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<A kereszt értelme 
az egyház és a hívők életében

Divatba jött a kereszt. Sűrűn találkozunk vele ékszerként. Külön
böző nagyságú keresztek függnek férfiak és nők nyakában. Nem a Meg
feszített iránti fokozott tisztelet és érdeklődés fejeződik ki ebben. Inkább 
értetlenséget és közömbösséget sejtet. A kereszt árucikké és díszítőelem
mé válása talán tudat alatti tiltakozás üzenete és követelése ellen.

Ugyanakkor felelőtlenül és meggondolatlanul beszélünk a kereszt
hordozásról. Mindennapi szóhasználatunkban kereszthordozás minden, 
ami nehéz, próbáratevő, szívünket-életünket megkeserítő. Emberek felé 
megromlott kapcsolatainkat bűneink valamilyen következményét, min
dennap visszatérő gondjainkat, természetünkből eredő gyengeségeinket 
kereszthordozásnak tekintjük. E sorok írása közben kaptam kézhez a 
Valóság legújabb számát. Átlapoztam, egyik-másik cikkébe futólag bele
olvastam, hogy némiképpen tájékozódjam tartalmáról. A „Foglalkozása: 
takarítónő” című írás egyik vallomásában hirtelen szemembe ötlött a 
mondat: „Mindenkinek megvan a maga keresztje.” Tisztában volt a ki
fejezés eredetével az, aki mondta?

Próbálom felidézni, hogy Énekeskönyvünkben milyen összefüggés
ben és megfogalmazásban kerül elénk ez a probléma. Énektöredékek és 
mondatok egymás után jutnak eszembe. Elő is veszem az énekeskönyvet 
és olvasom: „Tied vagyok Jézusom, Megyek keresztutadon, Nyugtot, bé
két így lelek . . . ” (208,5) „Tűrd kereszted mindhalálig, Mert veled van 
Jézusod . . .  Ha nehéz az élet terhe. . . ” (434,1) „Ha sorsom mostoha, 
Kétségbe sose essem, Ha rajtam a kereszt, Add, hogy bátran viseljem!” 
(436,4) „Ki keresztjével nem követ, Énhozzám méltó nem lehet.” (438,4) 
Stb. Mély, megragadó kifejezések, de éneklés közben mire gondolnak 
gyülekezeteink? Magamat pedig meg kell kérdeznem: úgy prédikálok, 
hogy a szószék alatt ülő testvéreim értik a „kereszt” , „kereszthordozás” 
szavak tartalmát?

Az Újszövetségben sok igehely segíthet e fogalmak tisztázásában. 
Nemcsak azokra a versekre gondolok, amelyekben szószerint előfordul
nak, hanem azokra is, amelyek értelemszerűen utalnak rájuk. Ha vala
mennyire figyelnénk, elvesznénk a részletekben. Ezért csupán egyetlen 
mondatra figyelünk. Ez a mondat mindhárom szinoptikusnál ugyanab
ban az összefüggésben kerül elénk. Az első szenvedésjövendölést köve
tően olvassuk: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét, és kövessen engem.” Márknál ez a szöveg szóról 
szóra megismétlődik. Lukácsnál a mondat a „naponként” szóval bővül 
(„ . . .  vegye fel naponként a keresztjét. . . ”). (Mt 16,24; Mk 8,34; Lk 9,23.) 
Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy mindhárom evangélistánál ez 
a kijelentés következik: „Mert aki meg akarja menteni életét, az el
veszti, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja. Mert mit használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
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Lk-nál a fogalmazás kis mértékben eltérő, de a mondanivaló ugyanaz.) 
Vagy mit adhat az ember váltságdíjul leikéért?” (Mt 16,25k.) (Mk és 
Erre az összetartozásra mindenképpen gondolnunk kell. Jézus Péter (és 
a többi tanítvány) szándékát ismerve azt jelenti ki, hogy amiképpen 
az ő szolgálata nem valósulhat meg a kereszt nélkül, úgy az ő követése, 
a tanítványság is elképzelhetetlen a kereszthordozás nélkül. Az ő ke
resztje és az őt követők keresztje a legszorosabban összetartozik.

Ez az összetartozás teszi szükségessé, hogy néhány mondattal össze
foglaljuk azokat a mozzanatokat, amelyek Krisztus keresztjére jellem
zőek.

Jézus Krisztus keresztje

1. Az első szenvedésjövendölésben állandóan megismétlődik a „kell” 
szó. Azt adja tudtunkra, hogy ami Jézussal történik, azt az Isten akarja. 
Bármennyire emberek magatartásáról hallunk, az igazi cselekvő Isten. 
Emiatt a kereszt eseménye emberileg igazolhatatlan és megindokolhatat- 
lan. Ember egyáltalán nem érti annak szükségességét; nem csoda, hogy 
a tanítványok megtorpannak és visszarettennek. Isten akarata és cselek
vése „lehetetlen” helyzetbe kényszeríti Jézust: nem csupán a kereszt 
kínjait kell elszenvednie, hanem át kell élnie az Istentől való elhagya- 
tottságot is. Ügy hal meg, mint akire Isten haragja és átka nehezedik, 
hiszen „Átkozott, aki fán függ.” (Gal 3,13 — v. ö. 5Móz 21,23.) Ebből 
következik, hogy szenvedése és halála nem „dicsőséges” , hanem hallat
lanul szégyenletes. Tudunk olyan szenvedésről és halálról, amely elszen
vedőjének dicsőséget hozott, de Jézus szenvedése és halála nem ilyen 
volt. Úgy halt meg, mint akit eltaszított az Isten és az emberek kita
szítottak maguk közül. Így vele az történt meg — mégpedig legteljesebb 
belső egyetértésével —, aminek a tanítvánnyal is meg kell történnie, és 
amit senki sem kerülhet el, ha valóban követni akarja őt: elvesztette 
az életét.

2. Azt is észre kell vennünk, hogy az elmondottak miatt milyen 
hangsúly kerül Jézus engedelmességére. Nemcsak a kereszt testi kínjaira 
kellett igent mondania, hanem annak megszégyenítő, megalázó, őt min
den vigasztalástól megfosztó voltára is. Amit vállalt, az valóban „pokol- 
raszállás” . Az evangélisták nem csupán a történeti hűség kedvéért 
mondják el azt, hogy a kereszt alatti tömeg csúfolta Jézust, és hogy 
két gonosztevő között függött a kereszten. Ez a beszámoló teológiailag 
valami hihetetlent állít: „bűnösök közé számláltatott” , aki azt hirdette 
magáról, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani, és embereknek 
sem kellett, aki Istennel egynek vallotta magát. Isten pedig, aki mindezt 
igazolhatná, nem tesz semmit.

Ezt a képtelen helyzetet, amelybe engedelmessége juttatta, csak sú
lyos belső harcok megküzdésének árán vállalta Jézus. Engedelmessége 
nem természetes, nem magától értődő, nem automatikus! Az evangé
liumot olvasva állandóan találkozunk az engedelmességért vívott harc 
jeleivel, megkeresztelkedésétől kezdve a Gecsemáné-kerti tusakodásig. 
Nemcsak tanítványainak ajánlotta, hanem ő is „megtagadta” magát. 
Kiharcolt engedelmessége tette Isten megváltó szeretetének eszközévé.

3. Nem véletlen az sem, hogy a szenvedésjövendölések a feltámadás
ra való utalással fejeződnek be. Így fejezik ki a kereszt és a feltámadás 
szoros kapcsolatát. Igazi értelmét mindkettő a másik által nyeri el. 
A feltámadás nélkül Jézus halála céltalan és értelmetlen. S hogy mi a 
feltámadás jelentősége, az a kereszt felől nézve tűnik ki a leghatározot
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tabban. A feltámadás által Isten azt a Jézust igazolta, aki vállalta a 
mindent és mindenkit elvesztés kockázatát. Az lett győzedelmes, aki a 
legnagyobb vesztesnek látszott. Olyasvalaki lett Isten szeretetének esz
közévé, akire emberek látása szerint Isten átka nehezedett. Feltámadása 
drága ígéretté és lehetőséggé tette a terhet jelentő „elveszteni” , „meg
tagadni” szavakat: „ . . .a k i  elveszti életét... az megtalálja...”

Jézus keresztje ad erőt és ígér győzelmet akkor, amikor Jézus kö
vetésében a tanítványnak meg kell tagadnia magát és fel kell vennie a 
keresztet. Mit jelent mindez közelebbről?

A tanítvány keresztje
Visszatérünk Jézus már idézett szavaihoz: „Ha valaki énutánam 

akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem.” 
Ehhez a mondathoz átvesszük Lukácstól a „naponként” szót.

1. Ha valaki énutánam akar jönni. . .  kövessen engem. A közbeeső 
szavakat tudatosan hagytam ki, hogy Jézus mondásának kezdő és befe
jező részét állíthassam egymás mellé. így jobban kitűnik, hogy feszült
ségben vannak egymással. Ez a feszültség, ez a bizonyos mértékű ki- 
egyenlítettlenség arra segíthet, hogy élesebben lássunk meg dolgokat.

a) Jézus senkit sem kényszerít magához, de mindenkit elfogad, aki 
igényli a vele való kapcsolatot. A döntést kinek-kinek személy szerint 
kell meghoznia: akarja-e követni Jézust, vagy nem. Jézus hívása sem 
kényszerítés. Igaz, vannak emberek, akiknek életében az elhívás elemi 
erővel jelentkezik és ellenállhatatlanul, kényszerítő erővel hat. De ezek 
a rendkívüli esetek sem változtatnak azon, hogy a döntéshez Jézus sza
badságot biztosít. Azok előtt, akik azzal a kéréssel mennek hozzá, hogy 
követni szeretnék, feltárja sorsát, útjának nehézségeit, azokat az aka
dályokat, amelyek gátló és visszatartó erőként jelentkezhetnek. Ezzel a 
magatartásával felelős döntésre akar segíteni. Aki úgy döntött, hogy 
követi Jézust, az amellett is döntött, hogy vállalja a keresztet. Arra az 
útra, amelyre a Jézus nyomában járók lépnek, az elindulástól a célba 
érkezésig a kereszt árnyéka hull.

b) Szükségesnek érzem, hogy most minden elválasztás nélkül egy
más mellé tegyem a két félmondatot: „Ha valaki énutánam akar jönni, 
kövessen engem!” Aki elindult Jézus után, annak lépései nem vezet
hetnek másfelé. Csak arra mehet, amerre Jézus. Az a Jézus pedig, akit 
követ, mindenben Isten akaratának engedelmeskedik. Így a Jézus nyo
mába lépő embernek is engedelmeskednie kell. Ez az engedelmesség 
teszi magatartását, viselkedését, életformáját Jézus-szerűvé. Ekkor azon
ban a követés nem csupán szokványos szenvedést, gondokat, az élettel 
együttjáró bajok vállalását jelenti, hanem Jézus megvetett, semmibe 
vett, ki- és eltaszított voltának igenlését is. Krisztus „gyalázatát” kell 
hordozni úgy, hogy teljesen kiszámíthatatlanná és érthetetlenné lesz 
Isten. Krisztus követésében az a megdöbbentő „élmény” lehet az ember 
osztályrésze, hogy eltávolodóban van Istentől. Isten megközelíthetetlen 
marad, nem szól, nem adja jelét szeretetének. Az imádságok szinte „le
hullanak” a földre. Az, aki éppen ilyenkor nagyon szeretne megkapasz
kodni Isten szeretetének bizonyosságában, azt tapasztalja, hogy ellensége 
lett Isten, akinél semmi jó sem várja. Isten semmit sem mutat, semmit 
sem ad magából, visszahúzódott és elrejtőzködött.

Ebben a reménytelen helyzetben egyetlen dolog tarthat meg: emlé
kezni arra, hogy a kereszten Jézus is így „látta” , „kapta” és „élte át” 
Istent.
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2. Vegye fel keresztjét.
Valljuk, hogy nem minden szenvedés, nem minden megpróbáltatás 

kereszt, hanem csak az, ami Jézusért, Jézus követésében, Jézushoz való 
ragaszkodásunk miatt nehezedik ránk. Az elhangzottakat azonban több 
irányban ki kell egészítenünk.

Sokunk tapasztalata, hogy egyes emberek — esetleg mi magunk 
is — testi vagy lelki szenvedéseikben kapták meg azt az indító hatást, 
amely Jézusban való hitre, Jézus követésére segített. Volt egy ismerő
söm, akinek a hadifogság elesettsége mellett szinte elviselhetetlen kínt 
jelentett, ha eszébe jutottak családtagjai, felesége és gyermekei. Az a 
vonat, amelyen fogolyként szállították, egy éjszaka több órán keresztül 
városának állomásán tartózkodott. Egész idő alatt azon vívódott, hogy 
megszökjön-e. Csak a vonat elindulása után gondolt arra, hogy valami
lyen formában életjelt adhatott volna magáról. Fájdalma önbecsülésére 
is kihatott, egyre inkább gyávának érezte magát, aki mulasztásával 
nemcsak önmagát alázta meg, hanem hozzátartozóit is mély bizonytalan
ságban hagyta. Már majdnem összeroppant, amikor kezébe került egy 
Biblia és az „Isten előtt” című imádságoskönyv. Nagyon gyakran láttuk 
kezében mindkettőt. Hosszú hónapokkal később beszélt arról, hogy mit 
jelentettek számára és hogyan segítették Jézushoz. Történetére úgy gon
dolok, mint annak példájára, hogy szenvedés hogyan lesz „keresztté” ; 
nemcsak akadállyá, hanem áldássá is. Azt is eszembe juttatja, hogy az 
elrejtőzködő Isten — Atyánk Jézusban és Jézusért.

Cirénei Simon alakja is fogvatart. Véletlenül ugyan, de szó szerint 
kereszt nyomja a vállát: egy darabon viszi Jézus keresztjét a Golgota 
felé. Lehet „keresztjük” azoknak, akik nem hisznek Jézusban és nem is 
akarják követni? Szeretnék igennel válaszolni. Jézusért szenvedhetnek 
olyanok is, akik nem hisznek benne, és ez a tény előttünk elrejtett mó
don Krisztushoz kapcsolja őket. Olyan titokkal állunk itt szemben, 
amelynek feloldása nem ránk tartozik. Mindenesetre tudjuk, hogy ez a 
Simon annak az Alexandernak és Rufusnak volt az apja, akik később 
tagjai voltak Jézus egyházának.

A Simonra és fiaira való emlékezés új kérdést vet fel bennem: 
üdvösséget ad-e a kereszthordozás és -vállalás? Ezzel a kérdéssel a 
mában vagyok: egyik kedves hívemtől gyakran hallottam: „Szenvedőké 
a mennyek országa.” Érezhető, hogy a Hegyi Beszéd egyik boldogmon
dásának torzított változata, amely egyenlőségi jelet tesz a kereszt és a 
szenvedés közé. Határozottan kell bizonyságot tennünk arról, hogy ke
resztem nem garantálja üdvösségemet. Mi életünk minden dolgában 
bűnbocsánatra szorulunk. A legnagyobb engedelmességgel és legnagyobb 
alázattal vállalt kereszthordozás idején sem nélkülözhetjük Isten bocsá
natát, hiszen a keresztet olyan ember hordozza, akinek szíve gyógyítha- 
tatlanul megromlott. A kereszt segíthet Jézushoz, megtarthat Jézus 
mellett, hogy azután Érte, kegyelemből legyen életünk és üdvösségünk.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az a félmondat, amellyel foglal
kozunk, nemcsak a keresztet említi, hanem arra szólít, hogy azt „vegyük 
fel” . Hogyan történik ez?

a) Legtöbb esetben tiltakozva, lázadozva gondolunk keresztünkre. 
Minden idegszálunkkal tiltakozunk ellene, gyűlöljük és idegenkedünk 
tőle. Olyasminek tekintjük, amitől mindenképpen szabadulnunk kell. 
Az a véleményünk róla, hogy megcsonkítja, töredékessé teszi és meg
szégyeníti életünket. Nem tudjuk elfogadni, hogy bármiféle pozitívumot 
jelenthet. Ilyen gondolatok legyőzésében Jézus szava segíthet. Ő tudja, 
mit ajánl nekünk és mi válik javunkra. A „vegye fel” nemcsak fel
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szólítás, hanem ígéret is. Ezt vallotta és megtapasztalta Bonhoeffer, 
amikor börtönében le tudta írni: „S ha szenvedések kelyhét adod inni, 
Mely színig töltött, keserű s nehéz, Te segíts békén, hálával elvenni, 
Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!” (355. énekünk 3. verse.)

b) Sok esetben magunk szeretnénk meghatározni, hogy mi legyen 
keresztünkké. A „válogatás” éppúgy menekülés a kereszt elől, mint az 
ellene való lázadás. Régebbi bibliafordításainkban ezzel a fordulattal 
találkozhattunk: vegye fel a maga keresztjét. Csak az a kereszt Isten 
szerinti, amelyet ő ad ránk, amelynek formáját ő határozza meg. Az iga
zi kereszt sohasem „testhezálló” . Ha az lenne, akkor dicsőségünket szol
gálná, s hallottuk, hogy a valódi kereszt „gyalázatos” .

c) Akkor kell felvennünk, amikor Isten adja, tehát nem kell, nem 
szabad mindenképpen kierőszakolnunk. Az a tanítvány is engedetlen, 
aki mindent megtesz azért, hogy kereszthez jusson. Ez épp olyan dicső
ség-hajszolás, mint a „keresztválasztás” .

3. Tagadja meg magát.
Jézus esetében láttuk, hogy engedelmességéért meg kellett harcol

nia. Amit a tanítványok keresztjéről mondottunk, az éreztette velünk, 
hogy az Isten szerinti kereszt felvétele küzdelem eredménye. Ennek a 
küzdelemnek a súlyos, kérlelhetetlen voltára utal a „tagadja meg ma
gát” követelés.

Természetes, hogy óemberünk megbotránkozva zárkózik be az em
lített követelés elől. Jelszava ugyanis az, hogy „valósítsd meg önmaga
dat”, érvényesítsd egyéniségedet, szándékaidat és vágyaidat. Ez az igény 
józanul jogosnak tűnik. A kísértés történetében a Sátán legtöbbször az
zal kezdte, hogy „ha Isten Fia vagy. . . ” Olyan magatartásra akarta rá
venni Jézust, amely méltó az Isten Fiához, mert milyen istenfi az, aki 
éhezik, ismeretlen és hatalom nélküli!?

Az önmegvalósítás veszedelme, hogy az ember jogosnak érzi az 
általa megfogalmazott és hangsúlyozott igényt. Ki akar kicsi lenni, ha 
nagynak érzi magát? A legtermészetesebb jognak tűnik, hogy ki-ki 
azzá legyen, aminek tudja, vagy legalábbis gondolja magát. Ettől az 
igénytől hajtva magától értődő, hogy túllépek azon, vagy legázolom azt, 
aki akadályoz önmagam kiteljesítésében. Milyen könnyen elkerüli fi
gyelmünket, hogy énem „felmagasztalásának” az a feltétele, hogy „meg
alázzam” embertársamat. Tapasztalhatjuk, hogy képtelenek vagyunk 
legyőzni azt a késztetést, hogy a másik kicsiségével összehasonlítva tűn
jék elő nagyságunk. Sok esetben pedig éppen úgy akarunk „nagyok” 
lenni, hogy erőltetjük, megjátsszuk, feltűnően kihangsúlyozzuk „kicsi
ségünket” .

önmagunk fontosságának tudata annyira erős, hogy saját erőnkkel 
nem tudunk kiszabadulni igézetéből. A megoldás felé Pál szavai segít
hetnek: „Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jé
zusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsák
mánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai 
formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is em
bernek bizonyult. . . ” (Fii 2,5—7.)

Miben álljon hát „magunk megtagadása” ?
a) Annak alázatos tudomásulvételében, hogy Isten kegyelméből va

gyok, aki vagyok. Ha látom, hogy életemben minden kegyelem, meg
szabadulok önmagam személyének bűvöletéből. Ebben az esetben úgy 
tudok kicsi lenni, hogy nem kovácsolok ebből a tényből erényt. De nem 
esem az ellenkező végletbe sem: mentes maradok a megbénító kisebb
rendűségi érzéstől.
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b) El kell juttatnom magamat addig a felismerésig, hogy a másik 
ember éppúgy számít Isten előtt, mint én. Benne is Isten szeretetének 
tárgyát kell meglátnom. Ez a szeretet teszi értékessé, páratlanná és nél
külözhetetlenné. Ebben a látásmódban ellenségemből is „testvérem” lesz.

c) Törekednem kell önmagam minél pontosabb megismerésére. Pl.: 
észre kell vennem, hogy sok esetben önmagamat tartom mintának és 
mértéknek. Mindig a bennem meglevő, de a tudatom előtt rejtve maradó 
„énképem” alakítja a másikról való véleményemet, ami azután megha
tározza vele szembeni magatartásomat. Ha ezzel nem számolok, akkor 
úgy vétkezem embertársam ellen, hogy semmibe veszem Istentől kapott 
egyéniségét.

d) Tisztában kell lennem azzal, hogy amit Istentől tehetség, termé
szet stb. vonatkozásában kaptam, azt csak szolgálatra használhatom. 
Aki felé szolgálni tudok, azt soha meg nem alázom, még gondolatban 
sem. Így tudom legyőzni azt a szándékomat, amely ösztönös erővel arra 
kényszerít, hogy a másik emberben azt a valakit lássam, akivel szem
ben erősnek, könyörtelennek, győztesnek kell lennem.

e) Tudnom kell, hogy minderre a magam erejéből nem juthatok el. 
Szükségem van Isten leleplező igéjére, a törvényre, a Szentléleknek arra 
a munkájára, amely meggyőz elesettségem és reménytelenül elveszett 
voltom felől. Bármi derül ki rólam a törvény tükrében, lelepleztetésemet 
azzal a reménységgel kell fogadnom, hogy Isten nem ellenem, hanem 
értem fogja felhasználni. Azért sebez meg, hogy meggyógyíthasson. El
veszett voltomat azért bizonyítja rám, hogy bizalommal kapaszkodjam 
meg abban, aki azért járt világunkban, hogy megkeresse és megtartsa 
az elveszettet.

4. Naponként.
A kereszt felvétele nem egyszeri esemény, hanem mindennapi fel

adat. Azt a harcot, amelyet ma vívtam meg magammal, holnap elölről 
kell kezdenem. Mai győzelmem nem oltalmaz meg a másnapi vereségtől. 
Nincs szünet, nem lehet megállás. Aki kicsit lazítani szeretne, már el
bukott. A tanítványi létben nincs szabadság, sem nyugdíj. Szinte önkén
telenül tör fel a kérdés: ki lehet ezt bírni? Normális dolog ez?

Mire „ jó ” a kereszt?

Nem mondok semmi olyasmit, amit más ne tudna. A felsorolás in
kább biztatás és kérés: ne csak tudjuk, hanem cselekedjük is! Együtt 
és egymásért. A felsorolt dolgok kettős kötéssel kapcsolódnak a kereszt
hez: kereszt alatt vesszük komolyan őket és csak őket gyakorolva lesz 
áldássá életünkön a kereszt.

1. A kereszt arra jó, hogy hűséges és bizodalmas imádkozásra kész
tessen. Az egyház történelmének nagy kereszthordozói az imádság nagy 
emberei is voltak. Ami pedig mindennél fontosabb: mi már tudjuk, 
hogy nem imádkoztak hiába.

2. A kereszt arra jó, hogy nélkülözhetetlenné tegye számunkra az 
igét és a szentségeket. Ne feledjük, hogy Pál apostol az igét keresztről 
szóló beszédnek mondja, amely számunkra Istennek ereje. A keresztség- 
ben meghalunk és feltámadunk Jézussal. Az úrvacsorában az a Jézus 
szolgál nekünk, aki a kereszten a világ legszegényebbje lett, hogy életre 
és üdvösségre gazdagíthasson kivétel nélkül minden bűneit látó és bánó 
szegényt.
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3. A kereszt arra jó, hogy embert ember iránti szolgálatra kénysze- 
rítsen. A kereszthordozás nem a keresztyén élet különleges formája, ha
nem „a” keresztyén élet. S a keresztyén életben — ami hitben való élet 
és csak ebben a világban lehet élni, az eljövendőben már nem! — a 
Krisztusban való hit csak a másik ember szeretetében valóság, csak a 
szeretet által hiteles.

Legvégül pedig: a kereszt arra jó, hogy elérje célját az én életemben 
is a Kereszt.

Bohus Imre

A keresztyének és marxisták közötti 
párbeszéd néhány tartalmi kérdése

Előadás a szocialista országok rendszeres teoló
gusainak nemzetközi konferenciáján Debrecen, 
1984. április 17-én.

Nélkülözhetetlen feltételek
A  dialógus feltételeit elméletileg különbözőképpen lehet meghatá

rozni. Itt most négy ilyen feltételt emelek ki: 1. hogy a párbeszédet 
folytató partnerek közt több vagy kevesebb közös elem legyen: közös 
sors, közös érdekek, feladatok, felelősségek vagy célok; 2. hogy többé 
kevésbé eltérő nézeteik és érdekeik legyenek; 3. hogy mégis együtt akar
janak élni és cselekedni, vagyis hogy ne akarják egymást kikerülni, 
lerohanni vagy kiküszöbölni („kiradírozni” , Hitler receptje szerint); 4. 
hogy feltételezzenek olyan igazságokat és normákat, amelyeket együtt 
akarnak keresni és ezeknek érvényességét együtt akarják elismerni és 
megvalósítani.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a feltételek valóban nélkülöz
hetetlenek. Ha valamelyik hiányzik, akkor nem jön létre igazi dialógus. 
Valamilyen közös elem minimumának elismerése nélkül lehetetlen a 
dialógus, viszont különbségek nélkül tárgytalan és érdektelen. Az 
együttélés és együttműködés szándéka nélkül céltalan. A felek számára 
egyformán érvényes igazságokba és normákba vetett hit nélkül a dia
lógus opportunista vagy kilátástalan.

Közös létkérdés
Ezeket a feltételeket és lehetőségeket természetesen még tovább 

lehet variálni. Ma azonban a dialógusnak az első helyen említett felté
tele kapott nagy hangsúlyt. Soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy az 
egész emberiség egzisztenciális veszélyben van, és ezért az egész embe
riségnek a különbségek és ellentétek ellenére is életbevágó közös érde
kei és feladatai vannak. A világ jelenlegi helyzete a tárgyalóasztal mellé 
és dialógusra kényszerít. Találóan szemléltette ezt egy humoros rajz, 
amelyet „Az ember felelőssége a mai világért” témával Budapesten tar
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tott nemzetközi tudományos párbeszédünkkel kapcsolatban a Népsza
badság közölt (1984. március 4.). Ketten ülnek egy asztal mellett, az 
egyik előtt vaskos könyv, felirata: „Biblia”, a másik előtt ugyanilyen 
vaskos könyv: „Marx” , és kettőjük között csinos angyalka, mint tol
mács, karszalagján a felirat: „Pax.” Találó szimbólumok: mindegyik 
fél tartja magát saját teológiai és világnézeti alapállásához és ezek a 
különbségek megmaradnak, de szükséges és lehetséges közöttük a meg
értés, ha a békéről van szó. Így tehát a béke és ami hozzá tartozik, 
elsőrendű tartalma és tárgya minden dialógusnak, különösen keresztyé
nek és marxisták között. Mert ezen a címen, „béke és ami hozzátar
tozik”, ma az ember és az emberiség minden kérdését fel lehet vetni 
és végig lehet tárgyalni, minthogy életről és halálról, egyáltalában az 
emberi létről van szó.

Előlegezett bizalom
Mégsem tekintik még mindig magától értetődőnek, hogy keresz

tyének és marxisták békés dialógust folytatnak. Bizalmatlanságok, fenn
tartások és előítéletek veszik körül az ilyen dialógusokat, pedig már 
jnajdnem jelszóvá lett, hogy a bizalom a feltétele a leszerelésnek, az 
együttműködésnek, a békének. Helsinki 1975 óta a kölcsönös bizalom 
és a bizalmat építő lépések problémája politikai tanácskozások tárgyává 
is lett, és ezzel összefüggésben elsősorban a kelet—nyugati kapcsolatokra 
szoktak gondolni. A bizalom azonban több, mint politikai tényező: alap
vető jelensége az emberi létnek, főként az emberközi kapcsolatoknak. 
Ezért a bizalom lényegének és természetének vizsgálata fontos tárgya 
lehet a mi tudományos dialógusunknak. Szeretném ehhez Lukács József 
előadását idézni: „Hazánk társadalmi gyakorlatában helyesnek bizonyult 
az, hogy bizalmat kell előlegezni és ezt csak akkor kell megvonni, ha 
az illető erre méltatlannak bizonyul. Ennek semmi köze a naivitáshoz, 
valamilyen illuzionárius antropológiai optimizmushoz. Ez sokkal inkább 
azt jelenti, hogy az előlegezett — az önként előlegezett — bizalom min
denképpen alkalmas arra, hogy embertársaink jótulajdonságait erősít
sük, a kölcsönös jó szándék és megértés légkörét kialakítsuk. Az egy
oldalú bizalom — vagy hogy kölcsönvegyünk egy teológiai fogalmat —, 
az ,ingyen’ bizalom nemcsak a maga szándékát nyilatkoztatja ki, hanem 
a másik felet is arra indítja, hogy hasonló módon reagáljon. Az egyez- 
ményszegés viszont arról tanúskodik, hogy hiányzik a szükséges jó
akarat.”1

Bizalom és keresztyén hit
Különös, hogy e nézet ellen éppen keresztyén teológiai oldalról ér

veltek azzal, hogy az ajándékozott bizalom lehetetlenség, mert a bizalom 
nem önmagától, hanem a másik személy bizalomra méltóságából jön 
létre. Érdemes ezen tovább elgondolkodni. Ezzel az ellenvéleménnyel 
szemben mi is valljuk az ajándékozott bizalom lehetőségét. Mert nem 
a másik személy bizalomra méltósága teszi lehetővé az ajándékozott 
bizalmat, hanem annak tudata, hogy van valami közös, ami eleve adva 
van és közöttünk vagy felettünk áll. Más szóval a bizalom abból a 
hitből származik, hogy meggyőző hatalma van az igazságnak, a jóság
nak, a szeretetnek, az emberségnek vagy bárhogyan nevezzük is azt. 
Hogy itt párhuzam — nem konvergencia és nem analógia, hanem csak 
párhuzam — van egy lényeges keresztyén teológiai tanítással és meg
győződéssel, az nyilvánvaló. Az evangélium tulajdonképpeni tartalma
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az, hogy Isten Jézus Krisztusban előlegezi kegyelmét az embernek, sze
retettel és bizalommal megy elébe és ezzel új magatartásra ösztönzi, 
hogy hasonló szeretettel és előlegezett bizalommal közeledjék ember
társához. Hogy ez a magatartás viszontszeretetre és kölcsönös bizalomra 
törekszik, az világos. Sajátossága abban van, hogy a keresztyén szeretet 
csalódások ellenére sem adja fel a reményt és a bizalmat, minthogy az 
evangélium is arról tesz bizonyságot, hogy Isten ember iránti szeretete 
nem szűnik meg, hanem sikertelenségek ellenére is hű marad. Keresz
tyének és marxisták közös feladata tehát az, hogy ezt az ajándékozott, 
előlegezett bizalmat politikai és társadalmi területen is kifejezzék és 
gyakorolják. Ezen a helyen csak utalok arra, hogy párhuzamok ebben 
a tekintetben is lehetségesek.

