáns oldal túl kevésnek találta az engedmé
nyeket. Hát a király? Végtére is — bármi volt az indítéka! — ő kreálta, 
aláírta és aláírásával egyben elismerte a törvényt! Véleményét nemcsak 
a 10 évvel későbbi „Explanatio Leopoldina”-ból ismerjük, hanem sokkal 
korábbról is. Kollonich püspök-kamaraelnök 1682. június 14-én ugyanis
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arról értesítette Széchenyi György kalocsai érseket, hogy a király elha
tározta: az 1681-i törvényeket félre teszi, s mindent abban az állapotban 
hagy, mint az országgyűlés előtt volt. Bizottság fog kiküldetni, hogy a 
protestánsoknak visszaadott templomokat ismét elvegye, s papjaikat el
űzze. . . .  Még a tinta is alig száradt meg a „királyi szentesítő aláírá
son”.

Mit tartalmaz a már megszületése pillanatában is vitatott, tiltako
zást és elkeseredést kiváltó törvény? Általában megengedi a vallás sza
bad gyakorlatát mindenkinek és mindenütt az ország területén — a föl
desúri jogok épségben tartása mellett. A nyugati és északi területsáv 11 
megyéjében 2—2 (Vas m.-ben 3) ún. „ artikuláris helyen’’ engedélyez tel
ket, templomot, iskolát, klerikusok alkalmazását; Vas m.-ben Nemes- 
csóban és Nemesdömölkön, Sopron m.-ben Nemeskéren és Vadosfán. To
vábbi 19 „kiváltságos (privilegiált) megyében” a jelenlegi status quo-t a 
jövőre nézve is fenntartani rendeli, mivel itt a protestánsok szabad val
lásgyakorlatát eddig általában úgysem zavarták — feltéve, ha folyamatos 
vallásgyakorlatukat kielégítően igazolni tudják; e megyék hazánk mai 
területén: Zala, Veszprém, Győr, Komárom, Borsod, Nógrád, Pest—Pi
lis—Solt, Szabolcs és Szolnok—Heves. Engedélyezi a szabad királyi- 
(Sopron) és bányavárosok, valamint a „kiváltságos megyék” területén 
fekvő, de azokból különleges szerepük miatt kiemelt véghelyek (többek 
között Zaliaszentgrót, Nagyvázsony, Pápa, Veszprém, Győr. Komárom) 
protestáns vallásgyakorlatát. Visszaadásra rendeli valamennyi elvett temp
lomokat — amennyiben még nem történt meg a katolikus rítus szerinti fel
szentelése. Nemcsak a mágnások, de nemesek is váraikban és szokott lak
helyeiken (telkeiken) vallásuk szerinti oratóriumot építhetnek és javadal- 
maztathatnak klerikusokat. A törvény elrendeli továbbá, hogy a jövő
ben tilos és büntetendő mindenfajta templomfoglalás és vallásháborí- 
tás. A száműzött, vagy bujdosó klerikusok visszatérhetnek, kikényszerí- 
tett reverzálisok érvénytelenek, mindenki szabadon működhet.

Csak a leglényegesebb részletek szerepelnek ebben a felsorolásban, 
mely egy pillanatra az eddig oly engesztelhetetlenül üldöző hatalom 
„teljes fegyverletételének” tűnik. Pedig erről szó sincs: a törvény a két
értelműségek bő tárháza. Beszél általános vallásszabadságról, és közben 
tucatnyi megyében eleve két helyre korlátozza azt, vagy a jobbágy-föl- 
desúr viszonylatban valláskülönbség esetén eleve képtelen képletet állít 
fel. Beszél templomok visszarendeléséről, noha az elvételükkel automa
tikusan együtt járt a katolikus konszekrálás akkor is, ha aztán — pap és 
hivő hiányában — lakat került az ajtókra. A törvény egyes részletei ön
magukban is ellentmondásosak, a különböző részletek pedig (pl. a jog 
új templom építésére, ugyanakkor a régi elvételének „jogszerűsége”, 
amennyiben az 1681 előtti folyamatos használat „kellőképpen” nem iga
zolható) együtt szemlélve egyenesen zavarosak. Minél alaposabban néz
zük ezt a szöveget, annál bizonytalanabbak ieszünk atekintetben, hogy 
voltaképpen hol található meg „a nagy engedékenység” ? A „köd” oly 
sűrűvé válik, hogy eltűnik benne egy egész megye(!): Moson, mely leg
alább akkora, mint Turóc, vagy Árva megye, ám nem szerepel egyetlen 
besorolásban sem, de kiesik kiváló történészek, egyháztörténészek látó
szögéből is. A térképen viszont előtűnik a különös fehér folt, mint ahogy 
a térképről olvasható le az artikulált helyek szinte kivételt sem ismerő 
megyehatár-menti elhelyezése, amit aztán még baljóslatúbbá tesz ama 
tény, hogy — talán Necpált és Hibbét kivéve — valamennyi törpetele
pülés csupán.
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A „protestáns elkeseredés” tehát indokolt volt. Nemcsak a múlt ke
serű tapasztalatai és a törvényalkotás körüli huzavona, hanem a szöveg 
különös volta is joggal keltett bizalmatlanságot bennük és kényszerí
tette ki tiltakozásukat.

Az artikuláris törvény és a törvényesség a XVIII. században

Az artikuláris törvény betű szerinti értelmében sohasem valósult 
meg. Először is azért, mivel súlyos belső ellentmondásai — tudatos két
értelműsége! — erre eleve alkalmatlanná tették. Másodszor azért, mivel 
az udvarnak, klérusnak és a már zömmel katolikus főrendeknek eszük 
ágában sem volt végrehajtani bármit is abból, ami a protestánsok hely
zetét könnyíthette volna. Harmadszor pedig ezért, mivel — levonva a 
Gyászévtized politikájának, egyházpolitikájának kudarcából a megfelelő 
konzekvenciákat — a „fontolva haladás” elvét igyekeztek érvényre jut
tatni a gyakorlatban, melyet aztán még motiváltak az országon belül és 
kívül egyaránt bőséggel adódó tényezők is. A motiváló tényezők sorából 
ki kell emelni a 15 éves felszabadító háborút (1683—1697, 1699), mely 
a török hazánkból kiszorításával és Thököly mozgalmának elbukásával 
járt; Rákóczi szabadságharcát (1703—1711), mely késleltette a Habsbur
gok terveinek megvalósítását; az elnéptelenedett nagy területek betele
pítésével járó százféle gondot (1700, 1712—1750), mely a „hatalom kon
szolidálásának” útjába gördített akadályokat; végül az „örökösödési há
ború” (1740—1748), mely az ellenreformáció végső diadala érdekében 
bevetésre szánt erők nagy részét lekötötte Mária Terézia ingadozó trónja 
védelmében.

A törvényeknek és rendelkezéseknek meghatározó szerepük volt a 
korszák folyamán. Az 1681. évinek azért, mert elvi alapként is hivatkoz
ni lehetett rá: arra, hogy mindaz az üldözés, mely a XVII. században 
folyt, s melyre az üldözött protestánsok úgy tekintettek, mint az érvé
nyes törvényeket semmibevevő „törvénytelen akciósorozatra”, az immár 
a protestánsok számára sem tagadhatóan „törvényes akciósorozat”, ennél
fogva minden ellenállás és tiltakozás egyenlő a rebellióval. A „törvé
nyesség” látszatának fenntartását szolgálták az ismételt hivatkozások a 
protestánsok életlehetőségei korlátozására kiadott újabb és újabb ren
delkezésekben: 1687-ben úgy, hogy az 1681. évi törvényt „megerősítet
ték” ; 1691-ben úgy, hogy „megmagyarázták” ; 1701-ben úgy, hogy „pon
tosították” ; 1731-ben, 1734-ben, és 1748-ban és 1749-ben úgy, hogy újra 
meg újra „kiegészítették és korszerűsítették” .

1687 azért fontos, mert egy — az eredeti helyén és összefüggésében 
talán csak a nyugtalankodó protestánsok leszerelésére szánt — monda
ta a döntő elvi fordulat elemeit tartalmazta és a későbbi sűrű hivatko
zások „törvényes alapjául” szolgált. E szerint az 1681-i törvény még 
(„adhuc”) érvényes. Értelmét pedig nem az utókor, hanem a kortárs 
(XVIII. századi) hatalmasságok így határozták meg: addig, amíg az 
uralkodónak tetszik! Minden eszközt megragadtak annak érdekében, 
hogy ez a lehető legmélyebben bevésődjék a protestánsok tudatába. Az 
artikuláris kor emberének idegeiben — ha protestánsként kívánt élni — 
állandóan jelen volt az izgalom és szorongás, hogy amiben „ma még” 
benne él, — és bárhol él! — az „holnap” megsemmisülhet, ha az uralko
dónak úgy tetszik.

1691 („Explanatio Leopoldina”) azért fontos, mert bevezette a nyil
vános és magán vallásgyakorlatot”, s ezzel a protestáns istentiszteleti 
életet és artikuláris helyekre szorította. Megtiltotta a papoknak, hogy az

288



artikuláris helyekről a „filiákba” kiszálljanak egyházi cselekmények 
végzésére. Megtiltotta a protestáns főuraknak és nemeseknek, hogy pa
pot alkalmazzanak, sőt hogy istentiszteleteikre papot hívjanak, orató
riumukba családjukon kívül másokat (szomszédot, jobbágyot) bebocsás- 
sanak könyörgésre, temetésre!!), posztilla olvasására.

1701-ben azt kellett tudomásul venni, hogy az 1681 után visszafog
lalt területeken minden olyan helységben, ahol a kegyúr nem katolikus 
fűúr, vagy nemes, ott — a király a kegyúr.

1731-ben („Carolina resolutio prima”) a házassági perekbe, egyálta
lán a családi élet területébe, a hivatalvállalás lehetőségeibe („decretális 
eskü”) történtek súlyos terhű beavatkozások. Titkolták, de keresztül vit
ték, hogy protestáns egyáltalán ne nyerhessen el állami hivatalt. A „Zá
radék” titkosságában fedezhetjük fel az első jelét annak, hogy a kor
mányzat a törvényesség látszatának fenntartására sem fordít már olyan 
gondot, mint korábban.

Nem illik a sorba az 1734. évi rendelet („Carolina resolutio secun- 
da”), mely engedélyezte négy evangélikus szuperintendencia felállítását 
és a szuperintendensek canonica visitatio tartásának (gyülekezetek és 
klerikusaik megvizsgálásának) jogát is. Jelentőségéről szükségtelen bő
vebben szólni: a rendtartás, a közösségápolás, a kölcsönös tájékozódás a 
valóságos helyzetről stb. együttesen az egyház belső ereje fenntartásá
nak, vagy megnövelésének válhatott — és vált is — eszközévé. Ezért az 
1748-i rendelet visszavonta a canonica visitatio tartásának engedélyét, ar
ra hivatkozva, hogy „a látogatások a köznépre terhesek” . Meghagyta 
ugyan a szuperintendensek felügyeleti jogát, de oly módosítással, hogy 
a vétkest fegyelmezés céljából maguk elé idézhetik. A módosítás nem tö
rölte el a korábbi engedélyt, éppen csak leglényegesebb tartalmától fosz
totta meg azt.

Végül: az 1749-ben kiadott rendelet az addig csak a „11 (12) rest- 
ringált vármegyében” érvényes jogszabályt, hogy t. i. „artikuláris hely
ről nem járhat ki filiákba a lelkész”, kiterjesztette az összes még meglevő 
gyülekezet papjára: „lakóhelyén túl szolgálatvégzés céljából ne járjon a 
lelkész”; és az ellene vétőnek, ha nemes volt, súlyos pénzbüntetést, ha nem 
volt nemes, börtönbüntetést helyezett kilátásba. Ilyen eljárás folyt aztán 
többször is, például 1753-ban, de még 1780-ban is.

Ez a rövid vázlat nemcsak az artikuláris törvény közel 70 éves fej
lődéstörténetét mutatja meg, hanem — mint a módszeres üldözés ki
nyílt „forgatókönyve” — plasztikusan érzékelteti azt a folyamatot is, 
melyben fokról fokra fojtogatóbb körülmények közé kényszerült a ma
gyarországi protestantizmus. Amikor Mária Terézia 1749-ben véleményt 
kért kancellárjától, gróf Nádasdy Lipóttól arra vonatkozóan, hogy mik 
legyenek a legközelebbi egyházpolitikai intézkedések abban az 5 „rest- 
ringált” vármegyében (Árva, Liptó, Turóc, Zólyom és Szepes), mely a 
monarchia eddigi háborúskodása miatt megmenekült a másik 6 (Vas, 
Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars és Trencsén) sorsától, akkor a koncellár 
habozás nélkül így válaszolt: „Az 5 megyében is szorítsák a protestán
sokat az artikuláris helyekre, de ne egyszerre, hanem fokozatosan; s 
csak ha az egyik megyében a hatóságok már elvégezték a feladatukat és 
jelentésüket is beküldték, vegyék elő a soron következőt, mindaddig foly
tatva a munkát, amíg csak a végére nem érnek.”

Magassy Sándor
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Halottaink

Gosztola László
1923— 1980

Dolgozószobája íróasztalán álló naptár most is halála hetét mutatja. 
Valaki, bizonyára családtagjai közül, 1980. november 28. napjának rub
rikájába hatalmas nyomtatott betűkkel ezt a szót írta: MIÉRT??? Való
ban miért is kellett 57 évesen ennek a lelkésztestvérünknek meghalnia? 
Mi, lelkészék, „Isten titkainak sáfárjai” sem tudunk erre felelni. Leg
feljebb alázatos szívvel áldani tudjuk Istenit, hogy akarata: — üdvözítő 
akarás!

Gosztola László Győrben született 1923. október 8-án. Édesapja ré
vén ősi evangélikus származású. Édesanyja református volt. Elemi isko
lába a győri Öregtemplomunk melletti evangélikus iskolába járt. A 
templom és iskola egész életére megragadta. A templomudvar hangulata, 
az épület Isten hatalmát és szeretetét kisugárzó emléke a kiváló ifjúra 
mély hatást gyakorolt. Középiskoláit a győri Bencés Gimnáziumban vé
gezte — kitűnő eredménnyel. 1941. június 21-én érettségizett. A soproni 
teológus-évek következtek ezután. A háborús évek miatt egyre nehezebb 
lett a teológus-élet. Teológiai tanulmányait 1945. október 16-án fejezte 
be — kitüntetéssel. Kapi Béla püspök szentelte lelkésszé szülővárosában 
1945. október 31-én. A lelkészi szolgálatra felkészítő segédlelkészi évek 
jöttek ezután. Győrben jó félévig, majd egy évnél is tovább Zalaegersze
gen szolgált. 1947. szeptember 1-től teológiai stúdiumainak folytatására 
tanulmányi szabadságot kapott. Tizenöt hónapig Baselben volt, ahol az 
egyetemen többek között Biarth Károlyt hallgatta. Az áldásos külföldi 
tanulmányút után egy hónapig Győrben, majd 1949 február végétől jú
nius elejéig Siófokon volt segédlelkész.. Innen az egyházkerület püspöke 
Vadosfa egyik filiájába, Kisfaludra irányította, ahol 5 hónapig szolgált. 
1949. november 1-én vallástanító-lelkészi kinevezéssel Sopronba ke
rült, ahol később segédlelkészi beosztásban is dolgozott. 1952. február 
13-án a maroknyi kis magyarfalvi (régen Harkaj gyülekezet gondozá
sára kapott megbízást. Sokat szolgált a pár kilométerre levő soproni 
gyülekezetünkben is, ahol 1959. január 1-től magyarfalvi szolgálatai 
mellett vallástanító-lelkészi szolgálatokat végzett. Utóbb soproni gyüle
kezetünkben mint szakképzettet megkérték az óriási értékű könyv- és 
levéltár őrzésére és kezelésére. A legutóbbi években pedig a soproni 
gyülekezet harmadik lelkészeként végzett sokirányú lelkiismeretes lel
készi, hitoktatói, könyvtári és pásztori munkát. Halála előtti hetekben 
készült el a műemlék-papiakban szolgálati lakása. Sajnos ide már nem 
tudott beköltözni — mert Isten magához hívta.

