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NÉPÜNK KÖZÖSSÉGÉBEN
A NÉP ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ KÖZÖS CSELEKVÉS 

Dr. Boross Sándor előadása

Megbecsüléssel és barátsággal köszöntőm önöket mai találkozá
sunkon. Köszönöm, hogy - a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
meghívását elfogadva - eljöttek erre a találkozóra. Engedjék meg, 
hogy ezt a közös dolgaink iránti érdeklődés, felelősség megnyil
vánulásának tekintsem.

A következő hetekben, hónapokban olyan jelentős eseményekre 
kerül sor, amelyek érintenek valamennyiünket. Hazánk felszaba
dulásának 40. évfordulójára emlékezünk, összeül az MSZMP XIII. 
kongresszusa, s még az év első felében országgyűlési és tanácsi 
választások esedékesek. Ezek az események a hagyományos talál
kozásokon túl is indokolják közöttünk az érdemi politikai pár
beszédet. A népünk, országunk javát szolgáló közös cselekvést 
a jövőben is csak tapasztalataink, elgondolásaink, terveink 
őszinte megbeszélésével, nyílt egybevetésével és politikax tö
rekvéseink türelmes összehangolásával biztosíthatjuk. Mi úgy 
gondoljuk, hogy a nemzet, a nép érdekeit szolgáló további kö
zös cselekvéshez kölcsönös megértés és egyetértés szükséges 
alapvető politikai törekvéseinkben.

A párt a társadalomban betöltött vezető szerepével együtt
járó felelősségének és kötelességének érzi, hogy meghallgasson 
minden segítőszándékú véleményt és javaslatot. A rendezett vi
szony és a gyümölcsöző együttműködés eddigi eredményeire épít
ve helyesnek és szükségesnek tartjuk a közvetlen politikai pár
beszédet is, amelyre most először kerül így sor. Éppen emiatt 
szeretném pontosabban megfogalmazni mai találkozónk célját és 
jellegét. Nem politikai jó viszonyunk demonstrációjának szán
tuk a mai alkalmat, bár úgy véljük, hogy a viszony tényleg jó 
és azt is tudjuk, hogy időnként a demonstrációnak is megvan a 
maga értelme. Most azonban politikai beszélgetést szeretnénk 
kezdeményezni ebben a körben országunk, társadalmunk valós 
problémáiról. Természetesnek tartjuk, hogy van mondanivalónk 
egymásnak. Azt is, hogy nem esnek mindenben egybe a nézeteink, 
őszinte és nyílt beszélgetésre van szükség a politikát megha
tározó realitásokról és a politika hatásai nyomán kialakuló 
következményekről: társadalmi tendenciákról és személyes vé
leményekről, hangulatokról. Munka-jellegűnek szántux ezt a ta
lálkozást, újságíró nyelven szólva "háttérbeszélgetésnek", 
ezért is nem hívtuk meg ide a televíziót és a rádiót, s nem 
tervezünk hangzatos kommünikét sem. Engem vezetőim azzal bíztak 
meg, hogy ismertessem önökkel néhány ma időszerű kérdésről 
a helyzetértékelésünket, az ezekkel összefüggő elgondolá
sainkat, terveinket, őszintén és nyíltan szeretnék szólni ar
ról, amit örömmel láthatunk közös munkálkodásunk eredményeként, 
és arról is, amit nem szívesen látunk, ami nyugtalanít bennün
ket. Az előbbiek gyarapítására, az utóbbiak visszaszorítására 
vonatkozó elgondolásainkról is szeretném tájékoztatni önöket.
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Amint önök tudják, politikai döntések az itt szóba kerülő 
kérdésekről csak a jövőben - a XIII. kongresszus során - szü
letnek. Úgy tartjuk azonban helyesnek, hogy önökkel, politi
kai szövetségeseinkkel és barátainkkal a döntéseket megelőző
en érdemi beszélgetést folytassunk ezekről a fontos kérdések
ről: megismertessük önöket elgondolásainkkal és kérjük véle
ményüket, észrevételeiket, javaslataikat.