Számadás a múlttal
A bizalomépítés keresztyének és marxisták között mégis nehéz és 

differenciált folyamat, amely különböző időben és különböző országok
ban eltérően megy végbe. Mert a keresztyének és a marxisták közötti 
konfrontációnak és bizalmatlanságnak is hosszú és differenciált törté
nete van. Ebben az összefüggésben nem lehet elég nagyra értékelni a 
közös tudományos történetkutatás jelentőségét. Segíti a saját múlt le
küzdését és a jelen jobb megértését, és ezzel támogatja a dialógust. 
Megmutatta ezt a Luther-év is. Marxisták segítettek abban, hogy 
Luthert és a reformációt pozitív hatásukkal és hibás értelmezésükkel 
reálisabban ítéljük meg és ezzel a jelenre vonatkozó jelentőségüket is 
világosabban lássuk. Másrészt a reformáció vallásos és teológiai tartalma 
is új megvilágításba került azzal, hogy az elvont, dogmatikus, időtlen 
értelmezésből a történelem eleven életének légkörébe állították. Hasonló 
eredményt várunk a legújabbkori egyház- és teológiatörténeti kutatástól 
is, amely most indult el. Mint ismeretes, a történetkutatás ahhoz is 
hozzájárult, hogy marxisták a vallás szerepét és különösen a keresz- 
tyénség szerepét újra felülvizsgálták és pozitív hatásait is méltatni 
tudják.

Az 1984. évi forradalom
Az utolsó másfél század történetének vizsgálata segíti a keresztyé

nek és marxisták közötti viszony differenciált fejlődésének jobb meg
értését is. Mert a kölcsönös bizalmatlanságnak, amely akadályozza vagy 
nehezíti a dialógust, mély történeti gyökerei vannak és jó, ha ezt tuda
tosítjuk. A hivatalos egyház már az újkor kezdete óta alig volt meg
értéssel a korabeli mozgalmak iránt. Az 1848. évi forradalom és a Kom
munista Kiáltvány pedig sokkolta az egyházaknak nemcsak felső, ha
nem polgári rétegeit is és tartós polarizációkhoz és konfrontációkhoz 
vezetett, amelyeknek hatása máig is érvényesül. Marx ugyan megváltoz
tatta véleményét a hatalom erőszakos átvételéről és 1875-ben tartott be
szédében a parlamentáris demokrácián belüli békés utat javasolta. Ha
sonlóképpen nyilatkozik Engels is 1895-ben: „Ha a feltételek a népek 
háborújában megváltoztak, nem kevésbé változtak meg az osztályharc
ban is. A rajtaütéseknek, kicsiny tudatos kisebbségek által öntudatlan 
tömegek élén végrehajtott forradalmaknak az ideje elmúlt. Amikor a 
társadalmi szervezet teljes átalakításáról van szó, ebben a tömegeknek 
maguknak is részt kell venniük, maguknak is meg kell érteniük, hogy 
miről van szó, mi mellett szállnak síkra életükkel és vérükkel. . . .  Hogy 
azonban a tömegek megértsék, miről van szó, ehhez hosszú, kitartó



munkára van szükség.”2 Lenin is 1905-ben „a polgári demokratikus for
radalom átalakulását a szocialista forradalomba” nemcsak lehetségesnek 
tartja, hanem „a proletariátus számára a legnagyobb mértékben elő
nyösnek” .3

Védekezés és polémia
Az egyházak viszont 1848 után messzemenően védekező és támadó 

állásba mentek. Ez egyáltalában nem jelenti, hogy nem volt bennük 
érdeklődés a forradalmi mozgalmak iránt. Sőt inkább ezek felriasztot
ták az egyházakat és a keresztyéneket. Az egyház egyáltalában nem 
csak a 60-as években ébredt először szociális felelősségének tudatára, 
a protestáns ökumenizmusban vagy a Vatikáni Zsinaton. Már 1848 az 
evangélikus belmisszió születési éve, és ettől kezdve a protestantizmus 
széles körei érdeklődtek a szociális kérdéseik iránt.4 Keresztyén szociális 
mozgalmak és pártok keletkeztek, amelyeknek hatása még ma sem 
jelentéktelen.

A katolikus egyház is felismerte az új társadalmi problémákat. Az 
1891. évi „Rerum inovarum” enciklika óta a pápák ismételten is leírták 
a világ súlyos szociális bajait és kemény szavakkal szóltak a kapitalista 
gazdálkodás igazságtalanságairól. 40 évvel később XI. Pius pápa 
„Quadragesimo anno” kezdetű enciklikájában némi büszkeséggel jelent
hette, hogy időközben „igazi katolikus társadalomtudomány” jött létre. 
Az ún. „szociális gondolat” polgárjogot nyert a keresztyénségben, de a 
marxizmus visszautasítása és az antikommunizmus nem kevésbé vert 
gyökeret. A marxizmus szélsőséges formája a kommunizmus — ezt ál
lítja XI. Pius pápa —, „semmitől nem riad vissza és vakmerőségében 
semmit sem kímél” . Panaszkodik „az erőszakos és vérengző felforgatok” 
megsokasodása miatt is. A marxizmus mérsékeltebb formája, a szocia
lizmus „tartalmaz ugyan — mint minden tévedés — igazságokat is, 
amelyeket a pápák sohasem vontak kétségbe... ,  de a vallásos szocializ
mus, a keresztyén szocializmus önellentmondás az említett szocialista 
elméletekkel szemben. Ezért lehetetlenség jó katolikusnak és egyúttal 
ebben az értelemben szocialistának is lenni” (Quadragesimo anno, 
1931:111/2). Meg kell értenünk, hogy ezt a kurzust nem volt könnyű 
korrigálni, és ma sem könnyű sokak számára.

Előítéletek és valóságok
A múltba tekintésnek természetesen nem lehet az az értelme, hogy 

ellentéteket ébren tartsunk, hanem sokkal inkább az, hogy az előítélete
ket — és ami az előítéletek mögött van! — dialógusban tudatosítsuk, 
feldolgozzuk és túlhaladjuk. Eközben nem csekély szerepet játszik az, 
hogy egyrészt keresztyének és egyházak a szocializmusban és a világban, 
másrészt marxisták a szocialista országokban és a világban mennyiben 
küzdötték le a múlt terheit. Ebben segítségül lehetnek olyan tanulmányi 
programok, amelyek a politikai feszültségek és a társadalmi igazságta
lanságok végső okait felfedik. Ilyen kísérletek azonban az Egyházak 
Világtanácsában, a Lutheránus Világszövetségben és a Keresztyén Béke- 
konferenciában is nem csekély akadályba ütköztek, amikor felmutatták,, 
milyen érdekcsoportok rejtőznek a háttérben.

Az sem lehet érdektelen számunkra, hogy bizonyos politikai kon
cepciók milyen szívósan élnek tovább. Woodrow Wilson, az Egyesült 
Államok elnöke, amikor 1917-ben mint egy új korszak „messiása” jött
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Európába, ünnepélyesen kijelentette: „A kölcsönös nemzetközi kapcso
lat diametrálisan ellentétes ideológiájú államok között lehetetlen.” Ezzel 
hadat üzent az éppen születő szocialista világnak. Viszont Lenin egy
idejűleg kijelentette, hogy a világ számára hosszú távon az egyetlen 
ésszerű politika a békés együttélés politikája.3 Az ilyen eltérő és ellen
tétes állásfoglalások szívós továbbélése sejteti, hogy ez nem a véletlen 
dolga, hanem eltérő vagy ellentétes ideológiai és egzisztenciális felté
telekben gyökerezik.

Differenciálódások 1917 után
1917 további differenciálódások kezdetét jelzi a szocialista táborban 

éppen úgy, mint a keresztyének között. A forradalmi eszme terjedése a 
világban és a forradalmi hatalomátvétel egyre több országban felszínre 
hozta a szocialista mozgalom egységének és az egyes szervezetek önálló
ságának kérdését. Marx is látta már ezt a problémát és így nyilatkozott 
róla a Nemzetközi Munkásszövetség alapítása után 1871-ben: „Minden
kori célkitűzéseinknek elég széleseknek kell lenniük, hogy a munkás- 
osztály minden akcióformáját magába tudja foglalni. . . .  A  Szövetség 
nem írja elő a politikai mozgalom semmiféle formáját, csak azt köve
teli, hogy ez a mozgalom egy azonos végcél felé tartson.” Lenin 1908-ban 
ugyanezt mondja más szavakkal: „A  forradalmi mozgalom nem mehet 
végbe mindenütt ugyanabban az ütemben és ugyanazokkal az eszkö
zökkel . . .  Minden ország a maga sajátos és értékes tulajdonságaival 
járul hozzá az általános áramlathoz.”6 A marxizmusnak ez a differen
ciálódása az 1917. évi hatalomátvétel után és a szocialista államok léte
sítésével párhuzamosan szükségszerűen növekedett. Nemzetközi konfe
rencián szabad utalnunk az eurokommunizmus és a neomarxizmus léte
zésére. Hiszen világos, hogy marxisták a szocialista országokban, ame
lyekben hatalomra jutottak, más problémákkal szembesülnek, mint a 
marxisták jobboldali diktatúrákban vagy polgári demokráciákban. Még 
a szocialista államok között is vannak különbségek, amelyek a dialógus 
lehetőségét és tartalmát jelentősen befolyásolják. De nem volna szabad 
megfeledkezni arról, hogy minden ilyen marxista irányzatnak végső 
célja azonos marad. Ezért a különböző irányzatok kijátszása egymással 
szemben a dialógus látszatával, ahogyan ez néha történik, eleve kilátás
talan és értelmetlen.

Másfelől tudatában kell lennünk annak, hogy a keresztyének és az 
egyházak is legalább ugyanennyire differenciáltak a marxizmus és a 
szocializmus iránti magatartásukban és kapcsolataikban. De itt is érvé
nyesülnie kellene annak a szabálynak, hogy egyik keresztyén a másik 
iránt van annyi bizalommal, hogy különböző körülmények között és 
különböző módon ugyanazt az Urat akarja követni és hirdetni.

Hatalom és szolgálat
A  kölcsönös megértés szempontjából nyilvánvalóan nem lényegtelen, 

hogy egyházak, illetőleg keresztyének és marxisták részesülnek-e és 
milyen mértékben részesülnek a hatalomban. Ebben az összefüggésben 
dialógustémaként adódik a hatalom kérdése, mégpedig a hatalom lé
nyegének, elkötelezésének és alkalmazásának kérdése.7 Már nagyon sok
szor beszéltünk a konstantinuszi korszak végéről, valamint az egyház 
és a keresztyének szolgáló magatartásáról, mégis szeretnénk újra hozzá
tenni valamit a hatalom kérdése felő l  minthogy vele kapcsolatban újra
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meg újra jelentkeznek félreértések, félremagyarázások és gyanúsítások. 
Amikor az egyház lemond a politikai hatalomról, akkor ez megfelel a 
reformáció hagyományának, amely viszont az apostoli hagyományra 
megy vissza. Az egyház lényegének és küldetésének az felel meg, hogy 
szolgáljon. A szolgálat nem jelent-kitérést a kereszt elől, hanem éppen 
a kereszt vállalását jelenti Krisztus követésében. A szolgálat Krisztus 
követésében ugyanis tőle való abszolút függésben és ezért a világ szel
lemétől való abszolút szabadságban történik. Az ilyen szolgálás kívülről 
nézve összetéveszthető az opportunizmussal és a konformizmussal. De 
valójában igazi reformátori, apostoli, jézusi tradíción alapul. Emlékez
tetünk Luther iratára a keresztyén ember szabadságáról, amely a sza
bad szolgálat teológiájára épül fel.8 Gondoljunk Barth Károly dogma
tikájára, amelyben Jézus, az Úr és a Szolga központi szerepet játszik.9 
Azt sem volna szabad elfelejteni, hogy a II. Vatikáni Zsinat dokumen
tumaiban a szolgálat Jézus, az egyház és a keresztyén ember lényegi 
jeleként szerepel. „Az egyház a mai világban” című pasztorális konsti- 
túció bevezetésében ezt olvassuk: a Zsinat felajánlja „az egész emberi 
nemnek az egyház őszinte együttműködését mindazok testvéri közös
ségének felépítésére, amely ennek a hivatásnak megfelel. Az egyházat 
ebben nem határozza meg semmiféle hatalmi igény, hanem csak az az 
egy szándék, hogy a vigasztaló Szentlélek vezetése alatt folytassa ma
gának Krisztusnak a munkáját — azét a Krisztusét, aki azért jött ebbe 
a világba, hogy bizonyságot tegyen az igazságról: hogy megmentsen és 
nem azért, hogy ítélkezzék; hogy szolgáljon és nem azért, hogy magát 
kiszolgáltassa” .10 Hozzáteszem és hangsúlyozom, hogy a szolgálás nem 
tévesztendő össze a hatalomnélküliséggel vagy a hatalomról való lemon
dással, aminthogy Jézus szerint a szolgálat a hatalom használata az 
ember szolgálatában.

Célhoz kötött hatalom

A teljesség igénye nélkül szeretnék rámutatni ezen a helyen a ha
talom sokoldalúságára. Nemcsak politikai vagy gazdasági hatalom van. 
Van erkölcsi hatalom is, mint pl. hatalma a jónak, a tudásnak, az igaz
nak, a szépnek, de a rossznak is és ismét a kicsinynek és a segítségre 
szorulónak. Tulajdonképpen nincsen hatalom nélküli ember. A hatalom 
hozzátartozik az emberi léthez. Ezért nem az a kérdés, hogy van-e vala
kinek hatalma, hanem az, hogy hogyan és mire használja és alkalmazza. 
Mi azt valljuk, hogy minden hatalom Istentől adatott, mégpedig célhoz 
kötötten: a hatalmat a rossz elhárítására és a jó segítésére kell hasz
nálni, vagyis az igazságosság megvalósítását kell vele szolgálni. Ezzel a 
dialógus legbonyolultabb kérdéskomplexumához érkeztünk, mert nem
csak a hatalom és az igazságosság tartozik össze, hanem az igazságosság 
és a béke is. És ezért ezt a kérdéskomplexumot a hatalom, az igazságos
ság és a béke hármasságának kölcsönviszonyában kell tárgyalni. De 
ahogyan Pilátus is visszakérdezte Jézustól: Mi az igazság? — úgy lehet 
azt is visszakérdezni: És mit jelent az igazságosság ma, mégpedig egé
szen konkrétül? Azt hiszem, teológiai szempontból már sok általánossá
got mondtak erről, ami azonban gyakorlatilag alig volt használható. 
Mivel most nem időzhetünk el ennél a pontnál, szeretnék Földesi Ta
más „Az igazságosság dilemmái” című könyvére utalni, amely az igaz
ságosság tartalmi kérdését gazdag történeti elemzéssel, sokoldalúan vi
lágítja meg.11
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Marxista ateizmus

Ha mármost újra felvetjük a kérdést, hogy miben jelentkezik a 
keresztyénség és a marxizmus alapvető ellentéte, akkor mindig annak 
ateizmusára szoktak rámutatni. Lehetséges-e ebben tovább lépni? Lu
kács József erről nemrég a világért való közös felelősségünk összefüg
gésében ezt mondta: „Mint a marxista humanizmus képviselője és egy
úttal mint európai és mint magyar, szeretném azt a meggyőződésemet 
kifejezni, amely szerint ennek a felelősségnek a vállalása. . .  alapel
veinkkel egybehangzóan feltétlenül lehetséges, sőt szükséges. Alapelvi- 
leg lehetséges, mert a marxizmus humanizmusa az ateizmussal, mint 
elsőrendű tartalmával, végül is nem jelent mást, mint azt, hogy mi az 
embert — és kizárólag az embert — tekintjük a maga története egyet
len szerzőjének, egyetlen alanyának és egyetlen cselekvőjének. Ebből 
következik egyúttal, hogy az ember a felelősséget a sorsáért semmiféle 
rajta kívül álló, nélküle ható szükségszerűségre vagy erőre át nem há
ríthatja. A hivő ember segítséget kér ugyan egy felsőbb lénytől a maga 
tevékenységéhez, de nem fogja kétségbe vonni, hogy szükség van saját 
erkölcsi erőinek teljes bevetésére és teljes felelőssége vállalására.”12 
Ami már most az ember saját felelősségét illeti, ehhez keresztyén teoló
giai szempontból hozzátehetjük, hogy ez éppen azzal válik komollyá, 
hogy az nem csupán felelősségérzése az embernek, hanem egészen konk
rétül felelőssége Isten előtt. A marxizmus ateizmusához pedig szeret
ném megjegyezni, hogy nézetem szerint annak humanista dimenziója 
nem sajátosan marxista, hanem marxizmus előtti és általánosan újkori 
jelenség, aminthogy az újkor emberének életérzésére általában jellemző, 
hogy sorsának alakítását a maga felelősségére vállalja és ha hisz is 
Istenben, akkor is úgy cselekszik, „mintha Isten nem léteznék” .

Modern valóságkutatás

Az ateizmusnak természetesen sokarcú, hosszú története van, ame
lyet itt nem lehet részletesen felvázolni. Mégis a jobb megértés érdeké
ben szeretnék néhány szempontot kiemelni. A vallások történetében új 
jelenség a zsidóság talaján létrejött keresztyénség, amely a valóságot 
nem azonosítja az azt teremtő Istennel. Ezzel a keresztyénség hozzájá
rult a modern tudomány fejlődéséhez, mivel a tudósnak nem kell szá
molnia azzal, hogy Istenbe ütközik, amikor a valóságot kutatja. Azt 
lehetne mondani: a tudós „ateista” a tudományos kutatás közben.13

Modern autonóm éthosz

A valóságkutatás ilyen ateizmusához társul a modern, immanens, 
evilági éthosz „ateizmusa”, amelynek gyökerei szintén a zsidó vallásig 
nyúlnak vissza, amint erről az Ótestamentum tanúskodik, amikor azt 
mondja, hogy a Teremtő a földet az emberre bízta és őt annak gondno
kává tette (lMóz l,27kk). Innen vezet a világban cselekvő és alkotó 
ember útja a modern, szekuláris, autonóm, „ateista” gondolkodásmód 
felé, amelyről Dietrich Bonhoeffer ezt írja: „Egyetlen nagy fejlődés az, 
amely a világ autonómiájához vezet. A teológiában: először Herbert von 
Cherbury, aki a vallásos megismeréshez az ész elegendőségét vallotta. 
A morál területén: Montaigne, Bodin, akik az isteni parancsolatok he
lyébe életszabályokat tesznek. A politikában: Macchiavelli, aki a poli
tikát elkülöníti az általános moráltól és megalapítja az államérdek ta
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nát. Később, tartalmilag tőle eltérően, de az emberi társadalom autonó
miájának irányában mégis vele egyezően: Hugó Grotius, aki a termé
szetjogot népjogként értelmezte, amely akkor is érvényes, ,etsi Deus non 
daretur’, ha Isten nem léteznék’. Végül a filozófiai végkövetkeztetés: 
egyrészt Descartes deizmusa: a világ mechanizmus, amely Isten beavat
kozása nélkül önmagától működik; másrészt Spinoza pantheizmusa: a 
természet az Isten. Kant alapjában deista, Fichte és Hegel panteisták. 
Mindenütt az ember és a világ autonómiája a gondolkodás cé lja . . .  
Isten, mint morális, politikai és természettudományi munkahipotézis 
feleslegessé, meghaladottá vált.”14

Jövőmodellek

Az újkor autonóm morálja tehát először vallásos formában jelenik 
meg, mégpedig abban a hitben, hogy maga Isten adta át a világot az 
embernek felelős gondozásra. Ez azután elszakad zsidó, ill. keresztyén 
vallásos gyökereitől, a világtól lényegében különböző teremtő Istenbe 
vetett hittől. Ebbe a fejlődési vonalba tartozik Marx és a marxizmus is. 
Ha tehát a marxizmussal folytatott dialógusban az ateizmus kerül hom
loktérbe — ahogyan az gyakran történik, de amit mi éppen nem aka
runk tenni —, akkor a párbeszéd visszaesik a marxizmus előtti proble
matikába és kitér a sajátos problematika elől, amelyet a marxizmus 
hangsúlyosan képvisel, ti. az emberiség jövőjének és az igazságos tár
sadalomnak problémája elől.

Elméleti diszkrimináció nélkül

Ezzel ahhoz a fontos kérdéshez érkeztünk, amelyet keresztyén és 
marxista gondolkodóknak fel kell vetniük a maguk számára: Hogyan 
tudják egymást az emberi társadalomról alkotott modelljükben elméleti 
diszkrimináció nélkül belegondolni? Az ilyen diszkrimináció ugyanis 
elkerülhetetlen, ahol a jövő társadalmának modelljébe a vallást és a 
keresztyénséget nem gondolják bele, vagyis ha ezeket a jelenben csak 
a múlt maradványainak tekintik. Ugyanez érvényes a keresztyén oldalra 
is. Ha ugyanis hivőségüket a humanitás magasabb fokaként értelmezik, 
akkor ebből szükségszerűen következik az ateisták és a marxisták elmé
leti és gyakorlati diszkriminációja. A mi részünkről erre azt mondhat
juk, hogy nekünk ebben a megigazulástan gyakorlati és időszerű alkal
mazása mutathat utat, amely szerint az ember „természete szerint” 
nem tud hinni Istenben, vagyis „ateista” , hite pedig egyedül a Szent
lélek hatása alatt jön létre, „ubi et quando visum est deo” .15 A hit által 
tehát az ember nem emelkedik magasabb szintre, hanem új viszonyba 
kerül Istennel és az emberekkel, amelyet Isten iránt a hit, ember iránt 
a bizalom jellemez. Ez pedig a nem hivő ember diszkriminálását eleve 
kizárja.

Világnézet és evangélium

Végül felvetem azt a kérdést, hogy dialógusunk nem segíthet-e 
mégis túl a keresztyénség és a marxizmus világnézeti ellentétén. Mar
xista részről (Lukács József) az az érdekes javaslat hangzott el, hogy 
különböztessük meg a világnézetet és az ideológiát: eszerint a marxiz
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mus és a keresztyénség között a világnézeti ellentét nem küszöbölhető 
ki, de az ideológiának lehetnek olyan konkrét elemei, amelyek a keresz
tyének számára is elfogadhatók, világnézeti hátterük recepciója nélkül. 
Ez a különbségtétel bizonyára alkalmas lehet marxisták számára ahhoz, 
hogy elméletileg megalapozzák a keresztyénekkel való gyakorlati együtt
működést. Részünkről viszont azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus 
evangéliuma nem köt minket egy bizonyos világnézethez. De az a gyak
ran alkalmazott formula, hogy az evangélium nem világnézet, ezért 
nekünk mint hívőknek nincs világnézeti problémánk, mégsem kielégítő. 
Mert minden embernek van valamilyen világnézete és ez hozzátartozik 
az ember emberségéhez. A hivő embernek is van világnézete. Ezért azt 
kell mondanunk, hogy amikor az evangélium felhív megtérésre, akkor 
„metanoiá” -ra, gondolkodásunk megváltoztatására hív fel, vagyis döntő 
módon átalakítja világnézetünket, mégpedig úgy, hogy gondolkodásunk
ban középpontba kerül az ember felé forduló Isten, és mint ennek 
következménye a mi odafordulásunk embertársunk felé. Ezzel valóban 
létrejön egy párhuzam — vagyis itt sem valamilyen világnézeti konver
gencia vagy analógia, hanem csak párhuzam — a keresztyénség és a 
marxizmus között, amelyet Rahner professzor utolsó előadásában köz
vetlen halála előtt közöttünk „reális humanizmusként” ismertetett, 
amely mindnyájunkat összeköt és amely minden dialógusunkat megelőző 
adottság.

Rahner reális humanizmusa
Rahner professzor emlékének szeretnék most tisztelettel adózni, 

amikor előterjesztésemet az ő utolsó előadásából vett idézettel zárom: 
„Ha azt mondjuk: szabad történeti alanyok vagyunk, felelősek vagyunk, 
tehát az, amit teszünk és az, ami a jövendőnk, nem más, mint a mi 
felelős tettünk, amit nem lehet semmi másra áthárítani; ha azt mond
juk: mindenkinek készen kell lennie arra, hogy mindenki másnak alap- 
elvileg szabadságot a d jon ...; ha azt mondjuk: a türelmesség ebben az 
értelemben véve érvényes szabály és magunkra vállalt kötelezettség; 
ha azt mondjuk, hogy sok mindent, ami közösen érint minket, nyílt 
megbeszéléssel kell megoldani és ennél a megbeszélésnél mindenkinek 
le kell mondania arról, hogy a maga akaratát partnerére egyszerűen 
rákényszerítse; . . .  ha meggyőződéssel akarjuk mondani, hogy a hatalom 
nem mindig azonos a joggal és a jog akkor is érvényes és tiszteletben 
tartandó, ha azt nem lehet hatalommal keresztülvinni: . . .  akkor a kö
zös alapelveknek olyan összességét fogalmazzuk meg, amelyet reális 
humanizmusnak nevezhetünk és akkor ezek az alapelvek, mintegy mé
lyen belénk vésve és együtt vállalva, megelőzik végső világnézeti kü
lönbözőségeinket, amelyek minket elválasztanak.” 16

Emberség és emberiség
A keresztyének és marxisták közötti dialógus néhány tartalmi kér

dését érintettem: csak néhányat, keveset. Mivel ugyanis a keresztyén 
hit éppen úgy, mint a marxizmus átfogja az egész emberi és emberen 
kívüli világot, dialógusunkban tulajdonképpen témává lehet, új prob
lémák elé állíthat és további párhuzamok és közös elemek felfedezé
séhez vezethet minden a „világon. Mert közös marad minden különbség 
ellenére is az, hogy emberek vagyunk, akik az emberség és az emberi
ség problémáival vívódunk.

Prőhle Károly
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Sopron reformációja

A kétezer éves pannon romokra épült Sopron városát hosszú évszá
zadokon át a gazdag körépkori irómai egyház, uralta. Egy 16. század- 
eleji török történetíró azt írta róla, hogy „a szépen és jól megépített vá
rosnak különlegesek a kolostorai és templomai: magas tornyai aranyo
zott gombokkal és keresztekkel díszesek” . A  lakosság életét és belső 
rendjét is a római egyház szabta meg. A városmagban amúgyis központi 
helyet elfoglalt Ferencesrend egészen az újkor hajnaláig szigorú erkölcsi 
normát képviselt. A gyóntatószéktől a böjti előírásokon keresztül a kül
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földi egyetemek látogatásáig minden a katolikus egyház irányítása alatt 
állott. Sopron egyházi vezetője a városplőbános volt, áki a Szentlétek- 
templom melletti plébániaháziban lakott, s rendszerint csak az ünnepi 
alkalmakkor prédikált. Mellette hitszónokok és templomi oltárokhoz ren
delt alapítványok javadalmas papjai, az ún. beneficiáriusok működtek.

Luther Márton 1517-es wittenbergi tételeinek és könyveinek gyors 
elterjedése után fokozatosan megváltozott a helyzet. Hazánk mai terü
letén levő városai közül a refomáció éppen Sopront érintette elsőként és 
talán a legerősebb intenzitással. Szathmári György, az 1521-ben kineve
zett esztergomi érsék mindjárt hivatalba lépése után az ország neveze
tesebb városainak a szószékeiről — így a soproniakéról is — kihirdette 
a Luthert kiátkozó pápai bullát. A Ferencesrend főnöke ugyanakkor na
ponkénti imádkozást és szentlbeszédet rendelt el „a lutheri dogmatizálás 
pestise ellen” .

A reformáció célkitűzései iránti erős rokonszenvet azonban semmi
lyen rendszabállyal nem lehetett elfojtani. Sopron egyház- és várostör
ténete számos példával igazolja, hogy a plébánosok és a plébániai isko
lák visszahúzó erőfeszítései ellenére előbb a polgárság, majd a városi 
tanács többsége is a lutheri tanok igazságai mellett foglalt állást. A ka- 
zuisztikus étkezési előírásokat, a mise értelmezését, a papi nőtlenség 
kérdését és a pápaság primátusát már a mohácsi vészt megelőző évek
ben számos esetben olyan nyilvános állásfoglalások kérdőjelezték meg, 
amelyek az egyházi hatóságokat sürgős közbelépésre kényszerítették. A 
Soproni Városi Levéltár tulajdonában van ma is II. Lajos királ ynak az 
az 1524 ínyarán kelt rendelete, amely az előző évi budai országgyűlésinek 
a lutheránusokra „fej- és jószágvesztést” kimondó 54. törvénycikkére 
hivatkozva utasítást ad a soproni vezetőségnek arra, hogy miként járja
nak el Luther tanításának az elfojtásában.

Mi volt ennek a királyi utasításnak a háttere?
Sopronban Luther fellépésének az idején egy Kristóf nevű ferences 

szerzetes állt vasárnaponként a későbbi bencések tulajdonába került 
Kecsketemplom szószékén. Újszerű hangját, egyre élesebb egyházkriti
káját, sőt sokak szemében „forradalmi” teológiai fejtegetéseit egyre na
gyabb tömeg hallgatta. Sokszor még a város kapuit is be kellett zárni a 
misék idején.

Az egykorú, ma is gondosan őrzött jegyzőkönyvekből azt is meg
tudjuk, hogy Sopron akkori vezető plébánosa, Peck Kristóf 1522-ben fel
jelentette paptársát az illetékes egyházi hatóságoknál. A Kristóf barát 
ellen indított vizsgálat nyolc vádpontot eredményezett. 1. Nem kell en
gedelmeskedni a pápának. 2. Akármely egyszerű pap is feloldozhat min
denféle bűn alól. 3. A szóbeli fülbegyónás szükségtelen, mert elég a vét
keket gondolatban is megbánni. 4. Szűz Máriát és a szenteket nem kell 
imádni, hozzájuk imádkozni is fölösleges, mert nem tudnak értünk köz
benjárni. 5. Nem szükséges a testi böjt. 6. Ne misézzenek azok a soproni 
papok, akik nyilvános ágyasokat tartanak. 7. Nem kell jócselekedetkép
pen templomokat és oltárokat alapítani. 8. Nincs szükség a zsidókra Sop
ronban, mert itt maguk a papok uzsorások.

Nem sokkal Luther 1521-es wormsi bizonyságtétele után tehát emy- 
nyire refonmátori szellemben prédikált egy ferences szerzetes Sopron
ban. Az evangéliumi tanok nyílt, szószéki hirdetésével az egész Kárpát- 
medencében is csak legfeljebb egy-két város előzte meg Sopront, — ám 
ilyen korai, részletes jegyzőkönyv — amelyet a több éven át folyó vizs
gálat során vettek fel — sehol nem található, még az egykori magyar- 
országi levéltáraikban sem.
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Kristóf szerzetes ügye megmozgatta az egész dunántúli katolikus 
társadalmat. iA következő években Soproniba érkezett a vizsgálat folyta
tására Kajári István főesperes, győri kanonok. Javaslatára Gosztonyi 
János győri püspük kiterjesztette a vizsgálatot az egész soproni „lutherá
nus szektára”, majd jelentést tett az ügyről II. Lajos királynak is.

Az uralkodó ezért foganatosított a soproniakhoz címzett leiratában 
szigorú rendszabályokat „a lutheri eretnekség által megfertőzött, a szent 
atyák határozatai és a római egyház intézményei ellen megátalkodottan 
prédikáló bizonyos ferencrendi szerzetes” ellen. Az ügy további kivizs
gálására a király Szegedi Gergely ferences teológust — Dévai Mátyásunk 
későbbi nagy ellenfelét — küldte ki, a soproni hanmincadosokat pedig 
arra utasította, hogy fogják el Kristóf szerzetest és egyben égessék el 
Luther írásait. Iván Mihály akkori polgármester és Pulendorfer Mihály 
városbíró, a városi tanács és a képviselőtestület — úgy tűnik — mindent 
megtett az ügy gyökeres elintézése érdekében. A több évre terjedő vizs
gálat eredménye — amelyre végül is a mohácsi vész tett pontot — igen 
tanulságos: a megfélemlített Kristóf szerzetes sokat visszavont tanaiból. 
Ez arra figyelmeztet, hogy az egyház emberi intézmény is, tagjai, még 
há Krisztus hű követői is — esendő emberek.