Házassága és családi élete méltó volt az evangélikus lelkész nemes 
és tiszta családi életéhez. 1952. április 20-án kötött házasságot a vadosfai 
gyülekezet egyik filiájából, Mihályiból való Illés Juliannával. Három

290



fiuk született: László, Zsolt és Szabolcs. Felesége Isten áldása volt ré
szére. Szerető bölcs hitves, hűséges segítőtársa, gondozója — és ápolója. 
Ketten, Jézus hűséges tanítványaként számtalanszor megtették Soprontól 
kb. 30 „futamatnyira” levő kis faluba az utat.” És maga Jézus is együtt 
ment velük az úton . . . ” A két kis unoka és menyük Isten szeretetének 
külön „ráadása” volt még életében.

Gosztola László testvérünk az 1979. évi nyári lelkészkonferencián 
lett hirtelen és váratlanul rosszul. Betegségével a soproni kórház uroló
giai osztályán kezelték. Műtét, — majd gyógyulás, szolgálatbaállás, 
tervek, — bár a „tövist” vagy inkább követ — érezte testében. Újabb, 
magas lázas állapotban végzett műtét. . .  végül tüdőembólia okozta halá
lát. Nagyon sokat szenvedett — csodálatos türelemmel. Ügy viselte a 
szenvedést, mint „drága ünneplőruhát” ! — ahogy prédikálta, amint ta
nította.

Kórházbamenetele előtti napon, november 16-án, műsoros templomi 
ünnepélyen nagyszerű előadást tartott az Ágostai Hitvallásról. Ebben 
utolsó mondata ez volt: „Az Ágostai Hitvallás ma is időszerű és ben
nünket is tud segíteni abban, hogy jobb ágostai hitvallású evangéliku
sok legyünk, hívebb keresztyének, Jézus Krisztus hűségesebb követői, 
emberebb emberek!” Ezután a gyülekezeti teremben megnyitotta és is
mertette az Ágostai Hitvallás történetéről összeállított remek kiállítását. 
A tárlók alá gyülekeztünk könyv- és levéltárának drága kincseit he
lyezte oda, szakavatott kézzel, egyházunk iránti nagy-nagy szeretettel. 
Másnap bement a kórházba — és elindult a végső útra.

Hűséges, képzett, lelkiismeretes ember volt! Nagyon komolyan vette 
a reábízott gyermekek hitben, keresztyén életben való nevelésének, ok
tatásának ügyét. De szerette egyházunk értékes tárgyait is: féltő szigor
ral vigyázott a gyülekezet roppantértékű kincseire, könyv- és levéltá
rára. Különös tehetsége volt a könyvekhez! A klasszikus nyelvek isme
rete mellett szeretett anyanyelvén kívül tökéletesen beszélt németül, és 
jól tudott angolul is.

Különös tehetséggel mert és tudott beszélni a bűnről, hogy azután 
a kegyelem Jézus Krisztusban való áradását hirdethesse. Felszisszentő 
módon tudott bátran rátapintani a bűnre, hogy hirdethesse a bűnbo
csánatot.” Az embernek tudnia kell a bűnéről, hogy hallhasson a bűn- 
bocsánatról!” Határozott meggyőződésű, jó vitéze volt Jézus Krisztus
nak! Szívügye a tiszta igehirdetés dolga, a határozott, tiszta tanítás volt. 
Felesége szívességéből kezembekerült egy kis sajátkezűleg írt cédulája, 
rajta igehirdető szolgálatának legbelsőbb műhelytitka: „Hármas rostá
val rostálom a prédikáció mondatait. 1. Megfeleinek-e: a) magyarság; 
b) szép szó; c) logika követelményeinek. 2. Megfelelnek-e a teológia, 
mégpedig a tudományos teológia feltételeinek. 3. Megfelelnek-e a hit 
feltételeinek, azaz hitből jönnek-e, vallástétellé válnak-e s nemcsak 
szajkózás-e. . . ”

Áhítattal emlékezünk reá elárvult dolgozószobájában. Egyszercsak 
felcsendül három évvel ezelőtt, házasságuk 25 éves évfordulója alkal
mával mondott gyülekezeti istentiszteleten (!) elhangzott igehirdetésé
nek magnófelvétele. . .  Tiszta, mély teológia, világos fogalmazás, örven
dező hálás szív bizonyságtétele a házasság és családi élet Isten-adta 
ajándékairól, kegyelméről. Hangja, keze munkája, tanítása és igehirde
tése, tiszta életvitelének példája, szeretete ott él tovább emberekben, 
gyermekekben, gyülekezetében, anyaszentegyházunkban. „Nem halok 
meg, hanem élek és hirdetem az ÚR tetteit!” (118. zsolt. 17) Ilyen a mi 
lelkészi szolgálatunk!?
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Öttálentomos szolga volt! Nem hivalkodott tálentomaival, nem 
„szerepelt” és nem mutogatta tehetségét. Csendben, háttérben szeretett 
lenni. Egyszerűen: szolgált, szerényen eddig talán a kévésén, de annál 
nagyobb hűséggel.

Temetése magyarfalvi templomunkból történt december 5-én, a sop
roni és a magyarfalvi gyülekezet hatalmas részvéte és tisztelete mellett. 
Síri álmát ott alussza az erdős hegyek koszorúzta magyarfalvi temető
ben. Sírja felett nemcsak az alpesi szél orgonái, de Jézus, az Úr is meg
szólal: „ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is!” (János 12,26/b)

Sümeghy József
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Szentgyörgyi Ferenc
1915— 1980

Lelkészi szolgálatának első állomáshelyei: Rimaszombat, Balf, Levél, 
Hódmezővásárhely. Ezeken a helyeken részben vallástanító, részben 
a kitelepített németajkú gyülekezetek pásztora. Utána Bakonyszent- 
lászló következett, s ott 15 éven át szolgált. Gyenge dotáció mellett sok 
fizikai munkát is végez, hogy családjának mindennapi kenyerét bizto
sítsa. Azután Mucsfa központtal hat kislétszámú gyülekezet gondozása 
vár reá. Sokat kell gyalogolnia, hogy mindenüvé pontosan megérkez
zék. Átszervezés folytán hozzácsatolják Mekényest is. Mucsfán is 15 
évig szolgál. Mint özvegye írja, ha voltak is szolgálata kapcsán elked
vetlenítő körülmények, mindent Isten kezéből fogadott és békés szív
vel vállalt. Törékeny testben úgy szolgált, hogy jól tudta, neki is elég 
Isten kegyelme, mert Urunk ereje erőtlenség által ér célhoz.

Gyülekezetei mindenütt — különösen Mucsfán — nagyon szeretik. 
Lelkészi szolgálata mellett nagyra értékelték egyházzenei tudását. Szó
széken, oltár előtt, orgonáknál és énekkarok vezetésével egyforma buz
galommal és hűséggel állja meg a helyét. Súlyos operáció, gyógyítha
tatlan betegség próbálja hitét. Amíg ereje engedi, aktív szolgálatban 
marad, 1979 októberétől kezdve azonban nyugdíjba kényszerül. Felesé
gével együtt Szekszárdra költözik, ahol legkisebb leánya gyermeki sze
retettel osztja meg vele otthonát.

Szerény, csendes egyéniség, tiszta jellemű lelkész volt, s igaz, test
véri szívvel, szeretettel közeledett minden embertársához, s hálás volt 
azokhoz, akik ezt a közeledést elfogadták tőle. Hosszú szenvedése 
— amit mély alázattal, türelemmel viselt — szép bizonyságtétele volt 
nitének.

Akik egykor évfolyamtársai és barátai voltunk, ugyanazt valljuk, 
amit a gyászjelentésén is olvashattunk: „Isten és Megváltója evangéliu
mának alázatos hirdetője volt 41 évig.” — Boldog házasságának 36. esz
tendejében hunyt el. Kiszenvedett teste a szekszárdi alsóvárosi temető
ben várja őt is dicsőséges testben előhívó Üdvözítőjét. Szerettei pedig 
azzal a bizonysággal búcsúztak tőle s az az ige erősítette őket, amely 
egykori kisgyermek-korban elhalt leánykája koporsójánál őt is vigasz
talta, hogy egykor majd, mint örökkévalót kapják őt vissza.

Pásztor Pál
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Szemle

Énekek éneke
Az ószövetségi kánon legvitatottabb könyve az Énekek Éneke, me

lyet sok harc és vita után az 1—2. század fordulóján kanonizált a Jam- 
niában Rabbi Akiba vezetésével munkálkodó tudós iskola. Az Újszö
vetség sehol nem idézi és a zsidó hagyomány is nehezen fogadta el a 
könyvet kanonikus írásnak. Akiba viszont nagy hangsúllyal tanította, 
hogy ez a legszentebb könyv és ezért kemény átkot mondott mindazok
ra, akik „a bor házában” dúdolgatták édes-szép sorait. Ő volt az aki 
allegorikusán úgy magyarázta a könyvet, mint Jahve és Izrael szent ná
szát.

A könyv kanonitása körüli vita sokszor felparázslott az egyháztör
ténelem során, de az Énekek Éneke hatásának nem tudott semmilyen 
vita gátat vetni. A magyar költői nyelv kialakulásában is rendkívül nagy 
jelentősége volt az Énekek Éneke fordításainak. Ezért az Európa Kiadó 
— most már harmadik javított kiadásban — bocsátotta közre azt a szé
pen kiállított, Katona Tamás által szerkesztett kötetet, amelyben az Éne
kek Éneke legjelentősebb XVI. századi fordításait olvashatjuk Komo- 
róczy Géza érdekes tanulmányával („Az Énekek Éneke a magyar 16. 
században” ).

A kötetben Károlyi Gáspár máig csodált szépségű fordítása mellett 
megtaláljuk a Döbrentei kódex névtelen fordítójának és Heltai Gáspár 
prózai, valamint Bogáti Fazekas Miklósnak a virágénekek stílusában ké
szült verses fordításait is. Nagyon érdekes fejezete a könyvnek az, mely
ben a XVI. századi kéziratos szórványfordításokat gyűjti össze a kötet 
szerkesztője.

Komoróczy Géza kísérő tanulmányában az Énekek Éneke fordítá
sával kapcsolatos filológiai kérdésekről találunk érdekes tájékoztatót. 
Ebben a tanulmányban elemzi Hieronymus latin fordításának hatását 
és Origenes kommentárját, melyben azt fejtette ki, hogy az Énekek Éne
ke Krisztus és az Egyház szereitetének költeménye, drámai játék. Ennek 
az elképzelésnek nyomán indult el Bogáti Fazekas is, aki a szöveg ér
telmezése során kiváló habraista forrásokat is használ, de a könyvet dia
lógusokban fordítja le. Munkája talán a XVI. századi drámairodal
munkra is termékenyítőén hatott.

Az Énekek Éneke magyarázása terén új iskolát teremtett Beda Ve- 
nerabilis (kb. 673—735) akinek a könyvhöz írt 86 magyarázó prédikáció
ja a középkori misztikus igemagyarázat egyik csúcsteljesítménye. Hel
tai Gáspár az ő nyomán írja a könyvhöz írt bevezetőjében ezt: „Ha 
meg akarod ez okáért érteni, mely nagy szeretet legyen az Űr Isten 
közét és a hív lélek közét, ezt olvasd, e könyvetskét, de tiszta nyelvvel 
és tiszta szívvel, lélekkel.”

A 12—13. századtól terjedt el, és a középkor későbbi századaiban vi
rágzott fel a könyv mariológiai magyarázata, amelynek hatása a Sö
vényházi Mária másolta Érsekújvári kódex Mária-himnuszaiban vagy 
a Tihanyi-kódexnek a Mária látásába belevakult barát példabeszédé
ben is kimutatható.
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A középkor végén született egy nagy összefoglaló munka az Énekek 
Énekéről. Egy karthausi szerzetes, Dionysius (1402—1471) a könyv min
den sorát három szempontból vizsgálta meg: ekkleziológiailag, miszti- 
kus-extatikus szempontból és mariológiailag. Ennek az összefoglaló kom
mentárnak is volt magyarországi visszhangja. Andreas Pannonius, aki 
Velencében élt, mint Dionysos rendtársa, de hazájával soha nem sza
kadt meg a kapcsolata, nem sokkal Dionysos kommentárja elkészülése 
után (kb. 1453—57-ben) egy összefoglaló munkát készített „Cantica 
Canticorum Salamonis” címen, melynek kéziratát az Országos Szé
chenyi Könyvtár őrzi.

A kötetben összegyűjtött fordítások nyelvi alapját a 16. században 
kivirágzó magyar líra adja. Bennük az ősi héber képek magyaros ízt, 
zamatot kapnak. Ez különösen Bogáti fordításait jellemzi, aki „Baranya 
szöllővesszőit” emlegeti (2:5). Találóan állapítja meg fordításáról Komo- 
róczy: „Bogáti nem az Énekek Éneke világába éli bele magát: inkább 
alkalmul használja a bibliai szöveget ahhoz, hogy méltóbb formában 
szólalhasson meg lírai költészete” . Ez az irodalmi igény a Döbrentei 
kódex Énekek Éneke szövegéből sem hiányzik. A 15—16. század fordu
lóján készített fordítás egyik első erőpróbája a magyar nyelvű rene
szánsz lírának.

Heltai fordítása talán a legigényesebb filológiai szempontból. Hie- 
ronymus fordítását veszi alapul ugyan, de ő — és a munkában segéd
kező társai — jutnak a legközelebb a héber szöveghez. Károlyi szöve
gét olvasva ismét eszünkbe jut az a fájó adóságunk, hogy még nem tisz
táztuk ennek a fordításnak filológiai alapproblémáit. Még arra sem tu
dunk megnyugtatóan feleletet adni, hogy használta-e és mennyiben hasz
nálta Károlyi a héber szöveget?

A szép könyvnek a legérdekesebb darabja Bogáti Fazekas zsoltára, 
melyet Szabó Géza átírásában a Bogáti-kódex alapján közöl a kötet. Bo
gáti korának kiváló hebraistája volt és a 16. századi teológia történeté
ben is sok érdekes nézetet képviselt. Kiváló felkészültsége a könyv for
dításához készült vezető és záróversből is kiderül.

