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Egyházunk útján

Az élet szolgálatában
Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia 

1981—82. tanévéről

1. Élet a halál árnyékában

1. Luther, reformátorunk, megragadó, mélyértelmű éneket írt egy 
középkori latin himnuszból. Énekeskönyvünkben így fordították le első 
sorait: „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk” . A z  eredeti német 
szöveg még mélyebb értelmű: ,Mitten wir im Leben sind mit dem 
T od umfangen” (Életünk közepén körülvesz bennünket a halál).
Elég kinyitnunk reggelenként az újságot vagy körülnéznünk a világ
ban, hogy megértsük ennek a kijelentésnek igazságát: életünk — fia
taloké éppúgy, mint az idősebbeké -— élet a haláltól körülvéve, élet a 
halál árnyékában.

2. Néhány héttel ezelőtt, a vallások moszkvai világkonferenciáján, 
égy halkszavú, kistermetű japán asszony sírástól akadozva mondta 
el, mit élt át és mit látott maga körül fiatal leányként harminchét 
évvel ezelőtt a hiroshimai atomtámadáskor. Napfényes nyári íeggel volt. 
Százezrek — asszonyok, gyermekek, fiatalok, öregek — kezdték meg
szokott napi munkájukat az iskolában, a munkahelyeken és otthonaik
ban, amikor a derült égből lecsapott rájuk egy pillanat, törtrésze alatt 
a tüzes, vakító, sugárzó halál. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk sokszózan 
a nagy konferenciateremben. Sokan könnyezve takarták el az arcukat. 
Í g y  kezdődött az emberi történelem legújabb korszaka, az atomkor
szak hajnala: százezrek irgalmasan gyors vagy lassú halálával, mér
hetetlen szenvedésével.

3. Miért emlékeztetek erre a komor, tragikus eseményre mai hála
adó ünnepünkön? Azért, mert aligha van időszerűbb teológiai fe l
adatunk ma annál, mint hogy végiggondoljuk és érvényesítsük szol
gálatunkban, amit Isten igéje mond az életről és a halálról.

Mikor Isten megteremti az embert, az élet leheletét adja beléje, 
— önmagából, a saját leheletéből. Eszerint Isten maga az élet forrása 
és teljessége, pléroforiája. Ezért szent az élet, ezért a legnagyobb em
beri érték. Ezért nem emelhet kezet az ember a másik ember életére.

Alig néhány mondattal később olvassuk: Isten odahelyezi az em
bert ,,az Éden kertjébe, hogy azt művelje és .őrizze” (Gen 2,15). Az élet 
tehát nemcsak a legszentebb ajándék, hanem etikai feladat is. Emberi 
rendeltetésünk: Isten munkatársaiként őrizni és művelni, kibontakoz
tatni, formálni és gazdagítani az életet, a természetet, a világ és az 
emberek életét.

És még egy harmadik, alapvető kijelentést is hallunk a Teremtés 
Könyve első lapjain. Isten jónak, igaznak, szépnek teremtette az- éle
tet. De az ember elbukásán, vétkezésén keresztül betört világunkba az.
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élet két legnagyobb ellenfele: a bűn és a halál. A  Biblia ezt a kettőt 
— a bűnt és a halált — a legszorosabb összefüggésben tartja. Az em
ber világa azóta színtere a mindent átfogó, nagy küzdelemnek: a jó 
és a rossz, az önzés és a szeretet, az élet és a halál között. Isten 
szolgálata is azóta az élet szolgálata: a teremtett világ életének őrzése 
és védelmezése és a bűntől megszabadult, új életnek a szolgálata. 
Isten népe, lézus követői az életnek és az élet újságának, teljességé
nek, a kettős nagy feladatát kapták hivatásul a világban. Jézus új 
életet, megtérést és újjászületést hozott, az Istennel közösségben élt 
élet teljességét. De maga is védelmezte és követőinek feladatul adta 
az élet védelmezését a halál minden formája, az éhezés, a betegség, 
a testi és lelki nyomorúság, a háború ellen, a szeretet szolgálatában.

Az életnek ez a kettős szolgálata sem az egyház, sem a hivő em
ber számára nem szakítható el egymástól.

2. A halál, amelyből élet támad

4. (Ebben az évben két okból is sokat foglalkozunk az élet szol
gálatával. Az elmúlt hónapban nyolc nagy világvallás képviselői talál
koztak egymással Moszkvában, hogy megvitassák: milyen etikai felada
tokat kíván tőlük az a közös hitük, ihogy az élet Isten szent ajándé
ka, s ezért védelmezniük kell a mai világ legszörnyűbb fenyegetése, 
a nukleáris világkatasztrófa ellen.

Ugyanakkor ez az év már a világ egyházainak a jövő nyári ha
todik nagy találkozójára, az Egyházak Vilátanácsa vancouveri világ
gyűlésére való felkészülés jegyében állt. Csak nemrég tanácskoztak itt 
Budapesten az EVT és a kelet-európai egyházak képviselői a világ- 
gyűlés központi témájáról, amely így hangzik: „Jézus Krisztus — a v i
lág élete” . Arra a kérdésre, miért éppen ez a téma kerül sorra a ka
nadai világgyűlésen, az EVT főtitkára, Philip Potter azzal válaszolt: 
az emberiség élete s az egyházak élete még soha nem volt olyan halá
los veszedelemben, mint éppen a mi korunkban. Ezért kell foglalkoz
tatnia bennünket a kérdésnek: mit mond Isten igéje az életről és a 
halálról, és milyen tennivalók várnak ránk, egyházakra és keresztyé
nekre az élet szolgálatában?

5. Nem zárhatom ezt a gondolatkört anélkül, hogy még valamire 
ne utaljak, ami a múlt évben Grandchamps-ban, az EVT világgyűlés 
témájának megvitatására összehívott teológiai tanácskozáson a közép
pontba került. Egy nicaraguai teológiai (tanár közülünk mondta el ezt 
a történetet. Latin-Amerikában történt, egy koncentrációs táborban, 
ahol szabadságharcos gerillákat őriztek. Elérkezett Húsvét vasárnapja 
és a keresztyének közöttük együtt akarták ünnepelni az úrvacsorát, 
ami — mint minden gyülekezés — szigorúan tilos volt. A  többi fogoly 
ezért „élő falat” vont köréjük és hangos beszélgetéssel terelte el az 
őrök figyelmét. Az úrvacsora résztvevői együtt imádkoztak, emlékeztek 
Krisztus élet-áldozatára. A  lelkész — maga is fogoly — ezután úr
vacsorát osztott: mivel sem kenyerük, sem boruk nem volt, kinyúj
totta üres kezét és megérintette vele fogolytársai kinyújtott, üres ke
zeit, halkan mondva a szerzési igéket: „Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem, mely érettetek adatott. ..  Ez az új szövetség az én véremben” . 
Ez a rendkívüli úrvacsora — mint minden úrvacsora is — azt hir
dette azoknak a halál árnyékában (álló foglyoknak: van egy halál, 
amely — ellentétben minden más halállal — élet a számunkra. Jé-
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zus Krisztus értünk történt halálos áldozata a kereszten. Ebből a ha
lálból új élet erői áradnak szét a világba, emberek millióinak szívé
be, szüntelenül, képessé téve a Benne hívőket, hogy a szeretet apró 
és nagy cselekedeteiben ők is odaszenteljék az életüket másokért, má
sok életéért, az élet őrzéséért és megújulásáért.

3. Az élet szolgálatára készülünk

6. Teológiai Akadémiánk elmúlt tanévéről is azzal szeretnék be
számolni, hogy benne az Istentől való élet gazdagságát tapasztaphat- 
tuk meg sokféle formában és az Istentől eredő élet szolgálatára ké
szülhettünk.

Akadémiánkon a nappali tagozaton 42 hallgató — 22 férfi és 20 
nőhallgató — tanult. Közöttük ez éviben Kaarina Kumpula finn lel
késznő volt külföldi ösztöndíjasunk. Az első évfolyamra 12 új hall
gatóit vettünk fe l; közülük kettő katonai szolgálatát teljesíti. Ötévi ta
nulmányi idő után e z ié n  7 hallgatónk — 5 férfi- és 2 nőhallgató 
fejezi be stúdiumait és áll egyházunk szolgálatába.

A  Levelező tanfolyamon 44 hallgató — 17 férfi és 27 nő — ebben 
az évben fejezi be hároméves tanulmányi idejét. M ivel a Tanfolyam 
záróvizsgái csak szeptemberben kezdődnek, munkánknak erről az új 
ágáról még nem adhatok végleges jelentést.

7. A  nappali és a levelező tagozaton 7 professzor (ideértve a Teo
lógus Otthon igazgatóját is, a ' i  részt vesz a tanító munkában), 3 elő
adó, 2 megbízott előadó és 4 modern nyelvi lektor végezte a tanítás 
és nevelés szolgálatát. Az elmúlt tanév folyamán személyi változás nem 
volt. Munkánkat az ,’öt évfolyamban és a levelező tagozaton az elmúlt 
évek során kialakult tanulmányi rendben végeztük.

Az Akadémia professzorai nemcsak oktatók voltak, hanem mint 
egy-egy évfolyam lelkipásztorai az évfolyamórák keretében és sze
mélyes lelkipásztori beszélgetésekben is végezték nevelő szolgálatukat. 
Egyházunk püspökei, vezető beosztású tisztségviselői és meghívott egy
házi és világi előadó-vendégek a minden kedden tartott kétórás „fó
rumok” és „otthonórák” keretében foglalkoztak egyházunk, a többi 
egyházak, társadalmunk és a világ élete aktuális kérdéseivel. Ebben 
a tanévben „külső előadóink” voltak többek között Dr. Makkai László 
debreceni református dékán, Szokolay Sándor zeneszerző, Ferenczy 
Ilona zenekutató, Erdélyi Zsuzsanna egyházi néphagyomány-kutató, 
Kovách Attila református püspök, a XIV. kerületi Vöröskereszt két ve- 
retője, Dr. Krüger professzor és Dr. Held egyházi külügyi hivatali 
elnök Frankfurtból, Günter Krusche berlini (NDK) docens és mások. 
Külön örömmel említem meg, hogy a Finn Evangélikus Egyházzal 
létesített szoros kapcsolataink keretében ez évben egy héten át Dr. 
Mártii Parvio professzor, a Helsinki Teológiai Fakultás dékánja, volt 
a vendégünk és tartott csereprofesszori előadásokat Akadémiánkon.

8. Rendkívüli eseménye volt Akadémiánk életének, hogy május
ban országos ünnepség keretében emlékezhettünk a Soproni Evangé
likus Líceum, ma Soproni Gimnázium, 425 éves szolgálatára, többek 
között az evangélikus lelkészképzés területén is. Az ünnep jelentőségét 
emelte, hogy négy új tiszteletbeli doktort avattunk a hagyományos 
szertartással: Brachna Gábor ny. clevelandi főesperest (USA), Albert 
Greiner párizsi lelkész, ny. püspököt, Edgar Hark talTinni észt evangé
likus érseket és Martti Voipio finn esperest.
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9. Lelkésznevelésünk jelentős része a Teológus Otthon szolgálata, 
dr. Selmeczi János igazgató irányításával. Az Otthon ebben a tanév
ben 29 hallgatónak (13 férfi- és 16 nőhallgatónak) adott lakást és el
látást. Közülük 5 nőhallgató a Karácsony Sándor utcai Szeretetotthon
ban nyert elhelyezést. Meg kell említenem, hogy a hallgatók elhelye
zésével voltak gondjaink; de ismételten felmerült hallgatóinknak az a 
kívánsága is, hogy az Akadémiának legyen külön kápolnája, az Ott
honnak pedig külön társalgóhelyisége. Reméljük, a jövőben ezekre a 
kérdésekre is sikerül megfelelő megoldást találni.

A  Teológus Otthon munkája keretében folytak a rendszeres déli 
áhítatok (a reggeli áhítatokat az Akadémia előadásai előtt tartottuk). 
Böjtben és Húsvét után a déli áhítatokat hetenként egyszer istentisz
teleti liturgiával tartottuk és ezeken 13 vidéki és budapesti meghívott 
lelkész végezte az igehirdető szolgálatot.

A  Teológus Otthon egyik legfontosabb szolgálata — a nevelés mun
kája mellett — ezévben is az egész ország gyülekezeteiben végzett 
szolgálatok, szupplikációk és teológusnapok voltak, az utóbbiak csoport
ban, az otthonigazgató vagy egy professzor vezetésével. A  tanév fo
lyamán az ország 178 gyülekezetében volt szupplikáció és 43 gyüleke
zetben teológusnap: összesen tehát 221 gyülekezet került ebben a tan
évben ilyen módon kapcsolatba Akadémiánk életével. A  lelki kapcso
latok ápolása és az országos egyház életébe való bekapcsolódás mellett 
a 221 gyülekezet — mély hálára indítóan — ezévben 883 903 Ft össze
gű önkéntes adománnyal segítette egyházunk lelkészképzését és hall
gatóink életét. Ez az összeg ugyan — sok év óta először — valamivel 
keveseb volt, mint a megelőző évben. Reméljük azonban, Hogy gyüle
kezeteink áldozatkészsége a sok más egyházi cél mellett a jövőben is 
növekedni fog a szolgálatra készülő, jövendő lelkészek iránt.

10. Megemlítem még, hogy a lelkészképzés keretében az elmúlt tanév 
során is minden hallgatónk résztvett egy, illetve az V. évesek két, hé
ten keresztül egy-egy budapesti vagy vidéki gyülekezet minden szolgá
latában a lelkész irányításával (hospitálás). Az elmúlt nyáron is 10 
hallgatónk volt négyhetes diakóniai gyakorlaton a Német Demokrati
kus Köztársaság különböző diakóniai intézményeiben.

Idén is megrendeztük a bibliaismereti versenyt. A  két első helyezett 
— Smidéliusz Zoltán és Brebovszky Éva — valamint kilenc más részt
vevő öszesen 3000,— Ft jutalomban részesült. Itt is megköszönöm id. 
Harmati Béla ny. lelkésztestvérünknek évenkénti, ezévben 1500,— Ft-os, 
nagylelkű adományát erre a célra.

A  szokásos évi tanulmányi kirándulást ezidén Debrecenben, Nyíregy
házán és környékükön rendeztük, ismerkedve ottani gyülekezeteinkkel, 
a helyi nevezetességekei és meglátogatva a Debreceni Református Kol
légiumot és a nyíregyházi Görög-katolikus Teológiai Szemináriumot.

11. Az Akadémiai Könyvtár ezévben is jelentős szolgálatot végzett: 
2306 művet kölcsönzött ki stúdiumra. Kiemelkedően magas volt a 
könyvállomány gyarapodása: 189 új hazai és 317 külföldi mű, összesen 
506 új szerzemény, kb. 150 000 Ft értékben; ezek jelentős része — 381 
mű — külföldi egyházi szervezetek és testvéregyházak, hazai egyházi 
szervek és külföldi, valamint hazai ajándékozók ajándékaként. Hálá
san köszönjük fontos segítségüket! Külön megköszönöm. Papp Ivánné, 
könyvtárvezető és munkatársai, Baka Andrásné és Nagy Elemérné, 
lelkiismeretes és szakértő jó szolgálatát.
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12. J egyzéttkiadásunk keretében elkészült és gépelés alatt van 
dr. Muntang Andortól a Zsoltárok Könyve magyarázata; több előadási 
jegyzetünk új kiadásban jelent meg.

A  teológus-énekkar Hanvay Mária IV. évf. hallgatónő irányításá
val sok szép szolgálatot végzett Akadémiánkon, teológus-napokon és 
gyülekezeti alkalmakon. Köszönjük szolgálatukat! A  Magyar Filmiroda 
filmhíradót készített a hazái egyházi nevelésről s ezen belül az Aka
démiánkon folyó munkáról is.

13. Amint ez diakóniai teológiánkból is következik, az elmúlt tanév 
során is szeretett hazánk, népünk és társadalmunk mai életével szoros 
kapcsolatban végeztük munkánkat. A fórum-előadásokon egész hall
gatóságunkkal emlékeztünk meg október 6-ról, november 7-ről, már
cius 15-ről és április 4-ről, népünk ünnepeiről. Kapcsolatban voltunk 
a XIV. kerületi Tanács és a kerületi Vöröskereszt munkájával. Taná
raink és hallgatóink részt vettek a Hazafias Népfront papi békegyűlé
sein. Tanáraink közül többen bekapcsolódtak a Hazafias Népfront, az 
Országos Béketanács és a Magyar ENSZ-társaság munkájába.

14. A tanári kar tagjai ez évben is jelentős részt vállaltak egyhá
zunk hazai és külföldi szolgálataiban.

Dr. Groó Gyula prodékán itthon és Ausztriában végzett szolgála
tokat. Tanulmányai három hazai folyóiratban és egy külföldi egyházi 
kiadványban jelentek meg.

Dr. Fabiny Tibor az Országos Evangélikus Múzeum igazgatója és 
a Luther Emlékbizottság előadója; számos előadást tartott házai gyü
lekezetekben, országos egyházi ünnepségeken; külföldön konferenciá
kon vett részt; két ízben Ausztriában, a Német Szövetségi Köztársaság
ban és Romániában. Cikkei jelentek meg hat hazai folyóiratban.

Dr. Muntag Andor tagja a Magyar Bibliatanácsnak és a Bibliare
vízió Bizottságának; ügyvezetője Levelező Teológiai Tanfolyamunknak 
február óta (Gáncs Péter lelkésztestvérünk gyülekezeti munkája miatt 
megvált ettől a szolgálattól, hálásan köszönjük végzett jó munkáját.). 
Muntag professzor itthon és külföldön végzett szolgálatokat. Nemzet
közi tanácskozásokon vett részt Genfben és Triesztben; kéthetes ta
nulmányúton volt két hallgatónkkal a Német Szövetségi Köztársaság
ban. Ezévben jelent meg Jób-kommentárja és több cikke egyházi folyó
iratainkban.

D. Dr. Prőhle Károly ebben a tanévben is főtitkára volt a Magyar- 
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Országos Presbitériumunk 
ezév júliusától az országos tanulmányi igazgatói tisztség ellátására hív
ta meg. Erre az új szolgálatára is Isten gazdag áldását kívánjuk. Szá
mos hazai szolgálata mellett Drezdában, Bad Bollban (NSZK), Limá
ban (Peru), Bosseyben (Svájc), két alkalommal Moszkvában és Eisen- 
hüttenstadtban (NDK) vett részt külföldi egyházi tanácskozásokon.

Dr. Selmeczi János otthonigazgató az ország gyülekezeteiben vég
zett nagyszámú szolgálata mellett irányította tíz hallgatónk nyári dia
kóniai tanulmányútját az NDK-ban. Mint az LVSZ Ortodox Dialógus- 
Bizottság tagja, Berlinben és Helsinkiben vett részt a bizottság tanács
kozásain. Számos cikke jelent meg hazai egyházi lapokban.

Dr. Vámos József ebben az évben is titkára volt az ökumenikus 
Tanácsnak és előadója a Szabadegyházak Teológiai Szemináriumának. 
Részt vett az LVSZ európai kisebbségi-egyházi sajtóbizottságának kül
földi és hazai tanácskozásain.
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Dr. Nagy Gyula dékán a Déli Egyházkerület püspökhelyettese 
volt és vezette a LVSZ-Nagygyűlés Magyar Teológiai Előkészítő Bi
zottsága munkáját. Számos hazai szolgálat és gyülekezeti előadás mel
lett — részben mint előadó is — nemzetközi egyházi tanácskozásokon 
vett részt Genfben, Bázelben, Grand-Chamípsban (Svájc), Bukarestben, 
Növi Sadban (Jugoszlávia) és Moszkvában. Tanulmányai hazai és kül
földi folyóiratokban jelentek meg.

15. Jelentésem így is csak töredékes képet adhatott a Teológiai 
Akadémiánkon végzet, hálára indítóan gazdag és sokoldalú munkáról. 
Istené legyen érte a dicsőség és hálaadásunk!

Befejezésül hadd köszönjem meg személy szerint is mindazok sze- 
retetét és szolgálatát, akiken keresztül megtapasztalhattuk Isten áldá
sait. Mindenekelőtt köszönöm dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úrnak 
és Dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak, ez évben Akadémiánk felügyelő 
püspökének, áldozatos, bölcs irányításukat és minden segítségüket: to
vábbá egyházunk minden vezető beosztású, országos, kerületi és egy
házmegyei tisztségviselőjének szeretetét, sokoldalú támogatásukat a lel
késznevelés ügye iránt. Őszinte köszönetét mondok az Állami Egy
házügyi Hivatalnak, első renden Miklós Imre elnök úrnak, Bai Lász
ló főosztályvezető úrnak, Lóránt Vilmos tanácsos úrnak és munkatár
saiknak, ez évben is sokszor megtapasztalt, megértő támogatásukért.

Hálásan megköszönöm Kesztler Lászlóné irodavezetőnk nagy segít
ségét, türelmes és hozzáértő munkáját a dékáni hivatalban; ebben az 
évben külön is hálával emlékeztünk 30 éves akadémiai szolgálati ju
bileumára.

Szívből jövő, mélyen átérzett köszönetét mondok minden tanártár
samnak, előadóinknak a közös munkában végzett, áldozatos szolgála
tukért; külön is Groó Gyula prodékán, Selmeczi János otthonigazgató 
és Muntag Andor levelezőtanfolyami ügyvezető kartársaim, segítségéért; 
az ifjúság szeniora, proszeniorai és évfolyammegbizottai minden jó mun
kájáért.

És ismételten, mély hálával köszönöm meg gyülekezeteink, lelkész
testvéreink és az Akadémia minden jótevője áldozatos szeretetét, 
imádságait és anyagi támogatását.

16. Az élet szolgálatában: ezzel a gondolattal kezdtem dékáni je 
lentésemet. Ezzel is szeretném befejezni. Isten legdrágább földi és 
örökkévaló ajándékának, az életnek, szolgálatára készülhettünk ebben 
az akadémiai munkaévben. Bűnbocsátó irgalma fedezze be minden mu
lasztásunkat, vétkünket. Ő adjon kegyelmesen növekedést, kalászérést 
és gyümölcstermést teológiai munkánk nyomán, hogy ne a halál, ha
nem az élet győzhessen; hogy új, igazabb és teljesebb élet követei, 
munkásai lehessünk egyházunk, szeretett hazánk és a sokat szenvedő, 
veszélyeztetett mai világ életében!

Dr. Nagy Gyula
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A magyarországi evangélikus 
lelkészképzés kezdetei

Hazánk politikai, egyházi és kulturális életének egyaránt neveze
tes határköve volt a 425 évvel ezelőtti, 1557-es esztendő.

Nemzeti múltunk jeles eseményeiként tartja számon történetírá
sunk e mozgalmas esztendő négy, különböző városokban tartott ország- 
gyűlését: a pozsonyit, a tordait, a kolozsvárit és a gyulafehérvárit. 
Három évtizeddel Mohács után, amikor a Kárpátok övezte, ősi pát
ria — Buda török kézre jutásával — három részre szakadt, mind a 
Királyi Magyarországon, mind az Erdélyi Fejedelemségben új utakat 
keresett és talált a magyar társadalom.

Reformációtörténetünknek is emlékezetes, próbás esztendeje volt 
az 1557-es év. Távol északor, Turku városában ez év április 9-én fe
jezte be történelmi küldetését a finnek nagy reformátora — a magyar 
Luther, Dévai Mátyás egykori wittenbergi asztaltársa — Mikáéi Agri- 
cola. Finn teológiai doktorunk honoris causa promotioján reá, észak 
nagy bibliafordító teológusára is tisztelettel emlékezünk.

Idehaza a reformáció nemzedékének hármas, nagy triásza mind
egyikének nevéhez nevezetesen emlékek fűződnek ebben az évben. 
SZTÁRAI Mihály híres históriás énekét 1557-ben írta.

HUSZÁR Gál, a magát Anaxios-nak, Krisztus méltatlan szolgájának 
valló prédikátorunk ez év végén állítja fel nyomdáját Magyaróváron.

BORNEMISZA Pétert faggatja bécsi börtönében Oláh Miklós 
esztergomi érsek, aki ez idő tájt indított akciót a katolikus egyház 
restaurálására, és ezért eltiltotta papi funkciójuk gyakorlásától mind
azokat, akik nem katolikus egyházi felsőségtől nyerték ordinációju- 
kat. Ugyanekkor, 1557-ben sínylődik Somogyi Péter vágsellyei tanító 
— a későbbi Melius Juhász Péter helvét hitvalású püspök — és két 
társa a pozsonyi érseki kúria fogházában, hogy színt valljon bírái 
előtt: Róma fia, vagy Wittenberg tanítványa-e.

Ám nemcsak a királyi országrész és a török hódoltság területe, 
hanem Erdély protestáns egyháztörténete is gazdag eseményekben 
bővölködött 425 éve. A  kolozsvári zsinaton 1557. júniusában írják alá 
az evangélikus Csanádi Imre és lelkésztársai a „Consensus doctrinae 
de sacramentis” -t, az úrvacsorai reálprezencia lutheri értelmezésének 
hitvallását, a szászok zsinata pedig ekkor határozza el, hogy nagy
szebeni iskoláját az egész szász nemzet központi tanintézetévé fogja 
fejleszteni.

Bizonyára nem véletlen ezek után, hogy kulturális életünk is több, 
jeles intézménnyel gazdagodott a reformációnak ebben a most tárgyalt 
korszakában. Ugyanez a nevezetes 1557-es esztendő krónikája jegyzi 
fel, hogy az említet gyulafehérvári országgyűlés ekkor határozta el a 
KOLOZSVÁRI és MAROSVÁSÁRHELYI iskolák alapítását, ugyan
akkor — két évtizeddel Nádasdy Tamás 1536-os sárvári iskolaalapítása 
után — ebben az 1557-es évben kezdte el működését a CSEPREGI 
evangélikus kollégium is, amely 85 éven át, a Nádasdyak katolizálá- 
sáig, nagy kulturális és lelki haszonnal működött.

*
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Fordítsuk azonban most el tekintetünket jubileumi évünk vissza
pillantó tükréből, hogy egy még szélesebb spektrum panorámája tá
rulhasson elénk. Evangélikus Teológiai Akadémiánk a jogutódja az 
egykori Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Hittudományi Ka
rának, s azon túl annak a több fokozatú, magas színvonalú evangéli
kus iskola-intézménynek, amely pecsétjeiben és címereiben egyaránt 
ezt az évszámot viseli: 1557.

Ekkor nyitotta meg ui. kapuját új, reformátori szellemben és új 
iskolaépületben a soproni Schola Latina, amelyben mind a mai Teoló
giai Akadémia, mind a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium gyökerei 
visszanyúlnak. Az iskola 4 osztállyal és minden osztályban 2—2 évfo
lyammal indult. Az alsó osztályokban az elemi ismeretekre, a felsőb
bekben latinra és görögre, filozófiára, sőt a leendő teológusokat a héber 
nyelvre is tanították a jobbára külföldről behívott vagy külföldet járt 
tanítók. Ebből a kicsiny magból nőttek terebélyes fa ágaivá egyházunk 
alsó-, középső- és felsőfokú iskolái.

Századunk húszas évtizedében legfelső szintjébe, a teológiai fakul
tásba integrálódott korábbi magyarországi evangélikus lelkészképző 
akadémiáinknak egy része is, amikor a trianoni békeszerződés követ
keztében elveszítettük ősi alma matereinket: pozsonyi és eperjesi 
főiskoláinkat.

Mai, ünnepi visszaemlékezésünk egyháztörténeti témájaként arra 
a kérdésre keresünk feleletet, hogy milyen külső és belső körülmé
nyek között indult el hazánkban a reformáció lutheri irányzatához 
csatlakozó lelkészjelöltek képzése és szolgálatba állítása. Vizsgálódá
sunk homlokterébe néhány elvi megállapítást — közelebbről 5 alap
tételt — állítok, mert ezek nélkül nem tudjuk áttekinteni a XVI. szá
zad hazai oktatásügyi helyzetét, és annak bennünket, evangélikusokat 
érintő részleteit.

1. A  reformációkori Magyarország iskolatörténetének egyik leg
sajátosabb vojtiása'i, hogy külső és belső küzdelmekkel vívódó nemze
tünknek az egész XV I. század folyamán nem voltak felsőoktatási in
tézményei.

Oktatásügyünk sokoldalúan feldolgozott történetéből tudjuk, hogy 
a reformáció hajnalán, a XIV. századi alapítású pécsi és óbudai egye
temek, majd a pozsonyi „Academia Istropolitana” megszűnése után 
legfeljebb a rövid életű, domonkos alapítású budavári Boldogasszony
iskola, majd a század vége felé a jezsuiták (mindössze 7 évig működő) 
kolozsvári akadémiája volt főiskolának mondható.

Városainkban a reformáció kezdetén a középkori oktatás, és ne
velés hagyományos intézményeinek főleg két formája volt megtalál
ható. A  székes- vagy társas-káptalanok székhelyein — így pl. Pozsony
ban, Esztergomban, Egerben vagy Gyulafehérvárott — schola minor 
és schola maior tagozatú káptalani iskolákban folyt a tanítás. Mivel 
ezek a katolikus időkben inkább papképző jelleggel bírtak, a huma
nizmus térhódítása a városiasodás és a közigazgatás fejlődése óta egy
re erősebben jelentkeztek a városi polgárság igényei a világi pályákra 
való felkészítésre is. Így jöttek létre a még mindig papi vezetés alatt 
álló városi-plébániai iskolák.