Néhány évvel e soproni események után történt meg Augsiburg vá
rosában az Ágostai Hitvallás ünnepélyes előterjesztése (1530). Ez, majd 
a két évvel későbbi nürnbergi ,/valláslbéke” — e politikai motiváltságé 
vallási moratórium — kihatással volt Sopron egyházi és kulturális 
életére.

Egy fennmaradt jegyzőkönyv tanúsága szerint 1532-ben maga a vá
rosi képviselőtestület kérte a tanácstól, hogy kényszerítse a plébánost 
„olyan hű prédikátor tartására, aki nem ellensége az evangéliumnak” . 
A katolikus egyháztörténetírás ezt az adatot „a reformáció első lágy 
szellőjé’-ként értékeli.

Érdemes felfigyelnünk arra a tényre, hogy a beadvány kelte egybe
esik Hűmmel Kristóf soproni rektori működésének idejével: az 1531/33. 
évekkel. Hűmmel bocsátotta néhány évtizeddel utóbb saját telkét az 
evangélikus szellemben újjászervezett iskola rendelkezésére. Ugyanak
kor pedig az ő rektorsága idején indult el Wittenbergibe Luther és Me- 
lanchthon első soproni tanítványa: Gregorius Fáber.

A soproni protestantizmus megerősödéséhez hozzájárult az is, hogy 
— a soproni ferencesek krónikája szerint — 1532 óta nagy számban jöt
tek a városba az Ausztriából kiutasított evangélikusok. Egyre többen 
vallottak titokban reformátori elveket a plébánosok és tanítók közül. így 
kerülhetett sor a század ötvenes éveiben arra, hogy a régi, katolikus 
szellemben működő iskola evangélikus jelleget öltsön.

Sopron XX. századi történetíróinak egy része az addigi latin iskola 
1557-es evangélikus előjelű újjászervezését megkérdőjelezi. Arra hivat
kozik több kutató, hogy az ötvenes évek derekán még Hűmmel Kristóf 
is, meg az egyházi és tanácsi tisztségviselők zöme is a katolikus hithez 
ragaszkodott, s így az „ú j” iskola létesítése nem volt szükségképpen a 
reformáció gyümölcse.

A kutatók figyelmét azonban eddig elkerülte egy általam fontosnak 
tartott mozzanat. 1553-ban a Pozsonyban dúló pestis miatt Sopronban 
ülésezett az országgyűlés. Ezen Ferdinánd király mindkét fiával meg
jelent. Fő feladatnak az ország és a keresztyénség védelmét jelölte meg 
a török elleni harcban. Szemére vetette a rendeknek, hogy eközben azért 
sújtja a nemzetet pestis és éhínség, mert „az ősrégi isteni tisztelet és 
az igaz hit helyébe új tanok sarjadoztak. . . ” Intette a gyűlést az ural
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kodó, hogy ne tűrjék többé a katolikus papság gyalázását, eretnek 
könyvek nyomtatását, leükészi teendők világiakra ruházását, a templo
mok megszentségtelenítését, az egyházi javadalmak lefoglalását. E ke
mény 'beszédre válaszként mind a felső, mind az alsó tábla elhárította 
a vádat, hogy ők lennének az okai az ország szerencsétlen állapotának. 
Mivel pedig ugyanakkor az országgyűlésen hozott vallásügyi cikkek nem 
tartalmaztak protestánsellenes kitételt, arra lehet következtetni, hogy 
Sopronban és talán már országosain is túlsúlyra jutottak Luther hívei.

Ennek a ténynek igazolását látom Karner Károly professzornak egy 
nemrég megjelent tanulmányában is. Ez arról szól, hogy a győri székes- 
káptalan magánlevéltára egy név, oím és keltezés nélküli 16. századi 
levelet őriz, amelyben Sopron plébánosa és az alája tartozó egyházme
gyei papság felpanaszolja a győri püspöknek, hogy a soproni tanács félre
tette azt az ősi regulát, hogy az iskolák a plébános hatáskörébe tartoz
nak. A levél szerint a plébános kénytelen asztalához fogadni az iskola- 
rektort és a kántort, s azok viszik a híreket a tanácsnak. „Az ifjúság is 
a prédikátorokhoz húz . . .  a soproni urak pedig a királyi intés ellenére 
úgy nyilatkoznak, hogy ezentúl semmi más vallást nem hajlandók meg
tűrni a városban, mint a lutheránus irányzatot.”

Karner Károly ezt a levelet joggal hozza összefüggésbe Ferdinánd 
1553-as soproni országgyűlési beszédével. Ugyanígy legtöbb világi törté
nészünk ma már egyetért velünk abban, hogy a reformáció 1550 körül 
„győzelemre jutott” Sopron városában és néhány évtized után csaknem 
egyeduralkodóvá lett a lutheri tanítás a polgárság körében.

Ebből az időből érdekes dokumentumot őriz a Soproni Városi Levél
tár is: Wirtth- Mihálynak wittenbergi elszámolását a soproni városi ta
náccsal. A (reformáció korának ez az egyik legkorábbi neveléstörténeti 
emléke, éspedig 1555-foől.

A ritka értékű kéziratból megtudjuk, hogy a soproni diáknak Me- 
lanchthon javaslatára külön preiceptont kellett maga mellé fogadnia, aki
től egész éven át tanult, s akinek 8 dénár-fontot kellett fizetnie.

Az első Wittenibergben tanuló soproni ifjat, Fabar Gergelyt két év
tized után követő Wirth Mihály — az utóbb jeles városi jegyző, a híres 
Wirth-féle kehely adományozójának ős:e — tanulmányaival és tapaszta
lataival bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az éppen hazatérése után 
újjászervezett soproni latin iskola 1557-től kezdve végérvényesen a wit
tenbergi reformáció szellemében folytathassa működését.

További részleteket tudunk meg erről a korszakról Faut Márk sop
roni városbíró krónikájából. Ennek eredetijét az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattára őrzi. Szerzője, mint soproni diák 1579—84 között 
a wittenbergi egyetem hallgatója volt, evangélikus meggyőződéséért Bécs- 
ben több hónapos börtönt is kellett viselnie. Utóbb mint többszöri or
szággyűlési követ 1614-ben kezdte írni krónikáját, amelynek első,, 1526— 
1584 közötti fejezetének megírására Klein Menyhért városi tanácsost 
kérte fel. Ebből az értékes kéziratból is kitűnik, hogy 1557-ben Hűmmel 
Kristóf polgármester támogatásával, annak telkén, a mai belváros szí
vében, az akkori ún.. Kövezeten (aft Pflaster) új latin iskola épült. 
Ugyanezt a tényt megerősíti egy korabeli soproni Trinkel nevű polgár
nak ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtáriban őrzött, 1714 táján 
írt rövid kéziratos feljegyzése, A szellem ekkor már kétségtelenül luthe
ránus volt, de azt is tudjuk, hogy az iskolai diákság a még katolikus 
szertartásé miséket is látogatta. Ám a plébános 1559-ben maga is meg
nősült.
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Az eddig vázolt, sokrétű fejlődés eseményei a Luther halála utáni 
másfél évtizedben, de még Melanchthon életében zajlottak le. Maga a 
soproni evangélikus egyházközség szervezett megalakulása 5 évvel Me- 
lanchton halála után, 1565-ben történt meg, éspedig nem kisebb egyé
niség, mint az osztrák származású Gerengel Simon 6 esztendős soproni 
lelkészkedésének a kezdetén. Befejezésül vizsgáljuk meg e kiváló tudós 
lelkipásztor életét, műveit és egyházszervező munkáját.

Gerengel arcvonásait, a bába öltözött alakját hűen megőrizte szá
munkra Zacharias Micheí 16. századvégi rézmetszete, amelynek eredeti
jét, sőt rézlemezét :is gondosan megőrizte egyházközségünk a késői nem
zedékeknek. Sok vihart megélt magyar evangélikus Sionunknák ez az 
egyik legrégibb fennmaradt lelkészportréja. Gerengelmek az alsóausztriai 
Potschach volt a szülőfaluja. Bécsújhelyen a tudós Thomas Kinecker 
volt a tanára, lehet, hogy a ibécsi egyetemen végezte teológiai tanulmá
nyait. Mint katolikus pap, előbb a mai osztrák határtól alig 40 krn-re 
fekvő, Wechseliberg tövében húzódó Aspang falucska plébánosa lett, mint 
a pápaságnak akkor még buzgó harcosa.

A fordulat akikor állt be életében, amikor bécsújhelyi tanára, a lu
theri szellem hatása alá került Kinecker megküldte neki az Ágostai 
Hitvallást, Luther és Melanchthon több írását, valamint Spangenberg 
eislebeni szuperintendens posztilláit. A két szín alatt úrvacsorát osztó 
plébánoshoz egyre többen jártak messze vidékről is, így a bécsújehlyi 
polgárrmester, Leonihard Eubanberger egész családjával rendszeresen ko
csizott ki hozzá, hogy reformátort igehirdetéseit meghallgassa.

Az inkvizíció akkor figyelt fel az aspangi papra, amikor fogadalmát 
megszegve házasságra lépett egy soproni leánnyal. 1,551-ben állásától 
megfosztották, Aspangból Salzburgba hurcolták, ahol a vártorony bör
tönében több hónapos fogság vért rá. Több rebellis paptársával, többek 
közt a soproni születésű Schreiner Jánossal együtt szenvedte végig a 
római egyház fenyegetéseit. Levéltárunk őrzi Gerengelnek azt a levelét, 
amelyet a távolból őt meglátogató, de főpapi tiltás folytán csak a vár
torony kapujáig eljutó édesanyjának, Margarethenak írt, s amelyben 
nemcsak azt kéri, hogy fiatal feleségét az anya fogadja leányául, hanem 
bizonyságot is tesz az újonnan felismert evangéliumi igazság erejéről. 
Fennmaradt a börtönből írt másik levele is barátjához, Maximilian 
Schwambergerhez, aki mint világias beállítottságú városi jegyző a re
formációtól való elpártolásra igyekezett őt rávenni. Gerengel felhábo
rodva utasította vissza ezt a tanácsot, inkább vállalva a további börtönt.

Fogsága idejéből több ének, imádság és feljegyzés maradt ránk. Az 
egyikben ezt írta 1554 elején: „Itt fetrengünk Istennek akarata szerint 
egyik napról a másikra, egyik hétről, hónapról, sőt esztendőről is a má
sikra, míg Krisztus eljön, akire bíztuk és hagytuk minden ügyünket” . 
Nem tudjuk, hogyan, de még 1554-ben kiszabadult rabságából.

Az állástalan, de már sokak által ismert prédikátort ekkor a bajor- 
országi szalbad birodalmi város, a Riemenschneider-oltárról híres Ro- 
theniburg ob dér íTaulber hívja meg lelkészének. -Hatalmas Szent-Jakab 
temploma ekkorra lett véglegesen az evangélikusoké. Gerengel felesé
gével és kis gyermekével 9 évet töltött Rothenburgban. -Nem véletlen, 
hogy a város lutheránusainak késői utódai szellemi-lelki kapcsolatuk
kal és anyagi segítségükkel is kimutatták hálájukat Sopronnak, ahová 
Gerengel 1 éves átmeneti burgbernheimi lelkészkedése után 1564-ben 
lett meghíva, hogy megszervezze a már életképes evangélikus gyüleke
zetét.
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Faut Márk Krónikája szerint a soproniak még soha nem hallottak 
olyan beszédet, mint amilyet a városba érkező Gerengel a Szent-Mihály 
templomban elmondott. A  Máté 17. alapján a Krisztus Urunk színeválto
zásáról, a transzfigurációról szóló prédikációja a soproni tanácsnak szóló 
ajánlással nyomtatásban is megjelent.

Mivel az óvatos soproniak a plébánosi állás meghagyása mellett dön
töttek, Gerengel kezdetben csak a délelőtti igehirdetéseket tartotta a 
Szent-Mihály templomban, míg ugyanott reggel 8-fkor a plébános misé
zett, sőt a keresztelést, esketést és temetést is az végezte a régi jog alap
ján. Az erélyes katolikus prímás, Oláh Miklós esztergomi érsek több 
ízben tett kísérletet Gerengel eltávolítására, de hasztalan. A kudarcban 
talán szerepe volt a prímás nővérének, a Soproniban lakó Oláh Honának 
is. Reánk maradt végrendeletében ugyanis, amely 1579-ben kelt, tudjuk, 
hogy rendszeres hallgatója volt Gerengelnek, majd annak halála után 
az őt követő lelkésznek. így olvassuk testamentumában: „Temetésemre 
hagyok 300 forintot, kiből csináltassanak nekem.. .  egy tisztességes szép 
epitapheuimot szent iMihályban, ott ahol az én prédikáció hallgató szé
kem vagyon’'”. Hagyatékából pedig részesítette Gerengel két ismert lel
kész-utódját: Musaeus Jónás Pétert és Rittsohendel Jakábot is.

Oláh érsek halála után Gerengel il569-ben kiadhatta hívei kíván
ságára és ezek költségén Kátéját, amely két évszázadon át segítette lel
készeinket a gyermekek vallásos nevelésében. Kátéjába Szigetvár eleste 
után írt énekét is felvette, közölte Luthernek a török ellen mondott 
imádságát és Mária királyné énekét. A  gyermekek, sőt a felnőttek is az 
ő kátéjából tanulták a hitigazságokat. Művének szinte hitvallási tekin
télye volt. Neve és Kátéja szinte egyet jelentett. Még a 18. században 
is ez a szólásmód járta a soproni Lyceumban: Sage mir deinen Gerengel 
her! (Mondja fel a Gerengelt!) írt ezenkívül Ágendát és egyéb munká
kat is. 'Egyik művét Gerengel Summája címen 1715-ben Halléban ma
gyar nyelven is kiadták. Ezt szeniczei Bárány György és más magyar 
pietisták gyakran használták iskolai hitoktatásaik során.

Gerengel soproni lelkészsége idején kaptak a magyar evangélikusok 
is prédikátort, elsőként Novanus Ferenc személyében, aki magyar tanítót 
is tartott maga mellett. 1570-ben, Novanus után a soproni magyarok 
Sztárai Mihály akkori pápai prédikátort, a neves énekszerzőt és egyház
szervezőt akarták megnyerni papjuknak. Fennmaradt levelében Sztárai 
értesíti is a soproni tanácsost közeli érkezéséről, azonban utóbb mégis 
Pápán maradt. Ezzel kapcsolatban Bornemisza Péternek, a most 400 éve 
elhunyt nagy evangélikus szuperintendensnek a soproniakhoz címzett ere
deti levelét is Sopron levéltára őrzi. A magyar lelkészi állást 1574-ben 
Beythe Istvánnal, a későbbi püspökkel, a Batthyányak utóbb helvét irá
nyúvá lett udvari papjával töltötték be a soproniak.

Gerengel Simon 1571 elején fejezte be szenvedésekben és alkotá
sokban gazdag életét. Tiszttársa felett Pharerus Gergely, akkor már möd- 
lingi lelkész mondott emlékbeszédet. Utódjául pedig Musaeus Jónás 
Pétert hívta meg a gyülekezet. Gerengel halálával lezárult a soproni re
formáció nagy korszaka. A krónikaíró Faut (Márk, aki őt még látta és 
hallotta, velem együtt e szavakkal zárta visszaemlékezését: Gerengelnek 
tulajdoníthatjuk, hogy a soproni népet a pápistaságből Istennek csodá
latos kegyelmével kivezette.

Dr. Fabiny Tibor
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Zwingli Ulrich
Svájc Európának legmagasabb országa. Csaknem teljes egészében az 

Alpok csúcsai borítják. Ennek a kis országnak két városát, ahol keresz
tyének élnek a világon, ismerik. Zürich az egyik, Genf a másik. Az első 
Zwingli városa, a másik Kálviné. A  kettőt egybekapcsolja a hekvét hit
vallás, amelyikről az őseink nevezték- magukat; „helvét hitvallás tételt 
tartó evangélikusoknak” . Genf városát és Kálvin Jánost még ma is ösz- 
szetartozónak tudjuk. Más a helyzet Zürich városáról és Zwingli Ulrich- 
ról. Sok mindent tudunk Zürichről, de a mi időnkben már újra fel kell 
fedeznünk Zwinglit és újból oda kell állítani a hamar felejtő utókor elé. 
A világ hamar és gyorsan felejt. És háládatlan. S az embert háládato- 
san élni éppen Zwingli kezdte tanítani.

1984. január il-én volt 500 esztendeje, hogy Zwingli Ulrich, Zürich 
reformátora, az újkori európai történelem egyik kiemelkedő alakja meg
született a mai Szent-Gallen kanton területén fekvő Wildhaus nevű hegyi 
kisfaluban, amely a régi toggenburgi grófságban volt. Jómódú paraszt 
szülőktől született. Paraszti származására mindig büszke volt. Apja bírói 
Gemeindeamman) tisztséget viselt, ötéves korától atyai nagybátyja 
Bartholomáus Zwingli Weeseni lelkész nevelte a Walensee partján. _A1- 
sóbb iskoláit Baselben és Bernben végezte. ÍEz utóbbi helyen Heinrich 
Wölfin kiváló humanista tanítványa volt. A dominikánus szerzetesek is 
felfigyeltek a berni iskola tehetséges és főleg kiváló zenei hallással ren
delkező diákjára és szerették volna megnyerni a kolostori életnek, ami
ről családja, főleg a pap nagybácsi, hallani sem akart. Ezért inkább el
hozták a berni iskolából.

Egyetemi tanulmányait Récsben 1408—1500-ig és Baselben végezte 
1502-től 1506 között. A bécsi egyetem anyakönyvében Zwingli neve mel
lett az a megjegyzés olvasható 1409-ben, hogy kicsapták. Hogy az akkor 
15 éves diák mit tehetett, nem tudjuk. Súlyos dologról nem lehetett szó, 
mert egy év múlva ismét ott a neve az egyetem anyakönyvében. Az is 
lehetséges, hogy az exchusus szót a későbbi reformátor munkássága 
miatt gyűlöletből írták oda a neve mellé utólag. Baseliben Zwingli ki
váló humanistákkal került kapcsolatba. Itteni, egyik tanító mesterétől 
Wyttenbach Tamás kiváló humanista — biblikus tudásiből jelentős hatást 
kapott. Ettől fogva egész életében a klasszikus világ csodálója maradt. 
Wyttenbach1 hívta fel a figyelmét a szentírásra és egyházatyákra is, és a 
bennük való elmélyülés következtében sjut arra a meggyőződésre, hogy a 
skolasztika az evangéliumot meghamisította. 1506-ban Baselben elnyerte 
a „szabad művészetek mestere” a Magiszter tudományos fokozatot és 
címet. Ez a tulajdonképpen a szokásos latin irodalmi, retorikai, filozó
fiai tanulmányok lezárását jelentette. Végzettsége elegendő volt egy Jel- 
készi állás betöltésére. A theológiai fakultáson még fél évig folytathatta 
tanulmányait, mert 4506-ban meghívták lelkésznek Glarus városába. A 
tízéves glarusi leik észkedése nem jelentette tanulmányainak abbahagyá
sát, sőt teológiai autodidaktaként, könyvekből hatalmas szaktudást gyűj
tött össze magának. 1507-ben szentelik lelkésszé Konstanzban. Baselben 
megkezdi humanista tanulmányait. A régi görög irodalom klasszikusai
nak tanulmányozása meggyőzi arról, hogy van műveltség az akkori egy
ház irodalmán túl is. Arról is meggyőződött, hogy az emberiségnek van
nak az egyházon kívül is értékes eredményei, szellemi művei. Itt vesz 
részt az akkori svájci élet egyik különleges keyyérkereső munkájában: 
a zsoldos katonaság háborús vállalkozásaiban is. (1513—1515) Két „zsol-
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dos” útja alkalmával rádöbbent Zwingli arra, hogy mennyi romlás, el- 
vadulás alkalma a zsoldos katonai szolgálat. Meggyőződött arról, hogy 
miért olyan durva, betegségektől fertőzött hazájának népe. Labirinth” 
című iratában tárta tapasztalatait a világ elé. Kritikájáért sokan meg
gyűlölték. Számos ellensége akadt, akik megnehezítették számára a lel- 
készi szolgálatot. Mikor alkalom nyílt számára, szívesen ment új helyére 
Mária-Einsiedelbe második lelkésznek. iHíres búcsú járó hely volt új szol
gálati helye. (1516)

Nem felesleges elidőzni egy pillanatra azon az úton, amely ide ve
zette, nem feledve, hogy a XVI. század első félében vagyunk. A svájci 
embert abban az időben minden hatalom megkömyékezi, hogy álljon 
szolgálatálba. Ügynökök járnak városról városra és toboroznak. Egy
szer a francia király ügynökei, máskor a pápa ügynökei, vagy az akkori 
német császár ügynökei. Toboroztak zsoldosókat a maguk megbízója szá
mára, hogy aztán ezek mint jó  svájci harcosok harcoljanak az ő fizető 
megbízójuk érdekeiért. (Svájci találmány volt az úgynevezett alabárd 
nevezetű fegyver, amely tulajdonképpen dárdára szerelt és kampókkal 
ellátott fejsze volt, ennék segítségével még a páncélosok ellen is ered
ményesen vehették fel a harcot. A  lovasságnak a népvándorlás óta tartó 
uralmát ezzel az új fegyverrel a gyalogság megtörte. Kapósak voltak 
a svájci zsoldosok.) Nagyon sokszor megtörtént, hogy svájci a svájci 
vérét ontotta az egymással szemben álló seregben. Egyazon nép idegen 
uraknak és idegen érdekék szolgálatában állott. Amikor béke volt, akkor 
is igyekeztek a vezetőket lepénzelni ezek az uralkodók azért, hogy ami
kor majd jön az újabb harc és zsoldosokra lesz szükségük, akkor ezek 
a lepénzelt vezetők álljanak elő és toborozzanak az ő számukra. Zwingli 
v.olt az, aki belátta ennek, hazájára nézve veszedelmes voltát. Az erköl
csök lezüllöttek, a lakosság száma állandóan fogyott, a kereskedelem és 
az ipar lehanyatlott, mert az ifjúság inkább vállalta a kalandokat és a 
gyors meggazdagodást, a zsákmányt ígérő zsőldoskodást, mint a tisztes
séges polgári munkát; a földművelést, az ipart. Belátta egy itáliai had
járat és a velejáró vereség és szörnyű pusztulás láttán, hogy harcot csak 
a szív indításából és nem pénzvágyból szabad kezdeni, harcolni csak úgy 
lehet, ha a haza végső szüksége kényszerít. Belátta minden világi hata
lom és uralom hiábavalóságát és esküdött fel a Biblia uralmára, a Biblia 
hatalmára. Teológiájának is az volt a vezérgondolata, hogy egyedül az 
ige, az Isten igéje az uralkodó és irányadó. Nincs a földön több tekintély, 
nincs e földön egyéb hatalom, aminek érdemes szolgálni. Amit paran
csol az írás, azt megteszi, de amit nem rendelt az írás azt megveti. 
Mária-Binsiedelben jut el hozzá Erasmus újszövetségi görög szöveg- 
kiadása. Boldogan olvassa az írást, másolja Pál apostol leveleit s jó részét 
könyv nélkül is megtanulja. A híres búcsújáró helyen a zarándok előtt 
már nem szentekről, és hozzájuk fűződő legendákról beszél, hanem arról, 
hogy az üdvösség forrása nem az érdemszerző jó cselekedetek, hanem az 
Isten Fiába vetett hit, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. 
Bátran prédikált az egyháziban levő visszásságok, sőt már itt a bűnbo
csátó cédulákkal való visszaélés ellen. A  hír szárnyára veszi szavait. 
Tanításának híre eljut a pápai udvarig, sőt hazájában is felfedezik 
Zwingli Ulrichot. 1519-ben Zürich városának, amely 5 ezer lelket szám
lál. első papjává választották. (24 szavazatból 17 mellette adta szavát.) 
Zürichről az egykori írók úgy írtak, mint a gőg, paráznaság, az utála
tosság városáról, még Zwingli fellépte előtt alig egy pár esztendővel. Pár 
évi működése után Zürich tiszteletre méltó várossá lett, s mindez egyet
len férfinak, mint Isten eszközének köszönhető. Az első adandó alkalam-
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mal nyílt levelet intéz a szövetséges országgyűlésihez, és ennek a nagy
hatású ibibliai és humanista érvekkel megalapozott „Isteni intelemnek” . 
a hatására, először Svájc történetében 25 évre betiltják a zsoldosság in
tézményét.

Ezzel új szakasz kezdődik el életében. Közelebbi ismeretségbe kerül 
Luther Márton irataival, s egyre erősödik a Róma iránti kritikája, amely
től azonban nem akar elszakadni. Az 1523. évi zürichi dispután már ki
forrott reformátor. A  67. tétel szerint is „Krisztus az egyedüli út az üd
vösséghez.”

1519. jan. 1-én elkezdi a Bibliát magyarázni Máté evangéliuma első 
részével és az istentiszteletek középpontjává ezt teszi. Ezt teszi szakadat
lanul, amíg 6 esztendőn át végig nem megy az újtestamentumon. Forra
dalmi lépés volt Zwingli cselekedete, amikor a Bibliát, amit addig csak 
tudósok kaptak a kezükbe, amiből addig csak morzsa, egy-egy szemel
vény, textus egy-egy bibliai mondás jutott el a nép fülébe. Beviszi Zwingli 
a Bibliát az Isten hajlékába és vasárnapról vasárnapra, később napról 
napra magyarázza. Az életveszélyes fenyegető levelek özönét kapta, még 
a nagy tanács is ellene bőszült, de ő sem enged a Biblia felségjogaiból.

Mint igehirdető: A lectio continua gyakorlója. Szorosabb értelembe 
vett prédikációi ugyan nem maradtak az utókorra, de tudjuk róla, hogy 
hetenként többször prédikálva, végigmagyarázta sorrendben: Máté ev., 
I—II. Timóteus, Galaták, I—II. Péter, Zsidókhoz írt levelet, Lukács, 
János evangéliumát, Pál leveleit, Zsoltárok könyvét és a prófétákat.

Szabadon beszélt, inkább gyorsan és csendesen. Mindig időszerűen 
hirdette az igét. A filológiai, szöveghű exegézis fundamentumán állt. 
Krisztus iránt hű és engedelmes. Vonatkozik ez mind igehirdetésére, 
mind teológiájára. A Commentárius de vera et fals reigone c. műve 
Kálvin Institúciójáig a legátfogóbb erejű szisztematikus leírása az evan
géliumi tanításoknak. Az egyház egységét látó és munkáló Zwingli teoló
giai szellemét a Szentírás autoritása és Szentlélek belső bizonyságtétele 
síkján ragadja meg. Kijelentéshit fundamentumán állva beszél Isten 
megismeréséről, az emberről (antropológia), a hitről, a kiválasztásról 
(Krisztusban és Krisztus által), valamint a megszentelődésről.

A predestinációnál Isten szabadságára helyezi a hangsúlyt. Az evan
gélium és a törvény viszonyának a magyarázatával előtte járt a Heidel- 
bergi Káténak és Barth Károlynak. Zwingli úrvacsora tanában a hang
súlyt nem arra helyezte, hogy „ez az én testem”, hanem „ezt cseleked- 
jétek” .

Az egyház és a társadalom reformátora. Kirajzolódik Zwingli taní
tása az egyházról és az államról, az Isten és az emberi igazságról és 
számos etikai problémáról (tulajdon, adó, kamat). Foglalkozik Zürich 
városának reformációjával) istentisztelet, böjt, házasság, papi nőtlenség, 
képek, oltár, kolostorok, mise, szegénység stb.), másrészt Svájc nagyobb 
területi egységéért folytatott harcot.

Zwingli Zürichje képezi Kálvin Genfjének és a prutanizmusnak a 
gyökerét. Tudunk hazaszeretetéről, politikai elképzeléseiről, de ellensé
geiről is.

Jöttek a társadalom és az állam egész hagyományos rendjét fölfor
gatással fenyegető anabaptisták racionális pacifizmusukkal és evangé
liumi „törvénnyel” . A Szentlélek sugallatára való hivatkozással az egy
házat azonosították a maguk „szent közösségével” . Az időközben huma
nistából reformátorrá érlelődött Zwingli döbbenten ismer rá a tanításuk 
Biblia-ellenességére. Fölháborodottan fordult ellenük. A reformáció 
ügyét szorosan és végzetesen egybeköti az állami és társadalmi renddel,
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annak fenntartásával, külső és belső megvédelmezésével. A belső meg- 
védelmezés sikerült, igaz, hogy az anabaptista vezetők élete árán, de 
kívülről annál inkább feltornyosult a veszedelem. Az őskantonok a régi 
vallás, a régi államszövetségi rend és egyensúly, s a régi zsoldos kül
politika védelmében szervezkednek és összefognak a habsburgokkal, az 
ősi ellenséggel, s Zwingli számára nem marad más lehetőség, mint a 
fegyveres támadó önvédelem gondolatának erélyes propagálása. Az új 
egyház győzelmét külső védőfalakkal akarja biztosítani. Már 1524-ben 
külön szövetséget kötnek a római katolikus kantonok a protestáns kan
tonok ellen. Az evangélium hirdetőit, követőit, ahol csak elfoghatják, 
bántalmazzák, kivégzik.

Zwingli a délnémet protestáns városokkal kötendő szövetség terve
zetében kijelenti, hogy Isten az embernek gyakran az ember által, mint
egy „eszköz és edény” által nyújt segítséget és védelmet, s józanon fej
tegeti az okokat, amikért az Ő dicsőségére és szent igéje erősödésére e 
szövetséget meg kell kötnie.

Már 1525-ben kidolgozza a részletes haditervet. — Isten nevében — 
a Zürichiek számára a bűnös, hűtlen és istenigét megtagadó szövetsé
gesek ellen, amiben a csapatok összeállítására, felszerelésére, vezetésére 
s a támadás megindítására nézve részletes, szakszerű utasításokat ad. 
Ne feledjük, hogy ő már akkor Zürichnek nemcsak lelkipásztora, hanem 
polgármestere és hadvezére is volt. Meggyőződése, hogy a római kato
likus kantonokkal már csak a harctéren lehet leszámolni. A Habsburg 
szövetség az egész Svájc fennmaradását tette kétségessé.