A szép kiadású, hasznos könyvet minden lelkész testvérünknek 
ajánljuk és mindazoknak, akik bibliafordításunk máig kevéssé ismert 
hagyományai után érdeklődnek, hiszen „a gyűjtemény célja” — írja 
a kötet utószava —1 „hogy irodalmunk bibilafordítási hagyományait a 
források vizéből frissítse fel” .

Dr. Szigeti Jenő
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Az igehirdető műhelye

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Csel 5,30—32

Ahol az ÚR Lelke, ott a szabadság!

Ezzel az örömhírrel, mely lKor 3,17-ben található, lehet kifejezni 
és meghirdetni textusunk üzenetét, mely akkor bontakozik ki igazán, 
ha meghirdetésekor az egész 5. fejezetet figyelembe vesszük.

Pünkösd után vagyunk. A jeruzsálemi templomban csodálatos gyó
gyulások történtek Péter és az apostoltársak szolgálatai nyomán. Nagy 
erővel hirdették Jézus Krisztust, a Feltámadottat. A szadduceusok párt
ja, mely tagadta a feltámadást, ellentámadásba ment át. A főpap hozzá
járulásával az apostolokat lecsukatják és másnapra egybehívják a szi- 
nedriumot. Éjszaka azonban az Űr kihozza tanítványait a fogságból. 
Most szabadok! De milyen különös szabadság ez! Nem arra használják, 
hogy meneküljenek, hanem arra, hogy a reggeli istentiszteletre jövő 
népnek újra hirdessék Jézust! Szabadok arra, hogy odaáldozzák magu
kat Isten Országáért! Amikor azután a főpapi tanács elé vezetik őket, 
ott is szabadok arra, hogy oly erővel hirdessék Jézust, hogy a tanács 
már elvesztésükre gondol és csak Gamáliel okos tanácsa és türelemre 
intő szavai után érik be azzal, hogy megbotoztatják és hazaküldik őket.

Ha a keresztyénség első lépéseinél, az első bizonyságtevések után 
indokoltnak tűnik a zavar és a kérdés: „vajon mi lehet ez?” (24 v), úgy 
véljük, hogy 1931-ben, amikor a Feltámadott Jézus már az egész vilá
gon és minden nyelven hirdettetik, még sokkal inkább érthető, hogy az 
emberek zavarban vannak és megkérdezik: „vajon mi lehet ez?”

A válasz az, hogy Isten Pünkösdöt adott a világnak! Kitöltetett a 
Szentlélek és ahol az ÚRnak Lelke, ott a szabadság! Amiképpen a Lé
lek létre tudta hozni az egyházat, úgy meg is tudja azt tartani és gya
rapítani tudja azt nemzedékről-nemzedékre!

AHOL AZ ÚRNAK LELKE, OTT A SZABADSÁG! Ezért tudtak Pé
ter és az apostolok olyan határozottan szólni arról, hogy a fán kivégzett 
Jézust Isten feltámasztotta! Ezt nem tőrdöfésnek szánják, mert egyikük 
sem ítélkezhetett. Mert, ha a főpapp kivégeztette Jézust, Péter nem fe
ledte, hogy elárulta az Urát és a tanítványok mind egy szálig elfutottak 
azon az éjszakán. Most azonban a Szentlélek által szabadok voltak arra, 
hogy hirdessék a megfeszített és feltámadott Jézust. Azért voltak sza
badok e híradásra, mert megtapasztalták, hogy a kereszt nyilvánvalóvá 
teszi ugyan az ellenünk szóló vádlevelet, de szét is tépd azt! Megértet
ték azt a titkot is, hogy a Jézus feltámadásáról szóló örömhírrel sehol 
sem maradhatunk adósok. Éppen azért, mert örömhír, csak frissen jó, 
miint a manna! összetárolva, összeírva és gyűjtögetve, megposhad, úton- 
útfélen szétosztogatva, életet támaszt!

Megértették, hogy a Szentlélek Isten hatalmas tetteit, cselekedeteit 
akarja hirdettetni, mert ezek a tények azok amelyek makacsul ellenáll
nak az időnek. A Szentlélek műve az a csoda is, hogy a golgotái kereszt
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békéltető műve nemcsak Jánosé, aki ott állott alatta. Az üres sír öröm
híre nemcsak Péteré, aki odafutott, hanem Isten hatalmas tettei a mi 
meggyőződésünkké is lehetnek.

Az is szabadságunkat munkálja, hogy a Szentlélek csak a megfeszí
tett és feltámadott Jézushoz köti magát is meg hitünket is. Időben és 
térben milyen széles skálája bontakozik ki a keresztyén életnek! Csak 
ezen a pünkösdön is, mennyi féle módon ünnepel ugyanannak a Jézus
nak és Szentléleknek a népe!

Ahol az ŰRnak lelke, ott a szabadság! Ezért tudják az apostolok 
a feltámadott Jézust hitükkel követni a megdicsőülésig. Mert amikor 
Isten feltámasztja Fiát, nem életét állítja helyre csupán. Az átokfa Jé
zust a világ ŰRává, üdvözítővé tette! A Szentlélek kitágítja látóhatá
runkat. Jézus Krisztus ŰR! Betölt mindent! A földet, az eget és a fel
mérhetetlen időt, az időtlen időt, az örök életet! Lattaquié Ignatiosz az 
Uppsalai jelentésben, 1968-ban így ujjong a Szentlélekkel: „Őbenne a 
kozmosz felemelkedik, és nyögve szüli az Országot, a feltámadott Krisz
tus itt van, az Evangélium életerő, az Egyház szentháromságos közös
ség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió Pünkösd, a liturgia emlék 
és elővételezés, az emberi cselekvés megistenült” .

Pünkösd a nagy honfoglalás ünnepe. A lélek szabaddá^ tesz arra, 
hogy birtokba vegyük hálaadással mindazt, amit üdvözítő Jézusunk 
készített az őt szeretőknek. Ez az otthon nyugalmat és békességet ad. 
Mivel helyünkön vagyunk, helyünkön vannak gondolataink, érzéseink, 
szavaink és tetteink!

Ahol az ÜRnak lelke, ott a szabadság! Ezért hirdetik az apostolok 
a megtérés és bűnbocsánat adományát! így történt ez az első Pünkösd
kor és most is ezt hirdetik Izraelnek. És ez nagyon fontos! Halomra 
dől az a sok és régi rosszhiszeműség, mely szerint mivel Izrael elvetette 
Jézust, Isten megtagadja Izraeltől a bűnbocsánatot. A feltámadott nem 
ellensége Izraelnek, sőt éppen hozzájuk küldi első hírnökeit a bűnbo
csánat evangéliumával. Hogy éljenek a Jézus adta nagy lehetőséggel! 
Mennyire nem érti ezt a főpap, amikor tiltakozik: reánk akarjátok há
rítani annak az embernek a vérét! Soha, ki se ejti száján Jézus nevét és 
szörnyűségnek tűnik még a gondolata is annak, hogy a tisztes szined- 
rionnak, a sok, kegyes öregnek, sőt magának a főpapnak is meg kellene 
bánni a bűnét, meg kellene térnie, hogy vehesse bűnei bocsánatát. Ha
lálos gyűlölettel utasítják el Jézus szeretetét, az újrakezdés lehetőségét.

A ma gyülekezetében is rendszeresen ismétlődik ez az iszonyat: 
a megtérés és bűnbocsánat elutasítása. Mindkettő jól ismert kifejezés 
még a konfirmáció óta és az igehirdetésekből. De ki tekinti a megtérést 
ajándéknak, melyet elfogadni kitüntető öröm? Inkább póráznak, kötő
féknek tűnik a megtérés, melyet a másik nyakára kell kanyarítani. Pe
dig a megtérés ajándék, melyet Isten Szentlelke ez év Pünkösdjén is 
felkínál bűneink bocsánatával együtt! Isten ajándéka az, ha meg tud
juk bánni bűneinket, ha meg tudunk térni a hamis úton, ha vehetjük 
bűneink bocsánatát! Drága ajándék ez a most megkonfirmált gyermek
nek, az ünnepre nagyon készülő néninek, a lelkésznek, felügyelőnek, 
gondnoknak, esperesnek és püspöknek. Csak ott a szabadság, ahol Isten 
Szentlelke által beláttuk és megbántuk bűneinket és meghallottuk a fel- 
oldozást: „Bízzál, megbocsáttattak bűneid!”

Ahol az ÚRnak lelke, ott a szabadság! Ezért volt és lesz mindig 
tanúja Isten nagyságos dolgainak! Itt, a vizsgálati fogságban is hivat
koznak Péterék az atyáikra és önmaguk tanúskodására. Ők is évezre-
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dekre tekintettek vissza amikor „Atyáikra” gondoltak és mi is közel 
kétezer évre tekintünk vissza, ha Péterre és apostoltársaikra gondolunk.

Mi értelme van ennek, hiszen Ábrahám éppen úgy porrá lett mint 
Péter és mi ugyanúgy porrá leszünk. Ez igaz, de az is igaz, hogy amit 
ők is, mii is örökkévalóságból, Istenből hordoztak és hordozunk, azok 
a nyomok megmaradnak! Ök is tanúk voltak és mi is tanúkká lehe
tünk! A Szentlélek így fűzi össze a tanúkat nemzedékről-nemzedékre. 
Ezért, Krisztusért senki se áll, senki se él önmagában, társtalanui. Sen
ki se új egyed. Mindenki az elődöktől „hozott”-ból épül föl és mindenki 
át is ad valamit az utódnak! A tanúság e láncának nem mi vagyunk 
a biztosítéka. Magunktól részrehajlás, sőt elhajlás lenne a tanúskodás 
vége. Éppen mai igénk fedi fel azt a titkot, hogy az apostoli tanúsko
dáshoz társul a Szentlélek tanúságtétele, mely Jézussal együtt, tegnap 
és ma és örökké ugyanaz!

Ám bármekkora méltósága és rangja van a „testimonium spiritus 
sanctus”-nak, mégis reá van utalva a gyarló emberi eszközre, aki a ma
ga tiszavirágéletében vallást tesz Jézus Krisztusról! A Szentlélek meg
keresi azokat, akik engedelmesen igazodnak hozzá, de maga is bele- 
alázkodik, belesimul a tanú bizonyságtevésébe.

E pünkösd ünnepében adjanak hálát gyülekezeteink az atyák ta
núságtételéért:

Atyáink, azok akik Ábrahámtól Keresztelő Jánosig az eljövendő ŰR 
útját készítették!

Atyáink, Péter és a többi apostol, akik ezen a napon érettünk is 
elszenvedték az egy híján negyven botütést az Ő nevéért.

Atyáink a reformátorok, akik reánk hagyták 450 éve a megújított 
egyházat és annak útmutatóját, az Ágostai Hitvallást!

Atyániik azok, akik 1681-ben, háromszáz évvel ezelőtt vállalták azt 
is, hogy évtizedekig ínséges, artikuláris életformában fognak élni, temp
lom és igehirdető nélkül, de Jézust és igéjét el nem bocsátották!

Atyáink azok a nemrégen elhunyt őseink is, akiket a Szentlélek 
mozgósított és akiknek keresztyén nyomdokaira még emlékezünk, ami
kor Jézus követésében tájékozódunk.

A tanúkról szólva, az atyák után essen szó a fiakról is! Ne úgy te
kintsünk az új nemzedékre, ahogy azt korunk, ízlésünk, kritikánk dik
tálná, hanem úgy mint akik ismerjük Isten nagyságos tetteinek képes
ségét. Minden gyülekezetnek van megkeresztelt, megkonfirmált ifjúsá
ga. Ezek között ott vannak azok, akik vállalni fogják a tanúságtételt! 
Van okunk énekelni, még inkább imádkozni: „Jövel Szentlélek Űristen” 
mert ahol Ő ott van, ott a szabadság!

Józsa Márton
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PÜNKÖSD 2. NAPJA
ApCsel 15,7—12

Az alapigéről
A  textus az ősgyülekezetnek az Actában ismertetett életének talán 

legkritikusabb helyzetét állítja elénk. A jeruzsálemi apostoli gyűlést. 
A szorosan vett alapige Péter beszéde a jeruzsálemi gyűlésen, ezt kö
veti a folytatásban Jakabnak, a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjének 
a beszéde. Pontos értesülésünk nincs arról, hogy kik voltak e gyűlés 
résztvevői. Aimo T. Nikolainen lehetségesnek tartja azt, hogy az apos
tolok és a vének a gyűlés első felében külön tanácskoztak, de utal arra 
is, hogy a 12. vers arra enged következtetni, hogy Jakab beszédén az 
egész gyülekezet részt vett, és az azt. jelenti, hogy a misszióra és az üd
vösség útjára vonatkozó fontos döntésekbe beleszólása volt az egész gyü
lekezetnek.

Schlatter szerint Lukács szemléletére jellemző az, hogy Pált és 
Barnabást itt nem vette bele az apostolok csoportjába, ez azonban a 
szövegből nem egyértelműen következik. De nemcsak Jakab, hanem Pé
ter beszédénél is nagyobb gyülekezet lehetett együtt, mint az apostolok 
és vének, az „atyámfiai férfiak” megszólítás legalábbis erre utal.

A 7/b vers ünnepélyes nyelvezete a Szeptuagintára, 'annak kifejezés- 
módjára emlékeztet. Annak pedig, hogy itt éppen Péter az, aki a pogá- 
nyok megtérését, mint a Szentlélek munkájának döntő bizonyságát meg
győző erővel hirdeti, hátterében az az élmény lehet, amelyet Kornéliusz- 
nak és házanépének a megtérése jelentett számára. A Szentlélek aján
dékozásával Isten megpecsételi a pogányokra is kiterjedő üdvözítő akara
tát. A 9. vers azt hangsúlyozza — az NTD szerint —, hogy a pogánykeresz- 
tyének teljesen egyértékűek az Isten előtt és a zsidókeresztyéneknek nem 
lehet semmi külön elvárásuk velük kapcsolatban. A 10. versnél Nikolai
nen feltételezi azt, hogy itt már Pál apostol teológiája formálja a meg
fogalmazást, hiszen a zsidóknak, főleg a farizeusi iskolázottságúaknak 
teljesen idegen egyébként ez a gondolkozásmód. De az sem lehetetlen, 
hogy ezt a mondatot Péter vagy éppen Lukács későbbi tapasztalatai is 
színezték. Még az is feltételezhető, hogy e vers megfogalmazását befo
lyásolta az is, hogy maga a zsidóság sem egyértelműen foglalt állást 
a törvény értelmezésével kapcsolatban és így Péter beszédének e részé
ben a Palesztinái zsidókeresztyénség szabadabb törvény-értelmezése tük
röződik.

A 11. vers az a mondat, amelyben olyan genuin páli teológia kap 
hangot, amelyhez hasonlót az egész Actában nem találunk. Kritikusan 
kell azonban fogadni Johannes Muncknak azt az értelmezését, mely sze
rint e versben olyan teológia kap hangot, amely már Pál előtt is ismert 
volt az ősgyülekezetben.