E ponton röviden kitekintve Sopronra, tudjuk, hogy az ottani kö
zépkori iskolai felügyeletet a mindenkori városplébános gyakorolta, 
és egészen a XVI. század közepéig legfeljebb az iskolamester meg
választásába volt beleszólási joga a városi tanácsnak is. A  mestert ál-
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talában egy évre fogadták, Szent György napkor. Ezek többnyire pa
pi pályára készülő fiatal emberek voltak, mindig készen a vándorlásra. 
A középkori soproni iskola mindig jó énekkarokkal rendelkezett és 
templomi színjátékai is népszerűek voltak.

2. A lelkészt álláshoz megkívánt iskolai végzettség e században 
még nem volt több a latin, ún. triviális iskola elvégzésénél.

A mohácsi vészt követő évtizedek kettős királysága, majd az or
szág három részre szakadása, a Habsburgok és a törökök kettős szorí
tása miatt lehetetlenné vált — még a fejlett szabad királyi, vagy bá
nyavárosainkban is — a középkori műveltség eszményének, a Septem 
Artes Liberales elvének a megvalósítása. A  hét szabad művészet tár
gyai közül csak az iskola három osztályának nevet adó tantárgyak 
oktatására kerülhetett sor, Ezek közül a grammatika tárgykörében 
a latin mellett később mindkét bibliai nyelvnek, a görögnek és a hé
bernek az alapelemeit is megtanították, hogy ez által segítsék a Bib
lia és a hitcikkek eredeti szövegének megértését. További rendeltetése 
volt ezeknek az iskoláknak kiképezni a tanulókat a retorika szabá
lyai szerinti művészi szónoklatban, s feltárni előttük a hallgatóságra 
való hatásnak a dialektika fogásaiban megtestesülő eszközeit.

E követelményekből különben látható, hogy a triviális iskola már 
eleve nem elemi, nem alapképzést, hanem magasabb, mai értelemben 
középfokú ismereteket nyújtott. Két másik sajátságát is szem előtt 
kell tartanunk: az oktatás középpontjába helyezett teológia elejétől 
végéig áthatotta az egész tananyagot, s ugyanakkor ezek az iskolák 
nem adtak külön lelkészi és külön világi pályára való képesítést.

3. Protestáns elődeinl  közül azok az iskolázott (litenátus) diákok, 
akik tanulmányaikat magasabb szinten, akadták folytatni, külföldi aka
démiákra — nagy többségükben a wittenbergi egyelemre — irátkoz tak 
be.

A  witenbergi elvek — amelyek szerint az iskola nemcsak eccle- 
siasticum, hanem politicum is — Luther alapvető felismeréseiből fa
kadtak, A forrásokhoz visszanyúló teológiai és egyházi reformjaival pár
huzamosan Luther írásaiban különösen is hangsúlyt kapott a magasabb 
műveltségért való felelősség. Az 1520-ban „A  német nemzet keresz
tyén nemességéhez” címzett, majd az 1524-es „Németország összes 
városainak polgármestereihez és tanácsosaihoz, keresztyén iskolák fe l
állítás és fenntartása végett” címen írt munkáiban egyenesen felszólí
totta a városi polgárság vezetőit egy új, magas színvonalú műveltség 
szorgalmazására.

A  Melanchthon által tudományos alapossággal továbbfejlesztett 
wittenbergi Akadémia megtartotta a középkori klasszikus septem artes 
liberales sémáját, de belehelyezte abba a reformáció új szellemi tar
talmát. Az alsó fokozatot képező trivium  kurzusaiban arra törekedett, 
hogy mind a grammatika, mind a retorika és a dialektika a bibliai 
ismeretekben való elmélyülést szolgálja. Ezek előkészítőivé lettek a 
quadrivium (aritmetika, geometria, musica és astronómia) tárgyainak 
megfelelő logikai és metafizikai tanfolyamnak. Ennek anyagaként Me- 
lanchton a bibliai nyelveken kívül az etikát, az arisztotelészi logikát 
és politikát, a fizikát, botanikát, valamint az euklideszi geometriát és 
a ptolemiaioszi asztronómiát jelölte meg. E két lépcsős facultás artium  
tárgyai fölé helyezte Melanchthon a teológiai kart, amelyen belül 
elválaszthatatlanul tárgyalta a filozófiát és a teológiát. A  latin és bib
liai nyelvek alapos ismeretén túl megkövetelte a jog, a történelem,
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az egyháztörténet, az egzegézis ismeretét, nemkülönben Augustinus 
iratainak és a niceai hitvallásnak az elemzését. A  dogmatika és az eti
ka rendszeres kifejtésére az egzegézissel kapcsolatban került sor.

Hazai evangélikus, sőt református iskoláink rendjét is leginkább 
ennek a melanchthoni iskolatípusnak az alsó fokozata határozta meg, 
azzal a hozzátétellel, hogy ott, ahol kiváló rektor működött, s a hall
gatók is tehetségüktől és kedvüktől kitelő gyorsasággal végezhették 
az egyes tanfolyamokat, ott az iskolai munka hatékonysága megkö
zelítette a kor akadémiai színvonalát is.

Sajátos elágazása volt a melanchthoni iskolatípusnak kortársa, Va
lentin Trotzendorf sziléziai Goldbergben híressé vált iskolája. Jellem
zője volt a tanulók teljes egyenlősége nemzetiségi és rendi különb
ségek nélkül, valamint a tanulók bevonása az iskolai kormányzatba. 
Trotzendorf iskoláját főleg felvidéki ifjaink keresték fel.

Soproni tanintézetünkre Melanchthon mellett a kor másik nagy 
'humanistáinak egyike, a latin stílus elsőrangú mestere, Johann Sturm 
hatott. A  strasbourgi pedagógus a „sa piens et eloquens pietas” -ban 
jelölte meg az iskolai nevelés célját. ,Az oktatás anyagát a klasszikus 
nyelvekre, elsősorban a latinra alapozta. Feladatként tűzte ki, hogy 
a tanuló Ciceró nyelvén tudjon beszélni és írni. Módszer tekintetében 
a beszédben és fogalmazásban való állandó gyakorlást ajánlotta. Bár 
Sturmot magyarországi diákok kevesen hallgatták, mégis a soproni 
tanárnak választott földije és tanítványa, Schremmel Ábrahám ma
giszter révén hatása a század nyolcvanas éveiben hazai oktatásunkra 
is kisugárzott.

Túlhaladná előadásom kereteit annak statisztikai kimutatása, hogy 
evangélikus alapítású hazai iskoláinkból — ide tartozik mai magyar terü
letünkről Sárospatak, Debrecen, Pápa, Sárvár, Tolna, Csepreg, Sop
ron, Körmend és sok más -  hányán folytatták felsőbb tanulmányai
kat e kinti egyetemeken, kiváltképpen Wittenbergben. Csak egyetlen 
adat a sok közül: az 1549-es alapítású tolnai iskolának XVI. századi 
19 rektora, konrektora és lektora közül 16 tanult a wittenbergi egye
temen.

4. Hazai, már ismertetett triviális iskoláink színvonala többnyire 
megfelelt a lelkészi — és az ehhez gyakran átmenetül szolgáló tanítói 
— tiszt követelményeinek.

Vizsgáljuk meg, milyen források támasztják alá ezt a feltevésün
ket. Hiteles kútfők, így pl. az 1515-ös veszprémi zsinat határozatai 
tudatnak arról, hogy a reformáció előestéjén csupán annyi képzettsé
get kívántak felszentelésük alkalmával a katolikus papoktól, hogy 
azok olvasni, írni és énekelni tudjanak, s némi elemi teológiai isme
rettel rendelkezzenek. Ez természetesen a minimális igény volt.

Az első magyar reformátori nemzedék magas tudományos szín
vonala bizonyítja, hogy a kiválóbbak — köztük feltűnően sokan a fe
rences rend obszerváns ágának képviselői közül — legfelső szintű ta
nulmányokat folytattak kiváló külföldi egyetemeken.

Más volt a helyzet a plébánosokkal, akiknek a számában rész
ben a reformáció nyomában fellépő megnövekedett igény, részben a 
török előrenyomulás következtében az egész XVI. század folyamán 
igen nagy hiány mutatkozott. A  megüresedett lelkészt állások betölté
se nagy gondot okozott országszerte. A  kényszerhelyzet és a gyakor
lati szükség okozta, hogy a fraternitásnak vagy contuberniumnak 
nevezett protestáns egyházközigazgatási intézményeink vezetői — a
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főseniorok, későbbi szuperintendensek — nem alkalmaztak magas tu
dományos mércét a lelkészjelöltek megvizsgálásánál, s a triviális is
kolát elvégeztteket nemegyszer közvetlenül alkalmazták lelkésznek.

Az írott források, amelyek e tekintetben rendelkezésünkre állnak, 
több oldalról világítják meg a helyzetet. Értékes adatokat tartalmaz
nak XVI. századi helyi zsinataink kánonai. Az erdélyi szászok intéz
kedése a bibliai könyvek ismeretét és Luther kátéja tartalmának teo
lógiai igazolását írja elő; a tiszántúli kánonok külön rendelkeznek 
azokról, akik nem értenek latinul; a gömör-kishonti lelkészvizsgák 
a vallás tanainak és a szertartásoknak az ismeretét írják elő; a sop- 
ron-vasvármegyei protestánsok már magasabb igényűek, és a latin 
nyelv alapos ismeretét is megkövetelik; végül a baranyai kánonok azt 
kötik ki, hogy a felavatandó lelkész „tudja az magyar írást, értse az 
keresztyénségnek fundamentumát, olvassa az magyar Bibliát”.

Mindez azt mutatja, hogy a protestáns lelkészképzés iránti kö
vetelmények nem voltak egységesek, függtek a helyi viszonyoktól, 
valamint az utánpótlás mennyiségi és minőségi lehetőségeitől. Legke
vesebb lehetőségük volt a török hódoltság területén teológiai tanul
mányokat folytatni akaró fiataloknak, legtöbb pedig a magas kul
turális örökséggel rendelkező és viszonylag békésen élő szabad ki
rályi és bányavárosok lakosainak.

A  zsiniati kánonok mellett értékes — bár kis számú — forrá
saink a lelkészjelöltek felkészítésére szánt kézikönyvek. Az ausztriai 
és nyugatmagyarországi gyülekezetekben nagy tekintélynek örvendő 
Chytráus Dávid rostocki származású professzor ágendáit, de különösen 
a népszerű stájerországi teológusnak, Jeremias Homberger gráci szu
perintendensnek a kézikönyveit forgatták eleink nagy előszeretettel. 
Több adatunk Van arra, hogy hazánkból Grácba is mentek magukat 
félszenteltetni lelkészeink, így pl. Sopronból Schramm Márton, és 
Capeller János, a felvidékről pedig Sculteti Severin, az addigi bártfai 
rektor is. Ilyenkor Homberger Christliche Agende-je mellett különö
sen fontos volt annak az ugyancsak általa írt teológiai kézikönyvnek 
az ismerete, amelyben a szerző 83 tételben foglalta össze a nála vizs
gázó evangélikus lelkészjelöltek tananyagát. Ennek a könyvnek külön 
érdekessége a m i számunkra, hogy azt Homberger „Flosculus Eden” 
címen, némi szójátékkal, Éden várának, azaz Ödenburg soproni városi 
tanácsának ajánlja, 1584 tavaszán. Az 56 levélből álló könyv olyan- 
féle compendium, mint Melanchthon „Examen Candidatorum Minis- 
,terii” című munkája volt.

Hasonló célt szolgált a körmendi származású soproni lelkész és 
tanár, Dragonus Gáspár 1591-ben kiadott enciklopédiája is, amelyet 
mint „sacrae theologiae professor” „Speculum theologicum” címen írt 
a teológiát tanuló magyar ifjak és kezdő lelkészek számára. A  Man- 
-lius által nyomott könyvből sajnos egyetlen példány sem maradt fenn, 
kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

A  zsinati kánonok rendelkezései és a kézikönyvek tananyagának 
emlékéi — mint látjuk — értékes és még ki nem aknázott forrásai 
a magyarországi egyház- és művelődéstörténetnek, különösen pedig 
evangélikus lelkészképzésünk még csak töredékeiben feldolgozott múlt
jának.

5. Hazánk XVI. századi evangélikus lelkészjelöltjei részben kül
földi egyetemeken, részben rendhagyó hazai körülmények között nyer
ték el ordinációjukat.
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A  múlt század óta folyó kutatások eredményeként részletes ki
mutatások vannak az európai egyetemek külföldi hallgatóiról, külö
nösen is a bennünket leginkább érdeklő wittenbergi, jénai és lipcsei 
fakultásokról, amelyek a reformáció századában a legtöbb magyar- 
és erdélyországi lelkész jelöltet vonzották. Wittenberget Luther életé
ben 180, MéLanchthon tanárságának végéig 450 magyarországi diák 
kereste fel. Az egész XVI. század folyamán a Kárpátmedencének 1112 
hallgatója iratkozott be az egykori híres „Leucorea” azaz Wittenberg 
egyetemére. Az „Elba-menti Athén” mellett diákjaink főleg azokat 
a felsőoktatási intézményekét keresték fel, amelyekben — nem messze 
otthonuktól — lutheri szellemben folyt a teológiai oktatás. A  távolab
bi Jéna és Lipcse mellett több értékes adatunk van az ausztriai Graz, 
a sziléziai Brieg (ma Brzeg) és Boroszló (ma Wrocláv) akadémiáinak 
látogatásáról.

Egyháztörténetíróink azonban már a XVII. század óta több ízben 
tettek említést arról, hogy első reformátoraink is avatták fél hazánk
ban lelkészjelölte'ket. Eddig kevés részletes ismeretünk és még keve
sebb kézzelfogható bizonyítékunk volt erre. Evangélikus Országos Le
véltárunk alig ismert, talán egyik legértékesebb dokumentuma v i
szont kétséget kizáróan igazoljla történészeink állítását. Sőt, ennél is 
többet bizonyít: annak a feltevésnek a jogosságát, hogy őseink külső 
politikai kényszerűségből korán eltérték attól a szokástól, hogy a fel
avatandó teológusokat külföldre küldjék. A  török hódoltság területé
nek lakosai számára nem volt sem tanácsos, sem lehetséges a Félhold 
ellenségeivel, a német és osztrák tartományokkal szoros kapcsolatot 
tartani. Ezért is mert azután a déldunántúli, főleg tolna-baranyai 
tevángélikusság azzal a jogával élni, ameyet Luther már 1525-ben ki
fejtett, hogy ti. az ordináció nem képezi valamely rend vagy személy 
kiváltságát, hanem az egyházat magát illeti meg, amely azt az Úrtól 
kapott hatalmánál fogva megbízottai útján szabadon gyakorolja.

Így történhetett, hogy az úta. Baranyai Tractus fő-szeniora, Sztá- 
rai Mihály énekes reformátorunk, egyházszervezőnk és első magyar 
drámaírónk már a XVI. század közepén sok lelkész jelöltet avatott 
fel, így pl. Huszár Gál óvári „magániskolájának” végzett növendékeit. 
Ennek egy 1590 körüli emléke az a levéltárunkban őrzött kézirat, 
amely ezt a címét viseli: „Az Üj Praedicatorok fölszentöltetésének 
r endi és Ceremóniája, mely az mi Gyülekezeteinkben Isten igéjének 
folyása szerint megtartatott mindenkor, ,s megtartatok most is” . Az 5 
lapból álló irat egyházunk legrégibb ordinálisi formulájának páratlan 
értékű okmánya, s Mária Dorottya nádorné ajándékaként került egy
házunk tulajdonába. Teljes szövegű ismertetését és kiértékelését tisz
telettel javaslom a közelgő jubeleumi Luther-év alkalmára. Abból az 
időből származik a ritka okmány első fogalmazványa, mikor egyház
zunk élén még nem álltak püspökök vagy szuperintedensek, hanem 
ún. főszeniorok. A  szabatos, gördülékeny fogalmazású, ízes magyar nyel
vű kézirat utóbb minden bizonnyal .magának Sztárainak a XVI. szá
z ad közepi alapszövegíét bővítette ki néhány új formulával, pl. az 
Egyesség Könyvének (Liber Concordiae) említésével. Eredeti, prim i
tív minden kulcsot nélkülöző hangjegyeit még abból az időből valók, 
amelynek a nemzedéke még csak hallásból ismerhette a római egy
házból átvett dallamokat, s amelyben a kották csak arra szolgáltak, 
hogy n émi útmutatást adjanak a hang emelésére vagy leszállítására. 
Csak zenetörténészeink és tudósaink kedvéért jegyzem meg, hogy e XVI.
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századi ordináción felhangzó Te Deum szóról szóra és hangjegyről
hangjegyre összevág az ugyancsak XVI. századi Batthyány-kódexben 
előforduló „Téged Isten dicsérünk” -kel.)

Az ordináló egyházi vezető és a gyülekezet közötti responsoriumok 
után az Acta 20. fejezete alapján csaknem szó szerinti idézetben hang
zottak el Luther szavai: „nem juhok és ökrök őrizete bizatik ám 
reánk, hanem az Isten Ecclesiájáé, melyet drága kincsen, maga vérén 
váltott meg az Istennek fia. Ezért az Istennek tiszta igéjével legeltet
ni tartozunk és szorgalmatosán őrizkedni, hogy ne rohanjanak ebbe 
gonosz farkasok, kik a lölköket elidegenéttik megváltójuktól. . .  Az 
emberek előtt feddhetetlenek Tegyünk, emberségesek, tiszták, tisztes
ségesen éljünk, és ez ily életnek nemével az mi rendünket és ,az Isten
inek igéjét ékesítsük és egyebeket is jó példaladásunkkal Istenünknek 
megnyerjünk” .

Az ordinandusokat felavatójuk ez után a mennyei tudományra, a 
három egyetemes és az Ágostai Hitvallásra, annak Apológiájára, 
Luther Kátéira, a Schmalkíaldeni Cikkekre „és Luthernek egyéb írá
saira kötelezte. Egyben óvta őket „az Pápának és az Mahumetnek 
dögletes utálatosságaitól és egyéb tévelygőktől, akiktől az hallgatók 
igen könnyen elvonyattatnlak, minemük az Sacramentáriusok, Calvi- 
nisták, Anabaptisták, Swenkfeldiánusok és egyebek”. A  felavatandók 
esküjükben az igéhez és a hitvallásokhoz való hűségre, valamint a té
velygésektől való őrizkedésre kötelezték magukat. Az avatási ünnep
ség a hívek buzdításával, imádsággal és a Te Deum eléneklésével ért 
véget.

Igen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés! Történelmi visszapillantá
sunk végéhez értünk. Mozaikszerűen, talán csak töredékesen tudtunk 
választ kapni arrla a kérdésünkre, milyen körülmények között és ho
gyan indult el hazánkban a XVI. század lelkészjelöltjeinek képzése 
és szolgálatba állítása. Nincs itt módunk megemlékezni buzgó patro
nusainkról, akik népünk zömében szegény sorsú fiainak iskoláztatását 
anyagi támogatásukkal lehetővé tették. A  Nádasdyak, Wittnyédyek, 
Thökölyek és Petrőczyek nemcsak az Ágostai Hitvallás követői, ha
nem haladó.hagyományainknak is fénylő alakjai voltak.

Soproni Alma Materünk 425. éves jubileumán pedig különösen is 
hálával tartozunk a névtelen polgároknak, a városi tanácsok lutheri 
szellemű bíráinak, konzulainak és polgármestereinek, s nem utolsó
sorban a rektorok, konrektorok és más ludi magisterek embernevelő, 
magas kultúrát képviselő nemzedékeinek.

Sejtjeinkben ott él Sopron, Pozsony és Eperjes négy és fél évszá
zados szellemi és lelki öröksége.

Teológiai Akadémiánk oktató-nevelő munkájának állandó lelke
sítő motívumaként ott izzik (az évszázados próbatételek kohójában 
megedzett egyház- és hazaszeretet.

Küzdő őseink utódaiként, nagy tanítók tanítványaiként a Krisz
tus-hit és az emberszeretet erejének tőlük ránk hagyott testamentu
mát szeretnénk tovább plántálni. A  tudománynak és a hitnek: a 
„sapiens et eloquens pietas” -nak az örökségét kívánjuk továbbadni 
leendő lelkészeink, egyházunk és népünk közösségének.

Nemzeti múltunk, reformáoiótörténetünk, kulturális örökségünk, 
de mindenekelőtt Krisztus Urunk parancsa is erre kötelez.

Dr. Fabiny Tibor
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Tiszteletbeli doktoraink

Albert Greiner
ALBERT GREINER  francia evangélikus lelkész, tiszteletbeli püspök, 

a Francia Evangélikus Nemzeti Bizottság elnöke 1918. április 6-án szü
letett neves elzászi építészcsalád Sarjaként Strasbourgban. Gimnáziumi- 
évei után a párizsi Sorbonne-on szerzett 1939-ben diplomát. .Már a lyoni 
egyetem bölcsészeti karának német nyelvtanára, majd fiatal professzo
ra volt, amikor 1944-ben a párizsi teológiai fakultás hallgatói közé irat
kozott be. Ott magiszteri 'fokozatot szerzett, 1947-ben lelkésszé avatták 
és a párizsi Saint-Denis evangélikus gyülekezet paróchusává válasz
tották.

1956-tól hat éven át a francia evangélikus belmisszió főtitkáraként 
működött. Közben 1960-ban új egyházközséget szervezett Massy-Antony- 
ban, s ebben a 'minőségben 1962-ben Párizs evangélikus püspökévé vá
lasztották. Ezt a tisztséget 14 éven át viselte, miközben egy új, Saint- 
Marcel-i paróchia lelkészévé választották, ahol ma is működik. Egy 
háza a  tiszteletbeli püspök címmel ruházta fel. Felesége, Anne-Fran- 
coise Meyer egy volt párizsi evangélikus lelkész lánya. Három felnőtt 
gyermekük van.

Albert Greiner tagja a Francia Protestáns Szövetség Tanácsának, 
a franciaországi Katolikus-Protestáns Vegyesbizottságnak. 1956 óta tag
ja, majd 1977 óta elnöke is a francia evangélikus egyház Tengerentúli 
Bizottságának. Társelnökké választotta a Párizs—Müncheni Bizottság.

Publikációiközül kimagaslik Luther című életrajza, amely francia, 
spanyol és portugál nyelven, a Miatyánk öröme, amely francia, német 
és olasz nyelven, a Félreismert Szentlélek, amely francia és román 
nyelven jelent meg, s a Luther vagy a kegyelem himnusza, amely 
francia és német nyelven jelent meg. Egyéb francia publikációi egy csa
ládlátogató kézikönyv: Látogatások Krisztusért, rádiós igehirdetéseinek 
gyűjteménye a Krisztus a mi életünk, kameruni kiadású műve az Egy
ház és a szentségek, s végül most van sajtó alatt Luther a fiatalokhoz 
című, a Luther-jubileumra szánt munkája.

Albert Greiner püspök egész életműve szervesen illeszkedik nem
zetközi viszonylatban az ökumenikus egységtörekvések korunkat és az 
egyház jövőjét is meghatározó irányába, másfelől pedig — mint fran
cia kisebbségi egyház reprezentása — Európa többi kisebbségi evangé
likus egyházának életkörébe.

Egész tevékenysége, nemzetközi súlya és a magyar evangélikusság 
életével való szoros kapcsolat ápolása elismeréseként javasoltuk, hogy 
Magyarországi Evengélikus Egyházunk Teológiai Akadémiája Albert 
Greiner tb. püspököt tiszteletbeli doktori címmel tüntesse ki.

Dr. Fabiny Tibor
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A reformáció ökumenikus jelentősége
Néhány észrevétel félúton az Ágostai Hitvallás 

és Luther jubileuma között

Ha felfigyelünk az utolsó évek ökumenikus jelenségeire, kivált a ró
mai katolikus-evangélikus vonatkozásokra, akkor könnyen az a benyo
másunk támad pompás tűzijátéknak voltunk a szemlélői.

Csak az Ágostai Hitvallás 450. jubileumán, 1980-ban ezer és ezer 
sziporkázó rakétát röpentettek fel. Cikkeket írtak könyveket szerkesz
tettek, tudományos tanácskozásokat rendeztek,1 előadásokat tartottak. 
Aminek teológia volt a neve, az mind talpon volt. (Személy szerint én 
szerte Franciaországban több, mint 50 ellőadást tartottam, kezdve egy
szerű, kis gimnazista csoportoknál, hazai gyülekezeteknél, egészen a 
teológiai fakultásokig és tömegrendezvényekig, katolikus püspökök, ér
sekek jelenlétében, itt-ott a lefévrista irányzat fiatal, rövid hajú, ultra- 
tradicionalistáinak egyértelmű rosszallásával, akiknek a röplapjai és 
gyalázkodó szavai inkább szóltak hazánk katolikus hierarchiájának, 
mint nekem, az ekkori evangélikus püspöknek és lelkésznek, akinek 
eretneksége így is, úgy is köztudomású. Kollégáim legtöbbje ugyan
annyira el volt foglalva ennek a jubileumi évnek a során, mint én.

Röviden: minden mozgásba jött. Maga II. János Pál pápa is élt a 
lehetőséggel, hogy az Augustana-ról és a lutheranizmusról sok szépet 
és felemelőt mondjon. Számunkra, franciaországi protestáns keresztyé
nek számára, akik az össznépességnek 25%-át is alig érjük el, akik 
megszoktuk, hogy periférián és meglehetősen ismeretlenül élünk, izgal
mas esemény volt ez, márcsak azért fs, mert a mi Lutheránus Nem
zeti Bizottságunk gondozásában katolikus könyvkiadónál, katolikus 
püspök zárószavával, új fordításban, zsebkönyv alakban 10 000 példány
ban jelent meg az Ágostai Hitvallás, és 16 hónap leforgása alaft az 
utolsó példányig elkelt.2

Valóban, nagyszerű tűzijáték volt ez, ha mindjárt a zárórakéta, 
vagyis az Ágostai Hitvallás elismerése Róma részéről végül mégsem 
röppent fe l ! . . .  És aztán ismét teljes csend lett. Az ökumenikus tűzi
játék lezajlott Más tűzijátékok bizonyára már készen állnak, és máris 
felhívták magukat a tömegtáj ékotató eszközök figyelmét. Így vagyunk 
a közelgő Luther-jubileumi évvel, 1983-mal is, amely hazánkban is al
kalmat fog adni bizonyos rendezvényekre. Mindamellett felmerül a szo
rongató kérdés: mi lesz mindannak a sorsa, amit kikutattak, megala
poztak és megállapítottak? Csak teológus-tűnődések voltak-e, vagy 
érinti-e majd Isten egész népét? Csak szakértők, specialisták ügye volt-e, 
vagy befogadják és átveszik-e az egyházak is? Csontváz marad-e, vagy 
hússá.  vérré és lélekké válik-e? Egyszerűen az irattárakba helyezik, 
vagy tovább dolgoznak rajta azzal a szívós elszántsággal: az egység 
óhajtott céljáig nem állunk meg!

E kérdésekből kiindulva bizonyára érdemes ezt a talán már kissé 
elkoptatott témát mégegyszer átgondolni, hogy a reformáció ökumeni
kus jelentőségéről tiszta képet kapjunk.

*

V á g ju n k  a  dolgok közepébe: szilárd meggyőződésem az, ha a tűzi
játék egyelőre le is lállt, az éjszakába mégsem térhetünk vissza.
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Így pl. katolikus testvéreim nem térhetnek vissza Luther és iaz evan
gélikus egyház felőli tudatlanságukba. Maga a pápa zárta el számukra 
végleg a visszavonhatatlan szakadás éjszakájába vezető utat, amikor 
nyilvánosan kijelentette, hogy a keresztyén hit alapigazságai dolgában 
közöttük és mi közöttünk egyetértés áll fenn. Igaz, mondja a pápa, hogy 
az a híd, amelyet az augsburgi vallástevők 1530. június 15-én nyitva 
akartak tartani, beszakadt. Ámde — folytatta a pápa — az alappillérek 
állva maradtak, és a mi feladatunk az, hogy szívósan és bátran épít
sünk rájuk, hogy az egész hidat újból helyreállítsuk és járhatóvá te
gyük.

Ehhez a közös, feldatunkhoz szeretnék ezúttal szerényen egyet s mást 
mondani, elsősorban magáról Luther Mártonról.

Már jeleztem: tarthatatlan ezentúl és tulajdonképpen mindig az 
is volt az a korábbi torz Luther-kép, amelyet még 20 éve ás mindig 
elénk tárt a katolicizmus, azaz egy rebellis szerzetes, egy felelőtlen, ön
magába és különvéleményébe görcsösen kapaszkodó lázadó képe, aki 
semmi mást nem vett észébe, minthogy szétrombolja a fennálló egy
házat, és — kerül, amibe kerül — tulajdon egyházat alapítson. Ugyan
akkor nyíltan és becsületesen meg kell vallanunk, hogy ennek a kép
nek a megrajzolásához tulajdon soraink ultraprotestánsai is hozzájá
rultak.

Nem, Luther éppenséggel nem volt egy görcsösen önmagába fordu
ló, magányos ember, aki a személyes problémáit és felismeréseit akarta 
volna az egyház tanításának általános érvényű normáivá és zsinórmér
tékévé tenni!