Zwingli hitte, hogy szabadságharcot folytat, aminek létjogosultságát 
híres béke szózatában és később is elismerte. Az újkor hajnalán fellen
dült és hitben, erkölcsben megújult városok akarják felszabadítani ma
gukat a tisztán tradicionális tekintélyekre támaszkodó, lezüllött őskan
tonok elviselhetetlen uralma alól. Zwingli szerint az egyház az elvá
lasztottak közössége, akiknek az alap, a Krisztusban való hit valóban 
megvan. Zwingli azt hangsúlyozta, hogy nem néhány ember, nem száz, 
hanem több vagy kevesebb egyháztag alkotja az egyházat. Lutherhez 
hasonlóan, Zwingli szerint is az igaz egyház nem látható, hanem látha
tatlan, mert az emberi szemek elől el van rejtve. Ezt a láthatatlan egy
házat két tulajdonság jellemzi: egyfelől az, hogy tagjai felismerhetet- 
lenek, másfelől annak a lehetősége, hogy minden tagja már most össze
gyülekezzék. A zwinglianizmus nem alkotott külön egyházszervezetet. 
Benne még szorosabbá vált az együttműködés az egyház és az állam 
között, mint a német evangéliumi egyházban. Zwinglinek nincs az evan
géliumi egyháztól lényegében eltérő külön egyházszervezete. Egyház- 
szervezete távoláll attól, hogy reformátusnak nevezhetnénk. Bizonyos 
vonatkozásban más az egyház fogalma és más az egyházi berendezés, 
mégsem alkot külön egyházalkotmányi rendszert. A világi hatóság intézi 
az egyház ügyeit a többi ügyekkel együtt, így voltaképpen nincs is külön 
egyházalkotmánya. Az egyházalkotmánya az államot alkotó kantonokéval 
egészen eggyéforrt. A kantoni tanács végzi az egyházkormányzást is, 
Ott van a teológia vizsgáján, választja több helyen a lelkészeket, gyako
rolja az egyházi fegyelmet. A tanács választja a zsinat elnökét is és a 
zsinaton a tanács tagjai is résztvesznek. A tanács erősíti meg a zsinati 
határozatokat és a zsinat által választott elnököt, dékánt. Így azok a jo
gok, amelyeket az evangéliumi egyházban egyfelől a fejedelem, másfelől 
a konzistórium gyakorol, a tanács kezében összpontosulnak.

A kanton élén álló tanácsok részben lelkészekkel, részben ezek 
nélkül intézik az egyházak ügyeit.
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Marburgi hitvita: Sok protestánsnak okozott már fejtörést annak 
a hitvitának az eredménytelensége, amely Luther Márton és Zwingli 
Ulrich között folyt le 1529 okt. első napjaiban Fülöp hesseni tartományi 
gróf kezdeményezésére.

Luther és Zwingli egyetértettek abban, hogy a szentség nem valami 
mágikus cselekmény, s ezért elvetették a misét, az úrvacsora egyszín 
alatti kiszolgáltatását és azt a tanítást, hogy ia kenyér és bor átvál
tozik Krisztus testévé és vérévé. „Az oltári szentség Jézus Krisztus 
Urunk valóságos teste és vére kenyérben és borban, amelyet Krisztus 
maga azért rendelt, hogy azt mi keresztények együk és igyuk”, de nem 
az evés és az ivás a legfontosabb a szentségben, hanem ezek az igék: 
„Érettetek adatott és kiontatott bűnök bocsánatára.” „Aki hisz ezeknek 
az igéknek, az elnyeri azt, amit ezek hirdetnek és hangoztatnak, tud
niillik a bűnök bocsánatát” (Kis Káté).

A humanista Zwingli nem tudja elfogadni ezt az értelmezését. Szá
mára a szentségek olyan cselekmények, amelyekben az egyes ember 
hitvallást tesz hitéről és kötelezi magát arra, hogy Krisztus szolgála
tában éljen. Az úrvacsora tehát döntően csak emlékezés Krisztus halá
lára. Miután Zwingli ezeket a nézeteit közzétette, elkezdődött az iro
dalmi vita. Zwingli hívei igyekeztek a Svájctól északra fekvő német 
városokat a maguk oldalára állítani. Kezdetben Luther távol tartotta 
magát ezektől a vitáktól. Amikor 1527-ben kimondottan Luthert támad
ta meg egyik iratában, akkor így válaszolt: „ezek az igék — ez az én 
testem” a rajongókkal szemben is érvényben vannak. Zwingli így vá
laszolt: „ezeknek az igéknek örökké ez lesz az értelmük.” Luther 1528- 
ban lezárta a vitát az „Úrvacsoráról szóló hitvallás” c. iratával. Ebben 
kijelenti, hogy Isten mindenütt jelen van és mégsem- kerítheti senki a 
hálójába, ugyanígy van jelen Krisztus teste is az úrvacsorában. S ebből 
azután nem is enged egészen haláláig.

Politikai helyzet: Közben Luther követői szempontjából eléggé fe
nyegetővé vált a politikai helyzet. Az 1529-i Speyeri birodalmi gyűlés 
vitathatatlanul azt dokumentálta, hogy a császár politikai és katonai 
sikerei a katolikus párt győzelmi esélyeit növelték. Fel kellett vetni a 
kérdést, hogy az evangélikusok megmaradhatnak-e a „protestálás fo
kán” , vagy pedig más utat és módot kell keresniük a hatékony véde
kezés érdekében. Fülöp hesseni tartománygróf az utóbbit rendkívüli 
fontosnak találta. Már Speyerben titkos evangélikus védelmi szövetséget 
hozott létre, s mivel tudta, hogy Zwingli is egy nagy Habsburg-ellenes 
szövetségről álmodozik, azt az ajánlatot tette neki, hogy tartsanak hit
vitát az úrvacsora kérdéséről Marburgban. Az összes evangélikusok szö
vetségét ugyanis csak akkor lehetett volna létrehozni, ha az ennek út
jában álló úrvacsorai vitát valamilyen megegyezéssel zárja le Luther 
és Zwingli. A vita hátterében tehát rendkívül fontos politikai és hatal
mi érdekek húzódtak meg.

Zwingli készségesen vállalta ezt a vitát az ismert politikai okok 
miatt. Luther a tartománygróf kedvéért ment bele a vitába, miután 
semmi reményt nem fűzött ezekhez a tárgyalásokhoz. A kívánt meg
egyezés nem is jött létre. Luther előzékeny akart lenni a svájciak iránt 
és csak egy kérése volt: Fogadják el, hogy Krisztus teste és vére való
ban jelen van az úrvacsora szentségében. Hogy hogyan van jelen, arra 
nézve az értelem úgy sem tud választ adni. A svájciak szemében már 
ez is pápistás tanítás volt. Ezen a ponton, Luther nem tudott engedni. 
Krétával írta fel maga elé az asztalra: „Ez az én testem.” A megbe
szélés eredménytelenül végződött. Megígérték ugyan, hogy egymás iránt
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keresztyén szeretettel fognak viselkedni. Lutherben azonban ez a vita 
csak elmélyítette a meggyőződést, hogy Zwingliékben „más lélek lako
zik” . A vita lefolyása azt mutatja, hogy Luthernek nem az iskolás szőr- 
szálhasogatós volt a célja. Számára a szentség Isten adománya, amely 
minden értelemnek fölötte van. A kegyelem csodája ez, amely a bű
nöst megigazítja és békességgel ajándékozza meg. Isten cselekszik a 
szentségben, az ember pedig hittel válaszol arra.

Egészen más kérdés, hogy a mai különbséget az evangélikusok és 
reformátusok között azonosítani lehet-e a Luther és Zwingli között 
meglevő különbséggel? Nem. Ma a Szentírás idevonatkozó tanításának 
a helyesebb megértése határozza meg mindkét fél magatartását. A  re
formátus egyház nem azonosítja magát Zwingli nézeteivel, hanem Kál
vin úrvacsora tanát vallja. Maga az a tény, hogy a magyarországi két 
történelmi egyház hívei közösen vesznek részt igen sok alkalommal az 
úrvacsorában, mutatja, hogy közelebb hoztak bennünket nemcsak kö
zös múlt, hanem a jelen közös feladatai is. A tragikum nem abban volt, 
hogy nem akartak, hanem nem tudtak egyek lenni. Ez a tragikum 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Zwinglinek nemcsak mint reformátor
nak, hanem hazáját naggyá és szabaddá tenni akaró politikusnak is 
fájdalmas és véres árnyékok között teljenek élete utolsó évei. Zwingli 
a Hegyi Beszédben látta az evangéliumi élettörvényt egyének, társa
dalmak, nemzetek számára egyformán, s ebből következett, hogy mint 
mestere, Erasmus maga is pacifista volt. Szeretett kis népe javát és 
üdvét, erkölcsi megtisztulását éppen úgy, mint az esztelen vérpazar
lásnak megszüntetését egy határozott „békepolitikától”, elsősorban a 
demoralizáló zsoldba szegődés eltörlésétől várta.

Zwingli alapította az első református teológiai akadémiát 1525- 
ben Zürichben. Hitte, hogy az egyház megújulásának feltétele a meg
újult lelkipásztori testület. Nevéhez fűződik az 1531-ben, halála évében 
megjelent svájci bibliafordítás, az úgynevezett Zürichi Biblia. Kom
mentárok egész sorát jelentette meg.

1531. október 11-i kappeli csatában elesett Zwingli csak 47 éves 
volt, amikor műve félbemaradt. Reformációját mind Nyugat-, mind 
Kelet-Európábán, sőt az egész világon hitelesítette Buliinger (1504-től 
1575-ig) és a genfi Kálvin (1509—1564-ig).

Zwingli magyarországi hatása közvetett volt. A közvetítő tanítvá
nya és zürichi utóda Buliinger. Hatása Magyarországon a helvét refor
máció első lépcsőfokát jelentette. Korai halála megfosztotta művének 
kiteljesedésétől. Háttérbe szorulásának Luther és Kálvin mellett talán 
ez lehetett az egyik oka. Ma élők igyekeznek alakját, művét az őt meg
illető helyre tenni Európa-szerte. Maradandó időszerűsége abban van, 
hogy hitét, társadalmi felelősségét együtt, időszerűen és a legnagyobb 
felelősséggel, forradalmi módon élte.

Fodor András
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Diakóniai szolgálat a gyülekezetben
1984 elején megjelent püspöki körlevél a lelkészek fokozott felelős

ségébe és szeretetébe ajánlja az egyházunk diakóniai teológiájából szük
ségszerűen következő gyülekezeti, intézményes és társadalmi diakónia 
megszervezését, kiépítését és hűséges végzését. Feladatom a gyülekezeti 
diakóniára a hangsúlyt helyezni, mert itt kell elsőrenden körvonalazód
nia a diakóniai strukturáltságnak, hogy az átszője a gyülekezet egész 
életét, minden munkaterületét és minden egyes tagját.

Alapja a testté lett Ige

Vagyis az emberré lett, meghalt és feltámadott Krisztus, aki él és 
jelen van a gyülekezetben. Neki adatott minden hatalom mennyen és 
földön (Mt 28). Ő igényt tart „úrvoltából” fakadóan a gyülekezet min
den tagjára, de ugyanakkor és ezért megesik szíve az erőtelenen, el
esetten, akiért ugyancsak szenvedett és legyőzte feltámadásával a halált. 
Az értünk így cselekvő Jézus szolgálata belevésődött tényként a gyü
lekezet minden egyes tagjának életébe már a keresztségben. Itt Krisztus 
halálába kereszteltettünk és azért támadt fel és él, mert a keresztre 
ment, vállalva az emberi lét mélypontját. A keresztség alapja és kiin
dulópontja, hogy a gyülekezetben szolgálni tudjunk és Krisztus halálát 
megélhessük, önzésünket eltemetve, önmagunkat megtagadva, hogy így 
a rászorulókkal való közösségvállalást ne tagadjuk meg. Az úrvacsorá
ban is a totus Christus-sal kerülünk közösségbe, melynek áldása kitágul 
a gyülekezet egészére és minden egyes tagjára azáltal, hogy közösséget 
teremt az úrvacsora után is. Valaki keserűen mondta: ott térdeltünk az 
Úr asztalánál egymás mellett és amikor később az utcán ráköszöntem 
és örömmel közöltem ismerős-voltunk eredetét, faképnél hagyott, mond
ván: nincsen közünk egymáshoz! Hát csak „ünnepi alkalmak” ügye a 
diakónia és hétköznap mindenki megy a maga útján? Akármilyen fájó 
tapasztalatok is vannak, tény marad, hogy már a keresztségben Isten 
gyermekeként a szolgálat alapjában részesültem, mondhatjuk úgy is: 
már ott megtörtént diakóniára való konfirmációm Krisztussal közösség
ben és ez az egyszeri tény az úrvacsorában megismétlődő bizonyossággá 
válik, mert Isten gyermekének Krisztusért megbocsát és megtisztít a 
szolgálatra, a testvérek között a gyülekezetben. Minderről hallhatóan is 
meggyőződhetünk az evangéliumban, hogy ezt az örömhírt vinni-tudjuk 
a gyülekezetben, szóval vagy más eszközökkel: magnóval, sajtónk igény- 
bevételével stb. Ebben az evangéliumban Ő hordozza a segítségreszo- 
rulót, mert van ereje hozzá, ugyanis Űr Jézus Krisztus, de az Atya azért 
tette Űrrá és Krisztussá, mert engedelmesen vállalta a kereszt szolgá
latát. Ezekben az alapösszefüggésekben lehet csak a diakóniai szolgálatot 
elkezdeni a gyülekezetben úgy, hogy annak nagy perspektívája legyen. 
Több legyen, mint érdemszerző jótékonysági akció, vagy egyéni akció 
a gyülekezet keretein kívül, vagy azt megkerülve, de több is, mint álta
lános emberi humánumból fakadó megnyilvánulás. Mi ez a többlet? Az 
élő Krisztus szolgálata a gyülekezet közösségében élő tagjain keresztül 
a gyülekezetben, az egyházban, mint Krisztus testében!
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Célja egymás terhének hordozása (Gal 6,2)
Az apostol azért bátorít, sőt buzdít a gyülekezetben egymás terhé

nek hordozására, mert ebben látja Krisztus törvényének, avagy a szere- 
tetparancsolatnak betöltését. Baj van a gyülekezet életével, ahol ez a 
szolgálat hiányzik. Sokan azt vallják, hogy a diakóniai szolgálat első
sorban pénzkérdés. Nemcsak az elmélet, de a gyakorlati tapasztalat is 
azt mutatja, hogy nem így van. Nemcsak munkaerővel küzdő, noha jól 
felszerelt diakóniai intézmények bizonyítják ezt, hanem azok a gyüle
kezetek is, melyekben a teherhordozás nem azért akadozik, mert nincs 
pénz, hanem mert nincs hitből fakadó szív, mely tud és akar terhet 
vállalni az igéből táplálkozva.

Egymás terhének hordozására, ill. a szeretet ébresztésére döntő 
eszköz az igehirdetés az istentiszteleti közösségben, ahol számon tartják 
egymást. Ez persze falun élő gyülekezetben könnyebb. Vasárnap délután, 
amikor az ecsenyi gyülekezet filiáiba és szórványaiba mentem, örömmel 
láttam a faluból kifelé tartó motoromról, hogy mennek látogatni a rá
szorulókat azok, akik délelőtt ott voltak a templomban. Ügy látom, 
most utólag egyre inkább, hogy sokan levonták az istentisztelet kon
zekvenciáját. Ott nekik szolgált Krisztus az igében, most nekik kell 
szolgálniok a nagy terheket hordozó testvéreknek. Valószínű, hogy így 
nem tudatosult és nem fogalmazódott meg bennük, de magatartásukban, 
életvitelükben ez tükröződött.

Területe a gyülekezetben sokirányú
Az idősek között. Gyülekezetünk tagjainak nagyrésze az idős ko

rúak kategóriájába tartozik. Közülük sok lassan elmarad, talán észre
vétlenül és a lelkész sokszor csak akkor vesz tudomást erről, amikor a 
hozzátartozók temetését kérik. Ha a lelkészek figyelmét elkerüli távol- 
maradásuk, a gyülekezet felelős tagjai — netán abban a körzetben fe
lelős presbiter — jelezzék, hogy ki az elmaradt testvér és miért nem 
tud jönni. Valaki az őszi országos diakóniai konferencián javasolta, hogy 
városban az öreg testvérek felmérése külön kartotékokban történjék. 
Fontos feladat ez, mert csak így tudjuk elvégezni a lényeges szolgála
tokat, ha tudjuk, hol vannak. így tudunk házi istentiszteletet tartani 
úrvacsoraosztással, az ige írott üzenetét elvinni, anyagi segítséget nyúj
tani. A soproni gyülekezet segélyakciója ilyen irányban is igyekszik 
támogatni idős testvéreit, akkor is, amikor már nincs a gyülekezet te
rületén, hanem valamelyik otthonban él. A kapcsolatnak fenn kell ma
radnia, hogy a gyülekezet így is gondol rá. A gyülekezetben az idősek 
között végzendő szolgálatot gazdagítja, bővíti, ha meg is látogatjuk a 
különböző szeretetotthonokban a gyülekezet volt idős tagjait, ami ta
pasztalataink szerint kölcsönös áldással jár és jobban megnyitja a sze
met a gyülekezet területén élő idősek meglátására, felkutatására és 
megsegítésére.

A betegek is leggyakrabban az idősek között találhatók. A gyüleke
zet életének családias jellege abban rajzolódik ki igazán, hogy nemcsak 
az istentiszteleten egy családként van jelen, hanem számon tartják egy
mást a családtagok a templomon kívül is, amikor betegen fekszenek 
otthon, kórházban, szeretetintézményekben vagy szociális otthonokban. 
Mindig átélem a gyülekezeti diakónia örömét, amikor látogatásaim során 
ott látom a kórházban nemcsak a vér szerinti családtagokat, hanem 
„Isten családjának” (Wichern fogalmazása: Gottesfamilie), a gyüleke
zetnek tagjait, az önkéntes diakóniai munkásokat, akik felhívják a fi-
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gyeimet arra is, hogy kik vannak még a kórházban, kik igénylik az 
úrvacsorát stb. Diakóniai szolgálatunk, hogy feltárjuk az idős bete
geknek, állapotuk nem annak a jele, hogy „elhagyott az Isten” . De ez 
csak szép szó marad, ha az, aki ezt mondja, nem tartja számon továbbra 
is és nem végzi rendszeresen a diakónát mellette.

A sérültek különösen a gyülekezeti diakónia dimenziójához tar
toznak, mert általában a velük való törődés nyugalmi állapotot tükröz 
(beletörődés), mivel nem gyógyítható betegeknek tartják, hanem amo
lyan életfogytiglani sérülteknek. Ide sorolhatjuk a testileg korlátozotta
kat, mozgásukban és érzékszerveikben sérülteket. Egyházunk intézmé
nyesített szolgálatát állami és társadalmi szerveink szívesen veszik 
igénybe, mert gyakran észrevehető a felülről kapott szeretet látható jele. 
Mit tud tenni a gyülekezet a maga területén a testileg, szellemileg sé
rültek gondozásában? Le tudja-e emelni az ilyenek családtagjairól a 
terhet? Könnyű odavetni felelőtlenül, félvállról: törődjenek velük a 
hozzátartozók! A „diakónia-szerkezetű” gyülekezetre az jellemző, hogy 
ilyen esetekben is megtalálja a módját, hogy egyeseken keresztül végzi 
szolgálatát. Előttem van az a nyugdíjas, aki szolgálatot vállal naponta 
délelőtt egy béna testvér mellett, kinek hitvese dolgozik, gyermeke meg 
iskolába jár.

Szorosan kapcsolódik ez a magányosokkal összefüggő szolgálattal. 
Nem arról van szó, hogy az ember lehet családban, közösségben is ma
gányos, vagyis magárahagyott, akit nem értenek meg a körülötte élők, 
mert talán ő is értetlenül áll velük szemben, hanem az egyedül-élőről 
van szó, aki közösségre vágyik. Nos itt is nagy szerepe van a gyülekezeti 
diakóniának. Nem is azon van a hangsúly, hogy a gyülekezet tagjai 
minduntalan látogassák és ezzel otthonülésre predestinálják, hanem a 
cél az, hogy bevonni a gyülekezeti életbe, a szolgálatba. Feltárni előtte 
a diakóniai szolgálat különböző területeit, hogy valamelyikre rálépjen, 
melyen leginkább el tudja végezni azt a feladatát, melyben kamatoz
tathatja az Istentől kapott ajándékot. Sok esetben arról kell meggyőzni 
a magányos testvért, hogy ő is kapott ajándékot, mert kisebbrendűségi 
érzésében gyakran félrehúzódóvá lesz, mondván, hogy ő senkinek sem 
tud használni.

Akadályok és azok leküzdése

A gyülekezetben végzendő diakóniai szolgálat elterjedésének és bő
vülésének egyik akadálya az, hogy alig van a lelkésznek olyan munka
társa, aki ezen a területen önkéntesen szolgálatot végez. A „nincs embe
rem” fájdalmasan jelzi, hogy gyakran csak szép kifejezés ez: „diakó- 
niailag strukturált gyülekezet” . Eme akadály leküzdésére a gyülekezet 
vezetőségének számba kell vennie azokat, akik már bizonyságát adták 
valamilyen formában, hogy felelősséget éreznek a gyülekezetben élő sé
rült, magányos, elesett, beteg testvérek iránt. Különösen jól kell körül
nézni a presbitérium tagjai között, mert elképzelhetetlen, hogy a pres
bitérium munkája kimerüljön a gyülekezet anyagi kérdéseinek meg
tárgyalásában. Ebben a tekintetben is fontos, hogy a nők és férfiak 
arányára jobban figyeljünk a presbitérium összetételében, ami azt je
lenti, hogy csonka az a presbitérium, ahol egyetlen nő sincs, mert a 
diakóniai szolgálat eltervezésében és kivitelezésében olyan segítséget 
adhatnak, amit otthoni szolgálatukból tapasztalatként szereztek és ezt 
közreadva megélénkülhet, felfrissülhet a gyülekezet diakóniai szolgálata. 
Az akadályok leküzdésében segíthet, ha meghívunk vendégszolgálatot
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végző lelkészt, aki evangélizál és ebben felöleli mindazokat a kérdése
ket, melyek a gyülekezetet mozgósítják az elesett, rászoruló tagjai kö
zött végzendő szolgálatra. Vegyék a gyülekezetek ennek érdekében bát
ran igénybe az egyházmegyei diakóniai előadók szolgálatát. A Győr- 
Soproni egyházmegyében elterjedt az ún. szószékcsere, melynek áldása 
lehet a gyülekezet szeretetszolgálatának mozgósítása is.

Tervszerűség munkacsoportok megszervezésében

Eljött egyházunkban annak is az ideje, hogy a diakóniai munkát a 
gyülekezetben is tervszerűen végezzük, vagyis megszervezzük azt. Ez 
először azt jelenti, hogy számba kell venni azokat, akik már eddig is 
végeztek ilyen jellegű szolgálatot, de figyelni kell azokra, akik szívesen 
végeznének ilyet, csak várják a biztató szót. Meggyőződésem, hogy ezen 
a téren nagy a mulasztásunk. Ennek következményei fájdalmasak. Le
het, hogy irigykedve gondolunk arra, hogy a gyülekezeti diakóniában 
más egyház megelőzött minket és a református egyház erős hangsúlyt 
helyez rá. Az is meggyőződésem, hogy a diakóniai munka élettelen volta 
a gyülekezetekben maga után vonja az intézményes diakónia akadozá
sát, pl. a munkaerő kérdésében stb.

a) A diakóniai munkacsoport a gyülekezetben á gyülekezet híd- 
szolgálatát végzi a rászorulók felé. Összeköti az egészségeseket és bete
geket, hogy mindenki érezze: egy gyülekezethez tartozunk. A Miatyánkot 
mondó templomi gyülekezetei a harangszó köti össze az otthon maradt 
idősekkel és betegekkel, hogy együtt mondhassák azt. Az egy gyüleke
zethez tartozást munkálja a diakóniai munkacsoport szolgálata látoga
tásaival.

b) Fontos az, hogy a gyülekezet rászoruló tagjait ne csak egy diakó
niai munkát vállaló tag látogassa (ha van több), hanem előbb-utóbb 
ismerkedjenek meg a csoport minden tagjával. Jó dolog a kötődés és 
bizalom az egy diakóniai munkáshoz, aki rendszeresen látogat és segít 
testileg és lelkileg. Túl szoros kapcsolat egy személyhez a feltétlen füg
gőségbe torkollhat, mely törést okoz és a beteg állapotának rosszabbo
dását, ha az illető már nem tud jönni. Lássa meg a rászoruló idős vagy 
beteg testvér, hogy több testvére van a gyülekezetben, akiben bízhat és 
ha többen látogatnak egyszerre — mindegyik egy speciális szolgálatot 
végezve — Isten szeretetének gyógyító erői hatványozottan áradhatnak 
a sérült vagy magára maradt életébe.

c) Így válik a hídépítő munkacsoport, mint közösség gyógyító kö
zösséggé. Olyan „segélygyűrű” , mely feloldhatja a beteg nyugtalanságát, 
depresszióját, de ehhez az kell, hogy ez a közösség, mely pár tagjában 
megjelenik, egészséges lelki klímát hozzon magával a gyülekezetből és 
otthonából és teremtsen ilyent nemcsak a beteg, sérült életében, hanem 
annak családtagjai között is, akik gyakran jobban rászorulnak erre, 
mint maga az ápolt, gondozott.

d) A munkacsoport tagjai jöjjenek rendszeresen össze a feladatok 
megbeszélésére, a szolgálati területek körvonalazására, a tapasztalatok 
kicserélésére. A soproni gyülekezetben több évvel ezelőtt alakult egy 
15—20 tagból álló munkacsoport, mely egyik évben havonta találkozott 
tagjaival megbeszélésre, másik évben párszor, amikor problémák, mun
káskiesések vagy új feladatok és új gondozottak kerültek a diakónia 
sugarába. A diakóniai munkacsoport vezetője minden alkalommal ige
magyarázatot tartott a biblia egy könyve alapján szakaszonként. Majd
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beszámolók hangzottak el, ki, milyen munkát végzett a gyülekezetben 
diakóniai területén. Ilyen területek: megkeresztelt gyermekek látogatása 
iskolás korig, iskolás korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatfelvétel, 
a konfirmandusok felkutatásában a lelkésznek segítés. A gyermek- 
munkánál külön hangsúly kerül a kisegítő iskolában tanuló sérült gyer
mekek közötti szolgálatra. A beszámolók kiterjednek az idősek, betegek, 
magányosok problémáira. A  segélyakció rendszeres végzése céljából (rá
szoruló anyagi megsegítése) fontos, hogy a gyülekezetet utcák szerinti 
feltérképezésében végezzék el egyesek a gyűjtést rendszeresen, évenként 
legalább négyszeri látogatás formájában.

Kölcsönösség a szolgálatra segítésben

Nemcsak a sérültek, idősek, magányosok megsegítése, támogatása 
és felkarolása a feladat, hanem az is, hogy megtaláljuk annak a mód
ját: miként lehetne őket beállítani, felhasználni a gyülekezetben vég
zendő szolgálatra, vagy abban az otthoni közösségben, ahol élnek, hogy 
érezzék használhatóságuk örömét és megszabaduljanak a feleslegesség 
kínzó érzésétől. Egy pár idevonatkozó példát említek. Egy szociális ott
hon élete áll előttem, ahol kéthetente istentiszteletet tartunk. Erős fizi
kumú otthonlakó mindenre felhasználható: betegeket emel, élelmiszeres 
zsákokat rendez. Amikor hívom az istentiszteletre, leporolja ruháját és 
munkás öltözetben jön, majd ismét folytatja munkáját lelkes odaadás
sal. Meg is mondtam neki: áldott szolgálatot végez, istentiszteletet. Jól
esett láthatóan ez az elismerés, hogy milyen fontos az ő munkája. Van 
nőtestvér, aki elkísér a szobákba, ha úrvacsorát viszek és együtt énekel 
velem. Más meg addig nem tágít mellőlem, amíg meg nem mutatta azt 
a szobát, ahová új evangélikus lakó érkezett. Van aki néma, de keze 
beszél a szolgálatról ételhordásnál, tálalásnál. Némán meggyújtja az 
oltárgyertyákat, mert ez is az ő elvehetetlen „asztala” . Itt kb. 20 tagú 
sérült, beteg, idős testvérekből álló gyülekezet kölcsönösen segít egy- 
rrtásnak, ki, miben tud. Van, aki levelet ír a vaknak és más közvetít 
kérést mindkét lábával amputált nőtestvérnek. „Tudok még szolgálni 
másoknak” — ez az öröm sugárzik ilyenkor a sérült testvérek arcán. 
Tanulhatunk tőlük, egészségesek!

Vannak idős, beteg és magányos testvérek, akik tudatosan azon 
gondolkodnak odahaza, hogy miként tudnának szolgálni hátralevő ide
jükben szavukkal, meg javaikkal embertársaiknak, de elsősorban sze
retett egyházuknak, melynek közösségében már nem lehetnek .testileg. 
Csak arra várnak, hogy a gyülekezetből valaki látogassa meg őket, aki
nek elmondhatják szándékukat, megbeszélhetik a részletkérdéseket. Ha 
nem látogatjuk meg idős testvéreinket, nemcsak a diakóniai szolgálatot 
vesszük semmibe és az utolsó napon hallanunk kell Jézus ajkáról: „nem 
látogattatok meg engem”, de tőlük is megvonjuk azt a lehetőséget, 
amellyel szolgálni akarnak a gyülekezetnek. Vannak megható példák 
a magányosok szolgálatáról: egy gyermektelen idős házaspár arra a gyü
lekezetre hagyta házát, ill. annak árát, mely törődött vele. Egy idős 
testvér azzal szolgált egyházunknak, hogy a lelkészképzésre alapítványt 
létesített és évi kamatából egy teológus kap segítséget. Úgy látom, hogy 
egyházunkban, egyes gyülekezetekben, de intézményeinkben is fokozot
tabban kellene figyelni arra, hogy beteg és sérült, tagok milyen szolgá
latot végeznének el szívesen és mi az, amit valóban rájuk is lehet bízni. 
Ezen a vonalon a szakembereknek jobban együtt kellene működni (or
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vosoknak, lelkészeknek, ápolóknak stb.) az eredményes szolgálatba állí
tás érdekében. Fel kell mérni a nagy összefüggésekben, de lebontva 
egyes közösségekre és gyülekezetekre, hogy milyen feladat elé állítja az 
egyházat ma az 500 millió sérült (Behinderte) jelenléte, aki teljes em
berségében akadályozott, testi vagy szellemi téren, vagy mindegyikben. 
Amint dr. Nagy Gyula püspök előadásában hallhattuk a fóti országos 
diakóniai konferencián, az LVSZ nagygyűlések történetében most fordult 
elő először, hogy külön munkacsoport foglalkozott ezekkel a kérdések
kel. A legtöbben a lenézéssel teszik még sérültebbé a teljes embersé
gében akadályozottat, aki talán nem is született ilyennek, de mások, a 
környezete tette azzá. A gyülekezet szolgálata az, hogy diakóniai menta
litásával segítse a sérülteket a reintegrálás, az újrabeillesztés és beil
leszkedés áldott lehetőségében, hogy ők is tudjanak szolgálni a maguk 
módján és helyén, sérültségi fokuk figyelembevételével. Mert a reinteg
rálás az egyház, a gyülekezet, a közösség, a társadalom életébe egyik 
döntő célja szolgálatunknak a sérültek között, hogy megérezzék saját 
szolgálatuknak is jó ízét és átéljék életük „hasznának” örömét, hogy ti. 
másoknak is használnak és nincsenek terhére maguknak, közösségnek. 
Egyházunknak a sérültek évtizedében ezeket a kérdéseket újból át kell 
gondolnia és átvinni a gyülekezetek diakóniai életvitelébe.

Az egész gyülekezet ügye!

Lehetne úgy is fogalmazni, hogy minden megkeresztelt hivő szolgá
lata és éppen ezért Isten egész népe elhívást kapott erre. Nem lehet 
tehát kibúvó, mert már a keresztség erre kötelez. Ennek szabad és kell 
hangot adnunk a gyülekezetben. Ebben természetesen benne vannak a 
testi-lelki sérültek is, akik ebben az összefüggésben nem csupán objek
tumai a szolgálatnak, hanem maguk is tevékeny résztvevőivé válhatnak 
(a reintegrálás révén) a diakóniának az előbbi fejezet értelmében.