Sajtónk, tájékoztatási rendszerünk széles körben ismertet
te azokat az irányelveket, amelyeket a Központi Bizottság bo
csátott ki a XIII. kongresszus előkészítésének során, s ame
lyek átfogóan vázolják fel egész mai politikánkat. Ennek a po
litikának az a távlati célja, hogy humánus, emberi élethez se
gítse honfitársainkat, s olyan társadalmi erőkkel hasson együtt, 
amelyek ilyen célokat szolgálnak szerte a világon. Jelentős 
lépéseket tettünk efelé a cél felé és sok mindent megvalósí
tottunk abból, amit magunk elé tűztünk. De - mivel a valóság 
talaján állunk és az ember erejére építünk - tisztában vagyunk 
azzal, hogy ezt a nagy történelmi feladatot nem lehet néhány 
évtized alatt maradéktalanul megvalósítani. További hosszú év
tizedek kitartó közös erőfeszítéseire van szükség, hogy köze
lebb jussunk célunkhoz, s ezalatt nagy figyelemmel kell kimun
kálnunk azokat az országunk sajátosságainak legjobban megfele
lő társadalmi, gazdasági és emberi feltételeket, amelyek segí
tik előbbrejutásunkat ezen az úton.

T
Közös vállalkozásunk sikerének alfája és omegája a béke. 

Társadalomépitő munkánk legfontosabb külső feltétele, hogy a 
két nagy katonai szövetség közötti problémákat és konfliktu
sokat - amelyek feltehetően még hosszú ideig jellemzik kapcso
lataikat - ne háborúval, hanem politikai tárgyalásokkal oldják 
meg. Népünk ma feszültségekkel terhes világban él. Tőlünk Nyu
gatra - elsősorban az Egyesült Államokban - olyan hatalmi erők 
váltak hangadóvá, amelyek az "emberi jogok" és a "civilizáció 
igaz értékei" védelmezőiként tüntetik fel magukat, valójában 
azonban iszonyatos fegyverkezési hajszát kényszerítenek az em
beriségre. Fantáziájuk már a csillagháborúknál szárnyal, miköz
ben Földünkön emberek milliárdjai éheznek. Európában több, mint 
száz, a szocialista közösség országaira irányított új típusú 
rakétát telepítettek, a Szovjetuniónak az erőegyensúly fenn
tartását célzó erőfeszítéseit hangoztatva ürügyként. A fegy
verkezésből hasznot húzó csoportok még a normális gazdasági 
kapcsolatok útjába is akadályokat gördítenek. Megpróbálják 
visszavetni a kelet-nyugati kapcsolatok egész rendszerét, fe
szültséget szítani azon a kontinensen, amely már két világhábo
rú borzalmait élte át. Felelős amerikai államférfi adott han
got a nyilvánosság előtt az Európára korlátozott atomháború 
gondolatának is. Súlyosan megrendült a bizalom a nemzetközi 
kapcsolatokban.

Most, mintha halvány reménysugár szüremlenék át a borús ég
bolton: az emberiség sorsáért legnagyobb felelősséget viselő 
Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselői újra tárgyalnak.
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És a világon minden józan ember azt kívánja, hogy megbeszélé
seiket siker koronázza, feltáruljon az út - bármennyire hosz- 
szúnak és göröngyösnek is Ígérkezik a dialógus, a kölcsönös 
megértés, az együttműködés előtt, hiszen valljuk, hogy a bé
kével szemben nincs reális alternatíva.

Jó érzéssel tölthet el bennünket, magyarokat, hogy kormá
nyunk, diplomáciánk a legnehezebb pillanatokban is aktívan cse
lekedett, arra törekedett, hogy mérséklően hasson a feszültség 
növekedésére, s az enyhülés irányába segítse visszafordítani a 
kapcsolatok alakulását, mert úgy vélte, ezzel egyaránt tesz 
szolgálatot népünknek és az emberiségnek. Bár kis ország va
gyunk, következetes, elvi politikánkkal megbecsülést szerez
tünk a nemzetek közösségében. Barátaink tudják, hogy hűséges 
szövetségeseik vagyunk. Társadalmi berendezkedésünk azonossá
ga közős érték és közösen védelmezzük. De a tőkés államokban 
is tapasztalhatják, hogy elkötelezettségünkkel együtt nyitot
tak vagyunk. Készen állunk a kapcsolatok építésére, békés, 
kooperatív szándékaink komolyak mindenkivel, aki hasonló szel
lemben közeledik hozzánk. Szövetségeseinkkel együtt azt vall
juk, hogy a két világrendszer létezéséből fakadó történelmi el
lentmondást békés eszközökkel kell feloldanunk, az emberiség 
javára.