Bizonyára döntő szerepet játszott Luther életében és működésében 
ez a legszemélyesebb kérdés: „Hogyan juthatok kegyelmes Istenhez?” . 
Ám, ez a legszemélyesebb tusakodása mindig bele volt szőve hivatá
sába, hiszen professzor volt, a Szentírásnak Isten és egyháza előtt fe
lelős doktora. Luthernek tulajdonképpen soha nem „privát” viszonya 
volt Istennel. Amikor az Írást kutatja — márpedig egész működésének 
félreismerhetetlenül ez a magva —, ezt sohasem úgy teszi, mint önelé
gült magányos, hanem mindig a hitbe és az egyház gondolkodásába 
ágyazottan. Luther n em a saját szívének hangjaira hallgat. A  Biblia 
szavára hallgat, ami a legvalódibb ökumenikus könyv: Isten könyve az 
egész egyház számára.

Egyben persze a testvérekre is figyel, amint ezt Staupitz-cal való 
kiadós beszélgetései igazolják. És hallgat az jegyházi atyákra is, aho
gyan az augsburgi evangélikus hitvallók a Szentírással együtt újra meg 
újra az Atyákra is hivatkoztak, hogy hitvallási iratukban is bizonyít
sák: egyházukban a hit cikkelyeiben csak azt tanítják, ami a Szent
írásban világosan megalapozott, és ami a közegyházban is, de főleg az 
egyházi Atyák írásaiban is nyilvánvaló.3

A  Szentírásra, mint a keresztyén igehirdetés egyetemes elismert, 
egyetlen forrására és zsinórmértékére való hallgatás — egybehangzóan 
az ókeresztény egyházi Atyákkal — eleve lehetetlenné teszi, hogy Lu
thert megrögzött, felelőtlen, önfejű és elfogult eretneknek minősítsük.

Nem ő maga írja-e: ,Amint valami különleges módon bölcsek akar
nánk lenni mindenkivel, vagy sokakkal szemben, akik eszesebbek, 
vagy éppen olyan eszesek, mint mi, máris gőgösökké lettünk. Átoktól 
sújtva eltévelyedünk Isten parancsolataitól, Aki megparancsolta, hogy 
alázatosan és közös bölcsességben éljünk. És ha bennünk volna is az 
igazság: mihelyt az különválik és saját igazságunkká lesz, máris meg-

464



szűnt igazságnak lenni; mert az igazság közkincs, az akar lenni és an
nak is kell lennie.”4

ökumenikus jelentőségű és maradnadó értékű cselekedet volt, aho
gyan Luther a Bibliát megannyi teológiai irodalom tömegéből kiválasz
totta, mindenek elé helyezte, olvasta és magyarázta. Luther felelőtlen 
lázadó volna, akinek egyéb se volt a fejében, mint a fennálló egyházat 
megdönteni? . . .  Semmi esetre sem!

Miért állt a wittenbergi barát a nyilvánosság elé? Becsvágyból? 
Forradalmi páthoszból? önfejűségből Gyűlöletből az iránt az egyház 
iránt, amelyben felnőtt és amelyben valóban csalódott? A tényekkel 
szemben egyik válasz sem áll meg a lábán; akkor sem, ha a hevülékeny 
szász férfi viharos 'kitörései ilyen irányba terelnék a felszínes megfi
gyelőt.

Két valódi ökumenikus indíték áll Luther működése mögött. Ö ma
ga mondja ki ezeket a 95. tétel első soraiban. „Isten dicsősége” az egyik, 
és ,a reá, mint tanítóra és lelkészre 'rábízott testvérekért való féltő 
„gond" a másik. Mint a Szentírás doktora, egyszerűen nem nézhette 
közönyösen, hogy Isten legszentebb kegyelmének és dicsőségének drá
ga evangéliumi kincsét hogyan gyalázták meg a hamis köznapi prédi
kációkkal és a közönséges kegyességgel, azt ilymódon telljes tehetetlen
ségre ítélve.5 Nem nézhette némán, hogy az Isten dicsőségét, — amely 
abban áll, hogy a 'bűnöst kegyelemből és szeretetből befogadja — meg
gyalázza egy olyan tanítás, amely az egyszerű emberekkel el akarta hi
tetni, hogy a bűnnel nincs i s olyan nagy baj, hogy la bűnös ember né
hány jócselekedettel (esetleg egy kis aprópénzzel is) újra rendbehoz
hatja dolgát Istennel.

Csak Jézus, a hittel elfogadott, megfeszített Úr szabadít meg! En
nek az alapigazságnak kellett újból világosságra kerülnie. Az augs- 
burgi hitvallók is ezt az alapigazságot akarták újból világoltatni; ezért 
tették a megigazulásról szóló tételt a hitvallási irat középpontjába.

Vissza Jézushoz, Akit ő fedezett fe l ismét, mint az Í rás eleven 
magját, az ember egyedüli Megváltóját és barátját! Mondhatjuk úgy 
is: ez a reformátor csatakiáltása. M it mondtok Jézusról? — kérdezi az 
egyházat, mégpedig a fennálló egyházat, papjaival, szerzeteseivel, püs
pökeivel és gyülekezeteivel egyetemben.

Mert Luthertől még a gondolata is távol állt annak — akár csak 
az 1530-as ágostai vallástevőtől —, hogy saját egyházat alapítson. K iál
tása és kérdése az tegész egyháznak szólt. Az egész egyház iránti elkö
telezettségből akarja tisztán hirdetni az evengéliumot. Meg van győződ
ve arról, hogy tanításának fő cikkelyeiben az egész egyházzal kell 
egyetértésre jutnia. Ahol azonban tévelygés, visszaélés van — és ezek
ben bizony nem volt hiány —, ott az egyházat a tanítás és az élet 
tisztaságára szólítja vissza. Nem rombolni akar, nem is lázítani. A  fenn
álló, a ténylegesen létező egyházat belülről akarja reformálni. Még ez 
utóbbi kifejezés is csak ritkán kerül a tollára, annyira távol áll attól, 
hogy a fennállónak a felforgatására gondoljon. Őszintén szólva semmi 
más nem lett volna kedvesebb számára, mint az, ha az egyház meg
hallotta volna kiáltását, és fe le lt volna a kérdésére. „Ha elismerik, hogy 
Isten egyedül kegyelemből, Krisztus általi igazít meg, akkor készek 
volnánk arra, hogy a pápát nemcsak kezünkkel hordoznánk, hanem 
még a lábát is megcsókolnánk” — írja Luther 1535-ben a Galata le
vélhez írt, híres magyarázatában.6
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Az ielszakadás felé nem Luther tette meg az első lépést. Erre a 
lépésre a pápa kényszrítette, az 1521-es kiátkozással. A történelem 
tragédiája és a gonoszság működésének titka, hogy meghiúsult minden 
további, egészen a iXVI. század közepéig tartó igyekezet a nyugati egy
ház egységének fenntartására, illetve helyreállítására. Ez a tragédia leg
nyilvánvalóbban az 1530-as ágostai gyűlésen mutatkozott meg.

Érdemes az Ágostai Hitvallás előszavából néhány szót idéznie Ott 
az áll, hogy az augsburgi birodalmi gyűlés tárgyalásainak a császár 
által" meghirdetett és az evangélikusok .által is elfogadott célja ez:

.".. baráti módon tanácskozunk alkalmas, elfogadható módozatokról 
avégből, hogy — amennyire tisztességgel lehet — megegyezésre jussunk, 
ezt az ügyet mindkét részről előterjesztett iratok alapján minden gyű
lölködő szándékból mentes, békülékeny szellemben megtárgyaljuk, a 
viszálynak közöttünk, pártfelek közt Isten segítségével véget vessünk, 
és megint egy, igaz, egyértelmű vallásra jussunk. Császári Felséged 
rendeletének szavai szerint valamennyiünknek az egy Krisztus uralma 
alatt kell lennünk, küzdenünk, s az egy Krisztust kell vallanunk, hogy 
mindenek eljussanak Isten igazságára ...  ”7

Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, a nehézkes, egykori hivatali 
nyelven írt mondatokban olyan felismeréseket és irányvonalakat fede
zünk fel, amelyek teljesen érvényesek a mai ökumenikus törekvésekre.

A  vallási pártok először is pontos helyzetfelmérést adnak az 1530-as 
állapotukról. A  Jean Tillard jezsuita páter által megfogalmazott „eti
kai” , illetve „teológiai” ökumenizmus választóvonalán állnak. Az etikai 
ökumenizmus ott követelmény, ahol egyenetlenség, viszály támad egy 
és ugyanaz egyházon belül, amelyről még lehet remélni, hogy szeretet
tel és jósággal az elsimítható. De 1530-ban az augsburgiak már érezték, 
hogy a nehézségek mélyebbek, 's már az igazság kérdését teszik koc
kára, így azok csakis „teológiailag” oldhatók meg.

Ráébredtek arra, hogy a birodalmi gyűlésen komoly tárgyalást kell 
folytatni. Ehhez vázolt irányvonalakat a hitvallás előszava: mindkét 
félnek szóhoz kell jutnia és meghallgatásra kell találnia, mégpedig 
nemcsak a maguk vélekedésével (opiniones), hanem jószándékukkal és 
nézeteikkel, tehát az úgynevezett „nem teológiai tényezőkkel” egyetem
ben.

Mindkét oldalon akadt hiba. Ezért kellett valóságos párbeszéddel 
az igazságot fáradhatatlanul kutatni, és azt, ami vele ellenkezik, félre
tenni. Úgy vélték, hogy a felismeréseket, amelyekre eljutottak, „el kell 
fogadni” , és magukat ahhoz kell tartani. Ám egy vitán felül állt: mint 
Krisztust vallók, „mindkét fél az egy Krisztus alatt áll és viaskodik” 
(figyeljünk a kijelentő módra!); az ökumenikus feladat tehát csak ab
ban állhat, hogy „mindnyájan egy közösségben, egyházban és egység
ben élnek” . Alig lehetne ma is Imásként kifejezni az ökumenikus törek
vések lényegét. Ezek a szavak a reformáció „ökumenikus jelentőségéről” 
tanúskodnak. A  történelem tragikuma, hogy az említett sorok nem 
a lutheránusok tollából származnak, hanem szó szerinti idézetek a bi
rodalmi gyűlésre szóló császári meghívólevélből, amellyel az evangéli
kusok egyetértettek. És mégsem került sor az egység fenntartására!. . .

Sem tisztességes, sem igaz, nem volna, ha a szakadásért a felelős
séget kizárólag a másik, vagyis a római katolikus oldalra hárítanánk. 
Ha emberek vagy gondolatok között szakadás támad, akkor a tapasz
talat szerint a vétség egy része mindkét oldalt terheli. Azt azonban 
ennek ellenére is el lehet mondani, hogy az ijesztő akkor éppen az volt,
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hogy Luther kiáltása: „vissza, Jézushoz!” és kérdése: „mit mondtok 
Jézusról?” sem meghallgatásra, sem válaszra nem talált. A reformátor 
fel akarta serkenteni a keresztyénséget, fel akarta rázni a lelkiismere
tet; vissza akarta hívni az egyházat mindennek a lényegéhez: Isten meg 
nem érdemelt, ki nem érdemelhető szeretetének örömhíréhez. Ám a ke- 
resztyénség, a lelkiismeret és az egyház nyilvánvalóan mással volt el
foglalva. így került sor a törésre, a saját pozíciók évszázadokon át 
tartó erősítgetésére a másképp gondolkodók és másképp hívők ellen.

*

A  reformáció ökumenikus jelentősége azonban évszázadokon át és 
ma is, amikor újra tanulgatjuk, hogy egymással, mint testvérrel bán
junk, ez a szakadatlanul felvetett és szakadatlanul felvetendő kérdés 
marad: mit mondtok Jézusról? Ennek a kérdésnek kölcsönös felveté
sébe soha nem szabad belefáradnunk.

Bizonyára van a keresztyéneknek a világban más dolguk is. De
— az Isten szerelmére — soha ne fogják az ekét az ökrök elé! A  fő 
dolgot, a lényeget soha ne cseréljék fel la mellékes ügyekkel, a követ
kezményekkel. Szolgálatukba kétségtelenül beletartozik az ember szol
gálata a karitatív és szociálpolitikai területen. De tez a szükséges szol
gálat a hitnek, az Úrral való közösségben folytatott életnek a követ
kezménye.

Evengélikus egyházunk szolgálata önmagunk és testvéregyházaink 
felé is ez: vissza Jézushoz! És ez: mit mondtok, mit mondunk mi Jé
zusról? — Ennek az átható, központi kérdésnek soha nem szabad ben
nünk és közöttünk elnémulnia. Újra meg újra fe l kell hangzania, mind
nyájunknak újra és újra választ adnunk rá. Különben becsapjuk a vi
lágot saját szolgálatunk és az ő üdve felől, is megraboljuk Isten di
csőségét!

Így, és csakis így építhetünk reménységgel azon a hídon, amely
— mint II. János Pál mondta — a XVI. században beszakadt. Így, és 
csakis így lehetünk napszámosai annak az Istennek, Aki az evangélium 
füzét hatalmas lánggá akarja szítani, olyan lángcsóvává, amely valami 
egészen más, mint az az ökumenikus tűzijáték, amelyről bevezetőmben 
szóltam.

Albert Greiner

JEGYZETEK

1 Az Ágostai Hitvallás jubileuma alkalmából Párizsban, 1980. februárjában tar
tott nemzetközi ökumenikus kollokviumon egyházunk számára öröm volt, hogy 
azon dr. Fabiny Tibor professzor urat köszönthettük. Előadását közölte a ,,La 
Confession d’Augsburg — autour d’un colloque oecuménique international”  c. 
gyűjteményes kötet, Beauchesne, Paris, 1980.

2 La Confession d’Augsburg (Az Ágostai Hitvallás). Fordította és bevezetéssel 
ellátta Pierre Jundt. Az utószót Monsignor A. Le Bourgeois írta. Le Conturion- 
Labor et Fides kiadása, Párizs — Genf, 1979.

3 La Confession d’Augsburg, triglotta (háromnyelvű kiadás), Editions luthérien- 
nes, Paris—Strasbourg, 1949. p. 89.

4 Zsoltármagyarázatok a 118. és 119. zsoltárról és Róma 12:16. (1513—1515).
5 Az 1517-es 95 tétel 62. tétele.
6 WA (weimari kiadás) 40 I., 181.
7 Confession d’Augsburg, triglotta, i. m. p. 17 és 19.

Fordította: 
Nyírő József
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Martti Voipio
A Finn Evangélikus Egyház -esperese 1916. február 19-én született 

Helsinkiben. Középiskolai tanulmányait és a teológiát Helsinkiben vé
gezte.

a z  1936/37-es tanévben, húsz éves korában egy évig Sopronban 
tanult az Evangélikus Teológiai 'Fakultáson. Ezalatt az ösztöndíjas év 
alatt nem csak hogy jól megtanult magyarul, hanem nagyon sok jó 
barátot is szerzett az akkori teológiai hallgatók és lelkészek közül. 
A  velük való jó  kapcsolat révén megismerte egyházunkat, és mint 
a későbbiekből kiderült, ezek a kapcsolatok döntően határozták meg 
szolgálatát.

1940-ben avatták lelkésszé Tamperében. Három évi segédlelkészi 
szolgálat után, csaknem két és tfél évtizedig volt Helsinkiben a „Kon- 
vikti” teológus otthon igazgatója, emellett 1954 óta a Finn Ökumenikus 
Tanács ösztöndíj-titkára. Vallástanári képesítést is nyert. Lelkészi szol
gálata kezdetétől mind a mai napig aktív részt vesz a finn és skan
dináv józansági mozgalomban, ezek szövetségében és tanácsában több 
alkalommal fontos tisztségeket töltött be. Szívügye az a szolgálat, ame
lyet a skandináv egyházakban az Alkoholisták megmentése érdekében 
folytatnak. Ennek a szolgálatnak jó végzése érdekében otthon és kül
földön komoly tanulmányokat folytatott. Az alkolholizmus elleni küz
delemben nemzetközi elismerésre is szert tett: 1960 óta tagja annak a 
nemzetközi szervezetnek, amely az alkoholizmus és más káros szenve
délyek elleni küzdelem munkásait fogja össze. Főleg ezzel a témával 
kapcsolatos tanulmányainak hosszú Sora jelent meg finn, svéd, norvég, 
amerikai és magyar folyóiratokban.

Martti Voipo esperes ezzel a szolgálatával is tanúskodik arrói, hogy 
gyakorlatilag egyetért egyházunk diakóniai teológiájával, azzal, hogy az 
egyház szolgálatához hozzátartozik az a küzdelem is, amelyet veszélyez
tetett emberekért, társadalmi problémák megoldásáért kell folytatni.

Ezen felül azonban aktív részese a jó finn—magyar egyházi kap
csolatoknak is. Negyvenöt esztendeje szinte minden olyan alkalmon 
részt vesz, amikor magyar küldöttség látogat Finnországba, és ahol 
szükség van rá, még a tolmácsolás szolgálatát is vállalja magas szintű 
tárgyalásokon is. -Ugyanígy gyakran jár Magyarországon is, és segíti 
a Finn egyház itteni kapcsolatait. Ö volt pl. 1970-ben annak a tv-film- 
nek szakértője és fordítója, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egy
ház életéről készítettek a finnek számára. A  múlt nyáron Iisalmiban 
rendezett magyar—észt—finn lelkészkonferencia rendezőbizottságának 
tagja, egyik tolmácsa volt. Mindenütt ott van, ahol elő lehet segíteni 
egyházaink és népeink jó  kapcsolatát. Erejét és tehetségét ennek a szol
gálatnak betöltésére fordítja.

Akadémiánk tanári kara javasolta, hogy Martti Viopio esperesnek 
egyházaink és népeink közti jó kapcsolatok építésében és elmélyítésé
ben kifejtett munkásságáért, az ezen a téren végzett kiemelkedő szol
gálataiért a tiszteletbeli teológiai doktori címet adományozzuk.

Dr. Muntag Andor

468



V

Finn— magyar kapcsolatok
Örömteli szívvel köszönöm meg az engem ért kiemelkedő megtisz

teltetést, amikor a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia tiszte
letbeli doktori címével ajándékoztak meg és tüntettek ki. Én magam 
megrendült szívvel vettem át az oklevelet s közben arra a mögöttem 
levő negyvenhat esztendőre gondoltam, ami eltelt azóta, hogy először 
tettem lábamat magyar földre, s ami azóta megtelt egyre jobban test
vérszeretettel a magyar evangélikus egyház, a magyar nép és a magyar 
föld iránt.

A kitüntetés elnyerésekor köszönöm elsősorban dr. Káldy Zoltán 
püspök úr bizalmát, is a Tanári Kar megtisztelő rámgondolását. Sze
retném elmondani azt a bizonyosságomat, hogy ennek a megtisztelte
tésnek fénye hitem szerint most ráhull mindazokra, akik az elmúlt 
negyvenhat esztendőben biztatóim, támogatóim, segítőim és társaim 
voltak abban, hogy ez a testvérszeretet bennem egyre erősebb és elha- 
tározóbb legyen, mind a finnek, mind a magyarok részéről. Ezeknek 
sorában csak egy nevet említek, s állok meg emléke mellett tisztelettel 
és hálás szeretettel: édesapám nevét. Dr. Aarni Voipio, a helsinki egye
tem hittudományi -karának professzora a gyakorlati teológiai tanszékén 
volt az, aki engem megindított és eljegyzett a magyarok iránti szere- 
tetben, s aki élete végéig, maga is megtanulván a magyar nyelvet, egy
re inkább első munkása volt egyházközi kapcsolatainknak.

Amikor megkérdeztem a Teológiai Akadémia dékánját, dr. Nagy 
Gyula 'professzor urat, milyen tárgykörben mondjam el itt ez ünnepi 
gyülekezet előtt köszönő szavaimat, arra kért, említeném meg a f in n -  
magyar egyházi kapcsolatoknak néhány olyan területét, amelyet eddig 
még nem dolgoztak fel. Engedjék meg azért nekem, hogy öt egészen 
rövid gondolatkörben hadd tegyek egy visszatekintést, feleljek egy még 
valójában fel sem tett kérdésre, idézzek valamit személyes emlékeim
ből, mondjak néhány értékelő mondatot, s végül hadd fejezzem ki jö
vőbeli reménységemet.

1. Visszatekintés. A  finn—magyar egyházi kapcsolatok kezdetét elő
szeretettel datálják Raffay Sándor püspök 1924-ben tett finnországi út
járól. Igaz, hogy mai kapcsolataink oda vezethetők vissza, mint gyö
kérhez. Én azonban szeretnék rámutatni egy régebben kezdődött talál
kozásra, amit bővebb kutatásra szeretettel ajánlok a kutatók figyelmé
be. Ez Niilo Engelbert Vainio esperes magyarországi útja és találkozá
sai.

Mivel kapcsolataink alaposabb magyar kutatói (dr. Fabiny Tibor, 
dr. Korén Emil) is csak futólag említik nevét s egy magyarországi út
ját, ezúttal közlöm életrajzi adatait. Askainen-ben született 1860. nov. 
5-én, szegény vidéki halászcsalád gyermekeként. Kegyes hitben neve
lődött, különösen iskolaévei alatt, amikor Luther tanításának nyomán 
érlelődött benne az egyházhoz fűződő szeretet. A  turkui svédnyelvű 
líceumban érettségizett, majd elvégezte a teológiát s 1884. június 10-én 
szentelték lelkésszé. Szolgálatát turkui iskolákban kezdte, majd hosz- 
szú élete során Isokyröben (1889), Karijokiban (1898), Artjarviben (1902), 
Nurmesben (1908), majd ismét Isokyröben (1918) volt lelkész. Közben 
Y lä-Karjala egyházmegyéjének esperese volt 1915 óta. Életét és szol
gálatát a turkui egyházkerület lelkészgyűlése 1932-ben foglalta jegy
zőkönyvbe. 1931-ben halt meg.
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Az igen tehetséges és sokoldalú Vainio rendkívül pontosan és lelki- 
ismeretesen végzett lelkészi munkája mellett tollát az irodalomnak 
is szentelte. Költő és író volt. Világi és vallásos versei több kötetben 
láttak idők folyamán napvilágot. A  Lelki énekek című igen kedvelt 
finn énekeskönyvben 7 eredeti éneke és 16 átdolgozása található. De 
fordításai még inkább ismertté tették nevét. A rndt János, Luther Már
ton és a svéd Rosenius könyveinek fordításai az ismertebbek.

Több nyelven beszélt. Köztük magyarul is. Ebben a híres finnugor 
nyelvész, Jalava tanítványa volt. Még egyetemista korában, az 1880-as 
évek elején járt Magyarországon, de erről az útjáról semmi bővebbet 
nem tudunk. Másodszor 1907-ben járt itt, s ekkor élénk kapcsolatot 
vett fel magyar evangélikus lelkészekkel, elsősorban Geduly Henrik 
nyíregyházi püspökkel, aki Vainio látogatásáról cikket is írt az akkori 
Őrálló című lapban, s dicsérte Vainio folyékony magyar tudását, vala
mint magyaros temperamentumát. Sajnos ez az útja sem termett egy
házközi kapcsolatokat, bár személyi ismeretségeket továbbra is szer
zett és ápolt. Ma is élnek még Budapesten olyanok, akik vele kapcso
latban voltak. Az ő emlékeinek felgyűjtése bizonnyal döntő volna a 
kapcsolatok hajnalának felderítéséhez.

Vainio magyar barátságának hatása Finnországban sokkal széle
sebb volt, mint az itt sejthető. Számos magyar klasszikus szépirodalmi 
művet ültetett át finnre, így több Jókai és Mikszát Raffay püspöknek 
1924-ben ő volt a tolmácsa Tamperében. Nem sokkal halála előtt Ma
gyarországról a „Pour le merité” kitüntetésben részesült.

2. A kérdés: Mi volt a szándéka Raffay püspöknek 1924-ben a 
finn—magyar egyházi kapcsolatok megindulásakor?

Nem mondvacsinált kérdés ez, sőt mindmáig nincs rá hiteles fele
let. Tudott dolog az, hogy a tamperei egyházi napok után — amelyre 
voltaképpen Raffay püspököt és Podmaniczky professzort meghívták — 
kéthetes vidéki körútra vitték a vendégeket, főképpen a felébredtek, 
a körtti nép vidékeire. Ezért jobban lelkesedett Podmaniczky profesz- 
szor, mint a püspök, sőt a püspök körül azóta is élő egyháztörténeti 
anekdoták élnek a finnek körében, amelyek finoman arra utalnak, 
hogy Raffay korántsem lelkesedett úgy az ébredésért, mint Podma
niczky. Viszont e körút előtt két találkozás létrejött, s mindkettő éppen 
Raffay kezdeményezésére. Raffay meglátogatta Alexi Lehtonent, a ké
sőbbi érseket, aki nevezetes volt bölcs egyházkormányzói adottságai
ról. Sajnos ma már nem tudjuk, miért szorgalmazta ezt Raffay, aki 
addig nem ismerte Lehtonent. Eddig még feljegyzésekre sem bukkan
tunk erre nézve. De ennél is többet mond a másik kezdeményezése: 
Helsinkiben részt vett a teológia tanári karának összejövetelén, ame
lyen élénk beszélgetés alakult ki, s ott Raffayban nem a püspök, ha
nem az egykori tudós teológus, az újtestamentomi exegeta nyilatkozott 
meg. Ezt édesapámtól tudom, aki. fiatal docensként jelen volt ezen a 
találkozáson. Sajnos mindmáig ennek feljegyzéseiből semmit sem ta
láltunk meg, bár két éve Koren Emil barátom Raffay látogatása tár
gyában tüzetes kutatásokat végzett Helsinkiben az Egyetemi Könyvtár 
iratanyagában. Gyanítom, hogy Raffay elképzelése az volt, hogy a két 
egyház között inkább teológiai tudományos véleménycsere indulna meg. 
Ám amikor a gyakorlatban a stipendiáns-csere során kevés kivételtől 
eltekintve kölcsönösen alig léptek túl a gyülekezeti élet kölcsönös 
megismerésén, s az irányítás az ébredés szellemének levegőjében az 
akkori teológiai kar kezébe került, közelebbről Podmaniczky és Deák
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professzorok, valamint Turóczy Zoltán irányítása alá, Finnországban 
pedig a felébredtek karolták fel — legalábbis a két világháború kö
zött — Raffay fokozatosan félrehúzódott az aktív irányítás elől.

Vajon nem Raffay álma valósul-e meg, amikor most 1977-ben, az 
egykori stipendiánsok 50 éves találkozóján, amely Finnországban rend
kívül széles sajtóvisszhangot kapott, az ünnepi vacsorán elmondott be
szédében Simojoki akkori érsek arról beszélt, hogy itt az ideje meg
kezdeni a két egyház között a teológiai eszmecserét, s ez tavaly Iisal- 
miban 26 magyar, 5 észt és 60 finn lelkész között meg is kezdődött, 
Káldy Zoltán és Paavo Kortekangas püspökök tervezésében és indít
tatására. »

3. Személyes emlékezés. A  finn Konvikti, a magyar stipendiánsok 
többségének otthona megpróbálta a rokonnépek szeretetét kiterjeszteni 
az Erdélyben élő magyar evangélikus egyház felé is, s onnan is hívott 
stipendiánst. Járosi Andor teológiai magántanár és kolozsvári lelkész 
megértette a hívást és kiküldötte azoknak az éveknek egyik legtehet
ségesebb fiatal lelkészét, Szász Vilmost. Kitűnő teológus és ragyogó 
orgonista volt. Gondolom, az itt jelenlévők közül Benczúr Lászlón és 
Korén Emilen kívül senki sem ismerte. Pedig közénk tartozott. Első 
Magyarországra jöttömben a Baltikumon, Lengyelországon és Ausztrián 
keresztül utaztam Sopronba. Rigában meglátogattam Szász Vilmost, aki 
akkor volt útban Helsinki felé, de megbetegedett. Idézek egy akkor írt 
levelemből: „Szász Vilmost könnyen megtaláltam. Bizonyára az édes
anyja volt az a hölgy, aki mellette volt. Ennek az embernek érzéket
len volt az alsó teste a gyomra vonaláig. A  keze ép volt s a feje tiszta. 
Vissza kellett fordulnia. Úgy tervezte, hogy egy év múltva újra neki
indul. Ott ültem mellette három óra hosszat. Szász Vilmos hosszú leve
let írt ezalatt Deák professzornak” , amit elhoztam. Nem tudom, fel
lelhető-e ez a levél. Szász Vilmos nem jutott tovább sem Helsinkibe, 
sem haza nem térhetett. A  bénulás tovább terjedt, s ott temették el. 
Én voltam az utolsó „magyar” , aki találkoztam vele. Koren Emil meg
emlékezett róla Helsinkiben, a stipendiánsok ötven éves jubileumi ün
nepségén ünnepi előadásában 1977 őszén.