Talán a falusi gyülekezetekben a diakóniailag strukturáltság jobban 
kirajzolódik, amikor gyakran egy nagy család tagjaiként mindenki segít 
mindenkinek (építkezésnél, betegségben, más szolgálatban). Ennek tuda
tossá kell válnia, mert ellenkező esetben elmarad, ha más környezetbe 
kerülnek, pl. városba. Akik ezt tudatosan, vagyis hitből fakadó szere
tettel végezték, azok tapasztalatom szerint a városi gyülekezetben is a 
diakóniai szolgálatnak aktív tagjai.

Fontos feladata a gyülekezetnek, hogy az ifjúságot erre a szolgálatra 
nevelje. Már a gyermekeknél meg kell kezdeni és tenniakarásuk vitor
láját meg lehet tölteni a diakóniai lelkület lendületével. Ebben nagy 
szolgálatot tehet egyházunk sajtója. Emlékszem, egyik volt szórvány
gyülekezetemben egy kislány az egyik órán azzal a lelkesedéssel foga
dott, hogy diakóniai munkás szeretne lenni, elvégezve egyházunk által 
szervezett iskolákat. Minderről az Ev. Életben olvasott. Nem tudom, 
hogy terve valóra vált-e.

Különösen súlyt kell helyezni a konfirmandusok körében arra, hogy 
ismertessük velük ennek a szolgálatnak fontosságát, látogassunk velük 
a gyülekezet betegjeihez, idős testvérekhez, akik nem tudnak hazulról 
kimozdulni és helyezzük őket a fiatalok szívére, hogy rendszeresen láto
gassák őket és segítsenek, amiben kell és lehet. El lehetne látogatni a 
konfirmandusokkal egy közeli szeretetintézménybe, ahol megismerked
nek a sérült ember gondjaival és esetleg még saját készítésű apróságok
kal, meg énekléssel, zenével örömöt szerezhetnének. A legutolsó orszá-

33



gos diakóniai konferencián valaki hangsúlyossá tette, hogy az ifjúsági 
konferenciákon is elő kellene kerülnie a diakóniai utánpótlás ügyének 
és ezek a fiatalok gyülekezetükbe visszakerülve legyenek ezen a terü
leten munkatársak a lelkész mellett. Nem szabad a parazsat elhamvadni 
engedni, hanem segíteni kell a fiatalokat a szolgálatban.

Áldás forrása lenne, ha nemcsak egyházmegyei szinten, hanem gyü
lekezeti szinten is diakóniai napot tartanának. Itt különösen is nyilván
valóvá válhatna, hogy egész gyülekezet ügyéről van szó, mert maximá
lisan törekedni kell arra, hogy a lehetőséghez képest minél többen le
gyenek ott az idős, beteg, sérült, magányos emberek és kapcsoljuk be 
őket a gyülekezet örömébe és gondjaiba egyrészt, másrészt a gyülekezet 
is fokozott felelősséget érezzen irántuk.

Heinz Wagner (Die Diakonie, Handbuch der Praktischen Theologie 
Dritter Bánd 284 old.) a „diakóniai istentiszteletről” ír, mely rövid áhítat 
után beteg egyháztagok látogatásával folytatódik. Beszél ún. „Betegek 
napjáról” (Krankentag), melyre járóképteleneket és krónikus betegeket 
gyűjtenek össze, olyanokat, akik szállíthatók istentiszteletre és gyüleke
zeti délutánra. A szállítást és az együttlét kialakítását a gyülekezet tag
jai végeznék. Ebben is kifejezésre juthat, hogy a diakónia az egész 
gyülekezet szolgálata.

A jövő súlypontja a gyülekezeti diakónia

A  gyülekezeti diakónia átfogja a Krisztus testének tagjaival szem
beni testvéri segítés szolgálatát, ugyanakkor a szeretetintézményekben 
folyó munkában való felelősségteljes osztozást, ami rendszeres adomá
nyozásban és kapcsolatfenntartásban (látogatás, levelezés) nyilvánul 
meg. Ma is igazat adhatunk Wichernnek, kinek szeme előtt a teljes és 
egész gyülekezet állt, melyben a hit tetteit többé nem lehet elválasztani 
a szeretet cselekedeteitől, sőt szerinte megkülönböztetni sem. Ne lehes
sen megkülönböztetni az evangélium által hitre ébresztett templomi
istentiszteleti gyülekezetet, a hétköznapi diakóniát a szeretetben végző 
gyülekezettől. Baj, ha ez kettő. Erre is áll, hogy az istentiszteletnek 
kreatív (mozgósító) jelleget kell öltenie a betegek, sérültek közötti szol
gálatban. A gyülekezet, mint Isten családja, legyen élő valóság, ahol 
egyik segíti a másikat. Ezt meg is kell tervezni és szervezni, ami csak 
akkor eredményes, ha van mit megszervezni, ha van élő gyülekezet, 
mely organizmus és nem az organizációval kezdi, mert ez a keret, az 
élet mederbe terelése. Súlyponti kérdés az is és a diakónia tisztaságára 
utal, mint a jövő útjára, hogy nem kérdezzük, hogy méltó-e a segítségre 
szoruló a gyülekezet szolgálatára. Nehéz kérdés ez, mert vannak esetek, 
amikor az anyagi segítségben részesített adományát teljes egészében al
koholra fordítja (Külön kérdés-komplexum az alkoholisták közti szol
gálat a gyülekezetben, mely egyre égetőbbé válik.).

Egy bizonyos: a diakónia a hamisítatlan és határtalan szolgálatával 
lényeges hozzájárulását adja az embernek emberréválásához, hogy Isten 
képmásaként tudjon élni betegen, sérülten, idősként és magányosan is! 
Ebben a segítésben egyre nagyobb szolgálata lesz a jövőben a gyüleke
zeti diakóniának!

Szimon János
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SAFT Walter

Az imádság

B evezetés

Az imádság a keresztyén hit alapelemei közé tartozik. Amint ben
nünket az evangéliumok tudósítanak, ennek Jézus életében központi 
helye van. Mielőtt Jézus cselekszik (pl. betegeket gyógyít, vagy démo
nokat űz ki), imádkozva az Atyához fordul, és emberekkel való meg
erőltető találkozások után csöndes párbeszédbe vonul vissza Istennel. 
Sok helyütt előtérbe állítja Jézus beszédeiben az imádságot. A gyakran 
visszatérő bevezetés: „Bizony, mondom néktek” arra utal, hogy ő az 
Atyával beszélt, mielőtt az emberekhez szólt. Jézus azonban nemcsak 
saját maga imádkozott, hanem tanítványait is felszólította az imádko
zásra.

Lelkigondozói szempontból (aspektusból) az imádságnak eléggé nem 
értékelhető jelentősége van. Aki imádkozik, Istenre bízhatja felgyülem
lett gondjait, kétségeit és félelmeit. Az a közmondás, mely szerint „a 
megosztott szenvedés csak fél szenvedés”, átvihető az imádságra is. 
Nemcsak a benső, lelki területre, hanem az emberek közötti vonatko
zásokra is kiterjedhet az imádság tehermentesítő és szabadulást adó 
hatása. Aki az embertársáért imádkozik (és ezek között a nem szeretet
tekért és a nehezen elhordozhatókért is), más szemmel fogja azokat 
nézni olyanokhoz viszonyítva, mint akik ezt nem teszik. Már gyakran 
nyitott meg emberekhez ajtót az imádság olyankor, amikor már az 
régóta zárt volt, és semmiféle emberi fáradsággal nem lehetett azokat 
az ajtókat kinyitni. Ahhoz a segítséghez, amelyet a lelkigondozó a rá
bízott embereknek nyújthat, elsők között hozzátartozik az imádság is.

Az imádság lényege
Az imádság — lényege szerint — párbeszédes történés. Válasz Isten 

megszólítására, amely bennünket igen különböző módokon érhet el. 
Isten szólhat hozzánk a Biblia Igéin keresztül, emberek által, a sors ré
vén, de a mi saját gondolatainkon keresztül is. De csak akkor, ha az 
imádság a hallgatást, az odahallgatást mint lényeges elemet tartalmazza, 
és nem akkor, amikor — mint ez gyakran történik, hogy csak beszédből 
áll — csak akkor érdemli meg, hogy ilyenképpen jellemezzük. Valami
lyen önmagámmal folytatott beszélgetésből — amely mintegy csupán az 
én bajomnak a kiáltása vagy kívánságaimnak egyoldalú kinyilvánítása 
és elképzelések —, ezekből mindaz hiányzik, ami az imádságot imád
sággá teszi. Amiképpen a beszélgetésben két partner találkozik, hogy 
dolgaikat egymással közöljék és egymást meghallgassák, ugyanígy az 
imádság az Istennel való bizalommal teljes találkozásnak a kifejezése. 
Egy igazi imádság emiatt nem ritkán úgy megy végbe, hogy az ember 
annak végeztével mássá lesz, mint amikor azt elkezdte.

Tartalma szerint az imádság három irányban nyilvánulhat meg: 
mint háláadó imádság, mint panaszkodó imádság és mint könyörgő 
imádság.

35



A hálaadás
Sok imádságoskönyvben indokoltan teszik az első helyre a hálát, a 

hálaadást. A hálaadásban a hitnek elementáris fölismerése fejeződik ki, 
hogy az ember nem saját magából, hanem Istenből él. Aki megértette, 
hogy az élet végső soron ajándék, annál magától jelentkezik a hála. 
Saját tulajdon életünk megfigyelésekor tudatára ébredünk, hogy a lé
nyeges dolgokat, az egészséget, a szeretetet, a barátságot — nem lehet 
megszolgálni vagy megteremteni; azt csak kapni lehet. Aki ezt belátta, 
annak a hálaadásra való indíttatás nem fog hiányozni. Nehéz és terhes 
körülmények között is mindig lesz az ilyeneknek alapjuk a hálaadásra. 
A hálás emberek fölfedezik az élet gazdagságát és Isten szeretetének a 
nyomait fogják megtalálni abban. A hálátlanok azonban mindezekkel 
szemben a vakok lesznek, a legnagyobb ajándékokkal szemben is. A 
hálátlanságot az elégedetlenségtől csupán egy pici lépés választja el. 
Aki elveszti a háládatosságot, az — ennek következtében — az embe
riességet is mindig elveszíti. Az imádságnak föladhatatlan eleme ezek 
miatt az Istenre való föltekintés, a hála pozitív jelenlétében.

A panasz-imádság
Nincs olyan ember, akinek az életében ne lenne alkalmanként oka 

sóhajtozásra vagy panaszra. Ha valakinek fájdalmat kell elszenvednie, 
vagy valamilyen erejét meghaladó feladat nyomasztja, gyorsan megvan 
minden oka arra, hogy panaszkodjék. Vannak nevelési programok (min
denekelőtt olyanok, amelyeket a sztoikus filozófia befolyásol), amelyek 
az embert arra akarják rávezetni, hogy sóhajait és panaszait önuralom 
által elnyomják. Jelszavuk így hangzik: „Tanulj meg úgy szenvedni, 
hogy ne panaszkodj.” Nos, ez kétségkívül szimpatikus vonás, ha egy 
embernek van önuralma és környezetét nem terheli panaszkodásával. 
De az önuralom tere szűkre szabott. Az ember, aki panaszát elnyomja, 
nemcsak a panasz okát kell, hogy legyőzze, hanem ezen túlmenően az 
elnyomás terhét is el kell viselnie. Isten irgalmasabban bánik velünk, 
mint a sztoikus nevelők. Ő megengedi, hogy panaszkodjunk valamilyen 
fájdalom miatt, amit mi nem tudunk szó nélkül kiállni, vagy egy fenye
getés miatt, amelynek elhordozására nem érezzük magunkat érettnek, 
megengedi, hogy Öeléje tárjuk. Erre — úgy tűnik — felszabadít ben
nünket az, ahogyan a zsoltárok imádkozói bajukat és panaszukat Isten 
előtt kitárják. Az ő Istén elé tárt panaszuk, az ő bizakodásuk kifejezé
se, hogy Isten az ő nyomorúságukban melléjük áll. Az Újszövetségből 
is bátorítást nyerünk arra, hogy gondjainkkal és panaszainkkal Istenhez 
forduljunk. lPét 5,7-ben így olvashatjuk: „Minden gondotokat hagyjátok 
Öreá, mert Neki gondja van rátok.”

A kérő imádság
A kérés az imádságnak legősibb, legvalódibb, de egyszersmind leg

vitatottabb eleme is. Minden imádságban a mi bizakodásunk válik nyil
vánvalóvá, hogy Isten hall bennünket és törődik velünk. Csak akkor 
nem bénul meg a mi kérésünk önmagunkért vagy másokért, ha — mint 
a zsoltárok imádkozóinál látjuk — az imameghallgatásbán bizonyosak 
vagyunk.

Az imameghallgatás nem jelenti, hogy Isten a mi összes kérésünket, 
amit mi kifejezünk, teljesíti, és azt sem jelenti, hogy mi az Istennek 
az eseményekben való cselekvését direkt ki tudjuk olvasni, és hogy ezt 
másoknak be tudnánk bizonyítani. Azt azonban jelenti, hogy mi ma
gunkat (ami velünk is megesik) Isten szeretetében és gondviselésében
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tudjuk elrejtve. Isten a mi kéréseink be nem teljesítése által is segíthet 
és meghallgathat minket, minthogy Ő mélyebben ismer minket, mint mi 
magunk, ti., hogy mi az, ami a mi üdvösségünkre szolgál. Ebben az 
értelemben beszélt egyszer Heinrich Vogel a „meg nem hallgatott imád
ságok áldásairól” .

Az imameghallgatás, amint a csoda is, nem tartozik a külsőleg be
bizonyítható dolgok tartományába, hanem a bensőleg megtapasztalható- 
kéba, és így csupán hit által lehet felfogni. Ami a kívülálló számára 
csak véletlennek vagy egy szándékolt emberi behatás eredményének 
(pl. egy betegségből való gyógyítás) tűnik, lehet, hogy az érintettek úgy 
élik meg, mint pusztán imájuk meghallgatását.

A kérő imádságot jóllehet sok probléma és kétség veszi körül, de 
még olyan emberek is, akik az imádságot intellektuálisan megkérdő
jelezik, vészhelyzetben — gyakrabban, mint sejtenénk — imádkoznak. 
Egy orvos egyszer elmondta nekem azt, hogy „a kórházakban — a ma
gukra húzott paplan alatt — manapság valószínűleg gyakrabban imád
koznak, mint a templomokban” .

Nehézségek az imádkozás körül
Az imádság évszázadok óta a keresztyén kegyesség magától értetődő 

élet jelenségei közé tartozott. Istentiszteleteken és csendeskamrákban 
imádkoztak. Bármilyen különbözőképpen gondolkodtak is az emberek 
Istenhez való viszonyukról, az imádság áldásairól és annak hatásáról 
egyformán gondolkodtak. A felvilágosodás kezdete óta azonban az imád
ság krízisbe került. A felvilágosultak Isten nagyságát és mindenekfölött 
való voltát nagyon komolyan vették, és ezért azt a kérdést tették föl: 
nincs-e Isten terhére, ha én az imádság által a nagy Istent az én kis 
mindennapi dolgaimba próbálom bevonni? Véleményük szerint Isten 
mindentudása is ellent kell hogy mondjon az imádság gyakorlatának. 
Ha Isten mindentudó, kérdezték szemrehányóan, akkor miért imádko
zom? A fölvilágosodás szellemétől áthatott emberek számára a fő ne
hézség azonban abban volt, hogy az imádság egy természeti törvények 
által rendezett világ elképzelésébe, amit ők képviselnek, nem volt be
illeszthető. Lehetetlennek tűnt számukra, hogy Isten az emberek kéré
sére a természeti törvények által meghatározott történésekbe beavatkoz
zék. Emiatt az imádság — az ő meggyőződésük szerint — egy tudomány 
előtti (=mágikus) időkhöz tartozott és a fölvilágosult világban már 
nincs ennek helye.

Az imádságnak a kérdésessé tételét a felvilágosodás után a mély- 
lélektan folytatta. Ez annyiban még radikálisabb volt, hogy nemcsak 
az imádság, hanem magának Istennek létét is kérdésessé tette. Freud 
Istent az atyakép mérhetetlenné fokozásának tartotta. Az imádságban 
ő ennek következtében nem tudott mást látni, mint az emberi én tük
röződését az ő beteljesületlen kívánságaiban és leküzdetlen félelmeiben. 
Freud valláskritikájának kiterjedt hatása volt és sok embert elidegení
tett Istentől és az imádkozástól.

Miután filozófusok és pszichológusok az imádságot kritikailag meg
vitatták, az utolsó évtizedekben az imádság kritikája a teológusok kö
zött is hangossá vált. Közülük némelyek, pl. J. A. T. Robinson, azt a 
felfogást képviselték, hogy föl kell adnunk azt az elképzelést, hogy 
Isten személyes Isten. A mai embernek legyőzhetetlen nehézséget jelent 
Istent Te-ként megszólítani. Mi is legyen az imádság, ha Isten — mint 
velem szembeni személy — már nem létezik? Ezen kérdésre adott vá
laszban némelyek arra a meggyőződésre jutottak, hogy az embernek
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abba kellene hagynia az imádságot (minthogy ez, mint a démonok ki
űzése is, egy meghaladott, mágikus világképhez tartoznak, és ez a tudo
mányos gondolkodással nem összeegyeztethető), mások megpróbálták az 
imádságot megtartani, úgy magyarázva azt, hogy az imádság az élet 
fontolgatása, nem pedig Isten megszólítása. Minthogy Isten az emberek 
egymáshoz való viszonyában létezik, legyen hát egy módja az imád
ságnak, ha az ember ezeket a viszonyokat gondolja át.

Az imádság kritikájánál az még súlyosabb, ami visszaemlékezésből 
keletkezik, mérlegelve mindazt, ami tapasztalatból adódik. A kérdést 
nehéz visszautasítani, hogyan képes az ember Auschwitz után és más 
koncentrációs táborokban tervszerűen véghezvitt tömeggyilkosságok 
után, még elfogulatlanul dicsérni az Istent, „Aki mindent oly pompásan 
kormányoz” .

Az imádság ellen hozott kifogásokat nem szabad könnyen venni. 
Ezért le kell mondani arról a kísérletről, hogy ezeket ellentétes tények
kel gyöngítsük. Ez nem segítene tovább, mert az imádság inkább egy 
egzisztenciális tett, mint a gondolkodásnak a tárgya. Ahelyett, hogy 
ellenérveket kifejlesztenénk, inkább tegyük föl magunknak a kérdést, 
hogy a kritikában megmutatott nehézségeket az imádság gyakorlatát 
illetően hogyan lehetne legyőzni? Az egzisztenciális folyamatban néme
lyek másként mutatkoznak meg, mint az elvi gondolkodásban.

Csak egyetlen állítás az, amelynek nem szabad ellentmondás nélkül 
maradnia, nevezetesen annak az állításnak, hogy a mi időnk embereinek 
nehezükre esik, hogy Istent mint személyt szólítsák meg. Nem kevés 
teológus képviseli az egyenesen ellentétes nézetet (pl. a svájcj Heinrich 
Ott). Ezek azt mondják, ha egyáltalán hisz valaki Istenben, ez csupán 
személyes módon mehet végbe. Aki Istenről nem mint személyről be
szél, az Őt egyenesen az ember szintje alá helyezi; az Őt kisebbé teszi 
saját magánál. Istent, mint személyt elképzelni természetesen nem je
lentheti, hogy Istent mint megnagyobbított embert képzeljük el. Isten 
személyként való léte számunkra titok marad. Ezért beszél erről a Bib
lia is paradox módon.

A döntő segítség ahhoz, hogy Istennel mint személlyel találkozzunk, 
a mi számunkra Jézus Krisztus Istenből emberré válásában adott. Ben
ne nyilatkoztatta ki Isten az ő lényét a mi számunkra. Aki imádkozik, 
Jézus alakját maga elé vetítheti, és őáltala Istent mint személyt szólít
hatja meg.

Az imádság támaszai
Az imádság felelet Isten Igéjére. Aki meg akarja találni az imád

sághoz vezető utat, annak ezért az Isten szavának hallgatásával kell kez
denie. Természetesen Isten nem beszél most olyan hangosan, hogy ezt 
mi ne tudnánk elereszteni a fülünk mellett. Ha bennünket állandóan 
zaj vesz körül — olykor annyira erős, hogy már saját szavunkat sem 
tudjuk megérteni —, akkor természetesen Isten sem tud bennünket el
érni. A halláshoz és imádkozáshoz csönd és szellemi összeszedettség 
tartozik. Akinek ez nem sikerül minden napon, legyen ez reggel vagy 
este, legalább 5 percig csendben maradni, az nehezen juthat el az imád
ságig.

A hiányzó csend a mi időnk széliében elterjedt ártalma. Ez meg
akadályozza a keresztyéneket abban, hogy beszélgessenek Istennel, em
bertársaikkal és saját magukkal. A szórakozottság az imádság kibonta
kozására gyakran nagyobb akadály, mint az imádkozás ellen felhozott 
intellektuális ellenvetések.
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Ugyanúgy, ahogyan a munkához egy bizonyos rend tartozik, ez tar
tozik az imádsághoz is. Tapasztalt lelkigondozók nyomatékosan ajánlják, 
hogy az imádság számára szánjunk meghatározott időt és hogy rend
szeresen imádkozzunk. Luther így ír: „Ezért jó, hogy az ember hagyja, 
hogy korán reggel az imádság legyen az első és este az utolsó cseleke
det. És óvd magad szorgalmasan az ilyen hamis és csalóka gondolatok
tól, amelyek azt mondják, hogy tarts ki még egy kicsit, egy órahosszá
nál is többet akarok imádkozni, de előbb még ezt vagy azt meg kell 
csinálnom; mert ilyen gondolatokkal az ember az imádságról az elfog
laltságra tér át, amelyek az embert távol tartják és elfoglalják úgy, hogy 
a napi imádságból semmi sem lesz.”

Lényeges segítséget jelentenek a személyes imádkozáshoz az imád
sággyűjtemények, mint pl. adva vannak a zsoltárokban vagy az ún. 
„Stundengebet” (Imaóra) c. imádságos kötetben. Ezek közel visznek 
bennünket más emberek imakéréseihez és megőriznek minket imádko
záskor az önzéstől, szűkkeblűségtől és egyoldalúságtól. Természetesen az 
imádságban szabad a mi egészen személyes problémáinkat, a mi félel
meinket, a mi bűnérzetünket és gondjainkat is kifejezni, de nem szabad 
ezekre korlátozódnunk. Amiképpen nem csupán magunknak élünk, nem 
is csupán magunkért vagyunk felelősek. Isten akarata szerint testvé
reink őrzőivé is kell hogy váljunk. A közbenjáró imádságba azonban 
belevesszük embertársainkat és a világot a mi felelősségi körünkbe.

Az imádság függ attól, hogy legyőzzük-e a gátlásokat és az első 
lépést megtesszük-e. Az imádság folyamán nyerjük azt a tapasztalatot, 
hogy ezáltal a mi közbenjárásunk másokért nem bénítóvá, hanem támo
gatóvá válik. Ez a tapasztalat közömbössé tesz bennünket azzal a szem
rehányással szemben, hogy az imádság menekülés a világból és kitérés 
a cselekedetek elől. Mint imádkozok, tudatában leszünk annak, hogy 
imádság és cselekvés között összefüggés van és hogy a konkrét imád
ság konkrét cselekvéshez vezet. Ilyen imádkozok voltak azok (pl. J. H. 
Wichern vagy Schweitzer A.), akik a felebaráti szeretet nagy tetteit vit
ték véghez. Imádság közben tekintetünk a többi ember bajára rányílik, 
ami bennünket cselekvésre indít és ez nekünk is segít, mert semmi sem 
segíthet bennünket annál jobban, mintha másokon segítünk.

Az imádság a találkozás és kommunikáció elmélyült formája. Le
győzi az egyedüllétet és az elhagyatottságot. Sok egyedül hagyott em
berrel, aki elhagyottnak érzi magát, nem tud a lelkigondozó más igazán 
jót tenni, minthogy tapintatosan feltárja előttük az imádkozáshoz veze
tő utat. _

Amint az az élet minden területén tapasztalható, az imádság ese
tében is tapasztalható a növekedési folyamat. S hogy ez a növekedési 
folyamat hogyan is néz ki, azt teljes világossággal megmutatja nekünk 
Sörén Kierkegaard saját tapasztalatából, amelyre az imádságok terén 
jutott és mi tudatosan tesszük az imádságról szóló gondolatmenetünk 
befejezéséhez az ő tapasztalatát: „Miközben az imádságom mind áhíta- 
tosabb és bensőségesebb lett, mindinkább kevesebb és kevesebb lett a 
mondandóm. Végül egészen elcsendesedtem. Azzá lettem, ami a beszéd
nek még nagyobb ellentéte; hallgatóvá. Legelőször azt gondoltam, hogy 
imádkozni annyit tesz, mint beszélni. Megtanultam azonban, hogy imád
kozni nemcsak annyit jelent, hogy hallgatni, hanem azt, hogy hallani, 
így van ez: imádkozni nem annyi, mint önmagamat beszélni hallani. Az 
imádkozás azt jelenti: elcsendesedni, csöndben lenni és várni, amíg 
az imádkozó az Istent meg nem hallja.”
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A Vas vármegyei és a Répcemellék-i 
„nem-artikuláris” templomok elvétele 

a XVIII. században
A Wesselényi-összeesküvés következményeiről kell először is szól

nunk.
Az összeesküvést négy róm. kath. főúr hozta létre: Wesselényi Fe

renc nádor, gróf Nádasdy Ferenc országbíró, az ország leggazdagabb 
főura, a „magyar Krőzus” , gróf Zrínyi Péter, Horvátország bánja, a 
Muraköz ura, Dél-Dunántúl legerősebb végvárának, Légrádnak főkapi
tánya és a sógora: gróf. Frangepán Ferenc. Az összeesküvés „diplomatá
ja” Vittnyédy István, hírneves soproni ügyvéd, a magyar evangélikusság 
egyik vezérembere volt. Wesselényi 1668-ban meghalt, ekkor Zrínyi 
Péter lett az összeesküvés feje, Vittnyédy is meghalt két hónappal az 
összeesküvés felfedezése előtt (a soproni Szentmihály templom melletti 
kis kápolnában helyezték örök nyugalomra; ez a kis kápolna volt a 
soproni magyar evangélikusság temploma).

Nádasdy, Zrínyi Péter és Frangepán felségsértés vádjával vérpadra 
került.

Az összeesküvők kivégzése után I. Lipót a magyar alkotmányt fel
függesztette, az ország élére kormányzót állított, továbbá kinyilvánította, 
hogy az összeesküvésért tulajdonképpen a lázadó, a „rebellis” protes
tánsok felelősek, ezért kiadta a parancsot, hogy az országban minden 
protestáns templomot és iskolát zárjanak be, a lelkészeket és tanítókat 
pedig a községekből űzzék ki. Császári katonaság hajtotta végre ezt a 
parancsot.

Tíz évig tartott ez az állapot, 1671-től 1681-ig, a Soproni Ország- 
gyűlésig. Ezt a tíz évet nevezi a protestáns egyháztörténetünk „gyász- 
évtized”-nek. E tíz év alatt hazánkban nem volt szabad, nyilvános val
lásgyakorlat.

1678-ban gróf Thököly Imre megkezdte harcát a nemzeti és vallás- 
szabadság visszaállításáért. Sikerei arra kényszerítették I. Lipótot, hogy 
keresse a magyarsággal való megbékélés útját. Egy másik körülmény 
is kényszerítette erre: a szultáni udvarhoz akkreditált nyugati és magyar 
követek egyre hozták a vészhírt, hogy a török óriási sereggel készül év
százados terve megvalósítására: Bécs elfoglalására. I. Lipótnak tehát 
fel kellett készülnie az óriási török támadás kivédésére. Ezért is kény
szerült megbékélni a magyarsággal, elsősorban az országnak akkor még 
többségét kitevő protestánsokkal. E célból 1681-ben Sopronban ország
gyűlést tartott.

A Soproni Országgyűlés helyre is állította mind a nemzeti, mind a 
vallásszabadságot, de az utóbbit csak részben, mert érvényben hagyta 
a földesúri jogot (ius domini terrestris), továbbá 9 felvidéki és 2 dunán
túli vármegyét, Sopront és Vast ún. „restringált” vármegyének tett meg, 
amelyekben vármegyénként csak két-két, a törvénycikkben, az articulus- 
ban lesz a protestánsoknak szabad, nyilvános vallásgyakorlatuk. Ezek 
az „artikuláris” (a törvénycikkben megnevezett) helyek Sopron várme
gyében Nemeskér és Vadosfalva (később rövidebb nevén Vadosfa), Vas 
vármegyében pedig Nemescsó és Nemesdömölk (a mai Celldömölk). Vas 
vármegyében azonban egy harmadik artikuláris helyet is kijelölt: Fel
sőőrt, az ottani és az Örség-i reformátusság részére. A Soproni Ország
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gyűlés protestáns követei ezt a törvénycikket nem fogadták el. Nem 
fogadta el Thököly sem. Ők a teljes vallásszabadság visszaállítását kö
vetelték.

A Soproni Országgyűlés után országszerte gyors ütemben éledtek 
föl a protestáns gyülekezetek, a restringált vármegyékben nemcsak az 
artikulárisnak kijelöltek, hanem a „nem-artikulárisok” is. Lápot bizonyá
ra nagy ingerültséggel látta ezt, de nem mert, nem tudott ellene semmit 
sem tenni. így azután a „nem-artikulárisok” is viszonylag békességben 
tudták élni életüket egészen III. Károly trónraléptéig, 1712-ig (restringo, 
-ere, -nxi, -ictum — korlátoz, korlátok közé szorít; restringált =  „korlá
tok közé szorított).

A dunántúli evangélikus gyülekezetek azután 1695-ben két nagy 
egyházmegyébe szerveződtek: a győribe és a kemenesaljaiba. A győribe 
tartozott Moson, Győr és Komárom vm., Sopron vm-ből a Rábaköz, 
Veszprém vm-ből pedig Rába és a tőle nyugatra eső gyülekezetek (Lo- 
vászpatona stb.). A kemenesaljaiba tartozott: egész Vas és Zala vm., 
Sopron vm-ből a Répcemellék, Veszprém vm-ből a Pápától keletre eső 
gyülekezetek, pl. Marcalgergelyi, Nemesszalók, Dabrony, Nagyalá- 
sony stb.

A Kemenesaljái Evangélikus Egyházmegye alakuló közgyűlését 1695. 
október 9-én tartották Kemenesmihályfán, és esperessé választották 
Asbóth János nemeskéri lelkészt, akinek vezető szerepe volt az egyház
megye megalakulásában.

Az egyházmegye életéről latin nyelvű protocollumot (jegyzőkönyvet) 
vezettek. A Protocollum főbb részei: 1. Asbóth János levélváltásai a 
Győri Egyházmegye vezetőivel, továbbá Zabler Jakab bártfai püspök
lelkésszel, 2. az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve, 3. az egyes gyülekeze
tekben időnként tartott esperesi egyházlátogatásokról készült kis, latin 
nyelvű jegyzőkönyvek. Egy-egy ilyen kis jegyzőkönyv tartalma: 1. az 
egyházlátögatás időpontja, a látogatást végző esperesnek és kísérő lel
késztársának neve; 2. a gyülekezet prédikátorának (lelkészének) és rec- 
torának (tanítójának) neve; 3. a gyülekezet vezetőinek névsora, elöl a 
„Nobiles” =  a nemesek, utánuk az „ignobiles =  a nem-nemesek” , a pó
rok. Megállapítható, hogy csaknem minden gyülekezetben a gondnokok, 
a gyülekezet anyagi ügyeinek intézői, a pórok, a jobbágyok közül ke
rültek ki; 4. ezt követően az esperes felhívására a gyülekezet tagjai 
nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy 1. a lelkész az ág. hitvallás szelle
mében végzi-e az igehirdetést és szolgáltatja-e ki az Űrvacsora szent
ségét. 2. Minden prédikációjában elmondja-e a Tízparancsolatot. 3. 
Nincs-e valami panasz a lelkész magánélete ellen. 4. S hogy a tanító 
szorgalmasan végzi-e az iskolai oktatást, s nincs-e panasz a magánélete 
ellen.