Ebben a meggyőződésünkben és törekvésünkben magunk mellett 
érezzük önöket is, kedves barátaink, és ez kölcsönösen lelki 
erő és a bizalom forrása egymás iránt. Ezért értékeli pártunk 
nagyra egyházaik és felekezeteik tavaly márciusi tanácskozását, 
melyen közös felelősséget vállaltak a haza, az emberiség sor
sáért, a békéért. Az elmúlt év is jól tanúsította, hogy ez a 
felelősségvállalás a közös törekvéseket szolgáló tettekben 
ölt testet, abban a sokoldalú nemzetközi tevékenységben is, 
amelyet a magyarországi egyházak és felekezetek vezetői, kép
viselői fejtenek ki a béke megőrzéséért és a népek közötti köl
csönös megértés előmozdításáért, örömmel látjuk, hogy a magyar 
egyházak és felekezetek képviselői aktív munkát végeznek a nem
zetközi egyházi szervezetekben és bizalmat élveznek, vezető 
tisztségeket töltenek be azokban. Ezt bizonyította az Egyhá
zak Világtanácsának Vancouver-i nagygyűlése, a Lutheránus Vi
lágszövetségben, a Keresztyén Békekonferenciában az elmúlt é- 
vek során végzett eredményes munka. Köszönetet mondunk minden 
barátunknak, aki népünk közös béketörekvésének ad hangot a nem
zetközi érintkezés során és segíti országunk jó hírének, becsü
letének növelését a világban.

Kormányzatunk reálisan értékeli a nemzetközi egyházi szerve
zetek hozzájárulását a nemzetközi kapcsolatok kedvező alakulá
sához, s ezt a magas szintű hivatalos, személyes találkozások 
révén is kifejezésre juttatja.

Ez a felelősségérzet és realizmus hatja át kormányunk poli
tikáját a Vatikán irányában is. Amint ezt a nyilvánosság előtt, 
a sajtóban is kifejezésre juttattunk: nagyra értékeljük az el
múlt két évtizedben megtett út eredményeit. Tudjuk, ebben kie
melkedő a jelentősége annak a ténynek, hogy a római katolikus 
honfitársaink és egyházuk pozitív szerepet vállalt és tölt be 
hazánk életében. Arra törekszünk, hogy a bonyolultabbá vált 
nemzetközi helyzetben is megőrizzük kapcsolataink elért szint
jét a Vatikánnal és lehetőség szerint előbbre lépjünk, még ha
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csak kis lépésekkel is. Ezt a célt szolgálta legutóbb az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnökének látogatása a római kúria fe
lelőseinél. Szándékunkat megerősítette II. János Pál pápának 
is, aki őt magán audiencián fogadta. Ez alkalomból is kifeje
zésre juttattuk, hogy a magyar-vatikáni kapcsolatok fejlődésé
nek záloga a korrekt partneri kapcsolat, egymás érdekeinek fi
gyelembe vétele és tisztelete.

A magyar diplomácia a világnézeti tolerancia jegyében cse
lekszik. A maga részéről messzemenően kerüli a világnézeti 
különbségek politikai hatású kiélezését, mert nem kívánja hát
ráltatni a Vatikánnal húsz évvel ezelőtt megkötött részleges 
megállapodás megvalásulásának pozitív folytatását. Kedvező e- 
redmény - természetesen - csak kölcsönösség alapján érhető el, 
ami feltételezi hazánk szocialista társadalmi rendszerének, az 
itt élő különböző világnézetű emberek értékeinek tiszteletben 
tartását, a sértő minősítések kerülését is. Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy - így vagy úgy - de van összefüggés a 
Latin-Amerikában vagy a baráti országok irányába tett lépé
sek és kapcsolataink alakulása között.