Dr. Nagy Gyula dékán úr olyan anyagot kért tőlem a finn—magyar 
kapcsolatok története területén, amit még nem publikáltak. Először 
arra gondoltam, hogy feldolgozom édesapám könyvben is megjelent 
életrajzából a magyar vonatkozású részeket. Aztán eszembe jutott, hogy 
ez számos magyar lelkésznél megtalálható, akik értenek finnül. Meg
van Korén Emilnek is, aki évek óta dolgozik a kapcsolatok történetén. 
De senkinek nincs meg az én stipendiáns éveim alatt hazaírt levelezé
sem feldolgozása. Ezt vettem hát elő s bizonnyal van abban történeti 
érték, hogy miképpen látta Magyarországot és a magyar evangélikus 
egyházat egy akkor fiatal finn teológus, aki ma az egész cserefolya
matnak egyik legöregebb, még élő tagja. Gondolhatják, hogy ez az 
anyag nem rövid, hiszen akkor főképpen a menyasszonyomnak írtam 
a leveleket. A  dolgozat elkészült, de nem azt olvasom fel, hiszen 44 
sűrűn gépelt ívoldal. Odaadtam Koren Emilnek, aki a közel hatvan 
éves kapcsolatok dokumentációját már szinte teljesen felgyűjtötte, s 
az a könyveken kívül mintegy 20 kijót nyom. Most megpótoltam 21 de
kával..

Ebből a leveleken alapuló naplóból csak egyetlen részt szeretnék 
most ismertetni, amiből talán a mai teológus-generáció is érzékel vala-
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mit abból, hogy elődeik hogyan igyekeztek készülni szolgálatukra. Idé
zem tehát a naplórészletet:

„Keddi napon hajnalban két teológus ballagott az állomásra, mind
kettőnek fején a teológusok lila-piros egyetemista sapkájával. Az egyik 
egy becsületes magyar fiú, bár Erdélyből jött stipendiáns, a másik a 
messzi észak fia, én. Reggel hétkor már az országúton caflattunk Jo- 
baháza felé. Ez egy dunántúli falu, ahol a teológusok húszas csoportja, 
faluszemináriumuk keretében munkahetét töltötte. Az volt a céljuk, 
hogy teljesen együttdolgozva a napi munkában a mezőn és a háztáji
ban, ismerkedjenek azok életével, akik között majd lelkészi szolgálatot 
fognak végezni. Házaknál voltunk elhelyezve, így éjjel-nappal együtt 
éltünk a családokkal. Esténként áhítatra gyűltünk össze a falubeliek
kel az egyházi iskola termében, ami mindig megtelt zsúfolásig, még 
kint az udvaron is szorongtak. Erőteljes evangélium-hirdetés folyt, amit 
vagy maguk a teológusok tartottak, vagy egy-egy professzor, aki meg
látogatta a munkahetet. Manminen Illéssel mi is beszélgettünk a finn 
egyházról és életéről. A  faluban nincs evangélikus templom, csak is
kola. Szórványfalu, helyesebben filia, azaz néhány tucat evangélikus a 
katolikus többség között. De az esti alkalmakon katolikusok is bőven 
részt vettek, bár a pápista lelkész vasárnap a szószékről tiltotta híveit, 
hogy részt vegyenek az eretnekek összejövetelén. A . házaknál általá
ban a „tiszta szobában” szállásoltak el, de volt, aki együtt aludt a csa
láddal. Ezek jobban jártak, mert a tiszta szoba egész télen fűtetlen 
volt, s így tavasszal is nyirkos, hideg. Napközben a konyhában voltunk 
együtt a családdal, ahol jó meleg volt. Reggelente a pacsirták ébresz
tettek, s bár ködös, esős idő volt, a szomszéd falu a mezőn túl oly 
közel volt fehérfalú házaival, templomtornyával, mint nálunk Finn
országban vidéken a szomszéd ház. Mezei munkában az eső miatt nem 
nagyon vehettünk részt, a faluszeminárium mégis igen hasznosnak 
bizonyult. Ismerkedtünk a falu életével, a háztartási és háztáji mun
kával, népszokásokkal és a népművészettel, a falusi, építészeti stílus
elemekkel és mindennel, ami későbbi lelkészi szolgálatunkban hasznos 
lehet. A  falusiaknak pedig csupán az, hogy ennyire közelről ismerked
hettek azokkal, akik majd papjaik lesznek, velük aludtak szobáikban, 
ételüket ették és munkájukat végezték, s hogy egyáltalán egy szinten 
lévőnek ismerhették a leendő papokat önmagukkal, egy olyan ország
ban, ahol a paraszt és úr minálunk elképzelhetetlen távolságot jelent, 
rendkívül benyomást keltő volt és hasznos. A  társadalmi különbségek 
ennek az országnak még mindig átka.” — észleltem kereken ötven év
vel ezelőtt.

4. Értékelés
Negyedszer én, aki finn részről a csere-kapcsolatoknak Jouko Ka- 

ranko mellett a legidősebb élő tagja vagyok, s aki a háború után is 
igyekeztem minden lehetőségemmel ápolni és építeni kapcsolatainkat, 
hadd hasonlítsam össze és értékeljem a kapcsolatok két szakaszának, 
a háború előttinek és a mainak formáját és tartalmát.

A  két világháború között érzelmileg rendkívül nagy hatású volt 
reánk finnekre a magyarországi tanulmányút. Sokat kaptunk a magya
rok szeretetében, s ez a szeretet sokunknak a szívét kötötte ide a ma
gyar földhöz és magyar néphez, különösen is az evangélikus gyüleke
zetekhez. De a kapcsolat voltaképpen megmaradt ezeknek az egyéni 
hatásoknak a talaján, még akkor is, ha hozzászámítom az 1937-ben
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volt igen emlékezetes és nagyhatású finnugor lelkészgyülés Magyar- 
országon.

A háború és a háború utáni években jó ideig csend volt kapcsola
tainkban s más nem történt, mint hogy ez a szeretet a hamu alatt 
érett kinek-kinek a szívében, mindkét oldalon.

A  döntő fordulat akkor következett be, amikor dr. Káldy Zoltán 
püspök-elnök úr két társával 1961-ben Finnországban járt, s mindkét 
oldalról néhány lelkész kölcsönös látogatása után végre hivatalosan, a 
magyar egyházvezetőség nevében tárgyalt a kapcsolatok újrafelvéte- 
léről. Ebből a gyökérből nőtt ki 1965-foen az a találkozás Magyarorszá
gon Simojoki érsekkel és társaival, amelyen pontokba foglaltan meg
állapodtak  a kapcsolatok folytatására, s ezzel a két egyház hivatalos 
kapcsolata indult meg az eddigi személyi törekvésekkel szemben. Ettől 
kezdve örvendetesen kiszélesedett a két egyház érintkezése, s azóta a 
pontokon túl is szélesedett. Mi finnek Erkki Kario kezdeményezésére 
filmet készítettünk a magyar evangélikus egyházról, aminek forgatá
sát Magyarországon Koren Emil menedzselte, Finnországban én fordí
tottam és segítettem a vágásban, s a finn televízió háromszor is bemu
tatta, nem is szólva arról, hogy a film  angol nyelvű változata Kanadá
ban és Svédországban is elterjedt, német változatát pedig Bécsben mu
tatták be. Ügyszintén szerepelt Genfben a vallásos tárgyú filmek fesz- 
válján.

5. Reménységeink
Reménységünk kapcsolataink további bővülése. 1977-ben az egykori 

magyar stipendiánsok 50 éves emlékünnepén Simojoki érsek tett ja
vaslatot, hogy kapcsolatainkat a tudományos teológiai eszmecserére is 
ki kellene terjeszteni.' Ez valósult meg 1981-ben, amikor Kortekangas 
és Káldy püspökök kezdeményezésére összeült Iisalmiban a harmadik 
finn—magyar lelkészkongresszus 26 magyar, 5 észt és 60 finn lelkész 
részvételével. Ennek tárgysorozata már tudományos teológiai eszme
csere volt. Mi így is neveztük sajtónkban: finn—magyar teológiai na
pok. Folytatását még ott elhatároztuk 1985-re Magyarországon.

Másik reménységünk a testvérgyülekezetek kapcsolatának megin
dulása. Ez is a két egyház vezető püspökeinek tervezése nyomán in
dult meg s máris kölcsönösen 21 magyar s ugyanannyi finn gyüleke
zet keresi a testvérkezet a két hazában. Ennek előzményéhez tartozik 
viszont az a tény, hogy évek óta sok egyházi érdeklődésű turistacso
port jön Magyarországra tőlünk, megismerni a testvérnép hazáját. Ezen 
csoportok nagy része tőlünk az én kezemen át indul, itt pedig Koren 
Emil kezén át lép be a magyar egyházi élet ismereteibe. Igen sok sze
mélyi és gyülekezeti kapcsolat indult meg e turistacsoportok közvetí
tésével. Ez a terület az, amely az egyházvezetés szándékát leviszi a 
hívek, a gyülekezeti tagok szintjére.

*

Végül hadd idézzem a fentebb említett levelezésemből azt a rövid 
részt, amit hazatértemben 1937 júliusában írtam Sondershassen- 
ből:

„E tíz hónap alatt minden olyan messze szállt, ami hazámhoz s 
annak eseményeihez kapcsolódik. Új hazát kaptam ezen idő alatt. Meg
ismertem a magyar népet és országot. Fél éven át kizárólag magyarul 
beszéltem. Bajtársakat és barátokat kaptam, amilyenekre akár Finn
országban is hiába vártam. Magyar vagyok.”

Martti Voipio
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Tanulmányok

Hit, kegyesség, 
keresztyén életfolytatás

Bevezetés

„Isten azért rendelte az evangélium hirdetésének és a szentségek 
kiszolgáltatásának szolgálatát, hogy erre a hitre eljussunk” Ág. Hitv. V. 
cikk.

Ebből a lutheri megfogalmazásból közelítem meg témánkat, azaz a 
keresztyén ember belső világát, kegyességének „belső szobáját” , egyé
niségét és életvitelét. Azt a külszínt, ahogy él, ahol mozog és végzi 
mindennapi munkáját, remélhetőleg — szolgálatát. A  téma egyértel
műen kifejezésre juttatja, hogy itt nem magánvállalkozásról van szó, 
hanem küldetés, a keresztyén ember tartozik nemcsak valahová, ha
nem tartozása is van azokkal szemben, akikkel együtt él és dolgozik. 
Az, hogy az életnek keresztyén életfolytatása legyen, annak az élőnek 
el kell „jutnia erre a hitre” .

Ezért ennek az életnek nem a módszereit, nem a stílusát, nem a 
„modorát” vizsgáljuk, hanem azt, hogy „micsoda mélységből” fakad 
a hit, a kegyesség és a keresztyén életfolytatás.

Ezért ennek a dolgozatnak eszméltetőnek kell lennie, nem pedig 
történeti áttekintésnek, hogy milyen korban milyen volt a hit, a ke
gyesség és az életfolytatás. Így elkerülhető az, hogy elmarasztaló le
gyen, és egyszerű kritikai megjegyzésekbe torkolljék az egész monda
nivaló.

Dolgozatom mértéke és alapja, az egyházunk legnagyobb kincse: a 
Biblia. Az ember hite és kegyessége az Ige hallásából van, szolgá
lata pedig Urának követésén áll, vagy bukik.

Különös helyzet

Az Isten szolgája; egy állam polgára. Ez nem kettősséget jelent, 
hanem a forrásra való rámutatást jelöli. Az viszont, hogy állampolgár, 
nem a valahovászületettséget jelöli, hanem azt, hogy társadalmi ösz- 
szefüggésben keresi és találja meg szolgálati helyét. „Nem idegen test” , 
hanem otthona ez a társadalom. Így van értéke — társadalma értéke 
— a hitnek és a keresztyénnek. A  keresztyén ember magatartásán ke
resztül „tolmácsolja” hitét a munkatársaknak. Ezért kell hitét tisztáz
nia, hogy hit-e az, ami az övé. Ezért van szüksége rendszeres igehall
gatásra, egyházi kiadványok olvasására, tájékozódásra, rendszeres Bib
lia olvasásra. A  hit harcát is csak úgy győzi a keresztyén ember, ha 
kap utánpótlást. Erre az utánpótlás beszerzésre pedig tudatosan gon
dolnia kell. Minden keresztyén embernek saját magának.
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A tudatosítás ideje

Életünk, világunk nem stagnál, hanem állandóan fejlődik. Ez a 
fejlődés kísértésekkel jár. A  keresztyén ember élete sem mentes ettől. 
Ebben az egyidejűségben kell tisztáznia azt, hogy mit jelent a Biblia, 
Isten, Jézus Krisztus, az egyház és abban a saját gyülekezetem? Ez 
csak úgy időszerű, hogy közben nem önmagammal vagyok elfoglalva, 
de arra is vigyázok e mérlegelésnél, nehogy úgy gondoljam végig eze
ket a kérdéseket, hogy most „mentenem kell az Isten dicsőségét” . Aki 
most bekapcsolja a mentő szirénáját, elfeledkezik arról, hogy a ke- 
resztyénségnek nem menteni-, hanem hirdetni- és megélnivaló evan
géliuma van. Minderre pedig saját magának, gyülekezetének és lakó
helyének van szükség. Mégpedig az „Örüljetek az Úrban mindenkor, 
ismét mondom, örüljetek! A  ti szelídlelkűségetek ismert legyen min
den ember előtt! Az Úr közel!” — szintjén (Fil 4,4— 5). Az Úr közel 
megjelölés nem azért és nem úgy igaz, mert Isten transzcendens, ha
nem azért az egyszerű tény miatt, mert Jézus jön. Ő az eljövendő, aki 
ítélni fog a mi szolgálatunk és életünk fölött is. Ahogy Izrael házán kez
di el az ítéletet, ugyanúgy a keresztyén ember háza is az ítéletkor első 
lehet.

A  mindenkori örömöt sokszor túlzásnak, túl nagy követelménynek 
érezzük. Nem minden egyházi alkalom után tölt el öröm bennünket, 
sőt keserűséget okoz, ami megpróbálja idegrendszerünket. Nem mindig 
„ugrik be” , különösen ilyen lelki helyzetben annak az igének a való
sága, hogy a írni „munkánk nem hiábavaló az Űrban” (lKor 15,58). 
Úgy látom, hogy az örömre és a keresztyén szolgálat hasznosságára 
való figyelmeztetés nem emberfeletti követelmény hanem sokkal in
kább az összefüggésekben való gondolkodásra és látásra való késztetés. 
Azaz, sem öröm, sem a munka nem különálló valóság. Egyik sem 
töredék az egészben, ill. egy egészből, egymástól elszigetelt valóságok. 
Eggyé az a hit teszi, ami érzékeli az Űr közelségét. Aki külön-külön 
„tárolja” a kettőt, annak bukás a vége, mert abban a pillanatban je
lentkezik az érzékenykedés, az elkeseredés, a mindenbe és mindenki
ben való rossznak a látása. Az ilyen „lelkületű” , ha  ez még lelkület 
egyáltalán, kongatja a harangot, a keresztyénség vészharangját. Pedig, 
.nem az atyai ház vitézlett le, hanem egy fiú távozik az atyai háztól. 
Ez a távozás sohasem szüntetheti meg az atya szeretetét, de a ház fun
damentumát sem rázhatja meg.

A  szelídlelkűség bizony nem elvi kérdés, hanem jellem. Nem min
dent takargatni tudás. A  szelídlelkűség szilárd meggyőződést jelent, aki 
jellemében is ugyanilyen. Nem alkudozó, nem sündörgő és nem dörgö- 
lőző típus, hanem olyan, mint a szeretet, amely kiáll, s amely állja 
a kiállással járó kritikát és bizalmat. A szelídlelkűség nem hagy bi
zonytalanságban.

Kegyesség

A  „nem szeretem” kifejezések egyike, pláne, ha ez gyakorító for
mában hangzik el. Sőt, így vált a lehetetlen magatartás útján ismertté: 
kegyeskedés. Sajnos, a vallásos buzgósággal azonos magatartást jelöli. 
Érzelgős, kenetteljes, papos beszédstílus kifejezője is. Csupa negatívum. 
Ha magatartásra értem, akkor ez olyan, — nem árt, s nem használ — 
magatartást takar. Ha valaki, a nem árt, nem használ stílust választja
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követendőnek, azzal, hogy se nem hideg, se nem meleg, akkor az ilyen 
ront. Rontja a közösséget, rontja a közérzetet, s rontja a hitelét an
nak, amit képviselni akar.

„Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisz
tán tanítják . . . ” Ág. Hitv. VII. hitcikk. Így aktualizálom ezt a hitcik
ket: kegyes az az ember, aki az evangéliumot tisztán tanítja, tisztán 
hirdeti, mert csak így lehet a „tiszta” gyakorlatnak meg az előfelté
tele. Természetesen nem akarom elhallgatni a Szentlélek hitet teremtő 
munkáját, s azt, hogy alkalmassá tesz ennek hirdetésére és élésére, de 
úgy, hogy „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” Ez egy 
pillanatra sem jelent felelőtlenségre való felszabadítást, hanem annak 
tudatosítása, hogy a keresztyén ember eszköz. Isten eszköze. Olyan sze
mély, aki hittel hirdeti Isten akaratát. Ezzel a hittel végzi munkáját, 
ezzel a hittel dolgozza végig munkaidejét, ezzel a hittel éli családi 
életét, ezzel a hittel neveli gyermekeit. Ezzel az alázattal, ezzel a bűn
bánattal és szelídlelkűséggel, mert nagy dolgokat cselekedett ezért az 
Isten de nagy dolgokat cselekszik rajtam keresztül is az Isten.

Ha csak godolkodóba esnek emberek, akik közömbösök, vagy ciniku
sak, lógósok, vagy lopósak, szabadelvűek, vagy hanyagok — már lát
hatom, hogy nagy dolgot cselekedett rajtam keresztül az Isten. Nem 
én, hanem az Isten.

„Az igaz ember hitből él!” Ez a hit teheti az embert kegyessé, ez 
a hit teszi használhatóvá és ez a ihit tartja meg használhatónak. A  ke
gyes végzi szolgálatát, a kegyeskedő meg csak mondja, de mindig a 
magáét. A  kegyes ember hitet tesz és hitet vall Istenről. Isten Krisz
tusban megmutatkozó kegyelmében bízva vállalja és végzi szolgálatát 
alázattal és rettegéssel, de ugyanakkor teljes bizalommal. Ez ennek a 
szolgálatnak nemcsak alapja, hanem perspektívája is.

A gyülekezeti kegyesség és a lelkész személye

Nem független egymástól. Hatással vannak egymásra. Baj az, ha a 
lelkész a gyülekezetei a „maga képére” formálja, mert akkor nem tud
ja azt, hogy ő nem teremtő, hanem eszköz.

Amit a lelkésznek tudnia kell: Elődök munkáját folytatja, ill. vi
szi tovább. Az elődhöz való viszony mindig próbaköve az utód szolgá
latának. Még akkor is, ha az előd már nem él. Nem is ismerte életé
ben. Azt mindig tisztán kell látni, hogy mindenki hagy hátra „híveket” 
és sérülteket egyaránt, vagy sértődötteket. Ez utóbbiak hangja a lel
készváltozásnál ,fortéra” kapcsol. Azt hiszik, itt van az Ő idejük. Ez a 
„nyüzsgő-kegyesség” az utód életét inkább keseríti, mint segíti. Fél
revezetők, hisz ez nem az egész gyülekezet hangja, hanem sérült em
bereké. Csodát és igazolást várnak, hogy az utód „szentté” avatja őket. 
Az biztos, hogy egy előd sem hibamentes ember, de ugyanezt önma
gunkról is ugyanilyen biztosan kell tudnunk.

Külön fejezet a gyülekezet felkészítés a Változásra. Nagyon vissza 
lehet élni ezzel a helyzettel. Lélektanilag. Gépjármű vezetésnél a legne
hezebb művelet a „tolatás” , ebben a helyzetben, a visszavonulás. Nagy 
figyelmet igényel, óvatosságot, körültekintést. A  tolatásnál lehet a leg
több és a legnagyobb kért okozni. Ekkor lehet a legtöbb sérülést okoz
ni és a legtöbb sebet beszerezni.
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A  kegyesség — bölcsesség is. Ekkor is az (életre készít fel. Gyüle
kezetei és önmagamat. De a legjobb szolgálati előkészítés az utódnak, 
aki nem egyszerűen utód, Ihanem szolgatárs és az én utódom. Innen 
válik lehetővé az, hogy munkatárs lehetek. A z utód munkatársa. Nem 
én vagyok a gyülekezet lelkésze, hanem az új lelkész munkatársa. A  
kegyesség alázata, a kegyesség szolgálatkészsége nagy nevelő erő és 
jó példa az egész gyülekezet előtt.

Itt már a jövőről esett szó. De bármennyire is a jövő felé fordult 
is egy kicsit a tekintet, inkább érinti ez a jelent. Wagner: „Der Mythos 
und das Wort” -ban írja: „egy prédikációtól seng azt igénylik ma, hogy 
tanítson a boldog halálra, hanem hogy vezessen el arra, hogy helyesen 
tudjon élni az ember.”

Ez a munkánk. Ez Alkotmányunk (állami) szintjén is elismert 
Nem az állás a társadalmi meghatározónk, hanem a munkánk, hisz ez 
társadalmi rendünk alapja, a munka. Csak az a lelkész, csak az az 
evangélikus ember találja meg helyét a dolgozók társadalmában, aki 
dolgozik. S nem mindegy, hogyan dolgozik.

A  diakóniai felismerés új felismerést jelent etikai téren ás. Min
denképpen ez a felismerés visszatérést jelent a bibliai alapokhoz. Ez 
az evangélikus ember „speciális” szolgálata. Az erőltetettségnek nyoma 
(sincs ott, ahol az ember szíve, hite és érzése összeforrt ezzel a kül
detéssel. Az evangélikus kegyesség lelkülett és készség.

Isten embere a társadalomban

Aki Isten dolgaival foglalkozik, az nem fordulhat el sem a munká
tól, sem a munkatársától. Elképesztő eszhatológiai felfogás lenne az, 
amely nem várja visszatérő Urát és nem számol annak valóságával, 
hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál visszatérő Ura. 
Amit Isten dolgairól elmondunk, annak emberi kötelességgé kell vál
nia, ill. változnia. Így változik át Isten megigazító kegyelme minden
napi szolgálatra. Így van összefüggésben a dogmatika és az etika.

Melyik a hangsúlyosabb?
Baj az, ha hangsúly eltolódás érezhető. Baj az, ha a hangsúly az 

egyik, vagy a másik mérlegre esik. Hisz, Isten nem eszmével, pszyché- 
vel segített az emberen, hanem Jézus Krisztusban az Ige lett testté. 
Ezért Isten, tőlünk is egész valónkat kéri, azaz nemcsak érzésünket, 
szavunkat és imádságunkat, — mindegyik nagyon fontos és értékes — 
hanem egész fizikumunkat, munkánkat és szolgálatunkat. De megfor
dítva is igaz, nem elég a lelketlen, szívtelen és szótlan munka sem. 
A  kegyes ember munkája nemcsak „materiális” , hanem istentisztelet 
egyben. Aki az egyház diakóniáját nem vállalja, annak keresztyénsége 
nem kegyeskedés, hanem álkegyesség. A z álkegyesség pedig, bármeny
nyire is hivatkozik Krisztus kegyelmére, hamisítás.

Jézus mondja: „Szeresd a Te Uradat teljes szívedből” , de azt is 
mondja, hogy „teljes elmédből!”  Ez azt jelenti, hogy a kegyesség ér
telem dolga is. Tudom, kiben hiszek, de tudom azt is, hogy ki az ér- 
felebarátom.

Emberi értékünk, sokszor gyarlóságunk is, hogy véleményünk van. 
Nemcsak az eseményekről, hanem egymásról is. Egymás szolgálatáról 
és egymás emberi értékeiről egyaránt. Zavar a „szóvivő” és a „tégla” 
(Moldova) — aki csak jelen van — embertárs. Mert az ilyen ék. Ront,
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hasít, bomlaszt. Éppen a legkisebb társadalmi egység esik ezek áldo
zatául. Pedig e legkisebb egység betegségének az egész látja kárát. 
Ennek igazát a Biblia is hangsúlyozza, amikor a kettő — vagy három 
fontosságáról beszél. Úgy beszél erről, mint a legkisebb gyülekezetről, 
amelynek értékét Az adja, Akinek nevében együtt vannak. Olyan iskola 
ez a közösség, amelyben hallható és tanulható a legfrissebb üzenet. 
Úgy érzem, hogy két ige fényében kell látnunk kegyességünk értékét 
és emberi gyarlóságát: ,,Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel 
és tisztességgel megkoronáztad őt” 8. Zsoltár 6. és a másik ige: „Te
tőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény” 
Ezs 1,6.

Miben kell látásunknak egynek lenni? Abban, hogy ilyenek va
gyunk? Ennél sókkal többen, mégpedig abban, hogy senki sem helyi 
keresztyén csupán. Az, hogy kit hova köt a munka- és a lakóhelye, az 
helymeghatározás csupán. Ha a gondolkodásra és tájékozottságra is 
igaz, akkor bezártságot, megrekedtséget, beszűkülést jelöl. A z evangéli
kus ember nem lehet csak helyi gondolkodó és helyben gondolkodó. Ak
kor fel kell vetnie azt a kérdést; merre halad? Hisz azon az úton 
kell haladnia, amerre egyházunk, s abban a történeti távlatban kell 
gondolkodnia, amelyik szerint él és fejlődik népünk.

Ez az országos jelleg nemcsak bekapcsol az országos egyház gon
dolkodásába, hanem megszünteti az elszigetelődést, a kegyes ember 
szavának monológ jellegét. Erre hivatott a presbiteri konferencia és 
a diakóniai munkások találkozója. Ezeken az alkalmakon tágul a látás 
országos méretűre.

Ezeknek az alkalmaknak a hangja — pásztori szó. Ez nem téveszt
hető össze a „gügyögéssel” . A  pásztori szó határozott, mindegy az, hogy 
négy-szem-közt, vagy gyülekezet előtt hangzik el. Ennek a szónak 
ugyanolyan haszna és szükségszerűsége van, mint az egymásért elmon
dott imádságnak. Ezt így látom a szolgálat jellege, tartalma és rend
je miatt.

A keresztyén életfolytatás kísértései

Nyílt támadásokkal szemben könnyebben fel lehet venni a harcot, 
mint a kísértésekkel szemben. A  kísértés jellemzője, hogy az mindig 
váratlanul érkezik és egyedül éri az embert. Ott van a döntés sza
badsága és ott van az elbukás lehetősége. A  viaskodás sohasem látvá
nyos csata Kihatásaiban viszont mindig többet érint. Azokat, akikkel 
együtt élünk, és azokat, akikkel együtt dolgoztunk. A  kísértések kö
zött minden keresztyén embernek tudnia kell, hogy nemcsak a saját 
becsületről, hanem egy szolgálat hiteléről, egy közösség, az egyházam 
hiteléről van szó. Feszültségbe kerül az egész eddigi út és eredmény, 
a sokak munkája, szolgálata. Ha nem is „milliók egy miatt” .

Isten igénye ma sem kisebb, mint az a bűneset előtt volt. Ezt az 
evangélikus embernek tudnia kell. De azt is, hogy Jézus Krisztus ke
gyelméből, egy ígéret hordozója.

Itt kell még megemlítenem az úrvacsora fontosságát. Többen el
jutnak a templomba, mint az úrvacsorai oltár elé. A legtisztább evan
gélium az úrvacsora, a találkozás és erőgyűjtés helye és alkalma ez. 
Nem tudom, hogy milyen lehet a családi előkészítő úrvacsoravétel előtt. 
Milyen hagyománya van otthon. Nem böjtre gondolok. Ki eszik és ki
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nem, ha igen — .mit, ha nem, akkor miért nem. Megrendítően szép 
gyakorlat az, amikor szülők és gyermekek bocsánatot kérnek egymás
tól a tamplombamenetel előtt. Nemcsak a gyermekek a szülőktől, ha
nem a „felnőttek” is a rájukbízottaktól. Kifejezője ez annak, hogy 
együtt és egyformán szorulunk Isten bűnbocsátó kegyelmére, s készek 
vagyunk együtt elfogadni Isten irgalmát. így az úrvacsora nem a lélek 
„vitrintárgya” , hanem sokkal inkább az élet erőforrása.

így érvényesül a bűnbocsánat a gyakorlatban, s válik az emberi 
kapcsolat egészségessé általa.

„Hitem pedig, mint a változó hold” — mondja énekünk. Ez pedig 
igaz. Akkor csökken, amikor a legnagyobb szükség lenne, ill. van rá. 
Pedig hitetlen keresztyén szinte hihetetlen. Mi lehet az oka? Nem a kor, 
nem a szekularizmus, vagy az ateizmus, hanem sokszor a teológiával 
való szinkron hiánya. Elvezet a lemerüléshez, a kiapadáshoz. Hisz, nem 
érti sem az alfát, sem az omegát. Mert ennek a szolgálatnak az elkez
dője, azaz bevezető hangja Jézus, más szóval: Jézus az első megszó
lalás, de a teljességre jutó hang is Jézus. Az alfától az ómegáig veszi 
igénybe Jézus a szolgálatomat, az emberi szolgálatot. A  tanithatatlan 
ember, használhatatlan is.

A  hitetlenség oka lehet a romantika is. A  romantikus indulás. 
Ugyanaz a hamis képlet, ami sok emberben él a nyugodt falu életé
vel kapcsolatban. Jobb, ha az ilyen ember elmegy egy skanzenbe 
őrnek, mert a nyugodt falu már ott van, aminek már csak látogatói 
vannak.

Mi pedig állampolgárként élünk a munkahelyen, családban, köz
ségi megmozdulásban, társadalmi munkában, azaz szolgálunk és így 
számítanak ránk.