5. Ezt követően a lelkész teszi meg jelentését arról, hogy a hívek 
szorgalmasan járnak-e a templomba, gyakran élnek-e az Úr szent vacso
rájával — nem tűrnek-e meg a faluban tisztátalan-erkölcstelen szemé
lyeket —, az egyházkövetésre ítéltek teljesítik-e ezt a rendelkezést?

6. A rector is megkérdeztetik, hogy a szülők bejáratják-e gyerme
keiket az iskolába? Ha vannak ilyen szülők, mi ennek az oka? 7. A lel
kész és a tanító bejelenti, hogy rendesen megkapja-e javadalmazását.

Nagy jelentőségű egyházmegyei közgyűlés volt Kemenesmihályfán 
1706. január 27-én: ezen az egyházmegye patrónusai, lelkészei és tanítói 
letették a hűségesküt Rákóczira és ennek bizonyságául aláírták a köz
gyűlés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv felsorolja az egyházmegyébe tar
tozó gyülekezeteket és mindegyiknél közli lelkészének és tanítójának
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nevét (ezt a jegyzőkönyvet is közli Payr Sándor az „Egyháztörténeti 
Emlékek” c. munkájában).

Mindezek előrebocsátása után rátérhetek dolgozatom főtárgyára.
III. Károly 1712-ben lépett trónra; hamarosan rávette a róm. kath. 

főpapság, hogy a restringált vármegyékben hajtassa végre a Soproni 
Országgyűlés vonatkozó törvényét.

Végre is hajtatta 1714-ben a Felső-Magyarország-i, Felvidék-i 
restringált vármegyékben, a dunántúliak közül pedig Sopron vm-ben 
és Vas vm. nyugati részén (Vas vármegye többi részére csak 1731-ben 
került sor). Sopron vm. Rábaköz-i része a győri egyházmegyébe, Répce- 
mellék-i része a kemenesaljai egyházmegyébe tartozott.

I. A Répcemellék-i és a Vas vm. nyugati részén levő 
nem artikuláris templomaink elvétele 1714-ben

E gyülekezeteink elfoglalására vonatkozóan egyetlen forrásunk van: 
Miskey Ádámnak „Synopsis Historica. . . ” című latin nyelvű dolgozata, 
amelyet beleírt az említett Protocollumba (onnan közölte Payr Sándor 
az Egyháztörténeti Emlékek, Sopron, 1910. című munkájában).

Miskey Ádám (szül.: Szergény 1695. — megh. Marcalgergelyi 1774. 
nov. 10.) Payr Sándor szerint egyik legjelesebb pietista lelkészünk. Több 
latin és magyar nyelvű temetési beszédet, köszöntő verset stb. írt; né
melyik nyomtatásban is megjelent. 1725-től Kemenesszentmárton lelké
sze egészen 1732. aug. 6-ig, a templom elfoglalásáig. Sikerült elrejtenie 
az általa megkezdett keresztelési anyakönyvet és azt a következő évben 
magával vitte Nemesdömölkre, amikor Nemesdömölk meghívta lelké
szének. Ott szolgált egészen 1756. május 6-ig; akkor megöregedvén, 
megfáradván kevesebb munkát jelentő gyülekezetbe, Marcalgergelyibe 
ment az elhalt Perlaky János utódjaként és ott szolgált egészen halá
láig, 1774. nov. 10-ig.

Legnevesebb dolgozata Synopsis Historica. . .  : Kemenesaljai Egy
házmegyénk története 1695-től (a megalakulástól) 1756-ig. Erősen barok
kos címét magyarra imigyen lehetne lefordítani: „A Megnem-változtatott 
Ágostai Hitvallást követő és a kemenesaljai egyházmegyébe és esperes- 
ségbe tartozó eklézsiáknak, valamint a Főtisztelendő és Hírneves espe
res és lelkipásztor uraknak, különösképpen pedig a nemesdömölki arti
kuláris egyház lelkipásztorainak, jó és balsorsot egyaránt tartalmazó 
vázlatos története, az Ürnak 1695. esztendejétől kezdve egészen az 1745. 
évig, sőt azon túl is . . .”

Miskey Ádám a fent említett templomok elfoglalásáról a következő
ket írja (a magyar fordítás tőlem): „1712-ben VI. Károly Magyarország 
királyává koronáztatott, s ekkor rendkívül rosszra fordult gyülekeze
teink élete, és ellenfeleink pusztító háborút indítottak ellenünk. Ugyanis 
az 1714. évi Pozsonyi Országgyűlés 31. törvénycikkének erejével még e 
lelkészek gyűlései is megtiltattak — azelőtt évenként egyházkerületi 
gyűléseket tartottak —, így a lelkészek nem mertek összejönni közös 
megtárgyalására és orvoslására mindazon ügyeknek, amelyek itt-ott a 
gyülekezetekben történtek. Azonkívül Sopron és Vas megyében a Rába 
folyón felül az 1681. évi Soproni Országgyűlés 25. törvénycikke alapján 
vallásunk nyilvános szabad gyakorlása az artikuláris helyekre szorítta- 
tott vissza — és ezért a lelkészek és iskolatanítók az említett két me
gyében a gyülekezetekből és az iskolákból kiűzettek —, a patrónus urak 
pedig hiába tiltakoztak, hiába mentek fel Őfelségéhez az eklézsiák visz- 
szaállítása céljából — a nép is nem egy helyen hiába kelt fel a templo
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mok elfoglalására kiküldött vármegyei tisztségviselők ellen és űzte ki 
őket, végül a templomok elvétettek, egyes lelkészek és tanítók elfogat
tak, vasra verettek és sok hónapon át kínoztattak a börtönökben, igen 
sokan a vagyonuktól, holmijaiktól is megfosztattak.”

Vas vármegyének tehát ezen a részén egyedül az artikuláris Nemes- 
cső maradt meg, idejárt istentiszteletre a templomaitól megfosztott evan- 
gélikusság.

A Répcemellék evangélikusságának anyagyülekezete az artikuláris 
Nemeskér lett (nemeskéri gyülekezetünk történetét megírta Payr Sán
dor [Sopron, 1932], az adatokat ebből veszem).

Nemeskérett volt egy kis evangélikus templom. A község lakossága 
igen kevés kivétellel evangélikus volt, így róm. kath. templom és plé
bános nem volt.

Abban az időben Nemeskér volt Sopron vármegye székhelye: itt 
volt a vármegyeháza, abban lakott az alispán, az ügyész (fiscus), a 
jegyző (nótárius), írnokok és egy kis hajdúcsapat. Itt tartották a megye- 
gyűléseket.

A megyegyűlésekre feljövő róm. kath. mágnásoknak és tagoknak 
misehallgatás végett Lövőre kellett járniuk. Ezért aztán azzal a kére
lemmel fordultak III. Károlyhoz, hogy az evangélikusoktól vegye el a 
templomukat és adja a róm. katholikusoknak.

így is lett. 1732. jan. 26-án jelent meg III. Károly parancsolata: 
elveszi az evangélikusoktól a templomot, a paplakot és az iskolát és a 
róm. katholikusoknak adja.

Néhány nap múlva, január 31-én, ünnepélyes megyegyűlés tartatott 
Nemeskérett: elfoglalta az evangélikus templomot és mindjárt felszen
telte róm. katholikusnak — Perlaky József lelkésznek kisded csecsemő
jével együtt azonnal el kellett hagynia a paróchiát; egy buzgó egyháztag 
fogadta be őket hajlékába.

A nemeskéri artikuláris templom felépítése 1732-ben
Nemeskérett tehát sürgősen új templomot kellett építeni, össze

gyülekeztek tehát a Répcemellék-i gyülekezetek és hozzájuk csatlako
zóan a közeli, de már Vas vm-i következő gyülekezetek kiküldöttei: 
Gór, Jákfa, Keményegerszeg, Alsó- és Felsőpaty, Rábabogyoszló, Szent - 
ivánfa, Terestyénfa, Uraiújfalu, Zsédeny. Ezeknek templomait is ez 
idő tájt vette el a császári hatalom, tehát ezek anyagyülekezete is Ne
meskér lett.

A templomépítő bizottság elnökének meghívták Wittnyédy János 
nagytudású jogászt, keményegerszegi földbirtokost (latinul, németül jól 
tudott, hosszabb beszédeket is tudott tartani, ilyen férfiak kellettek ve
zetőnek, akik latin és német nyelven tárgyalni tudtak Pozsonyban a 
Helytartó Tanáccsal vagy a bécsi udvarban). Mindegyik gyülekezet két- 
két gondnokot választott, ezek szedték be a hívektől a templomépítési 
járulékot, vásárolták meg az építési anyagokat és a hívekkel együtt 
tevékenyen részt vettek a templom építésében.

A Helytartó Tanács kijelölte a templomépítésre szolgáló telket, uta
sításul pedig azt adta, hogy a templom „granárium” =  „uradalmi mag
tár” mintájára épüljön, vagyis a falai kívül teljesen dísztelenek legye
nek, emeletmagasságban olyan kicsi ablakai, mint amilyenek a graná- 
riumnak vannak. „Hogy a tetejével se emelkedhessék ki a házak sorá
ból, kikötötték, hogy hosszában nyúló két alacsony tetővel építsék, me-
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•lyek közt így egy csatorna nyúlt végig örökös becsepegéssel fenyegetve 
a templom közepét, oltárt, orgonát” — írja Payr Sándor i. m.

Terjedelmes, három oldalán karzatos templomot kellett építeniük, 
hogy a 35 község evangélikussága beleférjen.

A templom belső kiképzésére nézve az engedély semmiféle utasítást 
nem adott, így azután a nemeskériek valóban művészi értékű oltárt és 
szószéket építettek. Tornyot is építettek, ámbár erre engedélyük nem 
volt. Felhúzták a torony falait egészen a tetőzet kezdetéig, amikor meg
érkezett a tilalom azzal a paranccsal, hogy bontsák le. Le nem bontot
ták, de abbahagyták a torony építését és a meglevő részt laposan befed
ték. A két harang részére pedig a közelben fa-haranglábat készítettek.

1732. adventjére elkészült a templom. Csendben vették használatba, 
ünnepélyes felavató istentiszteletet rjem tartottak; nem akarták az 
egyébként is ingerült vármegyei hatóság ingerültségét fokozni.

II. Kemenesaljái templomaink elvétele 1731/32-ben
III. Károly 1731-ben adta ki a Carolina Resolutio nevű rendeletét, 

melyben szigorúan meghagyja, hogy a Soproni Országgyűlés „artikulá- 
ris” törvényét most már minden restringált vármegyében teljes egészé
ben végre kell hajtani — ha kell, a legnagyobb katonai erővel. (Caroli
na a Carolus tulajdonnévből képzett melléknév, jelentése: „Károly-féle”, 
resolutio =  rendelet.)

Végre is hajtották 1732 nyarán, őszén.
Ezzel kapcsolatban három egykorú forrásunk van:

1. Miskey Ádám Synopsis Historica. . .  c. dolgozata, továbbá két magyar 
nyelvű írás:

2. „Emlékirat a kemenesaljai gyülekezetek 1732. évi üldöztetéséről.”
3. „Fábry Gergely emlékverse a kemenesaljai gyülekezetek elvételéről 

1733.”
Mindkét magyar nyelvű írást közli Payr Sándor az egyháztörténeti 

Emlékek c. munkájában.
Fábry emlékverse felsorolja a kemenesaljai gyülekezeteket, amelyek 

templomaiktól megfosztattak. Ezek betűrendben, mai teljes nevükön a 
következők: 1. Alsóság, 2. Alsómesteri, 3. Csönge, 4. Kemenesszentmár- 
ton, 5. Kemenesmagasi, 6. Nagysimonyi, 7. Ostffyasszonyfa, 8. Szergény, 
9. Vönöck. Nem említi meg a következő gyülekezeteinket, amelyek azon
ban szintén elnyomattak: Boba, Gérce és Vásárosmiske, Kemeneshő- 
gyész, Kissomlyó, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén.

Van egy 4-ik forrás is: a templomokat elfoglaló bizottságnak tagja 
volt 3 dömölki bencés is: Maracskó Anzelm, Lancsics Bonifác, Mákóczy 
Imre, s ezek a templomok elfoglalásának lefolyásáról latin nyelvű jelen
tést küldtek pannonhalmi főapátjuknak, Sajghó Benedeknek. Jelenté
sükből (természetesen magyarra fordítva) részleteket közöl dr. Pacher 
Donát bencés tanár: a dömölki Szentbenedek rendi apátság története 
(Bp. 1910.) c. munkájában.

A Carolina Resolutio 1731 nyarán érkezett le Vas vm-hez. Rosthy 
István alispán rögtön megszervezte a templomokat elfoglaló bizottságot. 
Tagjai voltak: Orosz Pál vasvári prépost, a 3 dömölki bencés, Hetyey 
Benedek, Balogh József, Benkő György, Molnár István vármegyei es
küdtek, továbbá Egyed Ottó katonatiszt vezetésével 18 német katona.

Ostffy Mihály ostffyasszonyfai földbirtokos, nagy tudású jogász, a 
magyar evangélikusság egyik főpatrónusa (később Dunántúli Egyház- 
kerületünk első inspektora, felügyelője), mikor a készülődésről tudo
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mást szerzett Koltai Vidos Miklós patrónus, kemenesmihályfai földbir
tokossal (később Kemenesaljái Egyházmegyénk első inspektorával, fel
ügyelőjével), azonnal sorba járta a kemenesaljai, hegyháti és őrségi gyü
lekezeteket és kioktatta a híveket, hogy uralkodói rendeletet előbb vár
megyei közgyűlésen ki kell hirdetni és ha a közgyűlés elfogadja, válik 
csak törvényerejűvé, végrehajthatóvá. Mindez Vas vm-ben még nem 
történt meg, tehát majd ha a bizottság megjelenik, jelentsék ki neki, 
hogy a réndeletet még nem lehet végrehajtani. (Bizonyára azt is taná
csolta, hogy a lelkészek, tanítók ne jelenjenek meg a bizottság előtt, 
mert rájuk foghatnák, hogy ők „bujtogatják” a népet és ezért le ds 
tartóztathatnák őket. A titkos cél úgyis az, hogy a népet megfosszák 
lelki vezetőjétől.)

A bizottság — mondja a 3 bencés jelentése — Csöngén kezdte meg 
munkáját. Visszautasíttatott az Ostffy Mihálytól kapott felvilágosítás 
alapján. Onnan Ostffyasszonyfára ment. Ott is visszautasították. Ekkor 
Kemenesmihályfára ment. Ottan templomunk (a mai róm. kath. 
templom) földbe ásott vastag fatörzsekkel, mint kerítéssel volt körül
véve és a kerítés telve volt nagyfejszés emberekkel. A bizottság mégis 
be, akart menni a templomba, de nem engedték, így azután átment Ke- 
menessömjénbe. A szekérsort két oldalt dorongokkal, fejszékkel fel
fegyverzett legények, férfiak kísérték. A kemenessömjéniek valósággal 
felzendültek és — mondja a bencés jelentés — Maracskó Anzelmot 
csaknem agyonverték.

Látván a bizottság, hogy eredményt nem ér el, félbeszakította útját. 
Valamivel később még elment Bobára, de ott is visszautasították, to
vábbá közölték vele, ők már folyamodtak III. Károlyhoz, hogy ne vegye 
el templomukat.

Ezt követően 1731/32 telén vármegyei közgyűlést tartottak Szombat-, 
helyen, kihirdették a rendeletet és elfogadták. Ostffy Mihály nagy be
szédben fejtette ki, hogy a rendelet ellenkezik alkotmányunkkal és a 
királyi esküvel. Ezért majd ő felmegy III. Károlyhoz és kéri, hogy a 
rendeletet vonja vissza vagy legalábbis enyhítse.

Bizonyára fel is ment Ostffy Mihály Bécsibe, de eredményt nem ért el.
Mindezeket, továbbá a templomok elvételének lefolyását a magyar 

nyelvű emlékirat a következőképpen mondja el: „Midőn a feljebb em
lített Vármegye emberei kiküldettenek volna tehát legelőször is Asszony
fára és így Csöngőre mentenek ily reménység alatt, hogyha azokat occu- 
pálhatják, könnyebben bánnak a többivel. De az első fordulásban sem
mit sem árthattanak, mert minden ecclésiákban felzöndülvén az embe
rek, ők is megijedvén, erőszakokat nem mertenek tenni. Holott így 
semmit nem nyerhettenek, tehát azután ismét pecsételni kezdték az 
templomok ajtait; de a hol bepecsételték, leszaggatták, más helyeken pe
dig nem hagyták.

Hogy úgy sem fogott a kaszájok, tehát nagyobb erővel a Praepostot 
(vagy minek hívják) vitték vélek, de a lutheránusok megtudván a jöve
telét, tehát oda gyültenek legtöbben, a hová fognak menni. Ez a 
Praepost mikoron Csöngőre ment volna és így az iskolaházba, talán 4 
vagy 5 asszonyi állatok voltának ottbenn, mindjárt pemetekkel rajta 
(a pemetet pediglen ganéjba vagy is más impuritásba mártották), és így 
egyik közülök ugyan megloccsant nyakon csapta. A katona pedig, a ki 
utána volt, ezt mondotta: Pi, ilyen, adta teremtette, bezzeg megesék 
Atyaságodnak. Ezt felelvén emez reá: Semmi e fiam, csak nyerjünk. 
Megtörülvén szemét, száját, visszafordult és hintóra ülvén tovább bal
lagott és innen ment Mihályfára, a hol is már készen várták.
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Mikor pedig oda ért volna, látván, hogy a templom kerítése teli 
volna emberekkel, tehát szép szóval őket kérte, mondván: Eresszetek 
be, fiaim, bizony jó Atyátok leszek. Emezek ezt felelvén: az ördög Atyja 
légy, ne a mienk, vagyon nékünk. Hogy semmit sem nyert, tehát útját 
vette Sömjén felé, de az legények éppen addig kísérték dorongokkal, 
mintegy tisztességet adván nékiek és ott sem mertek semmit is kezdeni.

Ez visszaszemtelenkedvén, tehát mindjárt érkezett az Inhibitio, hogy 
sehol se szolgáljanak, sőt az Ecclesia házából mind kirakodjanak. És 
ekkor mind eljárták az egész Kemenesalját és eltiltották a Prédikáto
rokat mind a predikálástól, egy szóval minden officiumoktól, úgy hogy 
ha ki megtapasztaltatik sub laesione Maiestatis fogják exequálni.

Ezalatt tehát ismét két vagy három Pap, kiket az ördög szemtelenség
gel nyakon csapott, ismét a Vármegyétül vevén katonákat, mentek op- 
pugnálni és mikor Mihályién a templomban lettenek vala praedicátion, 
addig a Pap is beférkezett az ecclesia házában és misét kezdett benne 
szolgálni; de ezt észre vevén, mindjárt jöttek az asszonyok és kihányták 
mindenét és magát is. Hogy el nem végezte, tehát mindjárt meghagyta, 
hogy, úgy mond, a hívek számosabban gyülekezzenek a jövő vasárnapi 
misére ez helyre.

Azután mentenek Sömjénbe, holott csak kicsin dolog múlt el benne, 
hogy őket jól meg nem verték. Hanem az asszonyok pemetekkel, lapá
tokkal és szénvonókkal ugyan csak meglasnakoltak közülök.

Ez az hét elmúlván, tehát jól felesen gyülekeztek volt Mihályiéra 
a pápisták, de félvén a lutheránusok is, két, három annyian gyülekez
tek volt oda, megtöltvén a templom kerítését és az ecclesia házát em
berekkel,, kik fegyverrel, kik visszafordított kaszákkal, kik dorongok
kal. Mikor már jött volna a Pap, tehát erővel be akart menni az ház
ba, viván a kaput. De egy bátor ember az ajtót felnyitó és ezt mon
dotta neki: No, jöjj be, de ha bejövendesz, soha bizony (többé misét 
nem szolgálsz. És eképpen elszégyenkedett.

Ezek így csügvén-lógván, az Ostffy és a Vidos jöttek-mentek fel 
és az ecclesiáktől pénzt szedtenek az költségre. Egyszer megjővén azon
nal öszveelegyednek a Vármegye embereivel s maga mindjárt az Ostffy 
a maga falujában odaadta a kulcsot és így megrémülvén a szegénység, 
elcsudálkozott a dolgon. Ezek pedig maguk jártának mindenütt ilyen 
szavakkal ámítván a szegénységet, hogy mennél hamarább adják oda 
a kulcsokat, mert ennyi s ennyi fegyveres németeket hoznak reánk és 
még a gyermekinket is kardra hányják. Eképpen egész Kemenes alatt 
a kulcsokat oda adatta és onnét Hegyhátra is feljött, de nem merészlett 
feljebb menni Nádasdnál, mert ott is megmondták néki az igazat. A 
papok pedig már felosztották maguk között négyen ezen ecclesiákat: 
Gencs, Högyész, Szergény, Magasi, Vönöck, Sz-Márton, Sömjén, Mihály- 
fa, Simonyi, Gércze, Miske, Mesteri, Ság, Sákfa, Kocs, Boba, Somlyó, 
Csönge, Asszonyfa.”

Ebből az emlékiratból és a dömölki bencések jelentéséből kitűnik, 
hogy Ostffy Mihály 1732-ben, a nyár elején tán kétszer is felment Bécs- 
be III. Károlyhoz; audienciára azonban nem került sor, mert III. Ká
roly mindig „házon kívül” tartózkodott, az udvari emberek azonban el
mondták Ostffynak, hogy Őfelsége szilárd elhatározása, hogy az „arti- 
kuláris” törvényt végre fogja hajtatni, ha kell, a legnagyobb katonai 
erővel.

Látta tehát Ostffy, hogy a fegyveres túlerővel szemben az ellen
állás teljesen céltalan lenne — csak nagy vérontás lenne belőle. így
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azután végigjárta a gyülekezeteket kifejtvén, hogy meg kell hódolniok 
a túlerővel szemben. (Talán hozzáfűzte, hogy az idő mindent megvál
toztathat. Csakugyan így lett: ötven év múlva, 1781-ben megjelent II. 
József Türelmi Rendelete.)

Miskey Ádám mindezzel kapcsolatban a következőket írja (a ma
gyar fordítás tőlem): „Rosthy István alispán szolgabírákkal és bizonyos 
katonákkal a templom kulcsait a hívektől mindenütt átvette és ugyan
oda plébánosokat helyezett be az Űr színeváltozásának ünnepe körül. 
Ezen a napon tartottam én is az utolsó igehirdetést a kemenesszent- 
mártoni templomban, az Úr Jézus Christus dicsőséges ábrázatát most 
számunkra gyászosra fordítván, sóhajtozván és sírván a gyülekezetek 
száműzött lelkészei és a templomaitól és lelkipásztoraitól megfosztott 
nép.”

Kemenesaljáról a lelkipásztorok. . .  „oda, ahova a keserves sors ve
tette őket”, eltávoztak: Iványi Sándor Ostffyasszonyfáról Kapolcsra — 
Holecius (Holéczy) Ádám a magyargencsi lelkész a plébános engedélyé
vel az elfoglalt evangélikus elemi iskolába költözött át és súlyos beteg
ségben sínylődvén hamarosan elhunyt — Csurgó György kemeneshő- 
gyészi lelkész feleségének Alsómesteriben fekvő birtokára költözött és 
ott 4 év múlva elhunyt — Perlaky János Szergényből az egyik filiába, 
a már Veszprém vm-i Marcalgergelyibe költözött, s ez lett az anyagyü
lekezet, Szergény pedig a filia; Marcalgergelyiben azután fából templo
mot, lelkészlakást és iskolát építettek; a Türelmi Rendelet (1781) után 
szó volt arról, hogy ismét Szergény legyen az anyagyülekezet, de azután 
mégiscsak maradt az újabb állapot egészen napjainkig — Záborszky Já
nosnak több, még egészen kicsiny gyermekére való tekintettel megen
gedte a Bizottság, hogy Kemenesmagasiban maradjon és az elvett evan
gélikus iskolában lakjék. Záborszkyt azután 4 év múlva a Veszprém 
vm-i Nagyalásony hívta meg lelkészének és Záborszky oda magával 
vitte a még Kenyériben 1708-ban megkezdett keresztelési anyakönyvét 
és ott folytatta. Ez a keresztelési anyakönyv 1868-tól fogva nemesdö- 
mölki gyülekezetünk birtokában van — Farkas Mátyás Kemenesmihály- 
fai lelkész Horváth Miklosits András kemenesmihályfai földbirtokos, 
patrónus házi lelkésze lett, majd azután Nagyalásony hívta meg lelké
szének az elhalt Záborszky János helyébe — Bognár György nagysimo- 
nyi lelkészt a Veszprém vm-i Somlószőllős hívta meg lelkészének — 
Petántzy István Vásárosmiskéről a Somogy vm-i Surdra ment lelkész
nek — Horváth IVlihály kissomlyói lelkészt a Veszprém vm-i Lovász- 
patona hívta meg lelkészének — Hörtsöky Miklós bobai lelkész a szom
szédos Nemeskocsra költözött — Áts Ferenc nádasdi lelkész a Veszprém 
vm-i Karakószörcsökre költözött magánemberként — Suhajda István 
szarvaskendi lelkész Gércére költözött — Leposa János őrihodosi lelkész 
leköltözött Temes vm-be és egy görögkeleti püspöknek lett a titkára —  
Szedonya István szentbenedeki lelkész a szomszédos faluba költözött — 
Kercsmáyer Mihály szenttrinitási lelkész 3 évet töltött a pozsonyi bör
tönben, utána a Komárom vm-i Szák hívta meg lelkészének — Miskey 
Ádám Kemenesszentmártonból feleségének, Smidéliusz Erzsébetnek, Ke
menesmagasiban levő nemesi jószágocskájára költözött s magával vitte 
a Kemenesszentmártonban általa megkezdett keresztelési anyakönyvet. 
A következő évnek, 1733-nak adventján Miskeyt a nemes dömölki arti- 
kuláris egyház hívta meg másodlelkészének (két év múlva azután ő lett 
a vezető lelkész, a pastor primárius); Nemesdömölkre vitte az említett 
keresztelési anyakönyvet és ott tovább folytatta. Ez Nemesdömölk 1. 
számú keresztelési anyakönyve.
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Az bizonyos, hogy 1732/33 telére mindegyik faluba beszállásoltak 
egy-egy század plindrás német katonát.

Ez a nagy anyagi teher azután megtörte az őrségiek, hegyhátiak 
ellenállását és 1733 első hónapjaiban átadták templomaikat a vármegyei 
hatalomnak. Ügy tűnik, a katonaság a templomokat mindjárt le is rom
bolta.

50 éven át tartott ez a templom nélküli állapot, egészen a Türelmi 
Rendeletig. Ez idő alatt az őrségi reformátusok a Zala megyei Barabás- 
szegre jártak istentiszteletre és egyházi cselekményekre, a hegyháti és 
Muraszombat környéki — nagyobbrészben vend — evangélikusság pedig 
Nemescsóra. Mint fentebb említettük, a kőszegi németajkú evangéliku
sok Nemescsón építettek maguknak oratóriumot, lelkész- és tanítólakást, 
tartottak maguknak lelkészt és tanítót. Tanítónak mindig vendül, tótul 
tudót választottak meg, aki azután a Muraszombat vidékéről feljövő 
vendeknek vend nyelven úrvacsorai istentiszteletet tudott tartani.

A Türelmi Rendelet után hamarosan feléledtek az őrségi reformá
tus gyülekezetek és az őrségi református egyházmegyébe szerveződtek; 
a feléledt hegyháti és Muraszombat környéki evangélikusok pedig a 
Vasi-Közép egyházmegyébe.

III. A nemesdömölki artikuláris templom felépítése 1743/44-ben

Nemesdömölk Árpád-kori község, népe, mint a neve is mutatja, ne
mes, kisbirtokos nemes volt. Az 1700-as évek elején volt két középbirto
kos evangélikus család is ott, a Dömölky és a Noszlopy. A Dömölky 
család kúriája ma is áll az evangélikus paróchia tőszomszédságában. 
Ez a kúria az 1700-as évek második felében Perlaky János evangélikus 
középbirtokos tulajdona lett.

A községben a róm. kath. Felsőbüki Nagy családnak is volt közel 
1000 holdnyi birtoka. A család kúriája, „kastélya”, amely ma is áll, a 
mai Horvát Elek utca végén s mellette a nagy majorépületek, velük 
szemben pedig cseléd- és zsellérlakások. Innen kiindulva egészen To- 
korcsig tartott a család birtoka. De a mai templomtoronnyal" szemben, 
az országút túlsó oldalánál fekvő terület is a család tulajdona volt. 
Nagyobb kert lehetett rajta. Űjabban lakóházak állnak a helyén.

A mai templomtól délre az országút túlsó szélénél terült el az evan
gélikus temető. (Ma befásított terület.)

A mai templom helye lapályos rész volt és így nagyobb esőzések, 
hóolvadások idején ide futott le az eső- és hólé, s ennek következtében 
kisebb-nagyobb tócsák borították.

A mai templom keleti bejáratától északra volt a „paróchiális telek” , 
s ezen állott a „paróchiális ház”, ebben a lelkész-tanító lakása és az 
iskolaterem. — 1710-ben a paróchia udvarán fából két kis kápolnafélét 
létesítettek nádtetővel. Ezekben tartották az istentiszteleteket.

1732 őszén a hatalom elvette kemenesaljai nem-artikuláris templo
mainkat és ekkor Kemenesalja evangélikussága és a Szentgotthárd vi
déki németajkú evangélikusság Nemesdömölkre jött istentiszteletre. Kö
zönséges vasárnapokon is többszáz, nagyünnepeken pedig olykor még 
5000-es tömeg is gyűlt egybe. Ilyen nagy sereget egyetlen lelkész nem 
tudott lelki gondozásban részesíteni, ezért Ostffy Mihály, Koltai Vidos 
Miklós és más patrónusok felmentek III. Károlyhoz és engedélyt nyer
tek arra, hogy Nemesdömölk németül is tudó másodlelkészt állíthasson 
szolgálatba. így jött 1733. adventján másodlelkésznek Miskey Ádám
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Tóth István vezetőlelkész mellé. Néhány év múlva Tóth István Homok -  
bödögére távozott, mert nem tudott jól németül s ekkor Miskey Ádám 
lett a vezetőlelkész, a „pastor primarius”, melléje pedig meghívatott 
másodlelkésznek Kiss Zsigmond, aki tanulmányai végeztével akkor tért 
vissza Wittenbergából és jól tudott németül. Ez időtől kezdve azután 
egészen a Türelmi Rendelet koráig (1781) mindig volt németül is tudó 
másodlelkész Nemesdömölkön.

Az ily nagy tömeget a két kis fa-oratórium befogadni nem tudta, 
ezért a temetőben, szabad ég alatt tartattak az istentiszteletek, kitétetvén 
gyakorta mind a lelkész, mind a hívek serege az időjárás viszontag
ságainak.