Nem biztos az, hogy a 12. versben leírt elcsendesedés jóváhagyást 
jelent-e, vagy éppen ellenkezést, Katolikus exegéták itt arra gondolnak, 
hogy ez az elhallgatás azt a hagyományt tükrözi, hogy a laikusoknak 
csendben kellett maradni és csak a papok szólalhattak meg. Valószí
nűbb, hogy maga a beszámoló tartalma teremtett csendet a feszülő el
lentétek között.

Az egész szakaszra vonatkozólag az exegéták nyitva hagyják azt a 
kérdést, hogy alapigénk mennyiben tükrözi a Gál 2,1—10-ben leírt hely
zetet, bár e kettő korrelatív viszonyát az „Interpreter’s Biblie” igen je
lentősnek tartja.
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Az igehirdetés elé

Óhatatlanul befolyásolja készülésünket, szolgálatainkat is az, hogy 
legmostohább nagyünnepünk munkanapos másnapján vagyunk. Sok gyü
lekezetünkben a részvételben leghűségesebbeknek fogunk prédikálni, 
alig többeknek és másoknak, mint a bibliaórai résztvevőknek. Próbáljuk 
meg e korlátozottságban rejtőző lehetőségeket megtalálni. Legalábbis 
abban, hogy nem kell túl messziről indítani az igehirdetést. Hallgatóink
ról feltételezhetünk némi bibliaismeretet és ennek használjuk ki a le
hetőségeit. Talán messzebbre tudjuk segíteni a gyülekezetei abban, hogy 
helyét, szolgálatát mai feladataink között megtalálja. Az igehirdetés 
témáját így határozom meg:

A Szentlélek megszabadít

1. A Szentlélek megszabadít a véleménycserére.
Nyelvükben ugyan megértették egymást, de gondolkozásukban, élet

vitelükben emberileg igen távol álltak egymástól azok az első keresz
tyének, akik „nagy vitában” voltak az apostoli gyűlésen, Jeruzsálemben. 
Két vélemény csapott össze: a zsidókból és a pogányokból lett keresz
tyéneké. A mózesi törvények betűhív megtartásán, azon belül különö
sen is a körülmetélés szükségességén vagy szükségtelenségén, e formá
ban régen idejétmúlt problémákon vitatkoztak. A vita mélyén azonban 
mai is érvényes alapvető szemléletbeni ellentétek húzódtak meg. Ha
sonló ellentéteket ma így fogalmazhatnánk meg: hol a határ az egyház 
és a világ között? Mik az egyház és a hivő keresztyén ember életének 
külső ismertetőjegyei? Vagy: feloldhatatlanul kapcsolódik-e az egyház 
kultúrkörökhöz, gazdasági formákhoz, társadalmi berendezettségekhez? 
Akár így is: külsőleges életforma, lakóhelyi és települési formák gyöke
res megváltozása kell-e, hogy megrázza a gyülekezet életét?

A zsidókeresztyének Isten ügyét féltették minden változástól, új 
utak, új lehetőségek keresésétől. A Szentlélek ereje nyilvánult meg ab
ban is, hogy szűkös, korlátok közé szorult életszemléletükkel, aggódó 
kishitűségükkel nem maradtak magukra, hanem az alapigét megelőző 
vers tanúsága szerint kimondták véleményüket. Sokan bizonyára hagy
ták is meggyőzni magukat abban, hogy Isten szeretete győzelmesen na
gyobb minden emberi aggályos nehézkességnél.

2. A Szentlélek ereje felszabadít önmagunk revíziójára. Nem tud
juk, hogy hányan lehettek az önhitt, judaista kisszerűséget feladók. Le
het, hogy nem sokan. Péter, akii féllábbal maga is közéjük tartozott ré
gebben, átélte, a legmegrázóbban talán Cézáreában, Kornéliusz házában 
a Szentlélek határt nem ismerő, életformáló erejét, minden esetre közé
jük tartozott. A pünkösdi evangélium lényegéhez tartozik az — és ép
pen erről tesz itt bizonyságot Péter —, hogy nincs határa Isten Szent
lelke erejének. A Szentlélek nem ismer népi vagy faji határokat. Szent 
kiszámíthatatlansággal hat a világban és emberszerető szolgálatra hív el 
népet magának a nem hagyományosan vallásosak köréből is, ma is. 
Előítéleteinket felszámolja és megkönnyebbít azok életbénító terhétől. 
Akkor Jeruzsálemben Péter szavai és Pál és Barnabás beszámolói nyo
mán beszűkült hitű zsidókeresztyének revideálták felül önmagukat. 
A mai keresztyénségnek nyitottabb és örvendezőbb szívvel lehet a szí
nesbőrű testvérek felé fordulni. Főleg azok felé, akiket emberi méltó
ságukban olyanok gyaláznak meg, akik nem szégyellik keresztyénnek
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nevezni magukat. Azok felé, akiknek kezéből gyilkos gazdasági rendsze
rek ütnék ki a mindennapi kenyeret. És az ifjúság felé. Akik még hitük 
külső megnyilatkozásaiban, Istentkereső szavaik megfogalmazásában, 
énekeik dallamaiban olyan nagyon mások, mint a középkorúak vagy az 
idősebbek.

3. A Szentlélek együttes szolgálatra szabadít fel. A jeruzsálemi gyű
lés egykori résztvevői nem egyszerűen gondolatokat cseréltek. Az ön
maguk revíziójára eljutott judaisták is és azok is, akik a Szentlélek ha
tárt nem ismerő erejét már korábban isi megtapasztalták, szolgálatkész
ségre szabadultak fel. A szolgálat pedig az első gyülekezetekben is, azóta 
is mindig, ha igazi, a teljes ember felé fordul. Nemcsak egyesek felé 
— erre a kezdetekben még kevéssé figyeltek — hanem az emberi kö
zösségek felé is. Hogy a szabadító Szentlélek emberségesebb, bűnök bék
lyóitól szabad és az örök reménység által formált életre juttasson soka
kat. Általunk is.

Schreiner Vilmos

SZENTHÁROMSÁG ü n n e p e

2Móz 33,18—23

Exegézis és útkeresés

Az a szövetségi kapcsolat ugyanis, amit Jahve a Sínai törvényadással 
épített fel, mélységesen megváltozott. Aminek lényege mind a két be
szédforrás (J és E szerint: Jahve eltávolodása, személyes közelségének 
megszakadása népével. Az egész 33. fejezet valójában nem más, mint a 
J hagyományagyag kísérlete arra, hogyan lehet biztosítani Jahve jelen
létét népe között a vándorlás továbbfolytatásához? Jahve „kíséretet” 
ígér: a) angyalát küldi népéhez, b) Mózes felállította a „kijelentés sá
torát”, ahol Jahve időről-időre megjelent, c) Jahve Pánim-ja. velük lesz 
a vándorlás során. A Jahvét helyettesítő „közvetítő helyzet” egyfelől Jah
ve haragját tükrözi, másfelől azonban ígéri, hogy eredeti tervét nem ad
ja fel: népét a „nyugalom” helyére vezeti. Jahve népe bírája, de pászto
ra is! Szent Isten, aki gyűlöli a bűnt, de a bűnös iránt hosszan tűrő, ir
galmas és megbocsátó.

A 18. vers mintha félbeszakítaná az előző vers ígéretét. Jahve „ká- 
bód”-jának megismerése olyan igény, amit Ő nem utasít el: mellette 
van hely dicsősége látására. (21—23.) Ami az Úr nevének kimondásá
ban revelálódik a számunkra: „az Isten szeretet!” (19. v.) A Szenthárom
ságban ma is megmutatja dicsőségét.

Az igehirdetés vázlata

„Én veletek vagyok minden napon”
„és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül”

A Sínai-hegy melletti „aranyborjú-imádás” miatt a meghitt közel
ség Isten és népe között visszavonhatatlanul összetört. Ennek első követ
kezménye egy „hitbeli” elbizonytalanodás. Legelső feladatunk, hogy „Is
ten nélkül szűkölködő” egyházi és hétköznapi életünk jelenségeit kutas
suk, és okait vizsgáljuk.
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Talán semmi sem pontosabb szeizmográfja az „Isten nélkül szűköl
ködő” életünknek, mint a legtöbbször, „hivatalos egyházi alkalmakká” 
váló istentiszteleteink. Sok evangélikust még a gondolata is megriasztja 
annak, hogy valóban tevékenyen vegyen részt az istentisztelet imádsá
gában, igeszolgálatában, perselyezésben, az újonnanjöttek szeretettel való 
fogadásában stb. Ez a „normális” : istentisztelet „nélkülünk” . Ennél 
azonban sokkal aggasztóbb, hogy azt is megszoktuk: istentiszteletek 
„Isten nélkül” ! Ezért szinte természetessé vált, hogy az istentiszteletein
ken „nem történik semmi”, se megvigasztalódás, se gyógyulás, se meg
békélés, se új életre találás. Néha egy-egy síró embert azért találunk 
szószékeink alatt, (azt már kérdezni sem merem, mi fakasztotta a köny- 
nyeket), — de ujjongó, örömtől, Isten jelenlététől meggyógyult tekintete
ket azonban alig-alig —.

Egyházi és gyülekezeti szeretetszolgálatunk gyakorlatát vizsgálva is, 
gyakran ez illik ránk: „híjával van az Isten dicsőségének.” — Isten igé
je ezen a téren is, nem az elért eredményeket akarja semmissé tenni, 
hanem a még meglevő fogyatékosságainkat akarja őszintén feltárni, 
— gyógyulásra. — Mert „vannak még hiányosságaink” : először talán 
szeretetintézményeink krónikus munkaerőhiányára gondoljunk. Tagad
hatatlan, hogy ez nemcsak az egyházi szociális és egészségügyi intézmé
nyek problémája, — de hát a hivő evangélikusokat, — ha Isten „közel 
lenne hozzánk,” — nem indítaná önkéntes áldozathozatalra beteg és öreg 
testvéreink „nyugalmáért, békességéért” ? — Bizonyára nagyon jelentős 
az az anyagi segítség, amit az otthonainkban gondozott testvéreinknek 
adunk, de emellett a keresztyén szeretettől teljesen idegen az a vissza
húzódás, félelem, néha „irtózat”, az otthonainkban élőkkel való szemé
lyes találkozástól. Pedig némelyik idős testvérünknek elhaltak a hozzá
tartozói, van olyan gyermek otthonainkban, akinek nem ismerjük a 
szüleit, — soha, senki nem jön hozzájuk látogatóba. Ezeknek a testvé
reinknek mi nemcsak a pénzünkkel „tartozunk” , hanem a személyes 
kapcsolattartás- emberi közelségével is! Isten „dicsőségének” micsoda 
fényáradata ragyoghatna otthonainkba, ha a hívek elindulnának ezek 
felé a „fénytelen” életek felé?! — Gyülekezeti diakóniánk területén is a 
szeretet „bő áradása” helyett alig-alig csordogáló erecskével találkozunk. 
Próbaképpen csináljunk most mi lelkészek magunkkal és gyülekezetünk
kel egy „tesztet” : lassan egy fél év tellett el az idei ún. „fogyatékosok 
évéből” . Mit tettünk a gyülekezetünkben, családainkban élő mozgássé
rültekért, nagyothallókért, vakokért? — de ide sorolhatnánk az iszáko
sokat, vagy a sok éve ágybanfekvő magatehetetleneket is. A „szánako
zás” ide kévést Ezekért a testvéreinkért tennünk kell valamit! — Ez az 
Isten nélkül „szűkölködő” élet ismérve: nem látjuk pontosan a felada
tainkat, ha pedig látjuk, nincs erőnk azokat véghezvinni.

Kilépve egyházi életünk szűkebb köréből, politikai diakóniánk, vagy 
hagyományosabb kifejezéssel hétköznapi keresztyénségünk is sokszor 
„nélkülözi” Isten jelenlétét. — A mai gazdasági, társadalmi feladataink 
korszerű megoldásához nem elég, ha egy keresztyén ember „teljesíti a 
kötelességét” , ha „nincs panasz ránk” a munkahelyünkön, — a „szeretet 
Istenének” szívünkben élő közelsége mindig „újításra, alkotásra” kész
tet. Mi nem lehetünk — bibliai szóhasználattal élve — „béresek” , min
ket „pásztoroknak” szánt Urunk, akik ezzel a szívvel hordozzák a fel
adataikat, meg a rájuk bízott emberek sorsát.

„Uram, maradj velünk. . . ”
Mózes a pusztában jól érezte: „ha nem jössz velünk..., akkor ne 

vigyél tovább bennünket!” Isten mindennapi jelenléte nélkül hivő, szol-
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gáló életet élni reménytelen, céltalan vállalkozás. A hiányosságaink, az 
ínségeink döbbentenek rá minket — a mulasztásaink és bűneink kény- 
szeríthetnek a felismerésre: „rutinból ez nem megy!” Gyülekezeti kö
zösségi életünk is, ha „magunk maradunk” csak ezt jelentheti: inkább 
terhet rakunk egymásra, minthogy segítséget adnánk. — Ezért ez az is
tentisztelet nagyon alkalmas arra, hogy végiggondoljuk: az „ünnepes 
félév” Krisztus üzeneteiből, mit viszünk az „ünneptelenbe” ? Kiaszott szí
vünk sivárságát, az élet „perzselő szárazságába” ? — vagy Isten szerető
iének termést, életet érlelő melegét?

A „Magyar-Tranovszciusz” gazdag énekanyagát lapozva, megilletőd- 
ve olvastam a „Szárazság idején esőért” ciklus naiv, de mély hitből fa
kadó énekeit. Egy kis töredék ebből ide kívánkozik: „Most bezártad 
szép egedet, megbántottuk Felségedet: Urunk, szívből kérünk téged, 
Esőben adj segítséget.”

Evangélizáló és etikai feladataink vállalásához — a holnap vándor
újához — „mennyei harmatként” szállj reánk: maradj velünk Urunk.

„Van itt hely nálam, állj a kősziklára!”
Szentháromság ünnepén Isten ígérete ebben az igében éppen ez: né

pe könyörgését Isten meghallgatta! Jézus Krisztusban „közel jött” hoz
zánk az Isten, atyai, megváltó és megszentelő szeretetében. Ingyen, sze- 
retetéből szabadított meg „bűn, halál, ördög hatalmától” . De erre a „kő
sziklára” állva, az irgalmat nyertek hálájával indulhatunk, irgalmat és 
könyörületet kínálva minden rászorulónak.

Szentháromság ünnepén nem „magyarázni kell az Istent”, hanem a 
szeretetnek és kegyelemnek ezzel a „hármasságával” evangélizálni, 
örömhírt mondani. A teljes Szentháromság velünk van!

Ugyanakkor „mozgósítani” is kell híveinket a szolgálatra: „sok az 
aratnivaló”, munkások kellenek! Testvéri kezek, segítségre siető lábak, 
építő terveket formáló agyak, és a felebarát, világunk gondját empátiá
val felvállaló szívek! Munkára fel — a föld „nyugalmáért” —, míg az 
„örökkévaló nyugalomba” nem. érünk! — De nem egyedül: „Én veletek 
vagyok minden napon” !

Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP

Jn 4,39—42

A textushoz

Folyó egyházi esztendőnkben a samáriai asszony történetéből egy sza
kasz — 4,25—30 — már ötvened vasárnapján szolgált igehirdetési alap- 
igeként. Akkor ott Jézus az asszonnyal való beszélgetés folytán felfedte 
kilétét, akinek érkezéséről az asszony is tudott.

Kr. e. 722 (Samária eleste) óta Jézus koráig épp elég idő telt el ah
hoz, hogy a zsidó-samáriai vallási és politikai ellentétek „ideológiai” 
alapjai — kölcsönös viszálykodások közepette — betonkeménnyé szilár
duljanak. Így a samáriaiak az utolsó ítélet izraeli képzetével nem értet
tek egyet, de egy messiást ők is vártak.

Ettől az érkező messiástól az asszony előélete miatt különösebben 
nem tartott. A samáriaiak nem hittek sem a feltámadásban, sem az utolsó 
ítéletben.

A párbeszéd Jézus Messiás voltának felfedésével befejeződik és egy
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új szakasz kezdődik tartalmilag az asszony sikári „híradásával” . Ez 
ugyan magánéletét érinti, ti., hogy Jézus mindent megmondott neki, amit 
tett, de nem valamiféle „theios anér”-ként beszél Jézus az asszony múlt
járól, hanem célirányosan.

Egyes egzegéták szerint (Strattmann) az erkölcsi vonatkozást nem 
szabad figyelembe venni, mert itt a szimbolikus értelmezésnek megfe
lelően Jézus nyilvánvalóvá teszi mindentudó bölcsességét. A szimboli
kus értelmezést elvetve Bultmann azon az állásponton van, hogy Jézus 
itt úgy szerepel, mint egy isteni ember (theios antropos), aki felfedi is
teni adottságát. Ezt az álláspontot el kell vetni. Jézus messiási voltát 
nem tagadta, de nem is erősítgette. Itt viszont nem implicit krisztoló- 
giáról van szó, hanem határozottan kijelenti Jézus: „én vagyok az, aki 
veled beszélek” .

Az „ego eirni” az „ani hu” héber-aramei kifejezésnek felel meg, ami 
az isteni önikinyilatkoztatásnak a jellegzetes kifejezése, vagyis ez azt 
jelenti, hogy Jézus Isten kinyilatkoztatása — ez több, mint amit a várt 
messiásról az asszony tudott és várhatott tőle. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Jézus életében még egyszer jelenthette ki a főpapnak válaszként 
az „ego eimi” -t, s ez nem egyszerűen igenlő válasz volt, hiszen a főpap 
megszaggatja ruháját és Jézust istenkáromlás vádjával halálra ítélik.

Meditáció
1. A főpap előtt „hivatalosan” előbb vagy utóbb Jézusnak ki kellett 

jelentenie, hogy ő a Krisztus. De miért tette ezt meg Jézus ebben a tör
ténetben, egy magánbeszélgetésben négyszemközt, egy „hatpróbás” (öt 
férj plusz élettársi erkölcsileg nyilvánvalóan elmarasztalható asszony 
előtt, akivel nemigen álltak már mások szóba, kivált egy zsidó férfi nem. 
Pedig a száraz dogmává merevedett krisztológiai és szótériológiai téte
lek mögött itt él és izzik forrón az Isten emberszeretete.

Ügy érzem, aki erre meg tudja adni a választ, az fogja textusunkat 
is jól értelmezni, ui. az asszony számára Jézus kilétének ismerete indí
tott el egy folyamatot, melynek végén mások is megállapították, hogy 
„valóban ő a világ megváltója”.

2. Textusunkban nem az ún. második generáció problémájáról van 
szó. akik az evangéliumot másodkézből kapják és nem közvetlenül Jé
zustól, s erre az evangélium megjegyzi, hogy „az ő szavának sokkal töb
ben hittek” , mint az asszonynak. Itt nem az a lényeg, noha kimon
datlanul ebben benne van, hogy sokkal könnyebb annak hitre jutni, aki 
magát Jézust hallgatja és látja. (Vö. Jn 20,29.) De arról sincs szó ebben 
a történetben, hogy azok akik Jézust test szerint nem látják, ugyanabban 
a helyzetben vannak, mint azok, akik őt test szerint látták, akik a föl- 
támadottal találkoztak.

„Ez a történet azt akarja mondani, hogy a Jézusról szóló híradás 
igaz, amit az asszony Jézusról elmondott, az igaznak bizonyult. Vagyis 
a Jézusról szóló híradásnak lehet hinni, arra lehet támaszkodni, még 
akkor is, ha valaki nincs abban a helyzetben, mint a sikári férfiak, akik 
ellenőrizték az igazságot.” (Prőhle)

Viszont azt is látnunk kell a történetben, hogy a sikáriak nem va
lamilyen rendkívüli módon, hanem az asszony híradásán keresztül ke
rültek Jézussal érintkezésbe. Ebből következik — az egyház történelme 
igazolta már sokszor —, hogy Jézust nem látó és halló nemzedék az 
evangélium tudósítását igaznak fogadhatja el, érdemes a hívó szóra fi
gyelni.
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Az igehirdetés felé

X. Isten hívásának nincs határa.
Az ember iránti jézusi szeretetről csak szuperlativuszban lehet be

szélni, de ez is csak árnyéka annak a megsejthető valóságnak, amelybe 
Jézus és a samáriai asszony párbeszéde bepillantani enged. Felfedi Jézus 
kilétét, igaz, élete folyamán — az evangéliumok szerint — csak két íz
ben teszi ezt, de itt megteszi, mert ez az egyedüli út ehhez a bűnös asz- 
szonyhoz. Mit jelent ez?

Vannak olyan emberi életek, amelyeket mi egyszerűen „leírunk” , 
mert reménytelen esetek, kár velük foglalkozni. Jézus nem ír le senkit, 
nincs olyan mélység, amelybe ne menne az ember után és ne szólítaná 
meg. Jézus messiásként szól az asszony magánéletéről. Nem elítéli, ha
nem megmenti őt.

2. Az önismeret útja.
Ugyanakkor istenismeretünk — a Krisztus felismerése — és önis

meretünk egyszerre történik. „Megmondott nekem mindent, amit tettem”
— döbbent felismeréssel látja igazoltnak Jézus messiási voltát. Jézus 
megítélte a bűnt, de megmentette az embert. Az asszony tudja, hogy 
vége a réginek és valami új kezdődött kilátástalan, zsákutcába jutott 
életében.

Itt ne szégyelljünk kitérni arra sem, hogy magunkat és másokat 
emésztő testi-lelki szenvedélyeinktől is képes Jézus megszabadítani. Ha 
erről nem beszélünk, akkor nem ismerjük Jézus szabadító hatalmának 
nagyságát, sőt másokat is visszatartunk a hívó szótól „ezen már Isten 
sem segít” mentalitással. Az ilyen jellegű megszokások és pillanatra 
kész beidegződések is lehetnek szenvedélyek.

3. A hívó szótól a bizonyságtételig.
Nekünk, Isten előtt állva kell válaszolnunk arra a kérdésre: a mi 

bizonyságtételünk sokakat vezetett-e Jézushoz? Ezt csak az Isten tudja
— hangzik a rezignált válasz. Azt is Ö tudja, hogy némelyek már „fel
adták, kiégtek, csak a túlélésre rendezkedtek be” , mert ez a világ már 
„megbuggyant”, az értékítéletek átrendeződtek, régebben még azért „sír
tak” , hogy nem állnak rendelkezésükre a korábbi eszközök és lehetősé
gek. Ma ki tud gátat vetni annak a folyamatnak, melyben lassacskán 
már „divattá” válik a hitvesek „lecserélése egy fiatalabb, modernebb év
járatra” , mert manapság már ki hisz a hitvesi hűség értékében, a csa
lád szeretetének „kifizetődésében”, egyáltalán az ügyeskedés nélküli tisz
tességes életben ?

Nos, amit ma etikai értelemben negatíve regisztráltunk, az volt a 
múltban is — ez minket nem ment, ezzel nem magyarázhatjuk meg bi
zonyítványunkat. Ugyanis felgyorsult világunkban ma minden, különö
sen a negatívumok hatványozottan jelentkeznek. Sportnyelven szólva, 
van aki a nagy sebességben a kanyarokat nem tudja bevenni és így a 
játékszabályokat megszegve levágja azokat. Egyesek szerint ezt a kis 
„ügyeskedést” utólag „szentesíteni” lehet. Pál viszont állítja, hogy aki 
nem szabályszerűen küzd, az nem koronáztatik meg.

Ez alól magunkat sem nem vonhatjuk ki, mert Isten és ember előtt 
„diszkvalifikáltá” válunk, önmagunk kikapcsolásával a hívó szót mások 
felé tolmácsolni lehet „hivatalból”, de senki sem figyel ránk. Akinek 
szavait elhívott élete igazolja, arra felfigyelnek.

Kalácska Béla
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Igénk középpontjában a messiási igénnyel fellépő Jézus áll. „Jézus 
igéje a benne rejlő messiási igénnyel tanácstalanná teszi a sokaságot. 
Egyesek „a prófétát” azaz nyilván az 5Móz 18,15-ben megígért messiási 
prófétát vélik benne felismerhetni, mások magát a messiást, a „Krisz
tust” keresik benne” . (Karner).

Jézus megjelenése mindig döntés elé állította az embereket. Az a 
meghasonlás, amiről az evangélium itt is tudósít, ismétlődik. A véle
mények ugyan megoszlanak, de mindenkinek állást kell foglalni Jézus
sal kapcsolatban. Vannak akiket Jézus szavai lenyűgöznek. (Főpapok 
szolgái) Jézus elfogására küldték őket, de még kísérletet sem tettek ar
ra, sőt azt jelentik: ember még soha nem szólt úgy, mint ez az ember” .

Az igehirdetések ma is döntés elé állítják a hallgatókat. Lelkesedés
sel, közömbösséggel, ellenszenvvel — de mindenki dönt.

Nikodémus egy alkalommal, abban az éjszakai beszélgetésben már 
döntés elé került. (Jn 3.) Bizonyos, hogy annak a hatása jelentkezik 
most abban, ha szerényen is, de az ő törvényükre hivatkozással veszi 
védelmébe Jézust.

„A sokaság mely nem ismeri a törvényt” kifejezéssel előbb csupán 
a szélesebb népréteget jelölték meg, ellentétben az uralkodó osztállyal, 
később viszont függetlenül attól, hogy alacsonyabb vagy magasabb tár
sadalmi réteghez tartozott, azókra vonatkoztatták, akik nem tanulták 
a törvényt.

Az írástudók érvelésében visszatérő megállapítás, hogy Galeleából 
nem támad próféta. Különösen nem a Messiás. Tudomásom szerint Jó
nás, Illés, Hóseás és Nahum is onnét származott.

Ugyanez vonatkozik arra a megállapításra is: „Nem ezt mondta-e 
az írás, hogy a Krisztus a Dávid magvából, abból a faluból ahol Dávid 
élt. Bethlehemből jön el a Krisztus?” Tragédiájuk, hogy ők maguk sem 
vizsgálták meg azt, hogy honnan származott és hol született Jézus. Mert 
akkor meggyőződhettek volna arról, hogy minden úgy történt Jézussal 
kapcsolatban, ahogyan a próféták megírták.

A vasárnap témája: Meg ne vessétek azt aki szól — egybecseng az 
evangélium intésével.

Igehirdetés vázlat.
Néhány évvel ezelőtt egyházi kiadásban két könyv jelent meg. A 

könyveknek más a szerzője, mégis úgy hat ránk, hogy a címekben és a 
tartalomban is összefüggés van. Az egyik könyv címe ez: Ki ez az em
ber? S ezzel Jézusra utal. A másik könyv címe pedig a választ adja: A 
mi Krisztusunk.

„Ki ez az ember?” — Ez a kérdés nemcsupán a könyv címében él, 
s nemcsak mai evangéliumunk központi kérdése ez, hanem két évezred 
minden nemzedéke életében is döntő kérdés volt: Ki ez az ember? Ki 
ez a Jézus? Élő kérdés ma is. Költők és írók — s nemcsak egyháziak — 
írásaiban ugyanúgy találkozhatunk ezzel, mint a mindennapi életben. 
Mi a te válaszod?

Jézus tanítása, igehirdetése nyomán ott Jeruzsálemben is felvetődött 
ez a kérdés.

Mikor és hogyan? Erre válaszol igénk. Nagy ünnep volt Jeruzsálem
ben. A több napig tartó ünnep befejezéséhez közeledett. „Az ünnep utol
só nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjúhozik, jöj-

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. VASÁRNAP

Jn 7,40—53
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jön énhozzám és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, an
nak belsejében élő víz folyamai ömlenek.” Ez a rövid igehirdetés egy
szerre izgalmassá tette a hallgatók számára Jézus személyét és tanítását. 
Nagy mozgolódás támadt, heves vitatkozás indult. Az előbb csendes hall
gatók egyszerre felkapták a fejüket: Ki ez az ember? Ki ez a Jézus, aki 
így beszél. Ki az, aki szavaival a Messiás igényét jelentette be.

Figyeljük csak meg kik és mit válaszoltak.
1. A főpapok szolgái: „Ember még sohasem beszélt úgy mint ez az 

ember beszél” . Az ő véleményük: Jézus egy különös, valami csodálatos 
ember. Hallottak ők már neves papokat, írástudókat amint tanítottak, 
de ez az ember egészen más. „Nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem 
úgy mint akinek hatalma van.”

Pedig ezek a szolgák nem az ünnepi istentisztelet ünnepi lelkületű
vel érkeztek oda. Megbízatásuk az volt, hogy Jézust fogják el és kísér
jék a főpapi tanács elé. Ők profán gondolatokkal mentek az ünneplő so
kaság közé, megbízatásuk durva parancs; s az eredmény: „ . . .  így még 
nem beszélt ember . . . ”

2. A sokaság közül többen így szólnak lelkesedve: „Valóiban ez a pró
féta!” — Biztos, hogy hallottak Jézusról, csodálatos tetteiről, gyógyítá
sairól. Olyan csodákat csak az Isten hatalmával tehet valaki. Most pedig 
a személyes találkozás, ez a különös igemagyarázat. Bizonyára Ö az, 
akiről így szólt Mózes: „Prófétát támaszt az Úr közületek, a ti anyátok- 
fiai közül olyant, mint én”.

Biztos, hogy volt ismeretük a messiási ígéretekről. Most Jézusra fi
gyelve, cselekedeteire emlékezve, szavait hallgatva feljön a válasz: Biz
tos ez a próféta! — Te, aki már sokat hallottál Jézusról, csak idáig 
jutsz el válaszodban?

3. Mások a sokaságból: „Ez a Krisztus!” — Itt nem a névre kell gon
dolnunk, hanem arra amit ez tartalmaz. Krisztus — a felkent. Szemé
lye így a messiási ígéretek beteljesítője. Ézsaiás szavai elevenedtek meg: 
Az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent engem . . elküldött. . .  hogy 
hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. . . ” Ő az aki új kort hirdet az 
emberiségnek. Templomos gyülekezet, mely most lelkesedik Jézusért.