összegezés

a) az evangélikus ember felelős ember — Isten és a társadalom 
előtt. Olyan állampolgár, aki kegyességét nem ködösen éli, hanem hasz
nálva a józan eszét, gyakorolja a reformátori örökséget.

b) kegyességi életének középpontja az istentisztelet, ahol az evan
géliumot tisztán és igazán hirdetik, és a szentségeket Jézus rendelése 
szerint szolgáltatják ki.

c) nemcsak egyházának, hanem egész életformájának tartalma a 
diakónia. Ez a meghatározója szavának, véleményéneik és gondolkodá
sának.

d) egységben látja a templomi istentiszteletet az élet istentisztele
tével.

Káposzta Lajos
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Alkoholizmus elleni harc 
és családvédelem

Tudom én azt jól, (hogy „alkoholizmusról” beszélni valami olyasmi, 
mint amilyen az ókorban Scyflla és Charibdis között volt áthajózni... 
A  Szicíliát Olaszországtól elválasztó keskeny messinai tengerszoroson, 
— ma a gőzhajók korában is, — elég veszélyes a közeli sziklafalak kö
zött áthajózni! Hát még milyen nehéz lehetett az ókorban vitorláshajók - 
kal! — A viharos szél hol Scylla, hol Charibdis szikláihoz vágta ezeket 
a hajókat... Csak most másként hívják őket!. . .  bagatellizálásnak és hu- 
morizálásnak!

Minden alkoholizmusról szóló beszédet, előadást, bármilyen értékes 
és érdekes legyen is az, vagy elbagatellizálják vagy elhumorizálják hall
gatói . . .  S ha egy hajó, egy előadás mégis átjut eközött a két szikla kö
zött, az valóságos csoda, isteni ajándék!

„K i van tele jajjal, viszállyal, panasszal? — Ok nélkül kinek van 
sebe? S kinek vörös a szeme? — Azoknak, akik késő óráig a bor mellett 
ülnek, akik fűszeres bort járnak kóstolgatni. — Ne nézd, milyen piros 
színben játszik a bor, azt se nézd hogyan csillog a serlegben, hiszen olyan 
könnyen megissza az ember; végül aztán megmar, akárcsak a kígyó és 
mérget fecskendez, úgy mint a vipera. — Különös dolgokat látnak sze
meid, és szíves csupa bolondságokat beszél. — Úgy érzed magad, hogy 
mély tengeren hányódsz, mintha az árbócrúd tetején feküdnél. — „Ütöt
tek, de nem fájt; vertek de semmit sem éreztem! — Mikor ébredek 
fö l? ... Űjra kérek belőle!” . ..

A  Bibliában járatos Olvasóim bizonyára ráismernek az idézetben 
Salamon Példabeszédek Könyvére (23,29—35).

A  nemrég megjelent Vizsolyi Biblia hasonmásában KÁRO LYI jó
ízűen régies nyelvén — 2500 év távlatában — így fordítja; „Mihelyst fel
kelek, elmegyek és esmént felkeresem a korcsomét!” . ..

Bölcs SALAMON 2500 éves szövegének minden szava ma is jól jel
lemzi az alkohol hatását! — Legfeljebb csak néhány aktuális adattal, 
számmal tudnám kiegészíteni, s dokumentálni mint orvos, hogy mivel 
nagyobb az alkbhol testi-szellemi káros hatása a „vörös szemnél”, meny
nyivel alattomosabb hatása a „vipera mérgénél”, az alkoholos psychozis 
milyen „bolondságokat beszél”, hogyan össze szoktak verni egy-egy ré
szeget „de az nem fáj, semmit nem érez”, kinek van „ok nélkül sebe” s 
a gyermekek asszonyok Ihosszú-ihosszú sora dokumentálhatná, hogy „ki 
van tele panasszal, ja jja l és viszállyal?”

Az Ótestamentumban elég gyakran előfordul ugyan a bor, de a mai 
értelemben vett „népi alkoholizmust” még nem isimerték. Ha az italos 
életforma probléma lett volna a zsidóság között, akkor bizonyára szere
pelt volna megszorítása a Mózesi törvények között, melyek oly sok min
dent szabályok közé szorítottak.

A  bor hatását azonban jól ismerték: az özönvíz után NOÉ bort is 
termelt s attól egyszer úgy leittasodott (lMózes 9,20—29) hogy meztele
nül terült el sátrában. Piai közül SÉM és JÁFET ezért háttal mentek 
be NOÉ sátrába hogy letakarják és ne lássák atyjok meztelenségét. 
A  történetből az alkoholista önigazolását, a hívő ember az apja bűnét 
takargató fia i: szeretetet olvassa — hallja ki ...
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Az ótestamentomi történetek közül kevesen ismerik LÓT-nak és leá
nyainak történetét, mert azt nemigen tanították hittanórákon, (lMózes 
19,30—38) bár jámbor, vendégszerető emberről szól. Sodoma és Gomora 
pusztulása során LÓT két veje is meghalt. LÓT idősebb lánya — mivel 
nem, találtak a pusztulás után megfelelő férjeket maguknak —, így szólt 
húgához: „Jer, adjunk bort a mi atyánknak, háljunk ővele és támasszunk 
magot a mi atyánktól!” — A bortól részeg LÓT-tól mindkettő fogant is, 
s az idősebbtől a Moabiták, húgától az Ammoniták származtak. Lót mind
erről semmit nem tudott, a zsidóság tehát nagyon jól ismerte a bor kri- 
tikátlan cselekményhez vezető hatását...

A  zsidók iborismeretéről tanúskodik JÓZSEF-nek a faraó főpohárno
kának musttal kapcsolatos álma is.

Jeremiás Siralmaiban pedig ez áll: „Az öröm s a vidámság eltűnt 
földjeinkről, nem zeng már az ének a szőlőhegyen, nem sajtolnak bort a 
pincékben!”

Izsák e szavakkal áldja meg Jákobot: „Adjon néked az Úr gabonát 
és bort nagy bőségben!”

A  jeruzsálemi szentély építőinek fizetését SALAMON részben bor
ral egyenlítette ki s az izraelita papszentelésnek elengedhetetlen kellé
ke volt a bor.

A  bár a kanonizált Bibliából kimaradt JUDIT-nak és HOLOFR- 
NES-nek története, mégis ismernünk kell, mert a sárvári vár lovagter
mében falfreskóin illik felismerni. íNABUKODONOZOR fővezérének HO- 
LOFERNES-nek sátrába oson hazaszereteből az ostromolt városnak leá
nya JUDIT. A  fővezér beleszeret a szép és kedves JUDIT-ba, aki leitatja 
és a magatehetetlen fővezért saját kardjával lefejezi. A  vezérétől meg
fosztott sereg azután hanyat-homlok menekül...

DÁVID király egyik fia AMMON részegségében meggyalázza húgát 
s mikor ezt fiútestvére megtudja ABSALON, felháborodásában megöli 
AMMONT. (A  történetből még Tompa Mihály is írt egy balladás hangu
latú költeményt...)

A  zsidóság tehát jól ismerte a bor szörnyű hatását, de tömegméretű 
alkoholizmus abban az időben még nem volt. Tételes törvény nélkül is 
természetes mértékre korlátozta a borfogyasztást a vallási előírás: csa
ládi körre, ünnepi alkalmakra.

A  fcispróféták közül azonban HÓSEAS így sóhajt fel (4; 11) „Paráz- 
naság, bor és must elveszi az észt!” . . .  érdekesen egy kalap alá véve a 
kettőt. ..

Más a helyzet az Újtestámentombam! — Az idők folyása, s talán a 
római életforma átvétele-miatt a bor bizony sokszor szerepelt intés for
májában Újszövetségünkben.

„(Meg ne részegedjetek a bortól, amiben kicsapongás van, hanem tel
jesedjetek be Szent Lélekkel” — inti. Pál az efezusiakat (5,18).

„Meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódásnak, részegségnek és az 
élet gondjainak miatta és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap” — óvja 
Lukács (21,34) a fiatal keresztyén gyülekezetek

Péter pedig így figyelmeztet (I. 4,7): „legyetek mértékletesek és józa
nok, hogy imádkozhassatok” . ..

Úgy látszik a részegség természetes gátja az imádkozásnak! A  Szent 
Lélekkel való feltöitődésnek, a hivő ember második Krisztus várásának: 
igazi advent-jének!

Ugyanakkor valahogy azt ne gondoljuk, hogy Jézus Krisztus absti- 
nens életre, valamiféle „Kék Keresztes” mozgalomba akar besorolni ben-
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nünket! (Négyszer voltam ilyen nemzetközi Kongresszusom, barátom is 
van közöttük, aki valóban soha, egyetlen csepp szeszes italt sem fogyaszt. 
Tisztelem, becsülöm őket, mint mindenkit, aki egy elvet megalkuvás 
nélkül úgy követ, .hogy erre a követésre nem kényszerít senkit, — de 
nem érzem szükségét annak, hogy magam is beálljak ebbe a „Kék Ke
resztes” mozgalomba.)

A  sok látott, ismert alkoholos tragédia mellett ugyanis előttem van 
a kánai mennyegzőben Jézus alakja.

A  történetet minden bibliás ember olvasta: lakodalomba hívták 
meg Jézust, anyját és tanítványait. — A  lakodalom közepén kiderült, 
hogy a násznépnek „nincs bora” . Elszámította a vőlegény magát... 
Megesik ez bizony lakodalomban, ha többen jönnek el a számítottnál, 
vagy jobb torkú a társaság. (János 2; 1— 11)

Anyjának, Máriának diszkrét kérésére teszi meg Jézus első csodá
ját s a hat tisztálkodásra odaállított veder vizet borrá változtatja. Nem 
keveset és nem akármilyet! — Az Írás szerint egy-egy veder „2—3 
métréta” űrtartalmú volt. összesen kb. 5—6 hektoliterről van szó! — 
S még a násznagy minőségvizsgálatát is rögzíti az írás! Elgondolkoz
tató . . .  1

— a násznép már enyhén szólva „ittas” volt, s még hozzá 5—600 
liter? ...

— Jézus nem ellensége a hangulatnak .. .  a családi „emelkedettebb 
hangulatnak?” ...

A  kánai mennyekző víz-bor-csodája soha nem volt meglepő! Aki 
ugyanis a természeti törvénynek ura az halat-kenyeret szaporíthat, va
kot meggyógyíthat, sántát járni segít, bélpoklost gyógyít, hullát — 
aminek már szaga is van — életre kelt; egy kémiai reakció igazán 
„nem nehéz” neki. . .

Ami a számomra minden olvasáskor új, megkapó az egészen más! 
Az, hogy meghívták Jézust egy lakodalomba! Vajon ma: hány lakoda
lomba hívnák m eg?... hányban látnák szívesen?... s hányban érezné 
Ö ott jól magát?. . .  olyan jól, hogy a már spontán kialakult hangula
tot még Ő hajlandó lenne fokozni? ...

Aztán ott van az Ujtestámentomban, — de jó hogy ott van! — új- 
testámentomi értékelésben Pálnak az a rendkívül gyakorlati tanácsa, 
amit Timótheus-nsk („az én igaz fiamnak ...  az én szeretett fiamnak” 
titulálja) üzen: lTim  5,23. „Gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre 
való tekintettel élj egy kevés borral.”

Ennyi bevezetés után most már nézzünk szét a mai hazai ital- 
fogyasztásunk területén s keressük meg helyünket a nemzetközi me
zőnyben !

Az ENSZ statisztikája szerint a szocialista államok között az alábbi 
adatok szerepelnek:

1. sz. táblázat
Borfogyasztásban

Magyarország
Jugoszlávia
Románia
Bulgária .........
Csehszlovákia
Szovjetunió
NDK ...............
Lengyelország

... 9. helyen 38 iiter/fő/év

... 12. helyen 30 liter/fő/év

... 14. helyen 25 liter/fő/év

... 16. helyen 20 liter/fő/év

... 18. helyen 10 liter/fő/év

... 19. helyen 9 liter/fő/év

... ? helyen 7 liter/fő/év

... ? helyen 7 liter/fő/év áll.
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A  43 országot felölelő statisztikában a 9. helyezés önmagában is 
„előkelő” ... méginkább az, ha azt látjuk, hogy a szocialista országok 
között elsők vagyunk!

Dehát ezen nem is lehet csodálkozni, mikor a jókívánságaink kö
zött első helyen a „bor” áll, s a „békesség” utolsónak maradt...

Mondhatná valaki, hogy „borivó nemzet a magyar’, mások a „tö
ménnyel” kerülnek el bennünket! Nézzük hát meg a „tömény for
galmát” is ugyanebben az ENSZ statisztikában, ugyanerre a 48 or
szágra.

Lengyelország ................................
Magyarország .............................
Jugoszlávia .............................
Csehszlovákia .............................
Románia ....................................

... 1. helyen 4 liter/fő/év

... 2. helyen 3,2 'liter/fő/év

... 9. helyen 3,0 liter/fő/év

... 12. helyen 2,8 liter/fő/év

... 18. helyen 2,0 liter/fő/év

A szocialista országok között tehát a 2. helyen, a világranglistán 
pedig az 5. helyen állunk.

Azt is szokták mondani, hogy „bérelt dobogói helyünk” van a szo
cialista országok között, mindig az első három helyen...

Okos, népünket féltő kutatók régen felfigyeltek erre a „dobogói 
helyezésre” fel is emelték szavukat ellene, s az állam töményszesz- 
fogyasztás csökkentése érdekében derekasan felemelte az árát.

Nem sok eredménnyel, mert egyidejűleg emelkedett az életszínvona
lunk is. — Nézzünk csak tárgyilagosan szét magunk körül:

— soha ennyi értékes tartóshasználati cikk (rádió, tv, hűtőszek
rény, mosógép, személygépkocsi) nem volt egy háztartásban, 
mint most;

— söha nem épült a falvakban annyi és olyan magánház (emele
tes, fürdőszobás, központi fűtéses, garages) mint most;

— soha annyi pénz nem volt még a magyar takarékpénztárakban 
mint most.

Kivételt talán csak a nyugdíjasok képeznek.. .  S az életszínvonal 
emelkedésével párhuzamosan emelkedett az égetett szeszesitalok for
galma is!

Az égetett italok fogyasztásának növekedési trendje 1975— 1979 
között táblázatosán az alábbiak szerint alakult:

3. sz. táblázat

Luxemburg növekedett 165%-al
Magyarország növekedett 60%-al
Lengyelország növekedett 12%-al
NDK növekedett 12%-al
Csehszlovákia növekedett 10%-al
Ausztria szintenmaradt
Románia csökkent 4%-al
Jugoszlávia csökkent 14%-al

A  szocialista államok között tehát olyan is akadt, ahol öt év alatt 
csökkent a töményital fogyasztás, bennünket viszont a növekedésben 
csak a nagy idegenforgalmú Luxemburg előzött meg. Ez bizony ijesztő 
adat a jövőre nézve.
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Az alkoholfogyasztást a szakirodalom abból ítéli meg, hogy a kü
lönböző italfélék alkoholtartalmát 100%-os „absolut alkoholra” számítja 
át és annak alapján sorolja az országokat. Nézzük meg, hogyan állunk 
a 100%-os alkoholra átszámított sorrendben és az alkoholféleségek 
%-os megoszlásában?

4. sz. táblázat

Sor tömény sör bor
rend % % %

1. Franciaország 14,2 12,9 72,9
2. Spanyolország 21,3 14,9 63,8
3. Olaszország 12,5 0,5 83,0
4. Portugália 8,3 11,7 80.0
5. Luxemburg 21,11 46,3 32,6
6. NSZK 21,6 59,2 19,2
7. Ausztria 17,1 45,3 37,6
8. Svájc 19,2 33,4 47,4
9. Belgium 17,6 64,8 17,6

10. Argentína „bizonytalan”
11. Magyarország 29,4 29,4 41.2

Az ENSZ 49 országra kiterjedő statisztikája szerint tehát minden
féle szeszesital alkoholtartalmát 100%-ra átszámítva a nemzetközi po
rondon a 11. helyen állunk. — Ezt az 1974-es helyünket azonban az 
utóbbi években szépen meghaladtuk. Hogy mennyire, azt a következő 
táblázatunk mutatja.

5. sz. táblázat

Az egy főre jutó absolut alkohol-fogyasztás Magyarországon liter/fő/év

1934—38 1966 1975 1979 években
5,6 6,9 10,1 11,5

1979-ben ezzel a trenddel a „világranglista” 7. helyére kerültünk! 
A  szakirodalom a bűvös 10 liter/fő/év fogyasztás feletti országokat 
már „nagyfogyasztónak” minősíti. . .  S végignézve az emelkedő soron 
valójában meg kell döbbennünk! Csoda-e annak a következménye? 
Persze az „igazi alkoholizmus” nem itt kezdődik, hanem ott, ahol „nem 
én fogyasztom el őt, hanem ő engem”, s ez az „elfogyasztás alatto
mosan kezdődik. Vagy finomabban fogalmazva: „az alkoholos üveg 
kiszorít valamit az asszony bevásárló cekkeréből, a család költség- 
vetéséből ... Új cipőt, jobb ruhát, ésszerűbb táplálkozást, könyvet, 
tv-t, utazást, kultúrát...

Bizony az az igazság, hogy a napi egy-két üveg sör akkor sem 
„Jogos” ha nem leszek ugyan részeg tőle, de elfoglalta a családi költ
ségvetésben valami másnak a helyét...
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Az ideg- és elmeosztályokra felvettek száma Magyarországon

É v b e n Alkoholos szervi Alkoholos elme 
b e t e g s é g g e l Együtt

1959 5329 450 5 779
1970 6874 1148 8 022
1974 8899 2394 11 293

15 év alatt tehát az alkohol miatt ideg-, illetve elmebetegekké 
váltak száma közel megkétszereződött, ezen belül az alkoholos elme
zavarral kezeltek száma több mint ötszörösére emelkedett! Alkoholis
ták, az ideg- és elmeosztályok kórházi ágyait egyre növekvő mérték
ben veszik igénybe, — 1974-ben 40%-ban alkoholisták foglalták le.

Hogy az ilyen mértékű alkoholizáláshoz pénz is kell, az termé
szetes. — Azt már hallottuk, hogy emelkedő életszínvonalunkkal pár
huzamosan emelkedik az alkoholfogyasztás is, bármennyire emeli is 
az állam árát. Arra, hogy az alkoholra kiadott forint hogyan viszony- 
ük a másra kiadott árukéhoz az alábbi táblázat nyújt adatokat:

6. sz. táblázat
1977-ben kiskereskedelmi forgalomban kifizettünk

gyümölcsre, zöldségfélékre
tüzelő anyagokra .........
dohányárura ................
személygépkocsikra .........
tejre és tejtermékre

................ 2,99 millió: Ft-ot

................ 6,00 millió Ft-ot

................ 6,97 millió Ft-ot

................ 7,4 millió Ft-ot

................ 7,14 millió Ft-ot
ez összesen 30,50 millió Ft-ot

alkoholos italokra ................ .........  30,36 millió Ft-ot

Könnyű áttekinteni, hogy egy sereg alapszükségletet jelentő áru
ra (még a személygépkocsit is ide vettük!) éppen annyit költött az 
ország egy év alatt mint italra.

Nem igaz tehát, hogy egy szigorúbb árpolitikával érdemlegesen 
vissza lehet szorítani az alkoholizmust! — Az áremelés mást szorít 
vissza: húst, tejterméket, ruházatot, könyvet, utazást, kulturált szóra
kozást stb...

„De az államnak jelentős bevétele van az alkoholból” — hangzik 
az ellenvetés. Ez igaz! —

Az alkoholtartalmú italok után fizetett összegek jelentősek
— termelés és forgalmazás után fizetett forgalmi adó
— termelők által fizetett fogyasztási adó együttesen 

1970-ben 6,2 milliárd Ft
1975-ben 11,2 milliárd Ft volt. De ezzel szemben volt az államnak 
kiadása is, ami összegszerűen is legalább a felét ennek a bevételnek 
elvitte.

Gyógykezelésekre kórházakban ... ......... 1300—1500 milliót
üzemi és közúti balesetekre ......................  1200—1500 milliót
termeléskiesésre, táppénzekre ......................  3400—4000 milliót

összesen: 5900—7000 milliót
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A  „nem-forintosítható” károkra még külön ki kell térnünk! Ilyen 
forintban alig kifejezhető az alkoholhatás alatt elkövetett bűncselek
mények növekvő részesedése:

7. sz. táblázat

1965 1970 1975 évben
18,4 24,6 27,5 %-ban

Bázis 100% növekvés: 4,2°/0 . 23,2%

Csak 10 év alatt az alkohol hatás alatt elkövetett bűncselekmények 
arányszáma tehát 23%-al emelkedett.

Jellegüket és megoszlásukat jól jellemzi a 8. sz. táblázat amely 
szerint

1969-ben
a hivatalos személy elleni erőszakot.......................  61,6%-ban
a garázdaságot ....................................................... 51,2%-ban
az emberölési kísérletet ..........................................  46,1%-ban
a magánlaksértést ..................................................  29,3%-ban
a közrend megsértését .........................................  80,0%-ban

alkoholos hatás alatt követték el! 

Hogyan forintosítható mindez?...
Mennyi, de mennyi ügykezelés, eljárás járt ezekkel?...
Mennyi könny, bánat, szégyen a családban, társadalmi ellehetetle

nülés, lecsökkentett fizetés, elbocsátás, fegyelm i... s ki tudná még 
felsorolni mi minden van még mögöttük?

K i tudja „forintosítani” egy ember életét, vagy életveszélyes sérü
lését, egy bérház lakóinak visszatérő stressét az ott lakó garázda al
koholista randalírozásai miatt? ...

Nem, nem lehet kiszámítani az alkohol okozta károkat! Ez nem 
egyszerű közgazdaság.. .  mert a számokkal is dokumentálható károkon 
felül meg kell látnunk és értékelnünk kell azt is, amit egész társadal
munk úgyis lát és értékel. Szenved és hiányol, s ami talán még súlyo
sabb kihatással van társadalmunkra a „forintosítható” tételeknél!

Mert az alkoholista a nagy számok törvénye szerint:
— gyakrabban betegeskedik mint az egészséges,
— gyakrabban hiányzik igazolatlanul munkahelyén, főleg hétfőkön,
— iszákosan lazítja maga körül a munkafegyelmet,
— csökkenti a munkaintenzitást,
— figyelemhiánya miatt több a selejtje,
— laza erkölcsi normája miatt vét a társadalmi tulajdon ellen,
— mert több a kifogás ellene, notórius munkahelyváltoztató, ami új 

munkaerő betanítása miatt termeléscsökkenést hozhat megint ma
gával.

S hogyan lehetne „forintosítani” azt a társadalmi és erkölcsi kárt 
amit megismétlődő családi botrányaival maga körül kivált, amit gyer
mekeiben okoz, akik végül is állami gondozásba kerülnek. Az állami 
gondozottak közel 50%-ban a szülők alkoholizálása miatt kerülnek 
oda. ... Megmérgezheti egy egész bérház lakóinak életét egy gazdázda 
alkoholista.
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Pedig a „forintosítható” összegen is el kell egy kissé gondolkoz
nunk, mert 1970—75 közötti években évente már több mint 10 milliárd 
Ft-ot költöttünk ebben az országban az alkoholra... Ezen a pénzen 
vehettünk volna

9. sz. táblázat
225 000 db Zsiguli személygépkocsit 

vagy 60 000 kétszoba összkonfortos lakást építhetnénk 
vagy 300 000 fa veek-end házat vehettünk volna 
vagy 6 millió férfiruhát készíttethettünk volna 
vagy 4,5 millió q sertéshúst- termelhettünk volna 
vgy 50 millió hl tejet termelhettünk volna 
vagy 3 millió televíziót vehettünk volna 
vagy 3 millió hűtőszekrényt vehettünk volna 

( A  10 md Ft az amiről a Kisker és
VENDÉGLÁTÓ vonalán tudomásunk van!)

10. sz. táblázat
Társadalmi probléma tehát az alkoholizmus

— effektív károkban ...
— bűnözés gyakoriságában ...
— erkölcsi sérülésekben ....
— a vásárló erő lekötésében ...
— gyermekek genetikai károsodásában........Sontagskinder” ...
— szervi megbetegedésekben ...
— elmezavarokban ...
— családok szétesésében ...
— gyermekek sorsának alakulásában ...  állami gondozottak ...
— családi botrányok okozásában ...
— a lakók és munkatársak stresseinek kialakulásában... 
s joggal merül fel a kérdés „ki ezért a felelős?” . . .

Az alkohol
önmaga aligha! — A kést sem lehet hibáztatni azért, mert vele 

embert öltek. — A  repülőgépet sem azért mert vele bombát szállítottak. — 
A  kokaint is kár lenne hibáztatni az kokainizmusért s kivonni a for
galomból, egyik legjobb fájdalomcsillapítónk stb.

Az áruterítés
már nem ilyen egyértelműen ártatlan. A  reklámzás, a kirakat, 

az úton-útfélen való kínálás nagy kísértés. Ma négy gyorsvonatunk is 
van Budapestre ezért elég gyakran felutazom, de ha még most is ló
vontatási postakocsin kellene feldöcögnöm két nap alatt Pestre, kétszer 
is meggondolnék egy utat...  Ezért rendelet tiltja, hogy az áruterítésre 
szolgáló felület 10°/o-ánál nagyobbon legyen alkoholos italkínálat, s 
megszűnt a plakátreklám.

A sajtó
sem egészen ártatlan! Bizony a „vádlottak padjára” kell ültetnünk 

azt a Sajtót, amelyik humoros hangvétellel vagy elbagatellizálással 
eltereli a figyelmet egy-egy alkoholos hír súlyosságáról. Néhány konk
rét példa: Miskolci Déli Hírlapban: „Zsákravaló szabálytalanságot ko-
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vetett el Zsák János részegen” — s utána szimpla esetismertetés érté
kelés konklúzió, tanulságlevonás nélkül.

Vagy az ÉSZAKMAGYARORSZÁG c. lapból: „Itt mindenki kapott: 
a lovag és a feleség két jókora pofont, a féltékeny férj 6 hónapot!” 
Hát a cím kétségtelenül „blickfangos” , de a tartalom nem fedi az 
igazságot, mert a szövegből az derül ki, hogy a férj részegen minden 
ok nélkül belekötött egy szembejövő ismeretlen emberbe s mikor a jó
zan feleség csillapítani akarta a részeg férjet, ő is, meg az ártatlan 
szembejövő két-két pofont kapott. Az újságíró tehát a cím kedvéért 
nevetségessé tett egy garázdaságot, pedig a garázdaságon aligha kell 
megnevettetni az olvasót.

Bizony a vádlottak padján a helye annak a Sajtónak, amelyik az 
alkoholizmust nem annak társadalmi súlyával kezeli, s nem annak meg
felelően alakítja a közvéleményt...

S a közvélemény alakítását végzi a TV  és a Rádió is amikor „jó 
pofának”, sőt szimpatikusnak állítja be a részeget... Persze elhiszem, 
hogy kell olyan intelligenciával rendelkeznie a „nagyérdemű közön
ségnek” hogy ezeket a jeleneteket, számokat csak szórakozásra érté
kelje, de ha nincs egy sereg gyermeknek, egy sereg tanulatlan em
bernek ehhez intelligenciája? . ..

„Vádlottak padján” a helye minden Vezetőnek is, aki eltűri vagy 
pláne aki indukálja az italozást maga körül. Akinek helyzeti tekin
télye olyan súly, hogy konvencionális körötte a vállalati italozás, s ezért 
senki nem meri kitenni magát élcelődésnek, sőt lenézésnek ha kivon
ja magát egy ilyen italozásból.

Kozmikus méretűvé kellene kitágítani a „vádlottak padját” ha a 
„vezetők” kategóriáját úgy értelmezzük, ahogy azt a Biblia értelmezi: 
„vezető mindenki, akinek egyetlen másik ember felett auktoritása 
va n ". . .

Ilyen értelmezésben odakerül mindenki, aki közömbös és felelőt
len az alkohol kérdésében!

Néhány évvel ezelőtt a Pesti Színházban egy szovjet szerző darab
ját játszották ezzen a címen: „ . . .h o l  van a Te testvéred?” — A  da
rab az internáló táborok poklában emberi felelősségéről megfeledke
zett emberről szólt s mindössze két ember játszotta végig. Tudjuk, hogy 
a darab címében felvetett kérdés a Bibliában akkor hangzott él, ami
kor az Úr hangja számon kérte Káintól az általa agyoncsapott Ábelt, 
testvérét. — Akkor hangzott el a felelőtlen, cinikus, vállvonogatós vá
lasz: „Örizője vagyok én az én felebarátomnak?"

Valahányszor előttem is felhangzik a felelőtlen, cinikus, hetyke 
válasz, — néha csak enyhe, szánalmas mosoly a másik emberért ér
zett felelősség kérdésében, én már tudom, hogy az ilyen ember körül 
az ábelek már agyon vannak csapva! Vagy a legjobb úton halad az 
ügy, “hogy agyon legyenek csapva. . .  Az ilyen ember körül én mindig 
érzem a dögszagot. . .

S ha egy üzem, egy vállalat vagy egy társadalom nem vállalja 
a másik emberért a felelősséget: felette érződik a hullaszag...