Ostffy Mihály és Vidos Miklós felmentek III. Károlyhoz és a király 
a Helytartó Tanács útján utasította a vármegyét, hogy a templom építé
sére jelöljön ki telket. Ki is szállt a vármegye alispánja, esküdtekkel és 
Felsőbüki Nagy Ferenc földesúrral együtt megállapította, hogy a pa- 
róchia melletti telken legfeljebb 74 négyzetölnyi (170 négyzetméternyi) 
alapterületű templomot lehetne építeni, az pedig többezer főnyi tömeget 
befogadni nem tud. Az alispán ezt jelentette a vármegyei közgyűlésen, 
mégis a nagyrészt róm. kath-okból álló közgyűlés azt jelentette III. Ká- 
rolynak, hogy az a telek megfelelő templom építésére teljesen elégséges, 
ha pedig a rajta építendő templom az evangélikusságot befogadni nem 
tudná, „van elég templom Kemenesalján, amelyek nyitva állnak az 
evangélikusok számára is, ha plébánost akarnak hallani” — írja Miskey 
Ádám.

Ostffy Mihály, Koltai Vidos Miklós és más patrónusok ismét fel
mentek III. Károlyhoz, akinek utasítására azután 1738-ban a vármegyei 
hatóság azt a helyet jelölte ki az építendő templom részére, ahol azután 
1743—44-ben fel is épült. Ekkor azután Ostffy Mihály és társai ismét 
felmentek III. Károlyhoz s kérték, hogy dombosabb helyen jelöljön ki 
telket a templom részére. Ezt a kérelmüket azonban III. Károly és ez 
utóda, Mária Terézia nem teljesítette.

Teltek-múltak az évek s végül is Miskey Ádám 1743-ban a Víz
kereszt u. 2. vasárnapon az istentisztelet után a szabadég alatt gyűlést 
tartott, s a hívek serege elhatározta, hogy azon a limbusos helyen mé
giscsak fölépíti a templomot. Hagyomány szerint többszáz szekér föld
del előbb kissé feltöltötték a területet és 1743-ban, Szentháromság va
sárnapján istentisztelet keretében letétetett a templom alapköve. Az 
isentiszteletet Perlaky János marcalgergelyi lelkész tartotta. Ezt köve
tően azután megindult a munka s oly gyorsan haladt, hogy szeptemberre 
már emeletmagasságig fel voltak húzva a falak. Ekkor a pórdömölki 
bencések Koptik Odó apát vezetésével felmentek Pozsonyba a Helytartó 
Tanácshoz és azt a vádat emelték, hogy a templom nem a kijelölt he
lyen épül, hanem beleépül az országúiba és így sok kárt okoz részint 
az utasoknak, részint a földesúrnak.

Ki is szállt a vármegye alispánja több esküdttel és az érdekelt Fel
sőbüki Nagy Ferenc földesúrral együtt megállapította, hogy a vád tel
jesen hamis. Mégis leállították az építkezést mindaddig, amíg erre Mária 
Teréziától engedély nem érkezik. Engedély azonban nem jött, így azután 
3 hónap elteltével a hívek serege utasította a mesterembereket a munka 
folytatására. A tél kezdetére azután tető alatt, fazsindelyes tető alatt ál
lott az építmény. 1744 tavaszán teljes erővel folytatódott a munka és 
Advent kezdetére készen állott a toronynélküli templom. Advent 2. 
vasárnapján (dec. 6-án) szentelte fel Tóth Sipkovits János téti lelkész, 
egyházkerületünk püspöke. Az első prédikációt benne Perlaky József
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nemeskéri lelkész tartotta, Miskey Ádám az oltári szolgálatot látta el, 
Kis Zsigmond másodlelkész pedig a templom építéséről szóló verset írt 
és mondott el. A templom keleti végénél fa-haranglábat építettek, s 
erre helyezték fel az Ostffy Mihály által erre az alkalomra öntetett 2 
mázsás harangot. Királyi engedelem alapján 1796-ban építettek tornyot.

A templom alá azonnal kriptát is építettek. Ennek legfőbb oka az 
volt, hogy mivel az artikuláris gyülekezet lelkésze egyházi cselekmények 
végzésére a filiákba nem mehetett ki, így az evangélikus halottakat is 
plébános temette el. Ám igen gyakori eset volt, hogy az evangélikus 
halottat behozták Nemesdömölkre és az itteni evangélikus temetőben 
helyezték örök nyugalomra. A patrónusokat és a lelkészeket pedig a 
templom alatti kriptában. A legelső két halott volt Ostffy Mihály, aki 
1751-ben és Koltai Vidos Miklós, aki 1757-ben hunyt el. Jegyezzük meg, 
hogy a fentebbi okból létesült kripta annak idején a nemeskéri és a 
vadosfai artikuláris templom alá is.

Celldömölk két községnek, Nemesdömölknek és Kiscellnek egyesü
léséből jött létre. Az egyesülés 1902-ben történt.

Nemesdömölk Árpád-kori nemesi kis falu. Tőle délre, mintegy 500 
méternyire 1252-ben a Merse család bencés apátságot létesített, s a 
templomból, a kolostorból és az apátság gazdasági épületeiből, a cseléd
lakásokból álló új település a Pórdömölk nevet kapta. (Pórdömölki apát
ság.) Az apátság terjedelmes földbirtoka egészen a Marcalig húzódott le.

1739-ben a cseh—német Koptik Odó lett az apát. ö  azután Pór- 
dömölktől keleti irányban mintegy egy km-nyire az apátság birtokán 
Kőszeg vidékéről idehozott róm. kath. kegyszerárusokat és kisiparoso
kat telepített le és az új kis településnek a Klein Maria Zell (Kis Mária 
Czell) nevet adta. Később a névből kihagyták a Maria szót s a község 
neve „Kiscell” lett. A község 1812-ig ún. uradalmi község volt, vagyis 
élén a mindenkori apát állott, 1812-ben lett önálló község. Hamarosan 
a 40 községből álló Kemenesalja gazdasági életének központja lett és 
egyre növekedett, különösen pedig akkor, amikor fontos vasúti csomó
pont lett: három nagyon jelentős helyiérdekű vonal indul ki innen:
1. Kiscell—Székesfehérvár, 2. Kiscell—Tapolca, Keszthely, 3. Kiscell— 
Ukk, Zalaegerszeg, Csáktornya. E vasútvonalak ellátására egyre növeke
dett a vasúti alkalmazottak létszáma, új lakótelepek létesültek, úgy
hogy 1902-re Nemesdömölk és Kiscell összeépült, ennek következtében 
egyesült és felvette a Celldömölk nevet.

Nagyon megnövekedett Celldömölk evangélikusságának létszáma is. 
1907-ig elég volt egytanerős elemi iskola, de ekkor nagyjából a község 
közepe táján, az Árpád utcában új kéttantermes iskola épült. 1920-ra 
már ez is kevés lett, és így 1927-ben,. ugyancsak az Árpád utcában, 
megépült a 3-ik és 4-ik számú elemi iskola is. A celldömölki anyagyüle
kezetnek tehát az államosításkor (1948) 4 tanerős elemi iskolája volt. 
Jelenleg celldömölki anyagyülekezetünknek lélekszáma 1500 fő (a 12 
éven felülieket véve számitásba).

1931 szeptemberében, Nagy Sándor lelkész nyugalomba vonulásá
val, Celldömölk két filiája, Alsóság és Kemenesmihályfa anyásult. Je
lenleg celldömölki anyagyülekezetünkhöz 6 filia tartozik s ezek lélek
száma is kereken 1500 fő.

Ezekután térjünk vissza az 1743—44-ben épült artikuláris templom
hoz. 150 év alatt az idő nagyon megviselte, úgyhogy 1894-ben teljesen 
lebontották (csak az északi oldalfalából maradtak meg kisebb részek) 
és újat építettek helyébe. Lebontották a tornyot is fundamentumostul 
s helyébe is új épült. A templom padlószintjét feltöltéssel 50 centimé
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terrel megemelték; a kriptát pedig betemették. Az új templomnak a 
padlószinttől a mennyezetig való magassága 10 méter. Teljesen új a 
berendezése is, a padok, a körbefutó karzat és az oltár nagy része.

1911-ben a templom belső falára helyezett márvány emléktáblán 
örökítették meg Ostffy Mihálynak és Koltai Vidos Miklósnak emlékét. 
Az emléktáblát 1911. okt. 19-én avatta fel Gyurátz Ferenc, egyházkerü
letünk püspöke. Az emléktábla szövege a következő: „Boldog az, kit te 
kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a Te tornácidban” 
Zsolt 65,5. „Ezen templom alatt nyugszik a dunántúli ág. h. evangélikus 
egyházkerület első felügyelője: az Osli nemzetségbeli Ostffyasszonyfal- 
vai Ostffy Mihály (1680—1751) és a kemenesaljai ág. h. evangélikus 
Egyházmegye első felügyelője: Koltai Vidos Miklós (1685—1757), a val
lásszabadság áldozatkész bajnokai és az 1681-iki országgyűlésen enge
délyezett nemesdömölki templom létesítésének buzgó részesei. Hálás 
utódok emlékezetében áldva pihenjenek e szent falak között.”

Nagy Endre
ny. soproni lyceumi tanár
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Halottunk

Megemlékezés
A Fejér-Komáromi Egyházmegye ez évi közgyűlésén emlékezett meg 

elhunyt felügyelőjéről, dr. Szelényi Zoltán professzorról és két lelkészé
ről: Szakáts László és Pálffy Mihály lelkészekről.

Dr. Szelényi Gusztáv
1903-1982

D. Koren Emil esperes igehirdetésében arról szólt, hogy Szelényi 
Gusztáv „Csendjéhez csendben ért.”

Amikor szerettei már mind aludtak, lent unokái és menye, s olyan 
csend volt, ami végtelen távolságokat közel tudott hozni, fiát is a föld
golyó másik oldaláról, Kapy utcai toronyszobájában felkelt, íróasztalá
hoz ült, ráborult, és „csendben átsuhant az örökkévalóságba” . így ol
vastuk gyászjelentésén is.

Ha valaki elmegy közülünk, mindig belső remegéssel kérdezzük: 
mi lehetett az utolsó szava, az utolsó gondolata? Szelényi Gusztáv utolsó 
szavát, vagy gondolatát nem érhette tetten itt senki. Megélte Áprily 
„kérését az öregséghez” : „öregség, bölcs fegyelmezője vérnek — Taníts 
meg, hogy Csendemhez csendben érjek. . . ” A költői bölcs kérés rajta 
betelt: „Közel a véghez /  egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, /  a túlsó 
partot látó révülésben / a Készen vagy?-ra ezt felelni: — Készen.”

Nagyon szerette az életet, mégis kimondta: készen.
1. Érlelte Isten erre a szóra. Az élet minden eseményéhez közel volt 

az őt megszólító Úrhöz. Az apai házból hozta a megszólító szóra nyitott 
szívet. A neves pozsonyi teológiai tanár fogta az egykor kicsiny gyer
mek kezét, s nyitogatta szívét a szóra. Késmárkon és Mezőtúron át Bu
dapestre, s mindenüvé vitte nyitott szívét.

Ám a „készen” szót koporsók is nyitogatták benne. Leányát 8 évesen 
temette el. Lelkész fiát, Zoltánt 19 évvel ezelőtt. Feleségét 4 éve. (Most 
lennének ötvenéves házasok.) A sötét percek mindezt a kérdést tették 
fel: Készen? Tanítgatta Isten úgy „számlálni napjait, 'hogy bölcs szív
hez jusson” .

Ez az érlelő kérdés egyre szorosabb kötődést is termett. Elsősorban 
a budavári gyülekezethez, ahol nem egy belső szélzúgást csendesített le 
bölccsé érett szívvel. Tetteit, szavait sohasem az indulatok szabták meg, 
hanem az a bölcs szív, amelyre mindig támaszkodhattunk. Nem embe
rekhez kötődött, hanem az őt megszólító Úrhoz. A Szó egyre tágabb 
.szolgálatra indította. Amikor lelkész fia koporsójánál hallotta, beállt a 
sorba s a Fejér-Komáromi Egyházmegye felügyelőjeként szolgált halá
láig. Budavári gyülekezetében nemcsak éveken át felügyelő, majd pres
biter volt, de régebben gyakran volt úgy is, hogy ő, a Késmárkon szüle
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tett izzó magyar, német prédikációval segítette lelkészét. Az Északi 
Egyházkerület elnökségében is bizton számíthattunk eligazító, pártatlan 
szavára. Búcsúzom hát a budavári gyülekezet nevében, köröttem búcsú
zik a Fejér-Komáromi Egyházmegye lelkészi kara szinte teljes szám
ban, esperesükkel az élen, s búcsúzom az Északi Egyházkerület nevében 
is. A „Készen vagy?”-ra nemcsak a hazahívó szóra felelt, de egész éle
tében a szolgálat készenlétével.

És ezt a készenlétet nemcsak koporsókkal érlelte, s nemcsak szolgá
latokkal tartalmasította Isten, de örömökkel is megáldotta. Neki itthon 
meleg otthont munkáló menye, a távolban pedig fia és családja köréből 
hat unoka mosolya és szeretete aranyozta be életét. Különösen szép, 
könnyes ünnepe volt életének, amikor nemrég unokájának és unoka
menyének doktorátusán örvendezhetett. S milyen boldogan várta két 
dédunokáját! Napjait ilyen örömökkel is számláltatta Isten.

2. Megszokta a csendet. A külsőt is, de különösen a belsőt. Csend
jéhez valóban csendben ért. Túráit számolta, mint napjait, és úgy szá
molta, mint napjainak áldásait. Rendszerint egyedül rótta az erdei uta
kat. Mindig nyitott szemmel és értő, nyitott szívvel. Ha most koporsó
jánál a 90-dik Zsoltárnak, kedves zsoltárának nemcsak (az egy felolva
sott versét idézzük, hanem egy bővebb szakaszát is, életének gyönyörű 
tartalmát, hitének, reménységének velejét, bizonyságtevő erejét, örökké
valóságba ívelő útját, s az elmúlás (e szemmel látható jelei mellett annak 
valóságát idézzük, ami maradandó: „Uram, te voltál hajlékunk nemze
dékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ 
létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, Ó Isten . . .  A halandót visz- 
szatéríted a porba . . . ”

Íme az ő külső és belső csendje.
3. És mégis feszültségekben izzott. Nagy Csendjében az ökonómiai 

harmóniáért aggódott. Szefette ezt a világot. Olyannak, amilyennek Is
ten megteremtette. És féltette mindig az ember kezétől. Értette a vizek 
romlását, az erdők sóhaját, a rétek halálát. És aggódva számlálta azok
nak napjait is, mert bölcs szíve volt.

Ismerte a feszültséget az emberek között is. Ismerte a zúgó szeleket 
emberi életek mikrokozmoszában és népek, földrészek makrokozmoszá.- 
ban is. Ő  a Késmárkon született izzó magyar ismerte a falat északon és 
délen, keleten és nyugaton, és ismerte azokon a lőréseket is, de az Ő 
csillaga mindig a falak fölött ragyogott. Ezt élte meg emberek között is. 
És talán ha a körülötte zúgó feszültségeket a 90. zsoltár mélyébe rejtjük, 
megnyílik Szelényi Gusztáv élete titka és igazi szépsége, s ehhez egy 
ideig nem említett szót kell kiejtenem: áhítat. így nézte ő a kis rovar 
szárnyasítását, a fűszál serkenését, felhők röptét és erdők zúgását, de 
így nézte la küzdő, nyomorult embert is, mint Isten teremtményét.

Bizony: kezeink munkáját tedd maradandóvá, és adj bőségesen sze- 
retetedből. Ámen.

Tudományos munkásságát dr. Kaszab Zoltán akadémikus méltatta:
4. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi 

Osztálya, az akadémiai Zoológiai és Növényvédelmi Bizottság, a Magyar 
Rovartani Társaság és a Természettudományi Múzeum munkatársai és 
sok régi jó barát nevében veszek búcsút a mindannyiunktól tisztelt és 
nagyrabecsült Szelényi Gusztávtól, a biológiai tudományok doktorától. 
A magyar és egyetemes zoológia egy világszerte nagyhírű és kiváló tu
dóst veszített el benne. Különösen fájdalmas ez a veszteség nekünk, régi 
barátainak, akik vele annyi örömben, küzdelemben és keserves veszte
ségekben is egyek voltunk. Szelényi Gusztávban nemcsak a kiváló tu
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dóst, a részletekben hallatlan precíz, koncepciókban pedig gazdag kép
zeletű szintetizáló képességű kutatót becsültük, hanem tiszteletet paran
csoló volt rendíthetetlen hite, emberi méltósága, aszkéta jelleme és pu
ritán tisztasága. Ahogyan mi, cselekedeteiből, alkotásaiból ismertük, 
szent volt előtte magyarsága, a szülőföld szeretete, hivatástudata, az 
igazság védelme.

Tudományos munkássága jelentőségének felmérésére nem alkalmas 
ez a mostani gyászos pillanat. Lesznek majd arra hivatott fórumok, 
ahol szakmai tevékenységét az arra illetékes tudósok fogják elemezni 
és méltatni. Annyit azonban még itt is el kell mondani, hogy iSzelényi 
Gusztáv azok közé a magyar zoológusok közé tartozik, aki felfedezései
vel, jelentős tanulmányaival elidegeníthetetlen érdemeket szerzett a ma
gyar és nemzetközi, elsősorban elméleti és alkalmazott rovartani tudo
mányok területén.

A Magyar Tudományos Akadémia illetékes szakmai bizottságainak 
munkáiban több mint 30 évet töltött lelkes, a közösségért mindig áldo
zatkész munkával.

A Magyar Rovartani Társaság egyik legrégibb tagját vesztette el, 
akinek oly sokat köszönhet: hosszú éveken át volt lelkes titkára, és több 
cikluson át elnöke. Aktív működése alatt virágzott fel a társasági élet, 
amelynek fénypontja volt elnöksége idején annak 50 éves jubileumi ün
nepsége. ÍMa is az általa lerakott alapokon épül és gyarapodik a magyar 
entomológusok legfontosabb fóruma.

A Természettudományi Múzeum Állattára volt Szelényi Gusztáv 
utolsó 14 évének nyugalmas állomása. Itt talált menedéket súlyos sors
csapásaira, gondjaira. Itt mindenki szeretettel vette körül, s mindenről 
megfeledkezve békességben kutathatott. Életének egyik legproduktívabb 
korszaka volt ez a 14 év, amikor naponta néhány órát nyugodt kuta
tással tölthetett, aminek eredményei hazai és külföldi szaklapokban lát
tak napvilágot. Itt térhetett vissza fiatalkori álmaihoz, a mikrohyme- 
nopterák taxonómiai és szisztematikai vizsgálataihoz, s csoportjának 
nemcsak haza szinten, de világviszonylatban is elismert specialistájává 
lett. Sajnos tervezett nagy szintézisének megírására, amelynek a „Fauna 
Hungáriáé” akadémiai kiadványsorozatban kellett volna megjelennie, 
már nem maradt idő. A sors, a rövidre szabott élet, megakadályozta őt 
ebben. Amit alkotott az mégsem torzó, hanem a nagy egésznek kerek 
részei, amelyek alapvető láncszemek a további kutatásokhoz.

Szelényi Gusztáv megdöbbentően váratlan halála figyelmeztető idő
seknek, fiataloknak egyaránt. Egyik nap még frissen, fiatalosan adomáz- 
va, kedélyesen beszélget munkatársaival, egy másik nap éjiszakai ma
gányában íróasztalára borulva örökre elalszik. A halál ott settenkedik 
mindenki háta mögött és készen kell lenni mindenkinek és minden idő
ben a nagy, végső számadásra. Arra a számadásra, amelyben hisz, s arra, 
ami az emberek emlékezetében cselekedetei nyomán megmarad. Szelényi 
Gusztáv, a rendíthetetlen jellemű, igaz ember, megérdemelve a csendes 
elmúlást, nyugodtan állhat — hite szerint — a Bíró elé.

Az emberek emlékezete véges. Akik társai voltunk és a ma még fia
talok, visszaemlékeznek Szelényi Gusztáv emberi nagyságára és példát 
vehetnek életéből, miként lehet bármilyen nehéz időben és a sors 
csapásai alatt is méltósággal elviselni az életet és törhetetlen hittel meg
maradni tudósnak, embernek egyaránt. Az emlékezet elhalványul, s 
megmaradnak az utókornak alkotásai, amelyek — aere perennius .— 
fenntartják nevét és hírét hazájában és a nagyvilágban.
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Amit ma és mindörökké mindenki tud: Szelényi Gusztáv magyar 
zoológus. Élt 79 évet. És amit már nem fognak tudni: küzdött 79 évet.

Drága jó Guszti barátom! Isten veled, nyugodjál békében!
Tanítványai, munkatársai és barátai nevében Jermy Tibor búcsú

zott Szelényi professzortól.
Volt munkatársai, tanítványai és barátai nevében búcsúzom dr. Sze

lényi Gusztávtól, sokunk nagyon szeretett, tisztelt és felejthetetlen 
Guszti bácsijától.

Egy eredményekben kimagaslóan gazdag, színes és kivételesen tar
talmas élet utolsó mérföldkövénél állunk most. Az út kezdetén ott látjuk 
az ódon szülővárost, Késmárkot, mely akkor központja volt annak — 
a mai nemzedékek számára már ismeretlen — nagyon magasremlű sze- 
pességi kultúrának, melyet háromnyelvűsége ellenére izzóan magyar ha
zafiasság hatott át. A Szepesség szellemi életének széles horizontja és 
szilárd hazafisága formálta a gyermek Szelényi Gusztávot mélyen érző, 
a természetért, a tudományokért és a művészetekért rajongó emberré, 
lángoló hazafivá, s a teológus édesapa mellett vált hitét soha meg nem 
tagadó hívővé.

Amikor egyetemi tanulmányait befejezve 1926-ban alkalmazásba 
lépett a M. kir. Rovartani Állomáson, nem sejthette, hogy neve egykor 
az alkalmazott entomológia és a kapcsolódó tudományágak haza törté
netének egy új, dinamikusan fejlődő korszakát fogja fémjelezni.

Szelényi Gusztáv a tudós, választott szaktudományának számos gya
korlati problémáját oldotta meg, de a mezőgazdaságot közvetlenül szol
gáló tudományos munkássága során is mindig a mélyebb biológiai tör
vényszerűségeket kutatta. Így vált a hazai agrárentomológiában ő előtte 
ismeretlen ökológiai—cönológiai irányú elindítójává, az agrozoocönológia 
elismert megalapozójává és az általános biocönológia egy rendkívül ere
deti elméletének megteremtőjévé. De nem kevésbé voltak eredményesek 
a parazita Microhymenopterák taxonómiája és biológiája terén végzett 
kutatásai. Tudományos alkotómunkáját a végtelen precizitás, a legap
róbb részletekre is kiterjedő gondosság és az önmagával való örök elé
gedetlenség karakterizálta. Haláláig naponta dolgozott és utolsó óráiban 
is tele volt újabb tudományos tervekkel, amelyeknek megvalósítása most 
már másokra vár.

Szelényi Gusztávot, a tudományos vezetőt, a beosztott kutatók tudo
mányos felkészültsége és munkája iránti fokozott igényesség mellett a 
fáradhatatlan segítőkészség és valamennyi beosztottjáról való atyai gon
doskodás jellemezte. Azt a patriarchális légkört, amelyet színes szemé
lyiségének melegségével teremtett meg a több mint negyed évszázadon 
át az ő vezetése alatt állott Állattani Osztályon, nyugalomba vonulásáig 
fenn tudta tartani és utódainak ebben is példaképül szolgált.

Szelényi Gusztávot, a tanárt, tanítványai rajongó szeretettel vették 
körül. A legszárazabb tananyagot is élvezetessé tette hallgatói számára 
széles körű műveltségét sugárzó előadásaival és közvetlen, szeretetre
méltó személyiségével. Gazdag és sokoldalú ismereteit az agrárfelsőokta
tási és tudományegyetemi előadásain nagy sikerrel sajátította el tőle 
sokszáz tanítványa, s hasznosítja ma is.

Szelényi Gusztáv, az ember, rendkívül eredeti szellem volt. Mi sem 
volt tőle idegenebb, mint a szakbarbárság. Intenzív kutatómunkája mel
lett mindig tudott időt szakítani a sport, a filozófia, a művészetek és 
nem utolsósorban hitélete számára. Melegszívű volt és közvetlen. Tudott 
jókedvűen humorizálni, de kedélyét gyakran beárnyékolták a sorscsapá
sok emlékei: szeretett szülőhazájától való elszakítottságát és fiának tra
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gikus korai elvesztését lélekben sohasem tudta kiheverni. Vigasztalást 
— sokoldalú tevékenységén kívül — a természetben, hegyekben és er
dőkben, á turisztikában keresett. De ezt a kikapcsolódást gyakran meg
keserítette a természet rohamos pusztulása. Így nem csoda, hogy nem
egyszer eluralkodott rajta a pesszimizmus az emberiség jövőjét illetően.

A sors talán kárpótolni igyekezett mindazért, amit az élet megta
gadott tőle azzal, hogy halála szenvedés nélküli, váratlan, csendes távo
zás volt, olyan halál, amilyent csak a kivételes kegyelemben részesülők 
remélhetnek a Mindenhatótól.

Ez nyújthat némi vigasztalást számunkra is, akik Guszti bácsi em
lékét utolsó óránkig kegyelettel megőrizzük szívünkben.

Dr. Nagy István
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Az igehirdető műhelye

H A T V A N A D  V A S Á R N A P

Zsolt 95,1—11

„Halljátok az igét..

Isten ótestamentumi népe — ennek a zsoltárnak a liturgiában való 
éneklésével — ismételten bizonyságot tett arról, hogy kicsoda az az Isten, 
aki szól ihozzá, és milyen az az ember és nép, amely Isten szavát hallva, 
nem keményíti meg a szívét. Ugyanez az Isten az Újtestamentumnak is 
Istene, és népe ma sem feledkezhetik meg a szerinte való válaszadásról.

1. Isten teremtő Urunk — énekli a zsoltár. Szemléletes kifejezésekkel 
hirdeti, hogy ő alkotta az egész világot, ezért az egész világ Ura. Magas
ság és mélység, tenger és szárazföld, minden az ő uralma alá tartozik. 
Nincsen olyan helye a világnak, amely kimaradna az ő fennhatósága alól. 
Ezért egyedüli Ura a világnak. Nem osztozik sem emberrel, sem sátáni 
erőikkel a hatalomban. Mindenek fölött uralkodik és minden, a gonosz 
ereje is, neki van alávetve. Mivel Ő teremtett, élt a teremtés előtt is, és a 
vég bekövetkezésekor a „nyugalom helyének” is ő lesz az Ura. Örökké
való tehát a hatalma. Ezzel a hatalmával bizitos kézzel irányítja a jelen
való világot is az örökkévalóság felé.

A nagy világmindenségen belül az ő parányi népének-is Isten az Ura. 
ö  alkotta és választotta ki Izraelt. Nincsen rá emberi magyarázat, hogy 
miért éppen ezt a népet választotta. Ő így akarta. S ennek a népnek a  
története nemcsak Isten hatalmát, hanem a szeretetét is hirdeti. A vilá
got teremtő Isten egy maroknyi — sokszor dicsőséges, máskor megalázott 
— népnek az életében gyakorolta jóságát. Erről is szemléletesen beszél a 
zsoltár, amikor gondviselő szeretetét így fejezi ki: „Legelőjének népe, a 
kezére bízott nyáj vagyunk.” Isten éltette és vezette népét akkor is, ami
kor ez nem volt magától értetődő, tmert még vizük sem volt a pusztai 
vándorlás során, s állandóan az eltévedés rettegésében éltek. Isten vizet 
fakasztott a sziklából, s a cél felé vitte tovább őket. — Mint ahogyan 
ma is hatálmával és szeretetével fog át mindeneket, s mi az Újtestamen- 
tum népe tudjuk, hogy ez a hatalom és szeretet Jézus Krisztusban lett 
teljessé és mindenkinek hozzáférhetővé.

A világot teremtő és népét vezető Isten engedelmességet vár teremt
ményeitől. Ez egészen magától értetődő, mégis külön hangsúlyozza a 
zsoltár, mert a választott nép magatartása éppen nem ezt mutatta: napi
renden volt közöttük a zúgolódás és az engedetlenség. Ezért hívja a zsol
tár imádásra és magasztalásra Isten népét. Ne más legyen, akit, vagy 
amit dicsőítenek, hanem az őket teremtő és kiválasztó Isten. Mellette való 
döntésükkel, szavára való hallgatással engedelmeskedhetnek neki. Isten 
gondjukat viseli, ne aggodalmaskodjanak és zúgolódjanak tehát, hanem 
újuljanak és erősödjenek meg „legelőjén” . Vezeti őket, ne tévelyegjenek 
tehát, hanem járjanak az ő útján.

Isten engedelmességet igénylő akarata ma is érvényes, sőt, akik töb
bet láthattunk meg szeretetéből, még inkább kötelesek vagyunk akaratát
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elfogadni és aszerint élni. Ő naponta szól hozzánk igéjében, gondoskodik 
rólunk, vezet bennünket. Hallhatjuk szavát, láthatjuk tetteit, ismerhet
jük akaratát. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát nekünk. Ne ke
ményítsük meg hát a szívünket!

2. Isten szabadító kősziklánk — hirdeti tovább a zsoltár. Isten nem
csak teremtett és gondvisel, hanem megőriz a gonosztól, a pusztulástól. 
Isten világot átfogó és az embert szerető kegyelmét — éppen az emberi 
elégedetlenség mutatja — az ember niem ismerte fel és hatalmas teret 
enged életében a gonosz uralmának. A világot teremtő és népét kivá
lasztó Istennel — engedelmesség helyett — szembefordult választott népe 
és az egyes ember is. Isten ezért elpusztíthatta volna a népét, de ő ehe
lyett megkegyelmezett. Már az Ótestamentuim, ez a zsoltár is, a szabadító 
Istent hirdeti, de mivel ez nem volt elég az embernek, Isten végül a Fiát 
küldte, aki már nevében is Isten végső szándékát, szabadító szeretetét 
hirdeti. Végső soron tehát Isten megújuló szeretetéről van szó: teremtő 
szeretetét nem hagyta véglegesen elrontani, hanem amit az ember elron
tott, azt újra vissza adta Jézus Krisztusban eredeti ragyogásában.

Az ember engedetlensége következtében az élet minden területére 
kiterjedt az elrontottság következménye. Isten szabadító szeretete is ki
terjed az élet minden területére. Bajainkban, betegségeinkben türelmet 
és megoldást ad. Gyengeségünkben, megfáradásunkban megerősít. Aggo
dalmaskodásunkban, félelmünkben, szomorúságunkban bátorít és meg
vigasztal. Az élet útvesztőiben eligazít stb. Mindennapi gondjainkban is 
ott van szeretetével. Sok bizonytalankodásunkban, kísértéseink között 
csak elbukás várna ránk az ő győzelmet adó segítsége nélkül. S az elbu
kásban, a bűnb,en sem hagy megrekedni bennünket, hanem bocsánatával 
mindig újrakezdési lehetőséget biztosít. Földi gondjainkon túl tehát üd
vösségünket munkálja minden cselekedetével, olykor úgy, hogy a földi 
gondok meghagyásával, vagy mélyítésével nyitogatja a szemünket üd
vözítő akarata meglátására. S ebben az a lenyűgöző, hogy az cselekszik 
így, aki a sértett, akinek joga és hatalma is volna a büntetésre.