Megszólalnak azok is, akiket ugyan felzaklatott Jézus jelenléte, sza
vainak a különlegessége, de ez belőlük nem a lelkesedés örömét, hanem 
az ellenállás merevségét váltotta ki. „Ellentét támadt tehát miatta a so
kaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem tette reá a 
kezét.” A sokaságban érvek és ellenérvek, lelkesedés és gyűlölet feszül
tek egymásnak.

4. Akik el akarták fogni Jézust. — Ki ez az ember? Úgy vélekedtek: 
ez egy nagyhangú szónok, népámító, csaló, ördögi varázsló. Az ilyen embert 
ki kell kapcsolni a nép életéből, mert sokakat megtéveszt, félrevezet. A 
tömeg, mely nem ismeri a törvényt. Ők nem tudják amit a próféták hir
dettek : . .  . Dávid magvából, abból, a faluból, ahol Dávid élt, Bethlehem- 
ből jön el a Krisztus”. — Ez nem lehet a Krisztus!

5. A zsidó papi tanács tagjai is csalónak bélyegezték. Ezért küldték 
elfogatására a szolgákat. Ök már eldöntötték: Ennek az embernek meg 
kell halni. A vezetők között csak egy ember volt, Nikodémus, aki szeré
nyen, de védelmébe veszi Jézust. „Elítéli-e a mi törvényünk azt az em
bert, míg ki nem hallgatták és meg sem tudták tőle, hogy mit tett? Ö 
nem most hallotta Jézust, hanem annak az éjszakai beszélgetésnek az 
emléke kísérte, amikor ő kereste fel Jézust.

Igaz élesen válaszolnak Nikodémusnak a papi tanács tagjai, de az 
ő törvényük előtt nekik is meg kell hajolniok. A gyűlés félbeszakad.

307



Csak ennyit jegyez meg az evangélium: Mindnyájan hazamentek. „A 
Jézussal kapcsolatos gondolatok ott maradnak a szívükben s miközben 
hazafelé mennek mindegyikük választ ad arra a kérdésre: Mit gondolsz, 
ki ez az ember?

Most istentiszteleten vagyunk együtt. Néhány perc múlva mindenki 
hazamegy. De hogyan? Közben neked is válaszolnod kell önmagad előtt 
is erre a kérdésre: Kicsoda ez az ember? Kicsoda ez a Jézus? Te hogyan 
vélekedsz róla? — Bár elmondhatnád Péterrel: „Mi megismertük és el
hittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” S elmondhatnád 
azokkal együtt, akik akkor ott az ünnepen lelkesedve vallottak: A Krisz
tus ez! — Bár egy lehetne a vallomásod Lutherral: „ . . .  hiszem, hogy Jé
zus Krisztus az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert meg
váltott, vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmától megsza
badított . . . ” És végül egy vallomás a mi időnkből. Egy osztrák atom
fizikus H. Leonhard, aki 1971-ben, 35 éves korában pap lett s amikor so
kan csodálkozva és megdöbbenve figyelték elhatározását és cselekede
tének a miértje után érdeklődtek, akkor így nyilatkozott: „...m ind  vi
lágosabban megtapasztaltam, micsoda realitás Krisztus! Hogy legalább 
annyira valóság, mint a neutronok az atomreaktorban. Átéltem micsoda 
hatása van azok életére, akik megismerik és csatlakoznak Hozzá.. ”

Akkor is ott Jeruzsálemben és az évezredek során mindenfelé vá
laszoltak az emberek erre a kérdésre: Ki ez az ember? Ki ez a Jézus? 
Néked is válaszolnod kell. Adja Isten Lelke, hogy a hit vallomását 
mondhasd el: Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm.

Varga György
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Isten bűnösöket hív

Jézus az élet kellős közepéből merítette a példázat eseményét, mely- 
lyel arról adott tanítást, hogy milyen következmények származnak az 
ember és az övéi közötti megzavart viszonyból.

A példázat 3 elkülöníthető részre bontható. 11,—16., a kisebb fiú út
ját mutatja, amint eltékozolja az apai vagyont.

17—24. a kisebb fiú elhatározását, apjával való találkozását, az apa 
örömét írja le.

25—32. a kisebb fiúnak az apjával és testvérével viszonyát, az apa 
nehéz helyzetét, a kemény szívű testvér haragját mutatja be.

A leírt családban ki mit érzett a másik iránt?
A tékozló fiú példázata alapján mi a bűn?
A 13. vers alapján a bűn az atyai háztól, az atyai ház szellemétől 

elszakadás. Megnyilatkozása ellentéte az otthoni szellemnek. Pazarlás, 
élvezethajhászás, gátlástalan, erkölcstelen életvitel. De nemcsak a gon
dolkodásmód válik ilyenné, hanem eszközéül használja fel az „atyai örök
séget” . S milyen nagyot tévedett a fiú, amikor a gátlástalan szabadság
ban remélt boldogságot találni!

A 27—28. versben a bűnnek egyik másik megfogalmazásával talál
kozunk: az^atya szeretetének rossz, emberi, evilági értelmezése. Képtelen 
tudomásul venni a szeretetet, a megbocsátást, a visszafogadást. Ezért 
haragudott meg az idősebb fiú az atyára, pedig „örülnöd kellene” .

A példázat támpontot ad arra is, hogyan jut el az ember bűnei fel
ismerésére. Hangsúlyoznunk kell, hogy a bűnök felismerésére nemcsak a 
külső körülmények döbbenthetnek rá. Sőt egyre világosabb tapasztalat 
az, hogy a nyilvánvaló külső körülmények ellenére ragaszkodhatunk 
bűneinkhez. A tékozló fiú akkor ismerte fel bűneit, amikor „magába 
szállt”. Ez a helyzet az, amikor az ember számotvet önmagával, elemzi 
tévedései okát, s így ismeri fel a kibontakozás lehetőségeit. Ezt azonban 
még nem nevezhetjük megtérésnek, mégha olyan részletes leírást is ta
lálunk Jézus szavaiban arra, hogy ez a benyomásunk legyen: Jézus a 
megtérés folyamatát mondja el.

Végül meditációnkban az atyai házra is figyeljünk. Valószínűleg Jé
zus az atyai házra visszagondolást azért részletezhette, hogy rámutasson: 
mennyire nem közelíthette meg ilyen távolról a tékozló fiú elképzelése 
azt, ami az atyai házban történik majd vele! Ezzel a fokozással ad ki
fejezést Jézus annak, hogy milyen hallatlan az atya szeretete. A fiú ezt 
nem ismerte fel a távozáskor, a magábaszálláskor sem sejtett meg csak 
annyit, hátha béres lehet. A megérkezéskor azonban fiúként fogadja az 
atya! Az atya szeretete az új életet tette lehetővé a hazaérkezettnék!

„Mi sem hihetnénk, hogy Isten ennyire szeret minket, ha Jézus meg 
nem győzne róla” (Pröhle Károly).

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP

Lk 15,11—32

Gondolatok az igehirdetéshez

1. Az Isten közelsége és életünk jó rendje (azaz az atyai ház — gon
dolva Zs. 24,1-re: „A z  Úré a föld és teljessége, a földkerekség és a rajta 
lakók”!, melyet megszab Isten akarata, — nem akadályozza, inkább segí-
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ti életünk kibontakozását, miiközben megvéd a tévutaktól és a „lerongyo- 
lódástól” (testi és lelki életemben).

Istennek ettől a jó rendjétől függetlenül és a tékozló fiú élethelyze
tében példázott, aki az atyai házból származó javakkal az atyai háztól 
függetlenül élt.

De ennek hamis értelmezése is szakadásra vezet, amit az idősebb fiú 
jelez.

2. Az életvitelét feslettnek nevezi Jézus.
A „tékozlás” lehet nyílt, de a rejtett sem ismeretlen.
Nyílt „tékozlás” az a gondolkodás, amikor fiatalok úgy gondolják, 

hogy bár szükséges az összeházasodás, s majd a házasságban szeretik 
meg egymást! S ha nem? Elválnak?! Ez eltékozolt idő, ifjúság, szeretet. 
Pótolhatatlant tékozoltak el.

Ilyennek érzem azt, amikor valaki cinikusan beszél a házasságról, 
családról, hazáról. Nagy értékeket dobál szét, ahelyett, hogy megbecsül
né ezeket!

De a tudomány is, mely felfedezéseit pusztításra, embertelenségre 
használja, eltékozolja azt a nagy ajándékot, az atyai örökséget: az észt!

A rejtett „tékozlást” teszi az, aki öröm helyett sértődik, visszahú
zódik, vádaskodik Isten ellen, vagy aki megreked a múltban, s nincs bá
torsága átlépni a mába.

Keménynek tűnik a megállapítás: feslett élet. Talán nem érzi az em
ber, hogy az, hiszen a tisztes polgári szintet eléri az erkölcse. De az atyai 
házból nézve bizony feslett élet az!

3. Mit lehet tenni? „Isten bűnösöket hív” — szól a mai vasárnap 
témája. Tehát a válasz egyszerűnek tűnik: azt lehet tenni, hogy odame
gyünk, ahová hív Isten. Amilyen egyszerű azonban kimondani, olyan ne
héz erre vállalkozni!

A példázat csúcsát a hazaérkezésben látom! Egészen más fogadtatás, 
mint amit várt a fiú a természetes esze, várakozása és jogérzése alapján. 
Említést tehetünk az igehirdetésben arról is, hogy nem mindenki érzi 
így bűnei következményeit. De annak is haza kell mennie! A tisztes pol
gári életet, életmódot folytató keresztyén ember talán élete folyamán 
el sem jut a „vályúig” , mégis a teljes emberségében fontos az atyai ház
ba visszaérkezés.

Vonzóvá kell tenni az igehirdetésben az atyai ház nyitottságát! Az 
atya a visszaérkező — fiát — visszafogadja. Az „otthon levőt” behívja, 
hogy örüljenek együtt. Hiszen többek öröme többszörös értékű öröm. 
Szolgáló öröm. De törékeny öröm.

4. Ilyen nagy az atya szeretete! A kisebb fiú akkor ismerte fel, ami
kor összetalálkoztak. Nem tudta a távozáskor, hogy ilyen nagy érték az. 
Természetesnek vette, míg otthon élt. A mélyponton sem érezte (béres
nek jelentkezett). De a találkozáskor megtapasztalta. Az új életlehető
séget (újra fiú!) az atya szeretete tette lehetővé.

A szolgálat öröméhez nemcsak Isten rajtunk megtapasztalt atyai 
szeretete tartozik, hanem az is öröm, amikor azt mások hazatalálásakor 
éljük át: milyen hallatlanul szeret az Isten.

Detre János
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP

Máté 7,12 

A textusról

Az egész Szentírást foglalja itt össze Jézus: „mert ez a törvény, és 
ezt tanítják a próféták”.

S ha mindezt követelésként értjük téves vágányra futunk. Jézus itt 
arról beszél, hogy van egy új szemléleti lehetőség, és ez a nyitottság.

Neked kell előbb adni! Mielőtt igényeidet bejelentenéd adnod kell 
mindazt, amit az élettől, emberektől kapni szeretnél.

Ez a vers szoros párhuzamban van a szeretet parancsával. Csak efe- 
lől lehet megérteni.

Hasonlókat mondtak a görög bölcsek is. Tóbiás 4,15-ben így olvas
hatjuk : „amit magadnak nem szeretnél azt másnak se tedd. . . ” A ma
gyar közmondás változatot is nyilván jól ismerjük: „amit magadnak nem 
kívánsz, ne kívánd másnak sem”. Nem szükséges bizonygatnunk, hogy 
a görögök másképp értették, vagy esetleg az OT népe is megszűkíthette 
a felebarát fogalmát. Az eredetiség, a szerzői jog korunk találmánya...

Jézus itt alapvetően arra figyelmeztet minket, hogy hitelből élünk! 
Isten elénk jön szeretetével! Nem ábrándozás ez, hanem megrázó való
ság: Jézus így gondolkodott. Tanítványaiért halt meg; szeretete mindig 
megelőzte, meglepte a tanítványokat.

A kereszt háttere nélkül ez a vers naiv ábránd csupán. A kereszt 
megdöbbentő valóságában azonban új életre indító ige, evangélium!

Van miből adnunk! Krisztus keresztjével a hátunk mögött egyszerre 
csak gazdagok leszünk, akik tudunk adni. Megelőlegezzük a szeretetet 
minden embernek. Jézus arra biztat próbáljunk így élni.

Jézus nem praktikus adok-veszek elvet hirdet: így lesz jó a világ
ban; hanem azt hirdeti, hogy ez Isten akarata. Nem véletlenül figyel
meztet az oltári ige Róm 8,18 „ . . .  a jelen szenvedései nem hasonlítha
tók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” Jézus szavának 
megtartása csak az örök életben nyeri el teljes jutalmát. Ha azt hisszük, 
hogy aki szeretettel fordul emberek felé az kedvességet, megértést talál, 
akkor ámítjuk magunkat. Dosztojevszkij Miskin hercege (A félkegyel
mű) nem ér el sikereket, de körülötte mindig felmelegszik a levegő, élet 
támad.

A vasárnap jellege földi hivatásunkra hívja fel a figyelmet! Földi 
hivatásunk sokkal több, mint a munkaidő becsületes kihasználása.

Isten teljes életre hív el, s ez az élet
a) 'hitelből él! Amink van: kultúránk, technikánk, egyházunk — 

mindaz megvolt mielőtt mi megszülettünk. Tudásunkat „leemelhetjük 
a könyvespolcról” . Embereken keresztül Istentől kapjuk ezt a hitelt. 
Felfedezések százaiból élünk naponta. „De maga hogyan merészeli fel- 
kattintani a villanyt, ha semmit sem ért az elektromossághoz?” — Kér
dezi Dürrenmatt drámájában az egyik főhős. (Fizikusok)

b) hitelt ad! Hivatásunk, Istentől kapott feladatunk, hogy emberek 
felé hitelt nyújtsunk.
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A szószék felé

I. Nyitott világ

A sakkozók nagyon jól ismerik azt a helyzetet, amikor az ellenfél 
feladja a játszmát. Végiggondolva a lehetséges variációkat úgy dönt, 
kár tovább játszani.

a) Mai igénk azt mondja: érdemes tovább játszani! Isten nem mon
dott le a világról, egyházról, rólunk. Mi emberek már régen feladtuk, 
ahogy egykor Péter, Júdás és a többiek úgy gondolták mindennek vége 
Jézus azt mondja megnyílt az élet új lehetősége. A bezárt világ rette
netes, az élet a maga biológiai valóságában is mindig nyitott, számta
lan variációra képes egyetlen fajon belül is. Isten mindig ad új lehe
tőséget.

b) Ezzel a nyitottsággal induljunk holnap dolgozni! Ezzel a re
ménnyel szóljunk újra jó szót, kezdjünk újra békülést! Életünk lehet 
nyitott, ha Jézust megismerjük.

e) Ez a nyitottság mindig jó légkört teremt. Katalizátor lehet ahol 
emberek élete, munkája megkönnyebbül.