Kormányunk a jövőben is keresi a Vatikánnal való együttmű
ködés konkrét lehetőségeit, és annak tudatában folytatja mun
káját, hogy - ha hosszabb távon is - ez vezet eredményre. Ez 
szolgálja társadalmi, nemzeti egységünket, másrészt ezzel já
rulhatunk hozzá a kooperatív szellem és készség erősítéséhez 
átfogóbb nemzetközi értelemben is. Őszintén reméljük, hogy ez 
a törekvésünk kedvező fogadtatásra és válaszra talál és kap
csolatainkat a jövőben sem terhelik meg nem kívánatos politi
kai elemek.

II.
Bővebben szeretnénk szólni hazai dolgainkról, mert ezek na

gyobb mértékben függnek közös munkánktól, saját erőfeszítése
inktől. Itt sok mindenről kellene szólnunk, hiszen az elmúlt 
években itthon is sok minden változott és további változások 
vannak folyamatban, kilátásban. Mégis, találkozónk időtarta
ma és beszélgetés jellege révén a további véleményekre való 
figyelem szándéka józan önmérsékletre int az itt, most érint
hető témák körét és kifejtésének részletességét illetően. Ez 
semmiképpen sem korlátozza beszélgetésünk témakörét, amelynek 
során bármely más kérdés is őszintén, nyíltan felvethető. Mé
lyen egyetértek azzal az állásponttal, amely tavaly márciusi 
parlamenti tanácskozásuk során hangzott el, hogy "köztünk nin
csenek — és nem is lehetnek - tabuk". S azzal is, ahogyan meg
alapozást nyert ez a meggyőződés: "az egyházak elszakíthatat
lan részei annak a nemzeti és társadalmi közösségnek, amelyet 
egyszerre határoz meg nemzeti-történelmi múltunk és szocialis
ta jelenünk. Az egyházak nem idegen testként élnek a szocia
lista Magyarországon. Otthon érzik magukat e hazában, saját
juknak tekintik az eredményeket és a gondokat is vállalva 
részt kérnek a feladatok megoldásából." Ennek jegyében szeret
nék szólni belső helyzetünk, fejlődésünk kérdéseiről.

Köztudott, hogy a belpolitikai helyzet egész sor objektív 
és szubjektív tényező együttes, kölcsönös hatásának eredménye. 
Meghatározó szerepe van ebben a gazdaság helyzetének - összes 
következményével az életszínvonalra, az infrastruktúra álla
potára, az ellátásra. De nagy jelentősége van a politikai 
rendszer működésének, alapintézményei munkájának, a közélet 
nyitottságának, demokratizmusának, tisztaságának, az állam
polgárok személyes cselekvési lehetőségének. S nehéz lenne
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nem látni a belpolitizálásban a közhangulat és a közérzet, szé
lesebb értelemben a kultúra, a műveltség, az erkölcs szerepét. 
Természetesen mindez elválaszthatatlan társadalmunk osztályai
nak, rétegeinek, különböző csoportjainak valós helyzetétől, ér
dekeitől és igényei kielégítésének lehetőségeitől. Csak ennek 
helyes felismerésére és türelmes összeegyeztetésére épülhet a 
széleskörű társadalmi összefogás, a szövetségi politika, a szo
cialista nemzeti egység..

Az elmúlt években a világgazdaságban és a világpolitikában 
bekövetkezett - számunkra igen kedvezőtlen - változások miatt 
a magyar gazdaságnak és vele együtt társadalmunk politikai egy
ségének nehéz próbát kellett kiállnia. Úgy látjuk, hogy ezt a 
próbát kiálltuk. Az országban rend, nyugalom, biztonság van. 
Gazdasági és politikai intézményeink működésének eredményes
sége javult. A politikának hitele, a társadalom vezető erejé
nek, a pártnak tekintélye van. A társadalom politikai egységét 
megőriztük. A bizalom, amelyet az elmúlt közel három évtized 
során érdemelt ki a politika, nagyon fontos eleme, tényezője 
belső helyzetünknek. Továbbra is alapvető közös érdekünk a bel
ső stabilitás, a kiegyensúlyozott belpolitikai helyzet megőr
zése.