Isten szabadító szeretetére nem lehet más népének a válasza, csak 
ujjongó örvendezés. Az egész zsoltár erre hív bennünket. A megkemé
nyedett szív nem tud örülni, de Isten szabadítását élfogadva, boldog 
éneklésbe kezd. A megszabadított szív nem aggodalmaskodik, hanem rá
bízza magát az erős kősziklára. Tudja, hogy biztos védelmet talál nála. 
Az örvendezés nem marad meg a szívben, hanem kicsordul az ajkon és 
meglátszik a cselekvésben. Hálás imádsággal dicséri Istent szeretetéért, 
bölcsességéért, kísértésben és a bűnnel vívott harcban kapott győzel
mekért, a bűnbocsánat tisztító és megújító erejéért, az üdvösség ígére
téért. Az örvendező hálaadás a szeretet cselekedeteire is késztet bennün
ket. Tovább adjuk Isten vigasztaló, erősítő, üdvözítő szabadítását mind
azoknak, akik között élünk, akiknek ugyancsak akkor lehet reménységük 
és örömük, ha Isten szeretetében részesülnék.

3. Isten ítélő bíránk. — Ezt i s tudtunkra adja ez az örvendező zsol
tár. Ha valaki Isten teremtő és megszabadító szeretetét úgy értelmezné, 
hogy Isten elnézi a bűnt, kegyelmét pedig gyengeségnek gondolná, az 
keservesen csalódik. Izrael népe is ott tévedett, hogy — látva Isten cso
dálatos tetteit, pl. a mariban és masszái vízfakasztáist — elnézőnek tar
totta az Istent. Kiválasztottsága tudatában megengedhetőnek vélte a hűt
lenkedést, a bálványimádást, az elbizakodottságot. Isten keményen adta 
tudtukra, hogy kiválasztottságuk nem menti fél őket az engedelmesség 
kötelezettsége alól. Igéjének a meghallása és cselekvése a döntő minden 
más helyett. Ez a figyelmeztetés is túl mutat a testi Izraelen. A lelki Iz
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raelnek még nagyobb a felelőssége, hiszen ha engedetlenkedik, Istennek 
Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott szeretete ellen vétkezik. Ezért külö
nösen fontos a „most”-ot meghallanunk. Jézus Krisztus óta ez a „most” , 
vagy „ma” az utolsó lehetőség. Nem lesz több és más próbálkozása az Is
tennek megmentésünkre, csak a Jézus Krisztus által. Isten megmutatta, 
hogy tud ítélni. Akkor úgy ítélt, hogy nem mehetett be népének egy ré
sze „a nyugalom helyére”, a földi ígéret földjére. Egészen közel voltak 
már hozzá, mégsem láthatták meg enegedetlenségük miatt. Nekünk az 
örök „nyugalom helye” elérhetetlen, ha idejében meg nem halljuk a fi
gyelmeztető szót és megkeményítjük a szívünket.

Isten népe számára még tart a „most” . Hangzik a hívás: „Jöjjetek, 
boruljunk le, hajoljunk meg, térdeljünk le az iúr előtt.” Az imádat és 
hálaadás mellett „lebomlásunkban” legyen benne az igaz bűnbánat is. 
Kviálasztottságunk, hitünk, szeretetünk emlegetése helyett ismerjük el 
porszem voltunkat a Kőszikla előtt. Valljuk meg hűtlenségünket és en
gedetlenségünket, és könyörögjünk bocsánatért. Vegyük komolyan a fi
gyelmeztetést, amelyet Isten az ő igéjében újra meg újra elénk ad, és a 
jeleket, amelyekkel megtérésre int bennünket. Tanuljunk a régiek bű
néből és büntetéséből, nehogy a sorsukra jussunk. A múló idő egyre kö
zelebb visz ahhoz a naphoz, amikor megszűnik a „most” , és nem lesz 
lehetőségünk Isten mentő igéjének az elfogadására.

Böjt felé tart újra az egyház népe. Újra rácsodálkozhatunk arra az 
emberi ésszel megfoghatatlan, mentő szeretetre, amelyet Jézus megbizo
nyított a Golgotán. És újra könyöröghetünk azért, hogy amikor igéjében 
ismételten tudtunkra adja értünk hozott áldozatát, legyen a szava te
remtő erő: „Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíve
teket.”

Bárány Gyula

Ö T V E N E D  V A S Á R N A P

Zsolt. 12.

A 12. Zsoltár minden valószínűség szerint kultikus közösségi ének, 
gyülekezeti panaszzsoltár. Fölépítésében hasonlóságot mutat az individu
ális panaszénekekkel. Megszólítás, panasz (1—5), Isten cselekvése (6), 
doxológia (7—9).

A panasz oka: elfogytak a kegyesék, az igazak, a gyülekezetből, és ez 
erkölcsi romlást hozott maga után. Mindenki meghasadt szívvel és száj
jal él. Az egyenes, a tiszta, egyértelmű beszéd hiánycikk lett. A gondo
latok és szavak nem fedik egymást. Az Istentől elszakadni akaró bűne. 
hogy elveszíti az arányérzékét, az élete koordinátáit helytelenül méri föl. 
„Győzzük nyelvvel . . .  ki lehetne úrrá rajtunk?” Gőgös, cinikus hang, 
hazug — ezek a jelzők illenek azokra, akik miatt panaszkodnak.

Itt megtörik a gondolatsor. A 6. vers Isten közbelépéséről beszél. 
.. fölkelek ... szabadulást adok. . . ” — hangzik az isteni ígéret. Jézus 

után már mint beteljesedett ígéretre gondolhatunk itt.
A 7. verstől kezdődően a panaszos szakaszra kontrasztosan hangoz

nak a doxoiogikus sorok. Az ígéretek, melyek évszázadokon keresztül 
megtartó erőt, reménységet jelentettek, megbízhatók. Nem ember az 
Isten, hogy hazudjék! (4Móz.23,19)
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Meditáció
Panaszzsoltárról kell hirdetnünk Isten mai igéjét ötvened vasárnap

ján. Az igehirdető az, aki először találkozik a prédikáció textusával. Az 
én panaszom kap hangot, ha talán a megfogyatkozott gyülekezetemre 
gondolok? Hová lettek a valamikor hűségesek? Milyen hangok vannak a 
gyülekezetben? Rágalmazás, felelőtlen fecsegés, pletykálkodás? Csupa 
panasz a szolgálatunk? Mit viszünk a szószékre? Isten igéjét vagy a 
„magunkét” mondjuk? Az is lehet, hogy ennek a zsoltárnak nem alanyai, 
hanem tárgyai vagyunk? Vajon ránk, vagy miattunk panaszkodnak a 
híveink? Fogyó hittel és növekvő keserűséggel végezzük a szolgálatun
kat? Lehet, hogy éppen mi érezzük: győzzük nyelvvel? Ha egy-egy meg
szokott arc eltűnik a gyülekezet közösségéből, mi erre a reflexiónk? Pa
naszra telik csupán, vagy elrontott lehetőség miatti bűnbánatra?

'Mennyi kérdés! Csupán azért, mert leltározunk, egy kicsit, „söprűnk 
a házunk táján” . Mégis jó lenne, ha a felszínes vizsgálódásnál mélyebbre 
tudnánk hatolni. Hiszen ez a zsoltár imádság!

A panaszával együtt az. Ha mai szóval akarnánk mondani: reális 
számvetés. Nem nyava-lygó lelkizés. A bűnt bűnnek látja, és ez a meg
értett,. fölismert bűn tud fájdalmat okozni. Melyek ezek? Eltűntek a ke
gyesek.

Az Ószövetségi szóhasználatban a kegyes az igazat, tehát Isten aka
ratát teljesítőt jelenti. Itt pontosabban csák jelentené, hiszen nincsenek, 
elfogytak, eltűntek. Kik ezek? Ne kapkodjuk el a választ a „hitetlen 
világ” falemlegetésével. Ne is akarjunk mindent az ateizmusra kenni. 
Pál apostolnak volt mersze azt vallani: a bűnösök között első vagyok. 
(ITim. 1,15)

Álljunk sorba papostul-gyülekezetestül. Hol látjuk, szeretnénk látni 
magunkat? Nem siralmas népség vagyunk? Mi húzódik meg a „jó templo
mos”, „jó evangélikus” jelzőik mögött? Lappangó közöny, hitetlenség, 
üres farizeizmus, nyakas gőg, keményszívűség, esetleg szerepjátszásba 
üresedett papi magatartás!?

Üres beszéd — „győzzük nyelvvel” ?
A talleyrandi cinikus mondást, gondolom ismerjük: „Szavaink arra 

valók, hogy elrejtsék a gondolatainkat.” Miért lett hiány az egy nyelvet 
beszélőkben? Félreértés ne essék, nem a nyelvtudást hiányolom. A sza
vaink mindig sók információt hordoznak, még az üres szavak is, az üres 
lélek dokumentumai. A pszichológia már régóta bizonyossá tette a sej
tett tényeket. Az emberi beszéd, kommunikáció több csatornás. Az egyik 
a szavák jelentésbeli tartalma, a másik a beszédet kísérő metakommuni
káció, a hanghordozás, hangerő, mozdulatok, mimika stb. Micsoda út
vesztő! A főnöke előtt udvariasan hajlongó, valamiféle előnyért „föladja 
magát”, belül pedig mélységes utálatot érez. Hány család él ebben a fe
szültségben! Szavak és érzelmek nem fe<jik egymást. És a szószéken? 
Szinkronban vagyunk a gondolataihkkal, az életünkkel, Istennel, a Szent
írással? Jaj nekünk, ha a beszédünk nem: „igen-igen és nem-nem” ! 
(Mt. 5,37)

Még mindig imádság?
Igen, ezek után is. Az imádság nem monológ, nem morfondírozás. 

Audiencia. Kihallgatás, ha úgy tetszik meghallgatás. Minden teher így és 
csakis így osztható meg. A múlt, a bűnbocsánat megértésében és elfoga
dásában így lesz Isten háta mögé vetetté. Ha fájnak az, önvizsgáló sza
vak, ha magunkra ismerünk; könyörögjünk Dáviddal: szabadíts meg 
Uram!
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Van válasz?
Mindenképpen. „Most már fölkelek — mondja az ÜR.” (6) A  böjtelő 

idején különösen is aktuális ez a mondat. Itt érzem azt a törést, amely 
kizökkent az eddigi gondolatmenetből. Nemcsak magunkra tekinthetünk, 
hanem Istenre ds. Ö az, Aki a gyökerekig lelát és ad megoldást. A böjt
ben arra készülünk, hogy Isten hatalmas tettét, embermentő szeretetét 
és a húsvéti csodát megértsük. Már most a mai vasárnapon bízvást hir
dethetjük, Isten nem tétlen az emberért. Szabadulást hoz. Egy nyögő, 
panaszkodó, sóhajtozó világnak, egyháznak kell-e több?! „...szabadu
lást adok annak, aki arra vágyódik.”

A nyelv bűneiben, a megosztottságban, a félszívűségben, a balhitek
ben, a hitetlenségben vergődő embernek konkrét ígéret, tisztázott új vi
szony. Isten aktívan ad új lehetőséget. Micsoda feladat! Ennek a jó hír
nek az elmondása örömmel, külső-belső szinkronban nagyvárosokban és 
szórvány-gyülekezetekben. Jó szívvel hirdetni, ez nem vágyaink meg
hosszabbítása, nem csalóka ábrándozás. Ez a „túllátás” csodája. Isten ad 
arra is lehetőséget, hogy Érte, Vele új perspektívák nyíljanak meg. Ez 
nem magától értetődő.

„Az ŰR ígéretei tiszták.”
A sok-sok kérdés után egy megnyugtató kijelentő mondat. Isten ígé

retei már ismét, az Újszövetség kora után, Jézus Krisztus után egyértel
műek. Az, hogy „úgy szerette Isten a világot” már bizonyos perfektum- 
tjan, és aktuális praesesben van. Isten ma is fölkel a hirdetett ige sza
vain keresztül, hogy elrontott életeket „helyre tegyen” , megoldást adjon. 
Tiszta, világos, egyértelmű szavak, ígéretek. Ezeket elmondani a mi kö
telességünk és tisztünk.

Varsányi Ferenc

B Ö J T  1. V A S Á R N A P

Mt 16,21—27

Mindhárom szinoptikus evangélium Péter vallástételéhez közvetlenül 
kapcsolja Jézus azon szavait, melyekkel szenvedését, halálát és feltáma
dását bejelenti, majd követésre hívja tanítványait és ez a követés a ke
reszthordozásban realizálódik. Péter az igazat vallja meg Jézusról, ami
kor „az élő Isten Fiának” nevezi és mindezt úgy mondja el, hogy a lát
szat az ellenkezőjét mutatja ennek.

21. v. Jézus tudja, hogy tanítványai a zsidó messiás-várás gondolat
körében élnek és alig várják dicsőséges jeruzsálemi bevonulását. Ezért 
készíti fel őket tudatosan arra, hogy Ézs.53. szenvedő szolgájának sorsa 
teljesedik majd be őrajta. Maga a szenvedés még elviselhető volt a zsidó 
gondolkodás számára, de a halál (kereszthalál!) már a gyalázatot jelen
tette. „Ez a zsidó gondolkodás számára azt jelentette volna, hogy Isten 
ítélete alá kerül.” (Kamer)

22. v. Péter e zsidó gondolkodás tőrébe esik bele és ezért kezdi Jézus 
„feddeni” , hogy ilyen istenkáromló gondolatokat ne forgasson a fejében. 
Az EPITIMAN szó azonos a 20.v. EBITIMESEN szavával, mindkettő az 
EPITIMAÓ-ból származik. Ott Jézus parancsol rá tanítványaira, itt Péter 
Jézusra, hogy istenkáromlásba ne tévedjen.
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23. v. Jézus felismeri a Sátánt még akkor is, ha Péter szavaiban szól 
feléje. A  „nem történhet meg veled” — azt: a messiási várakozást tük
rözi, mely Jézust diadalban, dicsőséges uralkodásban kívánja megdicső- 
ülve látni. Jézus pedig a keresztről beszél. Luther szerint Péter most 
„teológus glóriáé”, aki el akarja fordítani Jézust a kereszttől. Emellett 
felületes igehallgató is, mert elengedi a füle mellett Jézus teljes szavát: 
„harmadnapon fel kell támadnia” . Jézus felelete világos: „bűnre csábí
tasz” , mert a kereszt útját akarod elvenni tőlem. Az gondolkodik „Isten 
szerint” , aki Jézust a „via crucison” fogadja el.

24. v. Nemcsak Jézus útja a kereszt, de annak, aki követni akarja, 
szintén a „via crucist” kell vállalnia. Ez a kereszthordozás pedig nem 
valami mártírum vállalása, hanem a saját akaratom feladását jelenti. 
Azt, hogy „nem”-et mondjak önmagámnak. „Minden ember arra törek
szik, hogy kiélje önmagát, szabad utat biztosítson önnönmagának, vá
gyainak és indulatainak, elhárítson minden akadályt, mely kívánságai 
és reménységei elé tornyosul. De éppen így kerülünk a bűn szolgasá
gába.” (Karner)

25—27.v. Az élet elvesztése =  elveszíteni Istent, a vele való közös
séget, az örök életet. Túlontúl nagy áldozat az örök élet elvesztése árán 
megnyerni az egész világot, nagy karriert befutni.

Textusunk és a vasárnap üzenete. Jézus a Sátán legyőzője. Az óegy
házi evangélium (Mt 4,1—11) is ezt hirdeti, textusunkban pedig Péter 
képében kísért, de Jézus leleplezi és legyőzi. A végső győzelmét éppen 
azon a kereszten aratta, melyről itt is bizonyságot tesz és amelytől nem 
hajlandó Péter feddésére sem elfordulni. Jézus vállalja a keresztet, győ
zelme pedig erőt ad nekünk is a keresztvállalásra, a szolgálatban való 
követésre. Így lesz a kereszt a mi reménységünk, ha nem „az ember sze
rint”, hanem „Isten szerint” gondolkozunk!

Az igehirdetés felé.
1. Szükség van a keresztre. A  Krisztus keresztjére. Négyszer fordul 

elő a 21, versben a „kell” szó. Nem sorsszerűén kell, nem azért, mert 
nincs más kiút, hanem azért mert Istennek így kell. Ez a kell erősebb, 
mint az ember minden erőlködése, lebeszélése, féltő óvása. (Péter!) Erő
sebb, mint a Sátán agyafúrt, furfangos kísértése a „dicsőséges út” vá
lasztására. Jézus teljesen átveszi Isten akaratát, fel akar menni Jeruzsá
lembe, hogy minden beteljesedjék rajta. Luther így adja Jézus szájába 
ezt az átvételt: „Nézzetek a szívembe. Én mindezt kényszerítés nélkül, 
önként és szívesen cselekszem, hogy mikor majd meglesz, meg ne rémül
jetek az iszonyattól, mintha kényszerből, elhagyatva és csak az erőszak
nak engedve tenném ezeket.”

Szükségünk van a Krisztus keresztjére! Ettől bizonyos a megváltatá- 
sunk, bűnbocsánatunk és örök életünk. Bennünket is megkísért az a 
fajta „vallásosság,”  mely dicsőséget, uralkodást, magasabbrendűséget ke
res és örül, ha talál. Mert ha Jézus dicsőséges úton jár, akkor ebből a 
dicsőségből ránk is esik valami. Ebből a hamis „sütkérezésből” gyógyít 
ki Jézus, amikor leleplezi a mi sátáni gondolatainkat.

2. Jézus nemcsak leleplezi, de le is győzi a Sátánt. Ez a kereszt ér
telme. Nem fog ki rajta a Sátán, — mégha Péter személyében jelentkezik 
is a kísértés. Jézus erős, mellette biztonságban élhetünk!

A Péternek mondott „erős kifejezés” arra is figyelmeztet hogy Jézus 
akkor is a keresztet választja, ha az egyház, az ő népe más utat akar. 
Ő akkor is megmarad Isten szolgája, a Diakonosz, ha mi ezt nem tartjuk 
értelmes, okos, dicsőséges útnak. Senki és semmi el nem tántoríthatja
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őt a kereszt, a világnak és emberiségnek való szolgálat útj ától. Aki más 
utat keres vagy más útra vezet, csak azzal a tudattal tegye, hogy magára 
veszi Jézus szavát: „Távozz tőlem, sátán ...”

Most még csak jelenti Jézus, hogy szenvednie és meghalnia kell, de 
harmadnapon feltámad —, de már látja ennék eredményét, biztos a 
győzelemben, mert biztos az Ő Atyjában, akinek akaratát hűséggel tel
jesíti. Aki ennyire biztos, az nem ok nélkül hívja követésre tanítványait.

3. Jézus követőinek is a keresztet ajánlja. E hívó szó nélkül azt gon
dolhatnánk, hogy imilyen jó is a keresztyének élete, Jézus felmegy a ke
resztre, mindent elvégez értünk és helyettünk, mi meg csak úgy sétálva 
követjük őt. Nem! A követés tartalma ez: „vegye fel keresztjét és kö
vessen engem.” Nagyon ide tartozik Kempiis mondása, melyet Kibira püs
pök nagygyűlési megnyitójában ás idézett: „Sokan szeretik most Jézus 
mennyei birodalmát, de kevesen hordozzák keresztjét. .. Mindnyájan 
szeretnének vele örvendezni, de kevesen akarnak érte valamit szen
vedni . . .  Ha volna valami, ami jobb és hasznosabb lenne az emberek 
üdvössége szempontjából, mint a szenvedés, akkor Krisztus szóval és pél
dával bizonyára ezt kinyilatkoztatta volna.”

Nagyon nehezen tudjuk hordani a keresztet. Nem tudjuk megtagadni 
önmagunkat. Mindenkinek van valami kis félteni valója önmagából. A 
böjti elcsendesedésben be kell vallanunk, hogy az életváltozés és életünk 
megújulása nagyon nehezen megy. Nem tudjuk magunkat teljesen oda
szánni. Mindig van akadály, ellenkezés bennünk. Ismerem, tudom, mi a 
bűn, mi a rossz, mégsem tudom magamat „keresztre feszíteni”, hogy ne 
azt tegyem, hanem vállaljam Isten akaratát.

Nagyon nehezen vállaljuk az egyház keresztjét is. Mi is csak sod
ródunk a mi világunk sok égető kérdésének, bajának megoldása mellett. 
Mit vállalunk fel az éhség kérdéséből? A békéért való odaadó cselek
vésből? A fegyverek zajának elnémításából? A nukleáris veszedelem el
hárításából? De körülnézhetünk „saját házunktáján” is. Mit vállalunk 
fel felebarátaink életkérdéseiből, családi, társadalmi, emberi együttélési 
problémákból? Egyre zárkózottabbak leszünk, sokan mondogatják: elég 
.nekem a magam baja, nekem sem segít más, magamon kell segítenem. 
Hol vagyunk, Jézus keresztet hordozó, felvállaló követői ? Vagy azt gon
doljuk, egy kis nyugalom, egy kis egyéni siker megnyugtatóbb, többet 
ér? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri. . .

4. Jézus keresztje mégis a reménységünk! Nem lehet kikerülni a ke
resztet. Hit nélkül lehet értelmetlen bolondság, vagy kiábrándító botrán- 
kozás. Lehet hamis megnyugvás, hogy nem avatkozom mások dolgába, 
elkerülöm a szenvedést, a szenvedés vállalását, mások terhét. De ha nem 
is értették a tanítványok, amit Jézus nekik ott mondott, mégis oda kel
lett állmok a kereszt alá és el kéllett érkezniük az üres sírhoz, hogy az
után „lássanak és higgyenek” . Csak ez az út az egyetlen. Az életet Isten
től azért kaptam, hogy a másokért való szolgálatban legyen teljes életem. 
Jézus feltámadása nélkül a kereszthordozás csupán aszkézis, különckö
dés vagy érdemszerzés llehetne. Jézus feltámadása által a kereszt is értel
met nyer. Hatalmas reménység forrása, mert aki tántoríthatatlanul végig
járta a kereszt útját, az Istentől ilyen jutalmat nyert, Isten igazolta őt. 
A mi kereszthordozó Jézus-követésünk is reménység nemcsak nekünk, 
de egész világunknak. A reménységnek ez a drága ára van: „Valaki én 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen 
engem.”

Tóth-Szöllős Mihály
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B Ö J T  2. V A S Á R N A P J A

Mt 20,20—28

Egzegézis

E történetet Mátén kívül még Márk hozza evangéliumában. Viszont 
csak igénkben szerepel Zebedeus fiainak az édesanyja. Amíg Márknál a 
fiuk a ,szóvivők” , addig itt az édesanyja a szószóló. Tájékozott személy 
ő, hisz tudja, hogy hova vezet Jézus útja. Érteni kezdi Jézus küldetését. 
Mégis ebben a helyzetben fejezi iki azt is, hogy a legnagyobb tévedés ál
dozata is lesz. -„Innen” nézi az eseményeket, nem pedig „onnan” .

Jézus az egész eseménysorozatot az Atya oldaláról szemléli. Ez a né
zőpont-különbség okozza az édesanya kérdését. Logikus kérdés. A gyer
mekek jövőjét biztosító kérdés, üli. kérés. A  mindenkori emberi rivalizá
lásban legyen ennyi előny. Ő is tudja a sorrendet: Péter volt az e lső ... !

Az első helyre nemcsak egy jelölt van, hanem a többi is érzi annyi
nak magát, ha nem többnek. Van annyi joguk erre, mint a Zebedeus 
fiúknak.

Itt is kitűnik, hogy minden tanítvány gondolkodásmódja „földszagú” . 
Még akkor is, ha közvetlen e történet előtt Jézus immár harmadszor je
lenti halálát és feltámadását. Ezek a gyökerek imég nagyon tartják ma
gukat. Hatásuk még mindig meghatározóbb, mint a hároméves .tanul
mányút” Jézussal.

Van még elvágni való! Érzem Jézus válaszából. „Nem tudjátok, 
hogy mit kértek!”

így adhat félreértésre okot a mártíromságra való gondolás is akkor, 
amikor Jézu a pohár kiürítéséről szól. Itt Jézus egyszeri és megismétel
hetetlen áldozatáról beszél tehát ugyanarra utal, mint amiről szólt a 
17—19. versekben. Nem tekinthető Jézus halála a vértanúság előképének.

Bűneset

A tanítványok közül itt kettő lép színre úgy, hogy önállósítják ma
gukat. Külön kéréssel állnak elő. A bűneset ismételhetőségét látom itt.

Az OT-ban a teremtés után lép színre az ember úgy, hogy első ön
álló cselekedete maga a bűn. Csak azért, hogy olyan akart lenni, mint az 
Isten. Itt pedig ott akart lenni, ahol Jézus.

Amíg az OT-ban az első emberpár esetében Isten már nyugodni tért. 
addig Jézus itt az ÜT-ban még úton van, sőt a passió útja előtt, az új 
teremtés előtt áll. Az egyház teremtése sem történt meg.

A bűnesetet idézi fél az is, hogy a Zebedus fiai kérdése is belső ren
det bolygat meg. A  másik tízben is fejtetőre áll a világ.

János és Jakab, a tanítvány, a presbiter, a lelkész akar első lenni. 
A. bűn nem más, mint rangkórság, hatalomvágy és mindez belül. Belül a 
tanítványi körön, belül a családi körön, belül az egyházban. Nem akkor, 
hanem most.

Megváltás

Ezért szorul megváltásra János is és Jakab is, de az édesanyja is, 
sőt a másik tíz is, az egyház is, de a világ is. Minden ember. Mert itt 
mindenki papja is a környezetének. Ez a szó azt is jelenti, hogy tiszt nél-
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küli ember nincs ezen a földön, mert vagy szülő, vagy keresztszülő, vagy 
testvér, vagy felebarát. Ebben a tisztben találkozik ember az ember- 
társsa l

A  megváltás lényege a szolgálat szóban van benne. Érzékelteti Jézus 
ennek lényegét az uralkodás és hatalmaskodás kifejezésekkel. Hatalmi 
szóval csak „idomítani” lehet, basáskodni a másik fölött. A szolgálatnak 
van nevelő hatása. A Megváltó értékek rangsorában ezért áll itt az, hogy 
ebben a közösségben a szolgálat a rend.

A Megváltó módszere itt is az, hogy az Atyára mutat.

Krisztus meghalt bűneinkért

Az Űr Szolgájára mutatunk, hogy az Űr szolgálatára induljunk. Ez 
a legmagasabb tisztség. Az egyházban is, de a világban is. Minél nagyobb 
valaki, legyen annál alázatosabb. Minél okosabb valaki, legyen annál 
szerényebb. Minél gazdagabb valaki, legyen annál segítőkészebb. Csak az 
ilyen lehet Jézus eszköze.

Van mindenkinek miből megtérnie. Először is az értetlenségből. 
Abból a távolságból, amelyből nem lehet érteni sem a jézusi szenvedést, 
sem a feltámadást.

A Zebedeus fiúk fenyegetettsége ma is történelmi valóság. Azaz ki 
vagyunk téve az emberi logika veszélyének, azaz az emberi egoizmus
nak. Ebben több a munkatárs, mint ahányat azonos munkahelyre köti a 
szerződés. Ezért vagyunk mi is gyorsak a haragra, készek a megsértő- 
désre.

Ezzel a „rend” -del találkozik Jézus személyében az Isten rendje, 
amely csak így idézőjelben állja meg az összehasonlítást, hisz rendetlen
ségnél is rosszabb ennek a jelzője.

A keresztyén ember életformájához hozzátartozik az úrvacsorával 
való rendszeres élés. Keresztyén életének alaprendje ez. Nincs más mér
ték. Nincs más rend. Tehát mindig erre kell gondolnunk.

Van mindenkinek miért bocsánatot kérni!

Kitől? Attól a Jézustól, aki szolgál! Attól a Jézustól akinek hivatala 
és hivatása a szolgálat jegyében telt és telik. Abban az egyházban, 
amelyben vagyunk, így lett teológiájának neve és tartalma Jézus nyo
mán a szolgálat teológiája és a diakónia egyháza.

A megbánás és a magyarázkodás nincsenek egy súlycsoportban. Any- 
nyira nem, hogy a tanítvány! körben nem a magyarázkodás a rend. Aki 
erre rájön, aki ezt felismeri, annak eljött a böjti időben a bűnbánat 
napja az egyház Ura előtt, az Űr Szolgája előtt. Csak így válhat az Úr 
szolgájává és állhat az Űr szolgálatában.

A Sátán munkája

Feltűnő, hogy az első hely igényét nem kívülállók jelentik be. Nem 
olyanok, akik nem ismerik a „belső” rendet, a „hivatali szokást” . A Sá
tán belül is ébren tartja, a közvetlen munkatársakban is, a hatalomvágy 
kérdését. Ezen mindenki keresztül esik, sőt újra meg újra áldozatul 
esik. Nem mindenki az első ütemben, hanem beletartozik a láncba. A ki



váltó ok közelében ő is tagja és áldozata a láncreakciónak. A kísértél 
mindig emberre megy. Az egyeseket támadja és az egész áldozatul esik. 
Itt — szinte — pillanatok alatt alkotó elemeire esik a tizenkettő. Jézus 
nélkül csődben az egész.

Ma is ilyen realitás Jézus. Tanításával, jelenlétével, szavával, lelkü- 
letével, iránymutatásával. Ilyen megtartó realitás.

így függ össze a mennyei dicsőség és az ekléziológiai rend. Az egyik 
az Atya szférája, a másik az egyház valóságában van benne. Ha nincs, 
akkor belepusztul! Amelyik egyház nem ismeri a diakóniai rendet, azt 
nem felszámolják, hanem felszámolódik.

Jézus szolgálata

Nyitott. Szinte válasz ez az egyetlen szó a címre. Az állandó nyitott
ság jellemző az Úr Szolgájára. „Mit akarsz?” Ez a készség jellemzi öt. 
De azt is megmutatja, hogy ez a közösség nem „kívánságlistát” átvevő 
hivatal. Az egyház tanítói szolgálatának a helye. Az istentisztelet pedig az 
egyház bizonyságtételének az alkalma. A világ pedig a krisztusi diakónia 
gyakorlásának terepe.

Mindehhez feltétlenül szükséges annak megértése, hogy mit jelent az 
Isten dicsősége, hogyan kell érteni Jézus szenvedését és feltámadásának 
kérdését. Megmutatja Jézus szolgálata azt is, hogy pontosan lássuk azt, 
hogy mi tartozik Istenre, mi tartozik Rá és mi a mi kötelességünk.

Jézusnak ez az alázata teszi lehetővé, hogy kiigya a poharat, de nem 
érdemszerző e mozdulat, hanem engedelmesség, mégpedig a Golgotha 
keresztjéig.

A  g y ü le k e z e t

A  tanítás helye nem steril. Nem „makulátlanok” társasága. Nem 
ideális közösség, hanem elégedetlen beltagok. Jézus úgy indítja tanítását, 
hogy arra hivatkozik, amit tudnak. Arra hivatkozik, ami miatt szenved
nek is: kizsákmányolás, megkülönböztetés, fúrás, betartás, irigykedés, 
visszaélés. Ezek összefoglaló neve a jézusi szóhasználatban — visszaélés 
a hatalommal. Jézus nem vezetők ellen beszél, nem is hatalmak ellen, 
hanem arról, hogy hogyan nyeli el a hatalommal visszaélő a humánu
mot, az emberiességet. Így deformálódik a rend rendetlenségre, a jog jog
talanságra, a szabadság rabságra.

Az, hogy így tovább folytatja Jézus a tanítást, jelzi, a gyülekezet 
nem is a kívülről kritizálás helye. „Közöttetek nem ez a rend!” A rend 
alapja a szolgálat és a munkatársak diakónusok. Az Ember Fia ezért 
jött. A követek munkája is ez. Szolgálat sokakért. Az egyéni kérdést a 
közös érdek váltja fel, azaz a közösség érdeke. Megtérni a helyezkedés
ből a közösségi szolgálatra, hogy hirdetni tudjuk azt, aki váltságul adta 
magát sokakért.

Káposzta Lajos