II. Fordított szemlélet!

Az emberei szem, mint optikai rendszer, mindent fordítva lát. A ta
pasztalat tanít meg arra, hogy a valóságnak megfelelően tudatosuljanak 
a dolgok.

Mi pont az ellenkezőjét tesszük annak, mint amire Jézus tanítani 
akar.

a) Nem adjuk, várjuk a szeretetet! Szülők milyen önző módon gon
dolkodnak gyerekeikről! Mén nyíre számontartják a sértéseket! Milyen 
komolyan vesszük jogainkat, s eszünkbe sem jut,, hogy kötelességét tel
jesítő ember hivatkozhat csak jogaira.

b) Jézus arra biztat: próbáld te elkezdeni. Te indulj vissza megke
resni a testvért! Te próbálj adni! Csak ott alakul ki emberi közösség, 
ahol emberek természetesnek veszik, hogy adnak a másiknak.

c) Jézus jön elénk ezzel az adakozó szeretettel. Ezért több ez a jé- 
zusi mondat, mint szép bölcsesség, vagy megvalósíthatatlan eszme, mert 
Jézus így ad. Szeretetet, új élet lehetőséget.

d) Isten a látszat helyett a valóságos értékre fordítja tekintetünket. 
A látszat, hogy az boldogul, aki magának gyűjt — de ez „optikai” csa
lódás. A korai szívpanaszok, nyugtalan éjszakák, idegbetegségek nincse
nek rajta egy-egy feltűnően nagy házon, hirtelen felépített nyaralón!

Jézus szegényen hal meg, a világ legnagyobb örökségét hagyva ma
ga után!

III. Nagy lehetőség!

Félve hallgatjuk Jézus szavát, mert ezen a mércén mindenki alul 
marad! Olyan kő ez, melyet bárkinek oda lehet vágni, és biztos hogy 
talál, önszeretetünk hallatlanul erős. Jézus nem követ dob hallgatóira, 
hanem új lehetőséget nyit. Gondoljuk végig e szavak fényében életün
ket, munkánkat, egyházunkat, emberi kapcsolatainkat.

a) Mikor adtunk? Mi lenne ha holnap adnánk valamit például 
a szomszédnak, akivel nem beszélünk! Meglátogatnánk azt, akinek kö-
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telessége lenne minket látogatni! Segítenénk annak, akinek feladata
 rajtunk segíteni! .,

b) Lehetetlen mindez? Külön irodalma van annak, hogy a jezusi 
szó -- milyen változatokban fordul elő különböző kultúrákban, görögök- 

 nél, vagy éppen az OT-ban. Talán azért, mert az ember néha ráérez, 
 van egy másik lehetőség mint a kötelesség: és ez a szeretet.

c) Jézus egész életén végigvonul ez a szeretet. Ő nem elmélkedik, 
hanem szolgál. Embereket hoz vissza, akikről kora társadalma - az iga
zak — már lemondtak. Vámszedők és bűnösök barátja — legsúlyosabb 
vádak, s most mégis a dicséretet halljuk ki belőle.

Jézus nem sújtani, felemelni akar szavaival, hogy Isten akaratai 
 teljesítve életünk megnyíljon. Így jó élni! — ahol emberek előzékenyek

a szó igazi értelmében.
Kertész Géza
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Jn 1,43—51

„Jézus első követői”
Ez a 35. verssel kezdődő szakasz címfelirata Bibliánkban. János, And

rás és Péter elhívása után textusunkban Fülöp és Nátánael elhívásáról 
van szó. Azért hívja el őket Jézus, hogy „lássák az ő dicsőségét” és bi
zonyságot tegyenek róla. Ágendánk is így jelöli a témát: „Hívás bizony
ságtételre.” Fülöppel később többször is találkozunk János evangéliumá
ban (6,5; 12,20; 14,8). Nátánael neve egyszer szerepel még, Jézus feltáma
dása után, a „nagy balfogás” alkalmával (21,2). Ennek az írástudó, igaz
ságkereső apostolnak a személye valószínűleg azonos a szünoptikusok ál
tal említett Bertalanéval. Fülöp nem keresi, de megtalálja; Nátánael ke
resi, őt meg Jézus találja meg. Tanítvánnyá sokféleképpen válhat az em
ber, a kezdeményezés azonban mindig Jézusé.

Aki Jézus mellett dönt, követi. Ezt különösen a szünoptikusok hang
súlyozzák. János a döntés egy másik mozzanatát emeli ki: a bizonyság
tevést és a hitvallást. Fülöp bizonyságot tesz Nátánael előtt a megtalált 
Messiásról, amikor összetalálkozik földijével. — Nátánael hitet vall, mert 
amikor Jézus rátalál, más emberré válik. A hit szemével néz a Názáret- 
ből való József fiára, és így vall: „Mester, te vagy az Isten Fia, az Izrael 
királya.” Csak a Jézus mellett döntő, őt követő emberben tisztázódik a hit 
tartalma.

Kiemelkedő fogalom János evangéliumában a „látás” . Jézus azért 
hívja el tanítványait, hogy „lássanak” . Az apostolok bizonyságtételének 
alapja ez: „Láttuk az ő dicsőségét.” Az egyház fundamentomának alap
kövei, az apostolok, olyan emberek, akiknek Jézus felnyitotta a szemét. 
A tőle nyert hit által felismerték a názáreti József fiában Isten Fiát, a 
Messiást. Sőt, ez a hivő látásuk a feltámadás utáni 40 nap idején dicső
ségének közvetlen látásává teljesedett ki. A látásnak ezt a kiteljesedését 
ígéri meg Jézus — nemcsak Nátánaelnek — amikor ezt mondja: „Na
gyobbakat is fogtok látni.” Erre a kiteljesedett látásra jutottak el az apos
tolok, közöttük a hitetlen Tamás is, a húsvét utáni epifániák megrendítő 
alkalmain. Az egyház azért apostoli, mert hite és küldetése alapja és mér
téke az, amit az apostolok láttak. Ez a mi hitünk is lát, de még nem szín
ről színre. A hitben és a hit által mégis másként látunk sok mindent, fő
leg (magát Jézust. A perikópában felismerhető három mozzanat között 
(megtalálni, bizonyságot tenni, látni) szoros az összefüggés.

Egy apró mozzanat

Jézus azt mondja Nátánaelnek: „Mielőtt Fülöp idehívott, láttalak, 
hogy a fügefa alatt voltál.” Mi itt a fügefa szerepe? Lehet csupán annyi, 
hogy említésével Jézus érzékeltetni szeretné, mindig konkrét helyén látja 
az embert: Mátét a vámszedő asztal mellett, Simont hálómosás közben, 
Zákeust a fügefa tetején megbújva. Feltehető azonban, hogy Nátánaelt 
Bibliaolvasás közben pillantotta meg Jézus. Az írástudók ugyanis, akkori 
szokás szerint fügefa árnyékában szerették tanulmányozni Mózest és a 
prófétákat. Nátánael minden esetre ószövetségi próféciákra hivatkozva 
utasítja el Fülöp bizonyságtételét, amikor az Jézust Názáretből származó
nak mondja. Názáret Galileának jelentéktelen kis faluja volt. Nátánael sze
rint József fia nem lehet a próféták által megígért Messiás, mert az Írások
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szerint a Messiás nem jöhet Galileából. Miként higyjen Fülöpnek, ha ilyen 
rosszul ismeri a Bibliát. Az a szerencse, hogy Fülöp nem bocsátkozik vi- 
tábla az őt bibliaismeretben felülmúló Nátánaellel, csak ennyit mond: 
„Jöjj és lásd meg!” — A Jézussal való eleven, egzisztenciális találkozást 
nem pótolja se tudományos irodalomtörténeti, vagy összehasonlító vallás- 
történeti kutatás alapján szerzett ismeret, de a Bibliának egyszerű, pár
huzamos helyek segítségével való tanulmányozása sem. Mindig kísért, 
hogy tanulmányozás közben olyan elméletet alakítunk ki, amely elzárja 
az igazság megismerésének útját. Bengel szerint a Krisztussal való sze
mélyes találkozás a legjöbb orvosság a kiagyalt hiedelmek ellen — „opti
mum remedium contra opiniones praeconceptas” .

Akire Jézus rátekintett
Prédikációnk elkészítése szempontjából mindig döntő a textus krisz- 

tológiai megértése. Mit mond textusunk Jézusról? A gazdag krisztológiai 
tartalomból most csak kettőt emeljünk ki.

1. Jézus úgy áll itt előttünk, mint aki rátekint az emberre, s amikor 
ránk tekint — más emberré leszünk. A változásnak lehetnek morális, vi
lágnézeti, vallási következményei is, de nem ezék a döntők. Ezek a vál
tozások mindig csak fogyatékosak és további változást igényelnek. A döntő 
változás az, hogy akire Jézus rátekint, annak szívében bizalmat ébreszt 
maga iránt, tehát hittel ajándékozza meg. Amikor szavát hallom, tekin
tete nyugszik meg rajtam. Magához vonz. Követnem kell. Nem tudok te
kintetétől szabadulni. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Az új, hogy 
most imár mindent vele élek át, és semmit se nélküle. Másként látom őt, 
másként látom magamat, másképpen nézek szét a világban. Most már nem 
szabad szemünk elől téveszteni.

i2. Amikor Jézus ránk tekint, úgy ismerjük meg őt, mint aki minden 
embernél, önmagunknál is jobban ismer minket. „Ki vagyak én?” — kér
di Bonhoeffer egyik börtönben írt versében. Sok szempontból elemzi ma
gát. Végső megnyugvást mégis az jelent számára, hogy elmondhatja: „Te 
tudod Uram, hogy ki vagyok.” És ez elég. — A kedvelt „finn” ének: „Sze
líd szemed Úr Jézus” kissé romantikus modorban, de hűen rajzolja meg a 
ránk tekintő, és bennünket elítélve is felemelő — vállaló — Jézus arcát. 
Persze csak a szeméről beszél. Fülöp és Nátánael látása gazdagabb, és 
nem ennyire intim. Ő Isten ígéreteinek beteljesítője — mondja Fülöp. 
„Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya.” — mondja Nátá- 
nael. Jézus hozzájuk intézett ígéretével tovább gazdagítja felismerésüket, 
tágítja látókörüket: „meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég . . . ” Ezzel 
azt is mondja, hogy benne Isten szíve tárul ki felénk, hogy ő, amint ezt 
annyiszor hangoztatta, egy az Atyával. Hogy senki sem mehet az Atyához, 
csak általa.

Akik meglátták Isten Fiának dicsőségét
Két ember lesz Jézus követője tehát, mert mindketten felismerik a 

názáreti Jézusban Isten Fiát. Különbözőképpen jutnak el felismerésükre, 
de mindkettőjük szemét azért nyitja meg Jézus, hogy tanúi legyenek, hogy 
bizonyságot tegyenek róla.

Fülöp akadékoskodás nélkül, az első szóra, boldogan követi Jézust. 
Hittel néz Jézusra, és ezért nem ütközik meg azon, hogy testi szeme egy 
egyszerű embert lát, egy názáretit. Nyitott szemű, kommunikatív emberré 
válik. Észreveszi földijét, Nátánaelt, és megosztja vele felismerésének örö-
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mét. Nem erőszakos, nem tolakodó. Komolyan veszi barátja ellenvetéseit, 
de megérzi vágyakozását is. Nem hagyja magára. Elkíséri Jézushoz. Sze
mélyes hangon beszél vele, de nem egyénieskedő. Nem azt mondja, „én 
megtaláltam”, hanem „megtaláltuk” . Az egyház, a Krisztus követőinek 
felismerését szólaltatja meg.

Nátánael esete szinte fordított. Példája arra figyelmeztet, hogy Jézus 
fenntartással élő, kritikus embereket is követőivé tud tenni. Nátánael ilyen 
ember. Nem tudja elfogadni Fülöp egyszerű bizonyságtételét. A názáreti 
Jézus, József fia idegen számára. Mégis elmegy hozzá. A személyes talál
kozás alkalmával, amikor Jézus szavát hallja, az ő szeme is megnyílik. 
Lát. Nem lelkendezik mint Fülöp. Nem kezd evangelizálni, de ő is bi
zonyságtevővé válik. Megtelik álmélkodással. Felismerését szabatos fo
galmak segítségével vallja meg Jézusnak. Az ő álmélkodása, szabatos fo
galmazása, Jézus felé fordulása nélkül ma se képzelhető el teológia, mint 
ahogy Fülöp örvendezése, közlékenysége, figyelme és egyszerűsége nélkül 
ma se lehet evangelizálni.

Megtalált ember Fia — megnyílt ég

Nincs sablon, pontos menetrend, Jézus mégis megtalálható, mert, ő 
már megtalált minket. Megnyílhat szemünk, mert ő ránktekintett. Látá
sunkat mindig megelőzi az ő látása. Ezért nem hiábavaló az igehirdetés 
és a teológiai munka. Az egyház nem a szüntelenül és öncélúan keresők, 
hanem a Krisztusra találók közössége. Bizonyságtevő, hitvalló sereg. Ben
ne minden keresés, kutatás és a megtaláltak keresése.

A názáreti Jézus titka pedig a felette megnyílt ég, és az Atya bizony
ságtétele: „Ez az én kedves Fiam, őt hallgassátok.” Amikor rá hallgatunk, 
megnyílik felettünk is az ég. Nem a világűr, ahol sötét és hideg van. Nem 
a szuperszonikus harci repülőgépek, sem a neutronfegyvereket hordozó 
rakéták ege, hanem az Atyának az ege, az igazi ég, a menny, a földi lét 
elveszített és visszanyert távlata. Az örök világosság, a reménység fényé
ben értékelünk minden emberi igyekezetei, amely a pusztítás helyett a 
megtartást szándékolja.

Benczúr László
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Km 6,12—18

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Megjegyzések az igéhez

Az egyház hitének és életének reformmozgalmai idején csaknem min
denkor előtérbe került Pál apostol Rómaiakhoz írott levele (Augustinus, 
Luther, Barth). Perikópánk útmutatást nyújt a bűntől, törvénytől, haláltól 
megszabadított keresztyén ember Istent, igazságot, életet szolgáló maga
tartásáról.

A „szolga” fogalmat igénk, akár a bűn, az engedelmesség, az igazság 
vagy közvetve Isten szolgálatára vonatkoztatja, nem a „diakónus”, hanem 
a „doulos” szóval jelzi. Ez megfelel Jézus kijelentésének, amikor a töb
biek rovására hatalomra törő tanítványoknak azt mondja, hogy aki nagy 
akar lenni, az legyen szolgává, aki pedig első, az rabszolgává, „doulos” -szá, 
vagyis embertársai javára olyan messzire menjen a szolgálatban, hogy 
egész életét áldozza másoknak (Mt 20,20—28). Igénk a „doulos” kettős ar
cát villantja fel: 1. „kiszolgáltatni” magunkat „eszközökként” a bűn ural
mának, 2. feltétel nélkül „odaadni önmagunkat” a világ és saját javunkat 
munkáló teremtő és megváltó Urunknak.