Bizony őrállóul adott mindenkit az Ür. S az őrállótól megkívánt 
„intés” ezerféle lehet...  Nem keli feltétlenül átütő erejű prédikációra, 
harcos kiállásra gondolnunk... A  szerény közvélemény alakítás, a kö
vetkezetes példa is „intés” lehet.. .  A  világot nem mindig a Nobel- 
díjasok viszik előre. Éppen most Karácsonykor juthat ez eszünkbe, mert
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Bethlehemben egy talán írni-olvasni sem tudó ácslegény szeretettel 
végzett egyszerű szolgálata vitte-védte a keresztyénséget...

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben 
a Szent Lélek titeket vigyázókká te t t . . . ”  inti az Apostolok Csele- 
keteiről írott könyvben Pál az efezusiakat. „Vigyázó” itt mindenki, 
s a Lélek tette ezt vele. — A  Szent Lélek útjai kifürkészhetetlenek... 
Olyan lehet „mint sebesen zúgó szél” és lehet enyhe fuvallat i s ... 
Hányszor olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy „int” , — 
máskor, hogy „tilt” , aztán, hogy „szorongat” . ..  Hitben járó Testvére
im ismerik ezeket a jelentkezési formákat... A  Szent Lélek az Űr 
„telekommunikációs eszköze” : URH-ja, TV-je ...

Furcsa könyv az Apostolok Cselekedeteiről szóló: nincs befejezve! 
•— Leírja milyen viszontagságok között kerül Pál el hajótörés, vipera- 
marás után Rómába, s a legérdekesebb résznél slussz. . .  vége van. 
Egyetlen másik Könyvnél sincsen így. —

Lehet azért, mert abban a Jézus halála utáni dolgokat íratta meg 
Urunk, azokat, amiket a hívők cselekedtek. S írják ma is azokról, 
akik hívők és cselekszenek. — Lehet, hogy ezt a könyvet fogják majd 
felolvasni azon az Utolsó Napon, melyen Urunk ismét eljön, s amire 
a Biblia utolsó Könyvének utolsó versei vonatkoznak. De jó lenne 
ebben a Könyvben benne lenni, mert „ha valaki nem találtatik az 
életnek könyvében, a tűznek tavába vettetik” . . .

Ez a titokban íródó könyv pedig Jézus szavaival zárul: „Bizony ha
mar eljövök” — Amire János így felel: „Bizony jövel Uram Jézus!”

•  Dr. Kneffel Pál
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A játék és zene szerepe 
a gyermekmunkában

Alapvetés

1. Kell-e külön gyermekmunka az egyházban?
Kezdem a válasszal. Kell, de nem „külön” ! Nagyon gyakran hal

lani véleményeket, melyek 'valamely irányba elhúznak. Tanulmányom 
bevezetőjében azonban fontosnak tartom hangsúlyozni: nem külön 
gyermekmunkáról akarok írni. A  gyermekek is gyülekezeteinkhez tar
toznak, minthogy a gyermek is EMBER. Nem félember, nem „készülő” 
ember. 'Egyszerűen: ember. Természetesen speciális, jellemző adott
ságokkal. A  gyermekmunka egyházunkban csak úgy kerül valódi he
lyére, ha nem különleges, speciális, esetleges jelentőséget tulajdoní
tunk neki, hanem úgy értelmezzük, ahogyan az Űr tette. Jézus szol
gálata az egész embert akarja illetni. A  gyermeket is hívja. Az 
„ . . .  ilyeneké az Isten országa . . . ” (Lk 18,16) — jézusi megfogalmazás 
nem a különleges szerepére utal a gyermekek felé forduló szolgálat
nak. Sőt nem is használnám ezt az igét mottónak a gyermekmunka 
alapvetésénél, mint azt gyakran emlegetik! Az Úr szolgálata, diakó- 
niája a legjobb mottó: „...ak iket nékem adtál... azok is velem le
gyenek . . .” (Jn 17,24)

2. Kell-e „külön” szakember a gyermekmunkához?
Első válaszom: nem kell! Úgy tűnik, sokan úgy vélekednek a le l

készeink közül, hogy vannak egyesek, akiknek talentumuk a gyerme
kei való foglalkozás, másoknak nem. Következésképpen egyesek csi
nálják, mások nem! Ez a tévedés az előző pontban tárgyaltak kóros 
következménye. Vagyis, ha szolgálatunkban nem egészében látjuk az 
egyházat, a gyülekezetei, az embert, aki gyermek is, akkor könnyen 
elhárítjuk a felelősséget, mondván: „én ehhez nem értek!” . Diakó- 
niailag strukturált gyülekezet csak az lehet, ahol a lelkész — talen
tumoktól függetlenül — nem hanyagolja el a teljes emberért végzett 
szolgálatot. Ebből nem hiányozhat a gyerekmunka sem!

Tévedés lenne azonban jelentéktelennek tartanunk a gyermek- 
munkával kapcsolatos „szakember” -képzést! Ahol megvan rá a lehető
ség, természetesen a szakember munkája a tökéletesebb. Ebben a 
pontban mégis arra szerettem volna rámutatni, hogy egyházunk mai 
helyzetében nem az a nagy kérdés, hogy vannak-e szakemberek a 
gyermekmunkára, hanem az, hogy lelkészeink teljes gyülekezetei kí- 
vánnan-e szolgálni, vagy csak egy bizonyos „testhezálló” réteget gon
doznak.

3. Kell-e mindezekhez teológiai alapvetés?
Kell. Hála Istennek egyházunk sajtótermékei között számos fog

lalkozott már szolgálatunk teológiai alapvetéseivel.

Az egyház minden szolgálata diakónia” (vö. dr. Káldy Z .: A  dia- 
kónia útján 126. I.). Amennyiben diakóniánknak teológiai alapja van, 
úgy a teljes diakóníának is, a gyermekek között végzett szolgálatnak 
is. A  fentebb idézett jézusa felszólítás itt kerül valódi helyére. Lk 18, 
26 negatív jelenséget feltételez. A  tiltás nemcsak a tanítványok ma
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gatartására vonatkozik, hanem benne van Jézus totális bírálata a zsi
dókultusz gyermekekkel kapcsolatos szemléletén. (vő. Das Evangélium 
des Lukas-F. Rianecker 427. 1. Prőhle K. Lukács evangéliuma idézett 
szakasszal kapcsolatos részeit vm. Lk. 9. 46 kk.)

Jézus feltételezi a gyermekkor komolyan nem vételét, értéktelen
nek tartását. „Juventus ventus” — hangzik a latin mondás. Erről jut 
eszembe egy lelkész beszámolója, (hogy ő végez gyerekmunkát és hu
morral számol be arról, hogy bújóeskáztak a parókia bokrai között!? 
A gyermekmunka legyem vidám, de komolyan vett! (Nem mintha a 
„felnőtt-munka” ezzel szembe komor kell hogy legyen!) ,A teológiai 
alapvetés azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekmunka eszközeire 
és módszerére megszorítást gyakorol a teológiai háttér. Sőt éppen ez 
az alap szabadít fe l arra, hogy a gyermekmunkánkban szabadon hasz
náljuk eszünket, korunk pedagógiai eredményeit. Vajon különbség 
van-e egy templomépítés kőművesmunkája és egy szálloda építésének 
gyakorlati, fizikai, kémiai folyamatai között? Ugyanúgy köt a beton 
itt is, ott is, ha jól dolgoztak. A  gyermekmunka hitünk szolgálatából 
fakad, de valóságos hús-vér embereknek szól.

A  teológiai alap végül arra is kötelez, hogy korszerű legyen szol
gálatunk. Jézus éppen azzal, hogy hívja a gyermekeket (és nemcsak 
a felnőtt, beavatott komoly férfiakat invitálja) új korszakot kezd el a 
gyülekezet életében. Jézus „modern” pedagógus.

Legyünk korszerűek a gyermekmunkánkban! Elhibázzuk munkán
kat, ha a gyermekkorunk régi élményeit szeretnénk a mai, a minden
kori gyermekek között „felmelegíteni” !

I. GYERMEK ÉS JÁTÉK

A) HOMO LUDENS

1 A játék emberiessége
A  játék olyan régi, mint az emberiség maga. — Egy Egyiptomban 

feltárt gyermeksírban a kislány csontjai mellett agyagból. gyűrt ba
bát találtak. Az egyiptomi halottkultuszra jellemző módon a kedvenc 
tárgyakat is eltemették, így a gyermekhalott babáját is. Már az Ókor
ban voltak, akik felsorolták, milyen játékokat játszottak. Például Pol- 
lux ötven különféle [játékot jegyez fel. (vö. Lukácsy András: Népek 
játékai, Móra—Bp. 1964. 5. kk. lpk.)

2 A játék szabadsága
Minden játékra jellemző valamiféle törvény, megszorítás, szabály. 

Ennek ellenére a játék az ember ősi szabadságvágyával kapcsolatos. 
A  játékban benne van az élet súlya, küzdelme, szépsége és árnya, d,e 
mindez a szabadság, a felülemelkedés szárnyain repül. Az ember ját
szik, mert szabadulni akar az olyan küzdelmektől, melyekben egyéb
ként vesztes. A  valóságban tragédia, a játékban feloldódik. Bizonyos 
mértékig igaz az, hogy a madáchi „tragédiától” szabadul meg az em
ber a játékban.

3 A jáfék komolysága
A  játék esemény, munka, küzdelem. A  mai ember nemcsak a 

gyermekre gondol a játék szó hallatán. A  „homo ludens” a mi tanul
mányunk szempontjából csupán a gyermekkorra szorítkozik, mégis rá
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kell mutatnunk, hogy: egyrészt a felnőtt is játszik. Ez nem egyenlő 
a kikapcsolódással, ez nem csupán a szórakozás fogalmát jelenti, — 
másrészt, s ez számunkra most fontosabb, a gyermek játékát is komo
lyan kell vennünk. Nincs most arra idő, kogy utaljunk ennek a prob
lémának ezer ágára. Azt azonban elmondhatjuk, hogy ez a komolyság 
arra kell hogy késztesse a pedagógust, a nevelőt, hogy odafigyeljen, 
irányítsa a játszó gyermeket. A  játék és nevelés összetartoznak, aho
gyan erről a szakirodalomban alapos és rendkívül értékes munkákat 
találhatunk.

4. A  játék a munka vonzásában
„Hajtsátok uralmatok alá a földet!” — A  munka parancsa. Az 

alkotás, a termelés, teremtés (emberi értelmében) a „verejték” elle
nére öröm. Nem a szükséges rossz. Isten művének ránk bízott folyta
tása. Egyes mitológiai alakok játszanak, az Istenek játékból teremtik 
az embert és játszanak az emberi sorsokkal. Azt gondolom játékról 
nem beszélhetünk a munka valósága említése nélkül és fordítva.

5. A játék és a tanulás
A  gyermekmunkánkról szóló tanulmány fontos pillére a tanítás. 

Egész szolgálatunkat jellemzi a tanítás, katechézis. A  legmerevebb ta
nító sem tagadhatja, hogy valalamilyen formában „játszva tanít” . Kezd
ve a betűk rajzolásának játékával, a szójátékokon át az egyetemi kí
sérletbemutatásokig.

Előző pontunk isteni felszólítása: Hajtsátok uralmatok alá a fö l
det — nemcsak a munkára, hanem az ismeretszerzésre is vonatkozik. 
Kissé kiélezve így is mondhatnám: Isten parancsolja az ismeretszer
zést s annak örömét, a játékos tanulást. Ezzel a címben megjelölt fe l
adat együk fókuszához érkeztünk, melyről azonban külön fejezetben 
kívánok szólni.

6. Játék és őszinteség
„Én még őszinte ember voltam” ,— így József Attila a gyermek

koráról. (Mama c. vers) A  felnőttkor „képmutatása” a játékban őszin
tévé válik. Ami viszont számunkra most fontosabb valóság, hogy a já
ték a gátlásokat rombolja le. Őszintévé tehet negatív értelemben is, 
hogy esetleg nem tudjuk leplezni önzésünket, irigységünket, kárörö
münket a játék önfeledtségében. Sokkal inkább pozitív módon is: a 
tanítás során felmerülő gátlások szétoszlatásában. Nyitottá tesz. Szá
momra eddigi rövid szolgálatom alatt a legnagyobb kérdés mindig az 
volt, hogy a gyermekek, akiket tanítok, őszinték-e. Öszinték-e odáig, 
hogy nemcsak hogy nem akarnak becsapni egy-egy súgással a hittan
órán, vagy azzal, hogy a dolgozatot egymásérői másolják a konfirman
dusok, hanem őszintén élvezik az órát, velem együtt játszanak. Fon
tos, nem én játszatom őket! Én is őszinte vagyok, nekem is kedvemre 
van az óra, én is játszom!

B) „ECCLES1A LUDENS”

1. Ha az Ószövetség kultuszának történetére csupán egy pillantást 
v,etünk, láthatjuk annak eseményszerűségét, mozgalmasságát. Ne bot- 
ránkozzék meg az olvasó, ha így élezem ki. A  kultusz középpontjában 
az áldozat bemutatása, mint félelmetesen komoly cselekmény áll, ami
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azonban egy jelképes cselekedet, „játék” ! Lejátszák a bűn büntetését, 
a bűn zsoldját, a halált!

Exodus 20, 3 — vm. 32, 6 — vm. IKor 10, 7 összevetésével röviden 
arra szeretnék utalni, hogy az áldozattal való visszaélés a „negatív 
játék”, melyet Isten N ádáb és Abihu esetében is megítéli. Az izraeli 
kultusz, a választott nép áldozata abban különbözik gyökeresen a kör
nyező népek vallásos, kultikus játékaitól, hogy az Isten, a Teremtő 
Űr, nem kegyetlen játékszernek használja az embert, hanem szerete- 
tével teremtette és szeretetében elfogadja a helyettesítő halált, áldo
zatot. Ezzel Isten nem kijátszott Isten, hanem szeretetét, kegyelmét 
gyakorló Úr.

2. Az Újszövetség korára, a görög műveltség idejére nagy hang
súlyt kap a gyermeknevelésben a játék. Egészséges szemlélet uralko
dik ezen a téren, ha csak az ókori sportokra, játékokra gondolunk. 
Jézus az evangéliumokban gyakran hoz fel példákat a játékokkal ösz- 
szefüggésben. Nem is szólva Pál apostol híres példájáról a futással, 
ókori olimpiai játékokkal kapcsolatban. Röviden utalnom kell arra is, 
hogy amint arról az A/6. pontban már szóltunk, Jézus nemcsak a tel
jesség kedvéért szólítja és hívja a gyermekeket, hanem példának állít
ja őszinteségüket a játékban és ezzel gyakorol egyértelmű ítéletet a 
mindenkori farizeusok gyülekezetén (Lk 7,31).

3. Passiójátékok, liturgia, biblia pauperum, betlehemes játék
■A passiójátékok közel olyan idősek, mint maga a keresztyénség. 

A  religio persecuta ideje után a religio licita egyre tágabb lehetősége
ket adott a liturgia, az istentisztelet eseményszerűsítésére. A  középkor 
hatalmi egyháza még gazdagabbá tehette a játékos szemléltetést. A  
biblia pauperum ránk maradt emlékei ékesen bizonyítják mindezt. A  
reneszánsz ismét visszanyúl és egyben értékeli az ókor tanítási mód
szereit, A  nagy hitviták és dogmahadjáratok árnyékában csodálatos 
és hihetetlen, hogy életben maradtak az egyszerű ember számára fe l
fogható, játékos „igehirdetések” , dramatizálások.

A reformáció „vissza a forrásokhoz” jelszava mélyebb és alapos 
tudományos teológiát hirdetett meg. Ennek ellenére Luther katheké- 
zise nem száraz. Az egész embernek szól, a gyermektanítást fontos
nak tartja. Mégis hanyatlás mutatkozik ezen a térén. Még hat a kö
zépkor merevsége és már közeledik a racionalizmus filozófiája. Úgy 
tűnik, hogy játék helyett a tananyagot egy félelmetes fogalom kezdi 
fojtogatni: komorság...

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az egyházi tanítás történetében 
hol kevésbé, hol jobban, de nagy szerepe volt a gyermektanítás játé
kos gyakorlatának.

Ecclesia ludens... Úgy értem ezt, hogy a legkomolyabb istentisz
teletünk, igehirdetésünk, liturgiánk akkor valódi, ha nemcsak törté
nik, nemcsak elvégzik, ha nemcsak elprédikálják, elmondják, elének- 
lik, hanem lejátszódik!

C) PRAK TIK U M

1. Általában játék!
Elkezdődik a gyermekóra. A  lelkész vagy vezető gondosan felké

szült, és úgy tervezi, először legyen egy komolytalan, vidám, játékos 
rész, majd komolyodjunk el, egészen az igéig. Általában minden já
ték jó, nem kell kimondottan vallásos tartalmú játékokkal küszködni. 
Legyen játék a kis gyermekkörben. A fent említett programot azonban
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nem tartom szerencsésnek. Tanulmányunk lényege, hogy nem választ
ja külön a játékot a tanítástól. Tehát egy játékkal kezdeni nem azt je
lenti, hogy nem lehet a „komolyat” játékkal folytatni! Egy vidám já
ték után, melyben a szavakkal játszottunk, pl. így vezettem be a so
ron következő történetet: No, mégegy szójáték! Mit jelent az, hogy 
komornyik? — válaszok találnak, tévednek... No ez a komornyik 
vásárolt egy nagyszerű könyvet és hazafelé olvasgatta. Azonban egyre 
komorabb lett, mert nem értette az olvasottakat. Amikor már egészen 
bekomorodott, valaki lestoppolta az öszvér-kombit. A stoppost Fülöp- 
nek hívták, Ő megmagyarázta az érthetetlen részeket. — Ki tudná 
megmondani, mi lett ebből a nagyon komornyikból — miután min
den megvilágosodott előtte? (A megelőző szójáték után többen kap
csolnak és kiáltják: Vidámnyik!) — A  társaság nevet, pezseg és ko
morból nemcsak vidám lesz a bibliaóra, de emlékezetes, örömteli. —

2. Dramatizálás
Talán a leggyakrabban használt módszer. Így láttuk ezt egyházunk 

történelmében is. A  hangsúly azon van, hogy ne előre betanult meg
jelenítéseken fáradozzunk. Ne előadást szervezzünk. Játékot! Impro
vizációt a valódi tartalomra. Szintén fontosnak tartom, hogy benne 
legyen az átélés. No nem a színművészi! Ha az ószövetségi áldozatbe
mutatást szemlélhettük úgy, mint helyettesítő „játékot” , történést., ak
kor a dramatizálás egyik lényege is ez a belépés. Gyakorlati kivitele
zése sokféle lehet. Az anyag visszakérdezése egy formája is elképzel
hető így.

3. Ceruzától a terepasztalig, gyurmától a bábosokig
Természetesen az itt következő ötletek csupán indítások akarnak 

lenni a teljesség igénye nélkül.
Van mit rajzolni! — Szimbólumok, sematizált jelenetek. Külön fe 

jezetben kéne szólni arról, hogy mennyire szükséges mindezekhez a 
külső adottság, „ ... ig en  lényeges tárgyi előfeltétele a megfelelő te
rem ..., megfelelő bútorzat.” (Vö. Ecsedy A. Legeltesd az én bárányai
mat c. 96. kk. lpk. Bp. 1948.)

A  rajz játék. Ide lehet sorolni aztán minden másít, ami a képző- 
művészeti dolgokkal kapcsolatos. Nem nagy beruházások kellenek, 
csak jó ötletek, — és mindig új ötletek!

Egy gyülekezetben kis terepasztalt készítettek a szentföldi je le
netek ábrázolásához. Gyülekezetünkben pár forintért vásárolt gyurma- 
készl ettel dolgoztak a gyermekek. Ki kellett formálni a golgotai ese
ményeket, vagy máskor Dávid és Góliát történetét készítették el. Az 
ősagárdi gyermekek, szülői segítséggel, több mint ötven bábut varrtak. 
Egyszerű bábfal mögött felszabadulnak a gátlások és sikerül eljátsza
ni Zákeus történetiét. A  bábozást több dimenziós használatra is aján
lom. Az egyik, hogy néhány rátermettebb gyermekkel előre megtanu
lunk egy történetet és a többieknek eljátszva tanítunk. A  következő, 
hogy a többiek közül kérhetünk fel másokat rögtönzésre, egy-egy sze
repre. Egy alkalommal gyülekezetemen kívül más gyermekek előtt 
kellett szolgálnom. Roppant nagy volt a távolság közöttünk. Akit 
megszólítottam, szégyenlősen, tőmondatban válaszolt. Ekkor elővettem 
a táskámból a történethez való babákat. Pár gyermeket kihívtam. Ad
tam nekik is egy-egy babát és elkezdődhetett a beszélgetés. Nem mi 
beszélgettünk egymással, hanem József és Mária, meg a pásztorok, 
minden gátlás nélkül, hiszen a babák nem szégyenlősek...
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Talán már nem tartozik ide teljesen, de meg kell említeni a dia- 
filmek, mozifilmek fontosságát a gyermekmunkában. Lehet pl. úgy is 
játszani, hogy egy már ismert diasorozat képeit időrendben felcserélve 
kivetítjük, és lehet versenyezni, ki fedezi fel a helyes sorrendet.

Itt már említettem a versenyt. A  játék verseny is. Tudtommal sok 
gyülekezetben élnek is az ilyen és ehhez hasonló lehetőségekkel!

Összefoglalva: A  gyermek beletartozik a „teljes ember” fogalom
körébe, helyesebben a gyermek is teljes ember. A  játék nemcsak a 
gyermeké, a j áték jellemző emberi megnyilvánulás. Ha diakóniánk a 
teljes embert kívánja szolgálni, akkor a gyermeket is a maga teljes
ségiében kell szolgálnunk, vidám és komoly játékossággal. Mert nem 
komor dogmákat, jogszabályokat hivattunk átadni, hanem evangéliu
mot, örömhírt — játékos örömmel.

II. ÉNEK ÉS ZENE A GYERM EKM UNKÁBAN

A) EMBER ÉS ZENE

1. A  zene, éneklés ősi érzélmi emberi megnyilvánulás. Az örömé
ben önfeledten éneklő, fütyürésző embertől az ujjongó, rikoltozó tán
cosokon át a keserves siratóéneket formázó jajgatásig, minden ének. 
Az élet ének. Born Miklós (híres koreográfusunk Emberöltő címmel” 
táncjátékot állított össze népi kincseinkből. A  tánc mellett és mögött 
a darab az énekanyag (hallatlanul) gazdag énekkincsével aratott sikert. 
Századunk két nagy muzsikus zsenijének az volt a hatalmas felfede
zése, hogy a zene nem a művészet (privilégiuma. A zene nemcsak a ze
nészeké! A  zene, a muzsika, az éneklés mindenkié!

2. Közelítve témánk szűkebb tárgyához, szólnunk kell a zene és 
a munka összefüggéséből kiindulva a zene és a játék kapcsolatáról. 
A  rövidség kedvéért csupán arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 
munkadalok kialakulása nemcsak spontanitás, hanem szükségszerű
ség. A  zene ritmus és harmónia. A  munka a harmóniát igyekszik 
kialakítani Isten már említett parancsa alapján. Mindez az idő függ
vényében zajlik. Onnan kezdve, hogy a nehéz terhet szakaszosan 
emelgető rabszolgák, vezényszavakat énekelve formálták meg az idő
beni összhangot, a ritmust, a drótostót kiantálását át a szorzótáblát 
kantáivá „biflázó” iskolásokig.

3. Ének és tanulás: elválaszthatatlanok! Nem képzelhető el ka- 
techézis éneklés, muzsika, zene nélkül. Az ének és a tanítás aspek- 
tuánál okvetlenül kell szólnom a zene felszabadító, gátlást feloldó 
valóságáról. Hadd emlékeztessek a dolgozat I. A) 5. 6. pontjára. A 
zenében, az éneklésben feloldódnak a feszültségek. Az éneklés játékká 
válik a tanításban. Gyakran tapasztalhattuk már, hogy olyan gyermek, 
aki teljesen bezárkózott, begörcsölt a bibliaórán, feloldódott az ének
lés hallatán.

Az éneklés aktivizál. Nincs fontosabb pedagógiai szempontunk a 
tanításban, mint a tanuló aktivizálása. Nincs mód arra, hogy ezt bő
vebben tárgyaljuk, Összefoglalva elmondhatjuk, az éneklés, a zene 
nem csupán mint művészi élmény érvényesülhet a tanításban, hanem 
mint eszköz. — Végül: a kateohézis szempontjából vitathatatlan, hogy
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a játék és az éneklés ikertestvérek és nélkülözhetetlen eszközök, sőt 
a kettő együtt maga a katechézis váza!

(Mivel a zene részletesebb áttekintéséhez sokkal több anyag áll 
rendelkezésre, ezt a megközelítőnek /szánt gondolatsort ezzel lezár
hatjuk.)

B) MUSICA SACRA

1. Jubál és a zsoltárok
Az Ószövetség istentiszteletében ősidők óta fontos a zene. Mózes 

első könyve 4,21 és 26 összefüggése jellemző. Megjelenik a musica 
sácra és annak tartalma: „akkor kezdték segítségül hívni az Úr ne
vét” . — Az egyházi zenében nem azért fontos a tartalom, mintha a 
vele szemben a /világinál valami léha, ördögi dologról volna csupán 
szó! A  különbség abban van, hogy a musica sacra egyértelmű Isten 
felé fordulás. Az istentiszteleti élet eseménye. Az istentiszteleti ének 
nem „hézagpótló, nem szünetjel” , hanem maga az istentisztelet! A 
grádics-zsoltárok nemcsak a helymegjelölésre utalnak, hanem a fel- 
emelkedés, a közeledés eseményét is fémjelzik.

2. Az apostoli korban az OT-i tartalom folytatódik tovább. A  kö
zösségformáló éneklés nagy hangsúlyt kap. Míg az Ót-i ének isten- 
tiszteleti demonstrálás, sót történelmi demonstrálás, mely Jerikó fa
lait is leomlasztotta, addig az ÚT. és az őskeresztyén éneklés a belső 
„falakat” kívánja lerombolni, hogy táruljon a szív. Ez a kitárulkozás 
fontos szerephez jut katechézisünktoen.

3. A Keresztyé n középkor és újkor éneke a reformációig hanyat
lást mutat. Értendő ez természetesen most nem zeneelméletileg, vagy 
zenetörténetileg, hanem dolgozatunk témája szempontjából. A  közép
kori musica sacra egyre inkább „szakemberek” munkája lesz. A re
formáció korában Luther énekeivel tesz bizonyságot arról, hogy az 
ének a tanításban fontos szerephez jut. Az Új Énekeskönyv kiadása
kor is hagy probléma volt a tanító jellegű, pl. tízparancsolat, szentsé
gek stb. tartalmú énekek „beszerzése” . Luther hallatlan termékeny
ségről tanúskodott ezen a téren is. A  barokk nagy evangélikus mes
tere J. S. Bach nem a zene összefüggéseinek és variációinak „orgiá
jával” játszadozott, hanem szolgált. Többet teremtett, mint hangula
tot a hangnemek skáláján! Prleludiumaival „felhangolt” és felhangod 
ma is, felemel, mint a grádics-zsoltár az OT-i gyülekezetben.

Végül a musica sacra számunkra legújabb, legnagyobb élményé
ről, az Új Enekeskönyvről szólva elmondhatjuk, hogy igen nagy hang
súly esett az éneklés helyes istentiszteleti használatára. Kiemelendő 
a mi témánkkal kapcsolatosan a gyermek-ifjúsági énekes rész jelen
tősége!

C) PRAKTIKUM

1. Éneklés, énektanítás
Külön elvi alapvetés nem hangzott el a dolgozatban a zenéről 

a gyermekmunkára vonatkoztatva. A  bevezetőben említett teljes ember 
szolgálatánál azonban a gyermekről is szó volt.

Ecsedy Aladár im. 97,1. Időbeosztás c. fejezetben értékes, de mai 
korunkra átértékelendő tanácsokat ad. Az órát mindig kezdjük ének
kel. Valaki azt állította, hogy azért kell az alkalmat énekkel kezdeni,
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mert addig a későnjövők nem zavarnak, valamint nem maradnak le 
a lényegről! Igen az éneklés is „lényeg” ! Úgy adok csak igazat az 
említett véleménynek, ha egy fölismerését pontosabban kifejtem. „Nem 
zavar a későnjövő” ! Nem zavar, mert az ének teljesíti a pedagógiai 
szerepét, felold, kitárulkoztat.

Kontrasztul hadd utaljak itt sok gyülekezetünk szokására, hogy 
a kiejlölt éneknek csak pár versét éneklik el. Főleg a kimenő énekek
re vonatkozik ez. Mindenki rohan. Úgy érzem, talán ebben is meg
nyilvánul az istentiszteleti éneklés megfáradása, értelmét vesztettsége. 
A  kimenőének felold és már mindenki pakol, készülődik mocorog. 
Mindez azonban negatív jelenség. — Ügyelnünk kell a gyermekéneklés
nél arra, hogy mindenki énekeljen.

Az énektanítás körébe már szakmai dolgok tartóznak, melyeknek 
tárgyalása nem fér a dolgozat keretei közé Az énektanítás munka! 
Nagyon nehéz munka! Éppen ezért minden esetben kössük játékhoz, 
mozgáshoz, esetleg mutogatáshoz. (Itt nem a mutogatós énekekre gon
dolok, hanem a zenei hangok klasszikus kézjeleire, vagy akár rögtönzött 
alkalmazására is.) Készüljünk fel az énekek megtanítására. Borzasztó 
és keserves a ritmushibás énektanulás. A  mérőzést ne csak a tanító 
végezze, tapsolják, kopogják a gyermekek is. A  tanítandó éneket so
rokra lebontva, majd a sorokat egymáshozkapcsolva tanítsuk. Fáradt
ságot észlelve, tegyük félre, és már ismert énekkel elevenítsük fel a 
csoportot. Készítsünk alapos munkatervet az énektanulásról is.