A „kegyelem uralma” — „hüpo charin” alatt élni nem jelenti azt, 
hogy Isten „feladata” a megbocsátás, s ha nagyobb a bűnöm, bővelkedőbb 
a kegyelem is (Rm 6,1). Ahogyan a kegyelem nem lehet kiérdemelt kegye
lem, provokált kegyelem sem lehet, csak szolgálatra kötelező kegyelem.

Gyakorlati és igebeli példáikra érdemes átnézni a konkordanciák szív
ről, szájról, kézről, szemről, fülről stb. szóló cikkeit, természetesen nem 
olyan szempontból, hogy igékkel tűzdeljük meg igehirdetésünket, hanem 
azért, hogy alkalmas példákat nyerjünk a szolgálat tág lehetőségeire.

Szabadok vagyunk

Igénk háromszor is, puszta tényként állapítja meg: „a halálból életre 
keltetek”, „nem a törvény. . .  uralma alatt éltek” , „megszabadultatok a 
bűntől” .

Az apostol már elmondta, hogy ezt a szabadítást Isten kezdeményezte, 
áldozati halálával Jézus szerezte meg számunkra, s az általa rendelt ke- 
resztségben nyújtja ajándékként, legdöntőbb személyes bizonyságaként 
annak, hogy vele együtt merül óemberümk a halálba, és lép elő a szabad
ságot, életet nyert új ember.

Szabadság. Hányszor írták zászlóikra, küzdöttek érte népek és nem
zetek. A rabságban levő számára a szabadság a legszebb álom, a szabad
ságot elnyerőnek a legnagyobb elkötelezés és a legnehezebb feladat. Mit 
is kezdhetünk a szabadságunkkal? Ez mutatja, hogy a szabadság fogalma 
önmagában üres és tartalmatlan. Úgy nevezhetjük: viszonyfogalom. így 
ismeri a Szentírás is. Akkor nyer tartalmat, ha két kérdés kereszttüzébe 
állítjuk: mitől szabadultunk meg, és mire nyertük szabadságunkat. Erre 
ad választ az ige s belőle azt tudjuk meg, mi is „a keresztyén ember 
szabadsága” .
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Szabadok vagyunk a bűn és halál szolgaságából és szolgálatától

Felelősséget érző embernek ismételten fel kell emelnie szavát ember
társai érdekében, a régi egyházatya mondásával: „Még nem gondoltad 
meg, mekkora súlya (vagy hatalma) van a bűnnek?” A Biblia „bűn” sza
vának igen világos értelme van. „Csábítás” -ával gonosz „kívánságot” éb
reszt bennünk, s emiatt „eltévelyedünk a helyes útról” . „Rabságba esünk”, 
kiszolgáltatott „rabszolgáivá válunk” (16. v.). A kiszolgáltatottság mégsem 
puszta tehetetlenség. A bűn uralkodik felettünk, ez engedetlenségre, lá
zadásra, ellenállásra késztet Isten akarata és az igazság ellen. Ahogyan 
régen a török rabul ejtett, adóként szedett gyermekeket, és otthonuk 
övéik ellen harcoló janicsárokká nevelte. A bűn tehát nem puszta meg- 
kötözöttség, hanem rontásra, pusztításra, halál szolgálatára mozgósító erő. 
ölni kényszerít, halállal fizet, s ezt a „zsold” -ot nem lehet fel nem venni.

Nem mentség az, hogy „csak parancsot hajtottam végre”, mert van a 
bűnnél nagyobb és jobb parancsot osztó Űr is. Hemingway „Búcsú a fegy
verektől” c. művében a katonaorvos a kórházban akar maradni betegei 
mellett, maga is betegen, de parancsra vissza kell vonulnia. A papot ma
radásra készteti a szolgálat kötelessége. Akkor az orvos azt mondja: „Ne
ked jobb parancsnokod van,” Nem mentség vagy enyhítő körülmény az, 
hogy „atyáinktól örököltük” bűneinket, kívánságainkat, hajlamainkat (Mt 
23,29—31, Csel 7,51—52). Van, akitől fiakként ezerszer különb dolgokat 
örökölhetünk. Nem mentség a tehetetlenségre hivatkozás sem, mint aho
gyan nem magyarázható a vízbefulladás, ha eltaszítjuk a mentségünkre 
kinyúló kezet. Az ige arról tesz bizonyságot, hogy felénk nyúl Jézus ha
lálból életre mentő keze, „új testamentumában” drága örökséget kínál 
mennyei Atyánk Jézus által, aki a szeretet, a békesség, az igazság szolgá
latára szabadít fel minket (Jn 8,34—36). „Ha a Fiú megszabadít titeket, 
akkor valóban szabadok lesztek.”

Jézus Krisztus Isten és az igazság szolgálatára szabadít fel minket

Jézus szabadítása azt jelenti, hogy függetlenek leszünk minden lé
nyünktől idegen,, romboló, pusztító, halált hozó hatalom rabságától, és Is
tentől rendelt célunknak megfelelő életre kapunk lehetőséget. A Szentírás 
szerint a szabadság a fiúság szabadsága. A pusztulásból menekülő té
kozló fiú hazafogadósa, beilleszkedése az otthon rendjébe, és boldog szol
gálata annak az akaratnak, amely az ő javát célozza. Milyen különös, 
hogy a Szentírás ezt a szabadságot is Isten és az igazság „rabszolgasága” 
szóval jelöli. A szó ugyanaz, de a tartalma egészen más. A bűn rabszol
gasága teljes engedelmességre való kiszolgáltatottságot jelent egy rontó, 
pusztító, halált munkáló hatalomnak. Isten és az igazság rabszolgáját a 
szeretet készteti erre a vallomásra: egészen a tied, a tulajdonod akarok 
lenni, rendelkezz velem és minden tagommal.

Isten gyermekeiként a cselekvő szeretet szolgálatára szabadultunk fel

Sohasem szabad összetévesztenünk az álmodozó szeretetet a cselekvő 
szeretettel, s a „bérmunkás jócselekedetet” az áldozatos szeretettel. A nagy 
orosz író, Dosztojevszkij „Karamazov testvérek” c. regényében a „szta- 
rec” -nek, az orosz szerzetesnek gyón „A kishitű hölgy” . A szitarec ráta
pint az asszony magaámítására, amikor elmondja egy orvos vallomását:
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„Én szeretem az emberiséget — mondja az orvos — de csodálkozom ma
gamon, hogy minél jobban szeretem az emberiséget, annál kevésbé szere
tem az embereket külön-külön önmagukban, mint egyéneket. Ábránd
jaimban gyakran eljutottam ahhoz a szenvedélyes szándékhoz, hogy az 
emberiséget fogom szolgálná, és valójában talán keresztre is feszíttetem 
magamat az emberekért, ha valamilyen okból erre egyszerre szükség van; 
ennek ellenére két napig sem tudok egy szobában lakni senkivel... Egyet
len nap alatt képes vagyok meggyűlölni akár a legderekabb embereket is; 
az egyiket azért, mert sokáig ebédel, a másikat azért, mert náthás, és 
szüntelen fújja az orrát.” Az asszony üdvössége bizonyossága felől kérde
zett, s a sztarec válasza: „A cselekvő szeretet által. . .  Ha . . .  a felebaráti 
szeretetben eljut a teljes önfeláldozásig”, nem lesznek kételyei. Az asz- 
szony akkor bevallja, hogy ő valójában „bérmunkás”, aki azonnal köve
teli a hálát, a visszafizetést, különben megszűnik a szeretete.

A sztarec világosán látta, és ez számunkra is világos kell, hogy le
gyen: a szeretet nem maradihat önmagunkat ámító érzés, belső jó hangu
lat, testet nem öltő szánalom, hanem cselekedetté kell válnia. A bérmunka 
sem szolgálat., csak az áldozatos cselekvő szeretet az.

Pál apostol számunkra még ezt a cselekvő szeretetet is részletezi. Tag
jainkról szól, amelyeket az igazság szolgálatában fegyverként kell hasz
nálnunk. Lelki életünk szempontjából fontos, hogy önvizsgálat alá vegyük 
a szívünket, a szánkat, a lábunkat, a kezünket. A megújult, igazság szol
gálatára felszabadult keresztyén élet azonban soha nem maradhat „belső 
lelki élet”, föld alatti gyökér, véka alá rejtett gyertyafény. Gyümölcsöznie 
és világítania kell.

A legfőbb ilyen gyümölcs Luther szerint is a „szív bizodalma”. Ez a 
testünk középpontjába helyezett, két marokba beleférő motorja az élet
nek, amelyet szorítanak a fájdalmak, aggodalmak, félelmek, amelyet he
vesebb dobogásra késztet az öröm, az írás szerint: a hit és bizodalom ott
hona. Ezzel kezdődik a szolgálat. Mert szolgálni csak erős szívvel és ren
díthetetlen bizodalommal lehet. Nem győzhet a gonosz és a bűn, hanem az 
igazság, nem a halálé, hanem az életé a diadal, s a legönfeláldozóbb szol
gálat sem hiábavaló, mert minden földbe vetett gabonaimag életet csí
rázik. Ez a bizodalom .másokat tartó erő. A jövő felől aggodalmaskodó, 
betegágyon szorongó, félelemtől dermedt emberekben tudunk „lelket tar
tani” általa.

A „száj vallástétele” az Írás szerint üdvösséget munkáló hatalom. 
Ami a szájból kijön építhet, gyógyíthat, vigasztalhat, de ronthat és fer
tőzhet is. Nem szabad félnünk kimondani az igazságot, ha fednünk kell 
bűnöket, vagy intenünk kell megérdemelt büntetések békességgel való 
hordozására, nem szabad szégyelnünk az evangéliumot, ha új élet útjára 
kell igazítanunk. Nem hallgathat el sem az egyház, sem az egyes keresz
tyén, ha a közös jót együtt kell mondanunk nem keresztyénekkel — a 
békességért, az élet védelméért, az igazságért közös erővel kell szót 
emelnünk.

A kezünket imádságra is össze kell kulcsolnunk, de kezet kell ad
nunk mindenkinek, aki keze munkájával az emberek és az emberiség 
javán munkálkodik.

Szolgáló szeretetünk tere

Szolgálatunknak aprólékosnak, figyelmesnek, minden tagunkra ki
terjedőnek kell lennie. Észre kell vennünk a lehetőségeket közvetlen kör
nyezetünkben, villamoson, üzletben, lakóházunkban. Mégsem zárkózha-
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tunk be egy szűk körbe. Ha Dosztojevszkij gyónójának vallomását ki 
akarnám egészíteni, azt mondhatnám: ma már egyre nehezebb emberi
ség és egyesek között különbséget tenni szolgálat tekintetében. A segít
ségkérő szavak a legtávolabbról is pillanatok alatt elérnek hozzánk, és 
táguló világunkban közelivé, húsunkba vágóvá váltak az egész világ 
problémái. Tág körben kell ezért megvalósítanunk azt a „tanítást”, 
amelynek „követésére adattunk”, amelyre teremtett és rendelt Isten min
den embert. Megmutatni azt, hogy tagjaink az élet szolgálatában állnak.

Botta István



Egyháztörténeti évfordulók

......Nemcsak az oltár előtt . . .”
— Haan Lajos történetírói munkásságáról —

A múlt század második felében Békéscsaba két kiváló történészt te
kinthetett magáénak, akiknek egyháztörténetírói munkásságuk mellett 
két évtizeden át vezető szerepük volt a Békésmegyei Régészeti és Műve
lődéstörténeti Társulat élén a megye szellemi életében: Haan Lajos bé
késcsabai lelkészt, a Magyar Tudományos Akadémia és a dorpati Tudós 
Társaság tagját, és Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelőt.

Jelentős Haan Lajos történetírói munkássága. Monográfiáiban nem
csak a kiemelkedő személyiségek életét, és a velük kapcsolatos esemé
nyeket tárgyalja, hanem nagy figyelmet fordított a társadalom egészére, 
főleg az egyszerű emberek életére is. Jól ismerte a népet. Még stílusa is 
elárulja, hogy az alföldi parasztváros papja volt. Néprajzi feljegyzéseivel 
megelőzte korát. Kiadott munkáiban a néprajzi feljegyzések nagyrészét 
kihagyta, csupán kéziratban örökítette meg.

Műveit magyarul, latinul, szlovákul és németül írta.
Egyháztörténeti munkái közül elsőnek említjük meg Bél Mátyás 

életrajzát, amelyet 1878-ban, a Magyar Tudományos Akadémia ülésén 
székfoglalójaként olvasott fel. Számos új adatot tárgyaló dolgozata egyi
ke a legrégibb Bél-életrajzoknak.

Hívei és környezete iránti szeretete késztette arra, hogy szlovákul 
kiadja Cithara Sanctorum c. himnológiai tanulmányát. Ezért felkutatta 
a magántulajdonban levő, régi énekeskönyveket, és értékes adatok bir
tokába jutott. Sajnos, halála után e gazdag gyűjteménye, több értékes 
könyvével együtt elkallódott

Az összegyűjtött anyag mellett jelentősek himnológiai megjegyzései, 
így pl. a XVI. sz.-i kottás énekeskönyvek dallamairól.

Haan neve a német evangélikus egyházakban akkor lett ismertté, 
amikor megírta Dürer Albertnek, a XVI. sz. nagy festőjének származá
sáról szóló tanulmányát Külföldi vonatkozású műve még a jénai egye
tem fennállásának 300. évfordulójára írt, 1858-ban kiadott, latinnyelvű 
tanulmánya, a magyar hallgatók neveivel, és életrajzi adataival.

Művei közül legtöbb időt fordított Békéscsaba és Békés megye tör
ténetének megírására. Ebben az összefüggésben különösen helytörténeti 
adatai és feljegyzései lényegesek.

Tudományos munkássága mellett agilis és hűséges lelkipásztor volt 
Még arra is jutott ideje, hogy kötetnyi anekdotát gyűjtsön össze lelké
szekről, egyházi személyekről.

E néhány sorral halálának 90. évfordulójára emlékeztünk.

Dr. Barcza Béla



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 

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

teli kérvényüket az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve 
— az Akadémia Dékáni Hivatalának (Budapest XIV., Lőcsei 
út 32. 1147) július 15-ig küldjék meg.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legmagasabb 
iskolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. helyhatósági vagy 
más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, szociális helyze
tét, szülei foglalkozását és keresetét, ill. szociális viszonyait fel
tünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentke
ző főiskolai tanulmányokra és lelkészi pályára alkalmas, 5. ke
resztelési bizonyítvány, 6. konfirmáció bizonyítvány, 7. részletes 
önéletrajz, mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi 
körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentkezés okait, 
8. esetleg egyházi működéséről szóló bizonyítvány. — A felvé
telhez szükséges továbbá az illetékes lelkésznek és esetleg még 
a vallástanító lelkésznek részletes bizonyítványa, mindenesetre 
annak a lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyít
ványa, a lelkészi pályára való alkalmasságáról, aki a folyamo
dónak a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg 
külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címezve. 
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben 
hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolatot „egyházi 
használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. 
Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi meg. 
Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal kellő idő
ben értesíti az érdeklődőket.

Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus Ott
honnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmányi 
eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is ré
szesülhetnek.