2. Gyermekeink a felnőtt gyülekezet tagjai lesznek! A  gyermek- 
bibliaórai énektanításban tehát szem előtt kell tartani, hogy megala
pozzuk a gyülekezeti énekek szeretetét is. Necsak gyermekének kerül
jenek elő, hanem fokozatosan ismerkedjenek meg az istentisztelet éne
keivel. Külön téma a liturgiai énekek betanítása. Különösen is hang
súlyos mindez, ha arra gondolunk, hogy a gyermekmunka nem merül
het ki a gyermekbibliaórák tartásával. Ahol csak lehet, tartsunk gyer
mekistentiszteletet is. A  gyermekistentisztelet énekeit a bibliaórákon 
tanítsuk!

3. Az énekanyag legyen szolgálati anyag is. A  gyermekmunka nem 
öncélú. Minthogy a keresztyén szolgálatunk sem az. Igehirdetéseink 
életvitelre, munkára szólítanak. A  gyermek alkalmak énekei hangoz
zanak el kisebb műsorokon. Tanítsunk előadásra szánt énekeket is! 
Az előadás alkalmai lehetnek zenés áhítatok, szeretet-vendégségek, 
de egy-egy szeretetotthoni látogatáson is szolgálhatnak a gyermekek.

4. A  hangszeres zene. A  gyermekmunkában a legkevésbé használt, 
de véleményem szerint nélkülözhetetlen.

A  bibliakör-vezető okvetlenül kell, hogy rendelkezzen valamilyen 
minimális hangszeres tudással. Nem zeneiskolai szinttel kell kezdeni. 
Egyszerű, olcsó ütőhangszerek, fadobok, görgők olcsón beszerezhetők. 
(A Hűvösvölgyi Szeretetotthonunkban a karácsonyi műsorban fogya
tékos gyermekeket is betanítottak egyszerű hangszeres játékra.) Nem a 
négyszólam, az „egetrengető” zene kell! Többet ér az egyszerű, a já
tékos és őszinte, szabad zenélés. Anyagként jól használható majd az 
új énekeskönyv gyermekeknek szánt gyűjteménye is.

Nincsen világi és nincsen egyházi hangszer. Egy alkalommal egy 
lelkész így írt dolgozatában: „Inkább hiszek a hagyományos módsze
reknek, mint ezer gitárnak az ifjúsági munkában.” — Arra már nem 
volt energiája, hogy kifejtse mit ért „hagyományos módszer” alatt. Nem
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a hangszer a kérdés, még csak a zenei stílus sem (feltéve azonban, hogy 
korcs, giccses dallamoknak a gyermekek között sincs helye), hanem 
az az egészségtelen és görcsös szemlélet, mely megijed egy gitár láttán 
és ugyanakkor elviseli a suszterbasszust a kántor képzetlen játékaként.

Dolgozatomat folytathatnám és részletezhetném még. Összefoglaló
ul hadd húzzam alá: nem az volt a célom, hogy üdvözítő és elvetendő 
példákat állítsak egymással szemben. Még csak az sem, hogy a prak
tikum címszavak alatt néhány kiragadott példával valakinek is ötletet 
adjak. A  valós cél a felszabadítás, a gátlás alól való feloldozás volt.

Sokan úgy vélték annak idején, hogy az egyház nem szolgálhat egy 
ateista ideológiájú államban. Tévedtek! Meg kellett őket győzni, hogy 
feleslegesek az aggályaik. Sokan begörcsöltek a diakóniai teológia hal
latán, de ma már a többségben nemcsak értik, de élik is ezt a teoló
giát. Nos, ugyanígy félre a gátlásokkal! Lejárt a „merev” a „hagyomá
nyos módszeres” gyermekmunka ideje. Teljes diakóniával, felszabadult, 
énekes, játékos örömmel szolgáljunk gyermekeink között is!

Győri János Sámuel
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A z igehirdető műhelye

REFORMÁCIÓ ü n n e p e

G al 5,(1— 3) 4—6

Az alapige felolvasásánál a zárójeles 1—3. vers elhagyható. A  kö
rülmetélés, körülmetéletlenség sokak számára érthetetlen, magyará
zata viszont időt vesz el a lényeges hirdetéséből.

Reformáció ünnepén a történeti emlékezés és Luther személyére 
utalás természetes. Ez a textus alkalmas annak a belső vívódásnak 
a szemléltetésére, ami Luther életében végbement. A  törvény ítélete 
alatti roskadozástól az evangéliumban felismert kegyelem átéléséig.

A  hangsúlyt most mégsem erre teszem. Volt idő, amikor az evan
gélikus öntudat erősítése volt a cél, felekezeti problémák miatt. A  j e 
lenben az egyház szolgálata hivők és nem hivők között. Alapigénkből 
ezért emelem ki ezt a néhány szót: Szeretetben munkálkodó hit.

Gáncs Aladár évtizedekkel ezelőtt írt soraiból idézek: „Szeretném 
Luther keresztyénségének egy vonására felhívni figyelmedet. Ma már 
nem lehet azt mondani, hogy Luther életének vezérfonala mindvégig 
az lett volna: Wie bekom'me ich einen gnád'igen Gott? Már a Zsoltár- 
magyarázatokban 1517 előtt ír arról, hogy Isten nélkül neki/a menny
ország sem kell, s hogy Istennel szívesen van a pokolban is. Ez rend
kívül fontos mómentum. Kitűnik belőle az, hogy Luthernél csak az 
első felébresztés idején játszott döntő szerepet az egyéni üdv elnye
résének kérdése. Később az egyéni üdv helyett maga Isten országa 
és az O egyháza ügye kerül a középpontba... Később inkább az volt 
a döntő kérdés Luther számára: Wie bekommt mich Gott in seine 
Hand? Hogyan lehetek én Isten számára azzá, aminek Ő látni és bír
ni akar.” (Serkenj f e l ... 33. o.)

Gondolatok az igehirdetéshez
Naponta tanúi vagyunk annak, hogy ahol jelentős esemény törté

nik azonnal megjelennek a riporterek. Nem csupán az eseményről 
tudósítanak, hanem közben értékelik, amit láttak és hallottak. Ugyan
akkor többek véleményét is kikérik. A  válaszok sokszínűek.

Reformáció ünnepén a történeti eseményre való emlékezésben 
mindenki szembekerül ezze l a kérdéssel: Mit jelent neked a refor
máció? A  válaszban elhangozhat a reformációnak az egyházra, a tár
sadalomra gyakorolt hatása. Ez is igaz. Most a reformáció ünnepére 
kijelölt ige alapján arra figyeljünk:, mire tanít bennünket ma a re
formáció. Mit jelent ma Krisztus egyházaként élni a világban. Eltör
pül előttünk a galáciai gyülekezet törvényeskedő kérdése, elhalványul 
a reformáció korának vitasora, de mindannak a hatása ma is él és az 
ige örök üzenete tanítást ad.

Ha lehetne, most a templombejárathoz két képet tennék ki, me
lyek Lutherral és a reformációval kapcsolatban szemléltetnék igénk 
tanítását. Az egyik kép azt ábrázolná, amint Luther elindul  a kolos
torba. A  háttérben elmaradnák a diáktársak, faluk és városok népe,
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napi gondja. Egy önmagában vívódó fiatal megy az életét a világ 
gondjaitól elzáró kolostor felé. A  kép aláírása: Üt a világból a ko
lostorba 1505. A  másik kép az ellentétet szemléltetné. A háttérben 
elmarad a kolostor, s Luther a hit örömével megy az élet gondjai, 
nyomorúságai, bűnei között élő emberek közé az evangélium örömhí
rével és szolgáló szeretetével. Aláírás: Űtban a kolostorból az életbe. 
1517.

Ez a két kép így szemlélteti azt, amit a reformáció hozott az egész 
világ számára. S ebben a szolgálatban kívánja látni Jézus Krisztus az 
ő egyházát ma is.

„Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem 
a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.” Ebből 
a mondatból is csupán ezt a három szót szeretném hangsúlyozni, mint 
a reformáció nagyon mai üzenetét: Szeretetben munkálkodó hit. Há
rom szó, mint egy nagy híd három pillére. Hatalmas hídíveket tarta
nak azok a pillérek. Egyiket sem lehet elhagyni. Váci Mihály: P illé
rek c. versében írja: „Ha szólsz — a gondolatot mindég mért, elhelye
zett szavak tartsák, mint pillérek a hidak ívét, mikből ha több van 
— nem merész az ív —, de ha egyet elvesznek, a semmibe hull az 
egész.” Ilyen ez a három szó.

1. Szer etetben munkálkodó HIT. Először az utolsó szóra teszem a 
hangsúlyt. Keresztyén életünk alapja az élő Krisztusban való hit. 
Luther a kolostor fe lé  vezető úton még nem ezt a hitet ismerte. Ott 
volt a vallásos hit ismerete, melynek előírásai azt tanúsították számá
ra — és kortársai számára — mit kell cselekednie, hogy üdvösségre 
jusson. Ezt a hitet gyakorolta addig és ennek a kiteljesedését remélte 
a kolostori életben. Az a cél lebegett előtte, mely a szerzetesi életen 
keresztül az üdvösség elnyerésének a biztosítékát adja.

Az ige megértése nyomán világosodott meg előtte a Krisztus ér
demében bízó hit áldása: Higyj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözölsz! 
„Boldogan ismerte fel azt a nagy ajándékot, amit ő és mindenki ka
pott a Krisztusért. Isten megváltott népének a közösségébe került 
már a keresztségben. Ahogy a gyermek nem érdemei alapján kerül 
a család közösségébe, ugyanúgy nem emberi érdemek alapján kerü
lünk az Istennel közösségbe, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Ezért 
írhatta énekében: . . .  előtted nem kérkedhetünk, nekünk nincs semmi 
érdemünk, csak kegyelmedből élünk. Azért az Úrra építek, nem saját 
érdememre, szívem erős bizodalma az Istennek kegyelme. . . ” (349. 
ének)

2. Szeretetben M UNKÁLKODÓ  hit. — Most a második szó kap 
hangsúlyt: munkálkodó. Ez a hit jellemzője. Nem valaminek az elhí
vásé, tudomásulvétele, hanem a megajándékozottság felismerése és 
ez indít cselekvésre. Egyik legismertebb mondat Luthertől: „A  hit 
tevékeny erő, amely nem kérdezi, hogy mit kell cselekedni, hanem 
mielőtt kérdezné, már meg is cselekedte azt.”

Munkálkodó hit. Hangsúlyos volt akkor is, de azt hiszem a jelen
ben a reformáció korához hasonlóan hangsúlyossá kell lennie. Ahogy 
Luther örömmel és hálás szívvel indult az emberek közé, hogy földi 
életükért és üdvösségükért fáradozzon. Figyeljünk csak szavaira: „Isten 
nékem, méltatlan és megítélt embernek minden érdemem nélkül in
gyen és csupa kegyelemből Krisztus által életet és üdvösséget adott, 
úgy hogy semmi mást nem kell tennem, csak hinnem, hogy ez így 
van. Ezért viszont szlabadon, boldogan és ingyen teszem azt, ami
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Atyámnak kedvére van és felebarátom iránt oly módon viselkedem, 
mint Krisztus énirántam és semmi mást nem teszek, mint amiről lá
tom, hogy jó, hasznos és üdvösséges neki.” 

Arrra a Krisztusra kell nekünk is tekintenünk, akinek az egész 
életét átfogta az emberekért való fáradozás. Az evangéliumok szerint 
úgy látjuk Öt, aki „,... korán reggel, még szürkületkor kiment egy 
puszta helyre és ott imádkozott” . Azután az Atyával való bensőséges 
együttlét után indult a napi munkába, tanítót és betegeket gyógyított. 
(Mk 1,35—49)

Túrmezei Erzsébet szívéből is így fakad a vers Schweitzerre em
lékezve: „Te Jézusod nyomában atomkorban, gépemberek korában 
odaadtad magad.. .  mélyre hajoltál. . .  mint az a szelíd názáreti 
Mester!” — Majd Jézusra tekintve így folytatja: „Nyomodba lépek én 
is és megyek, Azért jöttél, hogy életem legyen, bővölködő és gazdag 
életem. Emberré lettél, hogy ember legyek.”

A  világban és a világért munkálkodó hittel vezet bennünket. 
Intsen bennünket a ma gyülekezeteit és egyházát, amit Káldy püspök 
így írt: „...Jézus Krisztus egyházának, benne a protestáns egyházak
nak mind az öt .ilágrészben azt a nagy kérdést kell föltenniök önma
guk felé, hogy valóban hordozói és cselekvői-e Isten szeretetének. Nem 
arról van-e megint szó, hogy az egyházakon keresztül nem tud nyil
vánvalóvá lenni Istennek az emberek iránti szeretete. Nem úgy van-e, 
hogy akik a mi korunkban nézik az egyházak életét, azok láthatnak 
óriási dómokat, csodálatos modern templomokat, hallhatnak szép éne
ket, de valahogy nem érzik meg az egyházakon keresztül Istennek azt 
a forró, bűnbocsátó, az emberi ínséget, éhséget, háborút és minden 
szétszakítottságot legyőzni akaró szeretetét, amelyet Luther Márton 
oly drámaian élt át és amely arra indította, hogy szembeszálljon a 
fél világgal azért, hogy az egyház valóban egyház legyen, az Isten 
szeretetének hirdetője és cselekvője.”

Reformáció egyháza, a Krisztus szeretete indítson bennünket min
denkiért való fáradozásra!

3. SZERETETBEN munkálkodó hit. Utoljára figyelünk igénk első 
szavára: Szeretetben. A  munkálkodó hit alapja a szeretet. Ez vezette 
Jézust is minden cselekedetében. Az az Isten, akiről Jézus azt mond
ta: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” 
Ezzel a végtelen szeretettel munkálkodik ma is a világban és a v i
lágért.

Hitünk munkája akkor igaz, ha ott van mögötte a szeretet. A 
legszebb bizonyítvány, amit az apostol így írhatott: Szüntelenül em
legetjük hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását.” (1Thessz 1, 3) 
Bár ilyen bizonyítványa lehetne a reformáció egyházának!

Kolostorból a világba, hittel, munkálkodó szeretettel. így járjuk 
ezt az utat: Szeretetben munkálkodó hittel. Erre tanít ma a refor
máció.

Varga György
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Máté 18,(21—22) 23—35

Máté Jézus egyik legszebb példázatát külön anyagként őrizte 
meg evangéliumában. Péter kérdésére Jézus válasza egyértelmű: a 
megbocsátásnak nincs mértéke, számbeli korlátja. A  számok a határ
talan, a végtelen képei. Visszautalnak Gen 4,23—24-re, ott a bosszú, 
itt a megbocsátás hordozói.

A  10 000 talentum értéke ;a teljesíthetetlen, visszafizetethetetlen 
mértékét mutatja. Heródes király évi jövedelme ,900 talentum volt. 
Egy dénár értéke kb. a mindenkori egy napi munka bére. Ez a tarto
zás mennyiségileg is megfizethető. Az értékek ellentétes nagysága a 
mondanivalót is jelzi a példázatban.

A  családtagok eladását a zsidó jog nem ismerte, de la pogány ki
rályok gyakorolták. f2K ir 4,1) A  feleséget azonban még itt sem. lehe
tett eladni. A  kínzás is ismeretlen v olt Izraelben, csak Heródes újí
totta fel. Itt azonban a kép a gyötrődés végtelenségét, az örök pusz
tulást fejezi ki, mivel az összeg oly nagy, hogy az nem téríthető meg. 
J. Jeremiás kiemeli, hogy Jézus a zsidó tanítással szemben hangsú
lyozza a példázatban: Isten irgalma nemcsak a földi életben érvényes, 
hanem még az ítéletnél is, ha elfogadtuk kegyelmét.

A  példákat azt mutatja be, (hogy az ember Istenhez való viszonya 
olyan, mint a nagy adósé. Isten azonban az ember kérésére könyörül 
rajta. A  szám nagysága a tartozás megszámlálhatatlanságát jelzi. Ez
zel szembein áll a szolgatárs csekély adóssága. Isten megbocsátásához 
képest a felebarátnak való megbocsátás kicsiség.

Ez a példázat az embernek Istenhez való viszonyát emeli ki. 
Mindaddig értelmetlennek, gyenge meghunyászkodásnak érezzük a 
megbocsátást, míg rá nem döbbenünk, Isten nekünk mennyi Vétkün
ket, mulasztásunkat megbocsátotta, ezért mi sem tehetünk másként.

Vázlat
A  hosszú, a gyűlölet, a revans-vágy és az erőszak emberhez mél

tatlan indulatával teli szív számára értelmetlennek tűnik a megbo
csátásról szólni. A  gyengeség jelét vélik felfedezni ezáltal a keresz
tyén ember életében.

A  keresztyén gyülekezet ugyan a hit harcát vívók tábora, imád
kozó közösség is, de csak akkor Jézus tanítványi serege, ha megbo
csátó gyülekezet is.

Jézus népe azért találkozik egymással, gyülekezik az élő ige kö
rül, hogy a harag, gyűlölet, bosszú helyét a megbocsátás foglalja el 
szívében.

M i szükséges a megbocsátáshoz?

1. önismerés.
a) Mindnyájan naponta számtalanszor vétkezünk. Meggondolatlan 

szavunkk'al megbántjuk a szerető hitvest. Mint szálka szűrődik szí
vébe az elröppent, indulatos szó. Fáradt pillanatainkban nincs türel
münk gyermekünkhöz, pedig fontosat közölne velünk törékeny, zsenge 
életének eseményeiből. Belső feszültségét szeretné az otthon meghitt 
légkörében feloldani. Mi pedig egyetlen szóval, olykor rideg kézmoz
dulattal elküldjük magunktól.

SZE N T H Á R O M SÁ G  U T Á N  22. V A S Á R N A P
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Máskor mulasztásaink vádolnak minket. Berögződött kényelmünk 
ía gátja, hogy meglátogassuk öreg szüleinket, segítsünk nekik az 
öregség terhének hordozásában, betegség idején gondoskodjunk róluk. 
Olyan könnyen egyszer késő leihet. Vagy már most is késő!

Nemcsak indulatbéli szavaink, elmulasztott alkalmaink vádolnak 
minket, hanem gondolatainkkal is sokszor vétkezünk. Megkeseredett 
idős emberek az öregség roskasztó keresztje alatt szenvedve kérdezik: 
miért? Mások ökölbe szorított kézzel lázadnak, még ha olykor imára 
kulcsolt kézzel fohászkodnak is, ha elviselhetetlen fájdalmas terhük.

b) Minden bűnünkkel Isten ellen vétkezünk. Jézus példázata ezt 
mutatja be a számok tükrében. Visszafizetethetetlenül nagy az adós
ságunk. A  tízezer talentum Heródes király több, mint tízévi jövedel
me volt. Ez a szolga számára elérhetetlen összeg, amelyet soha nem 
tudott volna megkeresni. (Bűneink nagyságát jelzi ez a szám, bűnein
ket, amelyeket soha nem tudunk jóvátenni Isten előtt, emberekkel 
szemben is legfeljebb töredékesen.

Nemcsak a szeretet kettős parancsolatában tartozik össze Jézus 
szerint Isten és a felebarát, hantem vétkeink elkövetésekor is egyszer
re szomorítjuk Istent és embertársainkat.

c) Mi magunk is embertársaink bocsánatára szorulunk. Ha kap
csolatainkat fenn akarjuk tartani, ha nem kerül „kenyértörésre” a 
sor, akkor ez másként alig képzelhető e l, mint hogy embertársaink 
megbocsátják vétkeinket, (elfedik mulasztásainkat és újra vállalnak 
minket, mint türelmetlen szülőket, házsártos. hitvest, engedetlen ser
dülőt, hangulataiban sokszor változó felettest és méltatlankodó beosz
tottat.

Schleiermacher azt mondta aranymenyegzőjükön: a legnagyobb 
csoda h ogy az én hűséges hitvesem ötven év  óta elviseli az én kiszá
míthatatlan természetemet és megbocsát nekem naponta.

2. Felismerés.
a) A  megbocsátás az egyetlen: életrendező lehetőség. A harag, a 

bosszú ördögi körré tágul. A  törlesztés szándéka viszonttörlesztést vált 
ki. Ezért írja Dante:

„Ha bölcs, hát könnyen megbocsát az ember,
S ez felér egy harci győzelemmel.”

Igazi győzelmek ott születnek, ahol béke jobbot nyújtanak egy
másnak emberek családban, munkahelyen és a népek nagy családjá
ban is. Illyés Gyula epigrammája is hasonló gondolatot vés a szí
vünkbe :

„Minden ütésed, átkod 
Hiába ellenem,
Szörnyű a fegyverem:
A  végén megbocsátok.”

b) A  megbocsátás az egyetlen életfenntartó lehetőség. Közismert 
némely afrikai törzs vérbosszúja a másik törzs ellen, ahol nemzedé
kek törtek egymás életére. Bosszú elől nemcsak Jákobnak kellett egy
kor országhatáron túra menekülnie

Mesterházy Lajos egyik drámájában a szabolcsi falu kisbirtokos 
családjának intimszférájába vezet be, ahol a nagyapát éheztetik a ke
mencepadkán, hogy a felnőtt fia mielőbb örökölje a vagyont. Amikor 
a hatéves unoka látja a nagyapa sanyarú sorsát, akkor nemcsak ti
tokban levest ad neki enni, hanem megszületik szívében a törlesztő
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gondolat: majd én is visszaadom az apámnak, amit a nagyapámmal 
elkövetett. S a gyermekfejjel tett fogadalma elhangzásakor nem is 
sejti, hogy az Ő fia is hasonlót lát majd, s a szörnyű indulat tovább 
öröklődik a néhány hold föld mellé. (Kitörni az ördögi körből, ez Jé
zus gondolata, mert a megbocsátás az egyetlen életfenntartó lehetőség.

c) A  megbocsátás életmentő lehetőség. A  szolga nem volt hajlandó 
elengedni a kis összeget szolgatársának, vagyis nem volt hajlandó 
neki megbocsátani. Ezért jut örökös kínzásra, elháríthatatlan vesze
delembe. A  megbocsátás örök életünk kérdése. Ezért imádkozzuk az 
Úrtől tanult imádságban: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk Vétkezőknek. De ha mi nem. bocsátunk 
meg, hogyan tudna Isten nekünk megbocsátani? Amíg harag van a 
szívünkben, almíg bosszút forral az indulat bennünk, nem fogadhatjuk 
el Isten bocsánatát! Megbocsátás nélkül pedig nincs örök élet. Isten 
kegyelmének elfogadása nélkül nincs üdvösségünk.

3. Beismerés
a) Egészen Isten irgalmas bocsánatára szorulunk. Ahogy térdre 

roskad a király előtt a szolga. Ahogy vall a tékozló fiút Atyám vét
keztem az ég ellen és te ellened. Ahogy Dávid kiáltja imájában: 
Egyedül Te ellened vétettem, Uram!

Ha Isten a jog alapján cselekedne velünk, mindnyájan a Gonosz 
kezébe jutnánk — mondja Luther. De Isten irgalmas. Majd így foly
tatja: „Először Isten elengedi a  szolga minden adósságát, majd azt 
követeli tőle, hogy társának ő is megbocsásson és engedje el adóssá
gát. Miért teszi ezt? Azért, mert Krisztus veled is így cselekedett.” 
— El lehet fogadnunk az Atya irgalmas bocsánatát, hogy mi is meg 
tudjunk bocsátani. Az úrvacsorai terített asztal mindig a szív meg
újulásának helye. Nehezen oldódik a szívünk? Nehezen felejtünk? 
Nehéz a feszültségből kilépni, amelybe belesodródtunk? Vár Isten 
bocsánata.

b) Ha elfogadtuk Isten bocsánatát, lehetetlen embertársainknak 
meg nem bocsátani. Keresztyén életünkben Isten és embertársaink
hoz Való viszonyunk elválaszthatatlan. Szív szerint, neki többé soha 
fel nem emlegetve kell hátunk mögé vetnünk embertársaink vétkét, 
amint Isten is naponta így tesz velünk. Méltán írja Pál apostol: „Ha
ragudjatok, de ne vétkezzetek, a Nap le ne menjen a ti haragotok
kal!” Amíg élünk, s lehetőségünk van rendezni félreértett mondatain
kat, elrontott kapcsolatainkat, addig tegyük, gyorsan. Isten is kész 
mindig s azonnal megbocsátani.

c) Isten bocsánatából élhetünk naponta és örökké. — |Az emberi 
indulatok hevesek, a gyűlölet tüze értelmünket is elboríthatja, hitün
ket is könnyen felégeti. Azért szólnak a hívogató harangok, hangzik 
az Isten megbocsátásáról szóló örömhír, hogy az ember ne önmaga 
romlott természetének rabjaként fussa a bosszú ördögi köreit, hanem 
kitörjön belőle.

Naponta megújult szívvel, Isten irgalmára hangolt élettel f eledje 
a gáncsokat, amelyeket mások okoznak. Feladja a törlesztés tervét, 
amelyet magában forralt. Elfogadja Isten ajánlatát, amely kegyelem 
és élet.

Szebik Imre
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Máté 22,15—22

Az adópénzről szóló történet egyike azoknak az íráshelyeknek, 
ahol világos útmutatást kap a keresztyén ember arra nézve, hogy 
Krisztusnak mi a véleménye az állampolgári hűségről. Farizeusok és. 
Heródes-pártiak kérdezték meg Jézust ebben a témakörben, egyálta
lán nem azért, hogy útmutatást várjanak, hanem hogy Jézust provo
kálják. Jézus azonban olyan választ adott, amely nemcsak ott és 
nemcsak az akkor kérdezőknek, hanem általános érvényűén és tar
talmában ma is időszerűen nyújt feleletet a keresztyén ember állam- 
polgári magatartását illetően. E zért a helyes mondanivaló megérté
séhez erre a kettőre kell figyelnünk: az ember kérdésére és Jézus 
válaszára.

I. Az ember kérdése: „Szabjad-e adót fizetni a császárnak?” — M i
lyen szándék húzódik meg a kérdés mögött?

1. Közvetlen céljuk az volt a kérdezőknek, hogy Jézust „szóval 
tőrbe csalják” , vagyis bebizonyítsák, hogy Jézus nem tud nekik vá
laszolni. Ők maguk jelentették ki, hogy Jézus „igaz” , „Isten útját iga
zán” tanítja, de éppen ennek emlegetésével akarták fokozni várható 
sikerüket: kiderül, hogy Jézus nem igaz. Jézus ellenfeleit egyre ége
tőbben izgatta az a tapasztalat, hogy az emberek Jézusnak adnak iga
zat és nem nekik. Most dokumentálni .akarták, hogy tévednek azok, 
akik Jézusra hallgatnak. Nemcsak most és nemcsak ebben a kérdés
ben, de — a következő tudósítások szerint — máskor is állították Jé
zust hasonló, provokatív kérdések elé.

Krisztussal kapcsolatban ma sem ismeretlenek a hasonló kérdés- 
fölvetések. Példának csak egy álljon most előttünk. A  Biblia igéi arra 
valók-e csak, hogy lelki életünk szabályozói legyenek, vagy gyakorlati 
életünk konkrét kérdéseiben adnak konkrét választ, netán még az 
adófizetéssel kapcsolatban is? Van olyan Vélemény, hogy valamikor 
talán alapja lehetett a Biblia a jogi, államvezetési, társadalmi beren
dezkedésnek, de ma már messze meghaladja a tudomány eredménye 
a Biblia viliágát. Gyakorlatilag tehát vallásos, imádkozó, „lelki” éle
tünk szempontjából van csak jelentősége. Példákat is hoznak fel arra, 
hogy akár az őskeresztyénség idején, akár a reformáció korában, 
előbb utóbb csődöt mondott a bibliai alapon felépült társadalmi kö
zösség. Mások viszont állítják, és megpróbálják gyakorolni azt a meg
győződésüket, hogy az igének minden élethelyzetben, egyéni és közös
ségi vonalon egyaránt, megvan az azonnali, - eligazító válasza. Napi 
igékhez való alkalmazkodás igen sok esetben késztetett bibliaolvasó 
embereket egészen váratlan döntésekre.

A  példának felhozott kérdésben, és minden hasonlóban, ugyanaz 
a baj, mint a farizeusokéban. .Csak szembenállónak tudják elképzelni 
a kérdés két oldalát, tehát kizártnak tartják a megnyugtató feleletet. 
A  feleletvárásban van tehát a hiba. Hol ott, ha Krisztusra figyelünk 
egyedül, minden emberi „fölény” .mellőzésével, akkor megmenekülünk 
attól, hogy Krisztus válasza kellemetlen és megszégyenítő legyen szá
munkra.

2. A  Jézust kérdező farizeusok másik célja — a „tőrbecsaláson” 
túl — az volt, hogy vele mondassák k i: az istenfélelem és az állam-
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polgári hűség szemben állnak egymással. A  legszélsőségesebb, fari
zeusi, vallási i rányzat szerint tilos volt adót fizetni a császárnak. A 
mérsékeltebbek ugyancsak helytelenítették az adófizetést, de az volt 
a véleményük, hogy kénytelenek megtenni. Mindegyik a Messiástól 
várta azt, hogy megszünteti az államhatalmat és ezzel együtt eltörli 
az adót. Ha Jézus az ő igényük szerint szól szembekerül az állammal, 
ha helyesli az adófizetést, szembekerül a Messiást váró néppel. Krisz
tus ellenfeleinek mindegyik válasz jó lett volna Jézus elleni tervükhöz.

A  mi időnkben sem volt ismeretlen az az „egyházpolitikai” tö
rekvés, hogy az Isten iránti és az állampolgári kötelességeket szembe- 
állítsák egymással. Részkérdésekben is vo lt és van ilyen álláspont: 
fegyvert nem fogni, esküt nem tenni, de ismerős az az alapvető ál
lásfoglalás is, hogy valaki vagy keresztyén, vagy a bűnös világot kép
viselő államhatalom kiszolgálója. Mennyi lelkiismereti válság, belső 
és külső békétlenség, elsivárosodott és megbénult élet lett ennek a 
következménye! És az a szomorú, hogy Jézusra, igére hivatkozással 
történt mindez. Ma is tévedésben vannak és rossz szolgálatot tesznek 
azok, aikik figyelmen kívül hagyják, hogy Jézusnak egészen más a vá
lasza, s nekünk csak őreá szabad figyelnünk.

3. Ott Volt a farizeusok és Heródes-pártiak kérdésében az a szán
dék is, hogy egymással szemben saját elgondolásukat igazoltassák 
Jézussal. Jézus ellenében ugyan összefogtak, de saját, külön győzel
mük sem volt mellékes számukra. A  farizeusok szerint Isten egyed
uralmát tagadja meg az, aki a legkevesebbet is enged a másik fél
nek. Ha Jézus valóban „igaz”, nekik ad igazat. A  Heródes-pártiak 
viszont, akik hajlandók voltak elfogadni a romái hatalmat, úgy vél
ték, hogy ha Jézus „bölcs”, akkor az ő pártjukra áll. A  döntő mind
egyiknek az volt, hogy Jézust kisajátítsa a saját maga részére.

Kétségbeejtően sok emberi elképzelést próbáltak már Jézussal 
igazoltatni! Gondoljunk csak arra, amikor háborúban szemben álló 
felek mindkét oldalon Isten nevében áldották meg a fegyvereiket. He 
ugyanerről a bűnös beképzeltségről van szó akkor is, ha pl. a rever- 
zális harcban Isten győzelmének tüntetik fel a megfélemlítéssel elért 
„eredményt” . Egyéni és közösségi életünkben igék félremagyarázásá
val, Jézus válaszának meghamisításával csak békétlenséget és megke- 
seredést érhetünk el, ,s nemcsak önmagunktól, hanem Krisztustól ta
szítunk el embereket. Hiszen annyival is súlyosabb a mi ilyen maga
tartásunk, mivel nem Jézus ellenségéiként, mint az akkoriak, hanem 
„barátaiként” akarjuk őt önzésünk igazolására felhasználni.

II. Jézus válasza: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és 
Istennek, ami az Istené.”

1. önmagában az a tény is jelentős, hogy Jézus egyáltalán válaszolt 
a farizeusok kérdésére. Nem húzódott vissza, nem hárította el magá
tól a kérdést, hanem volt válasza. Nem sikerült tehát megfogni azzal, 
hogy némán, tehetetlenül reagált a kérdésükre. Válasza konkrét volt: 
arra felelt, amit kérdeztek tőle. Mégis úgy, hogy amit ott, akkor mon
dott, általános igazságként ma is érvényes. Utat mutatott, feladatot 
jelölt meg, tanított érthetően, világosan.

Jézus ma sem hagyja vllasz nélkül a kérdéseinket. Még a rossz- 
indulatúakra is felel, de válasza megsemmisíti az ilyen szándékú kö
zeledést. A  kérdésekkel vívódó ember és egyház akkor kap „megnyug
tató” választ, ha őszintén várja Jézus szavát. Jézus nem akarja belénk
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fojtani a kérdéseinket. Igéjében, — olykor az események alakulásával 
is — válaszol. Van úgy, hogy egészen konkrét módon, máskor általá
nosságban. Igéje azonban nem arra való, hogy erkölcs-, vagy jogrend
szer legyen. Mégis úgy adja, hogy aki azon tájékozódik, egészen meg
bízható eligazítást kap. A  Jézussal való hivő és állandó kapcsolatban, 
Szentlelke ereje által világosodik meg akarata, útmutatása és segítése.

2. Ha Jézus válaszának a tartalmát vizsgáljuk, akkor az a jelen 
esetben az, hogy a keresztyén ember engedelmeskedni tartozik Isten
nek is és a világi felsőbbségnek is. Mert nemcsak Isten országának 
a tagja, hanem a társadalomé is. Nem „légüres térben” él, hanem 
ebben a világban, hazában. Nincsen kivételes státusza azért, mert ke
resztyén, nem uralkodásra rendelte Isten a másik emberen, hanem 
szolgálatra. Ez a kettősség azonban nem „tudathasadásos” : fele az 
Istené, fele pedig a világé. Jézus egy lélegzetvétellel mondta el két 
irányban elkötelező válaszát, s ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy nem 
szembe állítja Isten és felsőbbségünk iránt való kötelességünket, ha
nem párhuzamba; nem állapít meg alá vagy fölé rendeltség!, de idő
rendi sorrendet sem. Egyszerre vagyunk kötelesek engedelmeskedni 
mindkét irányban. Másrészt nem hagynak kétséget Jézus szavai afelől 
sem, hogy feladatainkat nem keverhetjük össze: ami az állami felsőbb- 
séget illeti meg, az az államé, ami Istent, az az Istené. Állam és egy
ház szétválasztásának kérdésében -tehát egészen világos Jézus útmu
tatása. Evilági feladatunk az adó, a munka, de az ezekkel való szol
gálat is az emberek, az emberiség jólétéért, békéjéért, életéért. Amivel 
Istennek tartozunk, azt itt külön nem fogalmazza meg Jézus. Talán 
azért, mert vallási vezetőknek felelt, tudniuk kell, hogy ez mit jelent. 
De meg éppen az előző példázatokban hallottak Jézus szájából bő 
ismeretanyagot az Istennek való engedelmességről. Igéjéből mi is tud
hatjuk, hogy mivel tartozunk Istennek. — Végső soron azt kell meg
értenünk, hogy nem „két úrnak való szo lgá la tró l van szó. Az egyet
len Űr adta a parancsot az állampolgári hűségre is, tehát amikor 
a társadalomnak szolgálunk, akkor is Istennek engedelmeskedünk.

3. Jézus válaszának a hatása, következménye az volt, hogy „elcso
dálkoztak, otthagyták és elmentek” . Talán azért, mert csalódtak Jézus 
válaszában, de saját reménységeikben is. Nem sikerült céljukat, el
érniük, Jézus fölötte maradt az emberi elgondolásoknak, nem került 
szembe sem az állami törvénnyel', sem Istenével. Egyik félnek sem 
adott igazat. Bebizonyította, hogy mindenestől a hatalmában vannak, 
bölcsebb és erősebb, mint ők. — Az igét olvasó és hallgató ember — 
hit nélkül — ma is csalódik Jézus válaszaiban. Ma is élnek közöttünk 
olyanok, akik „otthagyták” az egyházat, mert elmúlt évtizedekben nem 
találták meg benne politikai számításukat. Vajon Jézus szavainak az 
eredménytelenségét jelenti mindez? Az „elcsodálkoztak” azt mutatja, 
mintha valóban hiábavaló lett volna Jézus világos válasza. De ezért 
nem Jézus a felelős. Bizonyára megértették Jézust, de nem változtat
tak magatartásukon. Lehet, hogy „magukban” igazat is adtak Jézus
nak, de következmény nélkül. Ma sem elég csak elismernünk Jézus 
„igazát” , különösen népünkhöz, társadalmunkhoz való küldetésünkben. 
Az „adjátok meg” azt is jelenti, hogy cselekedjétek, felelősek vagytok, 
áldozatot kell hoznotok. Egyházi és társadalmi életünkben csak tevé
keny, segítő, ha kell figyelmeztető, bizonyságtevő szolgálattal engedel
meskedhetünk Isten akaratának.
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„Elhivatásunkhoz méltóan” járni „két világ polgáraiként” (Agen
da) jelenthet feszültséget. Jézus ezt nem úgy oldja fel, hogy elveszi 
vagy közömbösíti a kérdéseket, hanem úgy, hogy válaszol azokra igé
jében. Ha engedelmes hittel fogadjuk válaszát, felszabadult és őszinte 
örömmel szolgálhatjuk földi világunkat és az örökkévalót egyaránt.

Bárány Gyula

s ze n t h á r o m s á g  u t á n  u t o lsó  v a s á r n a p

2Pt 3,3—14

Jézus „viszontlátás” -sal búcsúzott tanítványaitól. Nem szónéikül 
távozott, hanem azzal az ígérettel, hogy majd újraeljön. Ez az ígéret 
Krisztus-hitünknek lényeges része.

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus különbözőképpen mutat
kozott be tanítványainak. Mondotta magát — többek között — pász
tornak, orvosnak, bűnösök barátjának, mesternek,' világosságnak. De a 
visszatérő Jézusnak csak egy neve van: ő az Űr! Mikor Jézus Augusztus 
császár idején megszületett, inkognitóban, magarejtve érkezett, de má
sodik eljövetelekor nyilvánvalóvá lesz, hogy valóban neki adatott min
den hatalom mennyen és földön.

1. Jézus az Úr. Ez felelősségre és reménységre kötelez.
Felelősségre kötelez mert az eljövendő Űr ítéletre, számadásra

vonja az embert. Ma sok szó esik a felelőtlenségről, hogy mindenkit 
ellenőrizni kell, munkáját becsülettel végzi-e. Csakhogy a legjobban 
megszervezett ellenőrzési rendszert is ki lehet játszani. A  felelőtlenség 
oka, hogy az ember „szándékosan megfeledkezik” (5. vers) az eljöven
dő számadásról. Nem akar tudni róla. Ha lelkiismerete megszólal, ak
kor elhallgattatja hangját. Ez a szándékos feledékenység azonban na
gyon sokba kerül. Bizony Istennek tartozunk számadással!

Az Úr eljövetele reménységre is kötelez. Ennek a reménységnek 
az a tartalma, hogy az Űr nem hagyja félbe, hanem teljességre jut
tatja megváltó munkáját. Nehéz terhe földi sorsunknak, hogy újra 
meg újra szembe kell néznünk az emberi jószándék, igyekezet csődjé
vel, hogy valami mindig közbejön, ami keresztül húzza szép tervein
ket. S ettől a nehéz tehertől hitünk sem szabadít meg. Sőt még éle
sebben látjuk a  belső ellentmondásokat, mert éppen a hit mutatja 
meg, micsoda ellentét van Isten akarata és életünk között. Az Úr 
eljövetele azzal a reménységgel ajándékoz meg, hogy egyszer mégis 
Isten tervei válnak valóra. 

2. De nem hamis illúzió, nem vallásos ábránd az Úr eljövetele? 
Hiszen közel 2000 éve várnak erre a tanítványok és' semmi sem tör
tént! Minden maradt a régiben. Már ennek a levélnek a korában is 
felvetődött ez a kérdés. Mennyivel inkább ma! — A  késés valóban 
igaz. De értsük meg, hogy szeretet van a késés mögött, amely nem 
akarja, hogy valaki is elvesszen közülünk. Sokan kérdezik, hogyan bizo
nyosodhatnak meg arról, hogy szereti őket az Isten, hiszen sorsúk nem 
tükrözi ezt a szeretetet. Két bizonyítéka van Isten szeretetének: az 
egyik Krisztus keresztje, a másik pedig eljövetelének késése. A  késés 
mögött megtérésre sürgető szeretet van. A  gyümölcstelen fa életére 
még kegyelmet kér a vincellér, hátha majd jövőre gyümölcsöt hoz.

508



3. Ez az ige figyelmeztet arra is, hogy az Űr eljövetelének tudata 
keli hogy erkölcsi erővé legyen életünkben. A  Krisztus-várás nem 
bénít, hanem aktivizál a jó cselekvésére. Ebből érthető az első keresz
tény gyülekezetek tiszta és szent élete. A  mai keresztyénségben itt bel
ső lazulás tapasztalható. A  hit inkább érzelmi és értelmi síkon jelent
kezik, de az akarat, az erkölcsi cselekvés szférája háttérbe szorul. 
Igaz. a hit az ember benső ügye. De az is igaz, hogy ennek hatással 
kell lenni a külső életfolytatásra.

•

A levél azoknak szól, akik várják és sóvárogják Isten napjának 
eljöttét. Adjunk helyet szívünkben ennek a sóvárgásnak és ne idegen
kedjünk tőle. Ez a földi életen túlnéző várakozás tartja egyensúlyban 
földi életünket, és ez ad erőt i s  földi feladataink betöltéséhez. Ne 
szégyelljük bevallani, hogy e földi élet keretei között nem tudjuk és 
nem is lehet megoldani sorsunkat. De valljuk bátran, hogy Jézus el
jövetele hozza meg az élet teljességét és a célba-érkezés örömét. Nem 
az üresség, nem a semmi közeledik felénk. Jézus jön, régi ismerősünk, 
megváltó Urunk, aki helyet készített számunkra Isten országában.

Madocsai Miklós

ÜDVÖZÍTENI ÉS MEGMENTENI
Rm 1,14—17

Reuss András külügyi titkár rádiós igehirdetése

Világunk problémája ma — ma is — az együttélés. Hogyan élhet
nek együtt a népek békés és igazságos körülmények között? Hogyan 
élhetnek együtt emberek, hogy ne maradjanak magukra; de szabad
ságuk és méltóságuk se szenvedjen csorbát? Hogyan élhetünk együtt 
úgy, hogy akarjunk is, tudjunk is egymás segítőtársai lenni? Ho
gyan kell használni a természet kincseit, hogy az ember ne a föld 
kirablója, hanem őrzője és művelője, jó gazdája legyen? S az a sok 
irodalmi- és képzőművészeti alkotás, vagy hétköznapi beszélgetés, 
melyekben emberek tagadják, sóvárogva keresik vagy éppen meg
váltják Istent, jele annak, hogy az Istennel való együttélés sem túl
haladott kérdés.

Nem elképzelhetetlen túlvilágról, nem a halál utánról, nem belát
hatatlan, távoli jövőről, hanem erről a világról, az együttélés sokrétű 
kérdésében gyötrődő mai világról beszélünk, amikor kimondjuk: Isten 
üdvözít. Nem pusztán arról van szó, hogy egykor majd minden jó 
megkapja jutalmát és minden rosszat utolér a büntetés; nem arról 
van szó, hogy egykor majd minden olyan lesz, amilyennek lennie kell: 
jó. Nem másik, jobb, igazabb világba csalogatunk, hiszen Isten ezt 
a világot akarja üdvözíteni, ezt az embervilágot akarja megmenteni, 
s ebbe a munkájába belefogott már.

Nem olyan Istenben hiszünk, aki csak megteremtette, működésibe hoz
ta, beindította a világot, hanem aki megmenteni, megújítani, üdvözíteni 
is akarja. Üdvözíteni és megmenteni: ez a két szó lényegében egyet
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jelent. Nem abban hiszünk, hogy az ember javíthatatlanul bűnös, ha
nem abban, hogy kell is, lehet is megújulnia az embernek, mert Isten 
lehetőséget adott rá.

Isten üdvözít: ez nem valami luxuscikk, melyre egyesek azért tö
rekednek, hogy igazán jól érezzék magukat, — második pedig feles
leges cicomának tartanak. Hogy ez az Isten-akarta üdvözítés. meg
mentés már itt és most valóság is legyen — ez életszükséglet. Semmit 
sem értettünk meg a Biblia jólismert vagy éppen feltáruló szavaiból, 
ha csak az istennevet ejtjük ki és halljuk meg, s nem értjük, nem 
mondjuk, nem halljuk vele együtt, egy lélegzetre Isten világ- és ember
megújító szándékát.

Megújulás — erre a szóra sokan legszívesebben csak legyintenek. 
Legyintenek, mert nem akarnak megújulni, nem akarnak megváltozni, 
semmi szükségét nem érzik, — változzanak és újuljanak meg mások, 
mindig csak mások. Legyintenek, mert kételkedve gondolnak arra, va
jon megújulhat-e világ. Legyintenek, mert talán sokan fáradoztak már 
a világ jobbításán, emberek újjánevelésén, de belefáradtak, elcsügged
tek, elfogyott az erejük, lelkesedésük lelohadt, álmaik kihűltek.

Az Istenről szóló bibliai üzenet is többször merevedik odaadó em
berek kezén is lexikonok sápadt fogalmává, halványul édeskés-sziru
pos képpé, színtelenedik az emberi töprengés tárgyává, vagy szegénye
dik ünnepeink dekorációjává. Pedig az élő Istenre tekintő hit sohasem 
andalító, ábrándoztató, hanem harci riadó a beletörődés, fásultság, be
lenyugvás ellenében. S a jobbat, a szebbet, az igazabbat, az emberibbet 
akarónak a béke, igazság, szeretet, testvériség, egyenlőség utáni kiál
tása és minden rossz feletti felháborodása közelebb van Isten lénye
géhez, mint sokszor gondolnánk.

A  megújulás, változás, az üdv nagy lehetősége mindenki számára 
nyitott nagy lehetőség: görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tu
datlanoknak, zsidóknak és görögöknek. Akármilyen szempont szerint is 
csoportosítjuk az emberiséget, senki sincs kizárva. Persze mindig ér
zünk valami kínos korlátozottságot, akár élelmes kereskedők kínálják 
mindenkinek portékájukat, akár új tanítások képviselői hirdetik min
denkinek eszméiket, akár vallások szószólói hangoztatják mindenkinek 
meggyőződésüket: mindenkinek, de az én árumat, az én elképzelése
met, ahogyan én látom a dolgokat... Minél nagyobb befolyást, minél 
több követőt, minél általánosabb elismerést. Minden ilyen esetben a 
birtokon belül levők, a valamivel rendelkezők, a beavatottak hívják 
a kívülállókat, a kezdőket, a nincsteleneket, az idegeneket. Ennek meg
felelően szeretünk húzni határvonalat emberek között. Hívők és hi
tetlenek, keresztyének és nemkeresztyének — ebben, akárhogyan is 
mondjuk, van valami olyan, hogy én már ide eljutottam, de ő még 
csak ott van, neki is oda kellene jutnia, ahol én vagyok. Amikor azon
ban azt halljuk, hogy Isten üdvözít, akkor a keresztyén hivő is csak 
arra gondolhat: nem én vagyok valaki, nem én jutottam valamire, nem 
én rendelkezem valamivel, hanem vezet, megajándékoz, megsegít, meg
ment napról napra az Isten. S ha Ő ezt nem tenné, akkor lezuhannék, 
elkeserednék, elvesznék, talán mindenki másnál inkább.

Nem baj, ha világosan látjuk a különbségeket, a kétségtelenül meg
lévő különbségeket, de lássuk meg azt a mély egyenlőséget is, melyet 
az evangélium fed fel. Nemcsak azt mondhatjuk el Pál apostol athéni 
beszédének szavaival, hogy Isten az egész emberi nemet egy vérből te
remtette, — bár lenne az egységnek ez a felismerése az egész világon
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elfogadott! — hanem azt is elmondhatjuk: Isten előtt egyetlen ember
nek sincs előnye, mindannyian Őrá szorulunk, és ezt a fejlődési fokot 
még hivő emberek sem haladják túl.

Luther Márton, aki a maga robosztus egyéniségével olyan eltökélt
séggel vett részt korának teológiai és politikai harcaiban, hogy az új
kori ember egyik első példájának tartják, élete végén így búcsúzott: 
„Bizony, koldusok vagyunk!” Ezzel nem vonta vissza, amiért küzdött és 
élt, nem tagadta meg, amit igaznak vallott, de elismerte korlátait: 
mennyit lehetett volna még tanulni, tenni, és jobban szólni, még job
ban tenni!

A  második világháború után éppen azok a német egyházi emberek, 
akik közül többen magatartásuk miatt még koncentrációs táborokat is 
megjártak, így tekintettek vissza: „Bár sok éven át Jézus Krisztus ne
vében harcoltunk azon szellem ellen, mely a nemzeti szocializmus erő
szakrendszerében félelmetes alakot öltött, mégis vádoljuk magunkat, 
hogy nem voltunk bátrabbak a hitvallásban, hűségesebbek az imád
ságban, örvendezőbbek a hitben és égőbbek a szeretetben.”

Nincs olyan, erkölcsi magasságban járó ember, akinek az életében 
nem lehetne valamit, még valamit meg jobbítani, és nincs olyan mély
ségben vergődő ember sem, akinek az életét az evangélium meg ne 
újíthatná, mert az evangélium Isten ereje ...

Pál apostol azt tervezte, hogy erről az erőről még Rómában is pré
dikálni fog. Ha elképzelése szerint valósíthatta volna meg tervét, s a 
lüktető világváros, a birodalom központjának tereit és utcáit bejárva 
hirdette volna Isten erejét, akkor is ellentétnek tűnt volna az erőtel
jes mondanivaló a szegényes sátorkészítő, halk szavú, beteges alakjá
hoz. De még ennél az igazán szerény tervnél is lejjebb kellett adnia: 
fogolyként érkezett Rómába és fogolyként hirdette Isten erejét.

Mégsem Pál apostol volt az első, akinél külső megjelenés és a 
képviselt ügy ilyen éles feszültségben volt egymással. Jézus Isten or
szága eljövetelét hirdette, de útja a betlehemi istállóból a golgotái ke
resztre vezetett. Minden volt ez, de nem erődemonstráció. Nem egy
szerűen ellentétben volt egymással életútja és az, amit hirdetett: élet- 
útjával illusztrálta, hogy kell érteni szavát Olyan ország eljövetelét 
hirdette, melyen nem erőszak, hanem önkéntesség, nem félelem, ha
nem öröm, nem önzés, hanem szeretet és áldozat jellemez, s ez nem 
gyengesége, hanem éppen ellenkezőleg: ereje.

Az evangéliumnak nincs szüksége külső támaszra, elutasít minden 
kényszert, nem fűződhet hozzá semmiféle önző érdek, de éppen így 
olyan erő, mely elgondolkoztat, irányváltoztatásra vezet, megragad, vá
laszadásra késztet, — valami olyan ellenállhatatlan erővel, olyan szívós 
állhatatossággal, olyan el nem hárítható személyességgel, hogy aki ta
pasztalja, nem tud szabadulni tőle.

Az evangélium elfogadása, a hit magánügynek, mindenki belügyé- 
nek tűnhet, s az is abban az értelemben, hogy kinek-kinek önként és 
magának kell megfogalmaznia válaszát. ,De aki elfogadja, aki hisz, az 
másképpen látja a körülötte levő dolgokat: Isten szeretetében tudja 
saját magát és az egész világot. Ennek a látásnak semmivel sincs ke
vesebb vagy bizonytalanabb alapja, mint annak az optimizmusnak, 
mely ezt a világot és az embert is jónak és mindent egyre csak jobb
nak tart, vagy mint annak a pesszimizmusnak, mely mindent rossznak 
lát és az embert minden rossz kiszolgáltatottjának.

Vissza lehet persze élni az evangélium üzenetével — és mivel nem
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tud az ember visszaélni? — és lehet csupán önigazolásul használni. 
Hivatkozhatunk Isten szeretetére, mely megbocsát a bűnösnek, csak 
azért, hogy tovább dédelgethessük önzésünket, kényelmességünkét, el- 
kötelezetségünkét. De semmit sem értetünk meg, nem hallotunk 
meg az evangéliumból és semmi közünk sincs hozzá, ha elhárítjuk az 
evangélium sürgetését a megújulásra.

Ha befogadjuk az evangéliumot, könnyen adódik olyan gondolat, 
hogy drága kincsként őrizzük és mindenki másban bizonyos veszélyt 
lássunk kincsünkre. Elkülönülni, hogy zavartalanul örülhessünk és sen
ki se háborítson. Az értékeket valóban meg kell becsülni, de a féltés 
miatt nem használt lelki kincseket is megmarhatja a rozsda és meg
eheti a moly. Éppen az evangélium, mely minden embernek szól, az 
evangélium, mely nem luxus, hanem életszükséglet, — nem elválaszt, 
hanem összekapcsol minden emberrel. Éppen azért, mert Isten szere
tettel fordul az egész világhoz, ezt hirdetteti az evangéliumban, éppen 
azért lesz a hivő ember számára érdekes az, hogy mi történik a világ
ban, mi történik az embertársával. Éppen azért, mert az evangéliumot 
hallottuk, nem tudunk vállrándítással-kézlegyintéssel felelni a lelki
ismeret kínzó kérdésére: Hol van a testvéred? — Ha Pál apostol nem 
lett volna az evangélium hirdetőjévé, Krisztus követővé, soha sem ju
tott volna Rómába. Tanulságos megfigyelni, nem missziói ambíciók 
hajtották, nem él-apostol akart lenni, hanem ezzel az elkötelezéssel 
ment: „görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak is 
adósa vagyok. . Az evangélium elfogadása nem elválaszt, hanem ép
pen ellenkezőleg összekapcsol minden emberrel: hív és kötelez, hogy 
közösséget vállaljunk. 

Éppen ezért az evangélium nem pusztán a háborgó lelkiismeret 
gyógyírja, nem pusztán bizakodó gondolkodás az Isten kezében levő 
világról, hanem cselekvés is. Akit magával ragadott Isten szeretete, az 
nemcsak örül neki, hanem átveszi, mit is tehetne mást, átveszi Isten 
cselekvésének irányát és lendületét. Aki azelőtt hallgatott, most kiáll 
mások védelmére, a másik jogáért, a másik igazáért, a másik javáért. 
Aki azelőtt elfutott, az evangélium hatására ottmarad a másik mel
lett: betegágyánál, öregségben, szomorúságban, játszótársara vágyó kis
gyerek vagy megértést kereső serdülő mellett. Azzal pedig, hogy az 
evangélium kritikussá tesz önmagunkkal szemben, segít mások elvise
lésében, megértésében és megbocsátásában, de abban is, hogy jóval 
győzzük meg a rosszat.

Igaz, a világ megújításához nemcsak az embert, hanem a körül
ményeket, a társadalmi viszonyokat is meg kell újítani. De hát embe
rek alakítják ki a viszonyokat és emberek élnek a viszonyok között, 
s nem közömbös, hogyan, ezért az ember megújulásának kérdését nem 
lehet levenni a napirendről.

Korunkban, amikor az együttélés nagy kérdéseivel szembesül az 
emberiség és sokan reménységüket is elveszítik, tehetetlennek és fá
radtnak érzik magukat, akkor az evangélium megújulásra ösztönöz, 
cselekvésre bátorít, és erőt is ad: az ember nem szükségszerűen a sors 
rabja, nem a problémák közt hányódó, útját-célját elvesztett lény, ha- 
nem Isten szeretett gyermeke. Olyan lehetőség ez, mely reménységet ad, 
újítja az embert. Ezzel használ az egyesnek és általa az egész világnak 
is. Miért ne élhetnénk bátran ezzel?
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Egyháztörténeti évfordulók

1608
Ez az évszám több esemény miatt is jelentős.
Rudolfnak nem volt szándékában megtartani a bécsi békét. Má

tyás főherceg azonban — hogy a további zavaroknak elejét vegye — 
1608 elején országgyűlést hívott össze Pozsonyban, ahol az ország örö
kös kormányzójává választották, majd pedig — a magyar és az osztrák 
rendek által támogatva — Prága ellen fordult, és lemondásra kény
szerítette Rudolfot a magyar királyságról.

Még ez év őszén újra összeült az országgyűlés, amelyen a bécsi 
békekötés okmányait, a protestánsok által kívánt módosításokkal, még 
Mátyás megkoronázása előtt, törvénybe iktatták. A  protestáns autonó
mia biztosítása belekerült a törvénybe, a katolikusok sérelmére vonat
kozó záradék pedig kimaradt abból. A  többi pontok közül fontosabbak, 
hogy a király, magyar tanácsadóit, valláskülönbség nélkül válassza meg; 
a nádori tisztségre pedig mindenkor 2 protestáns és 2 katolikus sze
mélyiséget jelöljön.

Törvényadta jogukkal élve, a rendek még ezen az országgyűlésen 
Ilésházy Istvánt választották nádorrá, hogy a „magyarok Mózese” 
(Bocskay) után a „magyarok Józsuája” legyen — Rimay János hason
latával.

Az említett törvény, mint „koronázás előtti 1. törvénycikk” , elfo
gadta a szabad vallásgyakorlatot a falvak számára is; rendelkezett ar
ról, hogy minden vallásfelekezetnek saját elöljárói és szuperintenden
sei legyenek. Ezt a törvényt, mint amelynek szerződési jellege volt, egy
oldalúan nem lehetett felbontani. Forgách Ferenc prímás, és az egész 
klérus azonban — Lépes Bálint veszprémi püspök kivételével — óvást 
emelt ellene.

A rendelkezése alapvető hibája az volt, hogy lényegében csak 
papíron maradtak.

A  nemesség nem vállalta az ország védelmét, és a zsoldosok, mint 
„császári fegyveres erők” továbbra is az országban maradtak.

A 375 évvel ezelőtti események tanulságul szolgálnak.

Dr. Barcza Béla