Amikor összefoglalóan így értékeljük a belső helyzet fő jel
lemzőit, természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a köz
hangulat ma árnyaltabb, több kérdésben megosztottabb, mint né
hány évvel ezelőtt. Széles körben fogadják el politikánk fő 
vonalát, egyetértenek vele, támogatják. De ez az egyetértés 
természetesen nem teljes körű és nem minden részletre kiter
jedő. Jól tudjuk, hogy van aggodalom, bizonytalanság, vannak 
kételyek, fenntartások, ellenvélemények is. Ezek összefüggnek 
a helyzet gyors változásaival, egyes területeken /nemzetközi, 
gazdasági/ a rosszabbodással is, a változásokhoz való alkal
mazkodásunkban esetenként mutatkozó késlekedésünkkel, az al
kalmazkodással együttjárű változások szokatlanságával, nem 
értésével. Természetesen a vélemények megoszlását látva nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tényleges hely
zet sokféle szubjektív "tükörben" jelenik meg és kap sajátos 
értelmezést a tapasztalatoktól, érdekektől, hagyományoktól, 
értékrendtől, gondolkodásmódtól, vagy indulatoktól, szenve
délyektől függően. S végül azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy van tudatos törekvés is a bizalmatlanság hangulatának nö
velésére, a társadalom egységének aláásására politikai ellen
feleink részéről külföldön és itthon egyaránt. Mivel egész bel
ső fejlődédünk alapvető politikai feltétele - s ezért: kulcs
kérdése - a kiegyensúlyozott belpolitikai helyzet, természe
tes, hogy ez áll a politikai törekvések középpontjában. Mi a 
fejlődési folyamat biztosítása érdekében igyekszünk a stabi
litást és a lakosság stabilitás-érzését fenntartani, ellenfe
leink pedig igyekeznek a tényleges stabilitást aláásni, s a 
lakosság stabilitás-érzését, politikai támogatását, bizalmát 
a rendszer és a párt iránt megingatni. Ezért a társadalmi sta
bilitáshoz való viszony számunkra politikai mérték. Aki elfo
gadja és támogatja országunk belső stabilitásának megőrzését, 
mint közös politikai felelősséget és célt - azzal szövetséges
ként működünk együtt, bármilyen vitánk legyen is más kérdések
ről. Aki viszont tudatosan bomlasztja és aláássa országunk fej
lődésének ezt az alapját - az kívül helyezi magát a politikai 
szövetségen.
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Visszatérve belső helyzetünk megítélésének lényegi kér
déséhez, szeretném hangsúlyozni, hogy a kiegyensúlyozottság 
és stabilitás alatt mi nem mozdulatlanságot, a pozitív elemek 
mechanikus növekedését értjük minden ellentmondás és feszült
ség nélkül, úgy gondoljuk, hogy a stabilitás folyamat, belső 
mozgás-változás, amelyben elkerülhetetlenek az ellentmondások 
és olyakor a feszültségek is. A legfontosabb azonban az, hogy 
fenntartsuk eközben a belső mozgás kiegyensúlyozottságát, a 
társadalom egészének fejlődőképességét. A problémák tehát ön
magukban nem mondanak ellent a kiegyensúlyozott belső hely
zetnek, ha képesek vagyunk azokat felismerni és megfelelő mó
don kezelni.

A kővetkezőkben ennek szellemében magam is néhány problémát 
szeretnék beszélgetésünk napirendjére javasolni.

III.
Ma a politikában és a közvéleményben is egyik alapvető prob

léma a gazdasági helyzet megítélése és a továbbvezető út alter
natívái közötti választás. Dönteni kell "nagy" és kis kérdések
ről, az egész gazdasági fejlődést érintő összefüggő és egyes 
konkrét kérdésekről. Nem csodálkozhatunk azon, hogy nem mindig 
a "nagy” kérdések váltanak ki legerősebb visszhangot. Természe
tes, hogy nagyobb a visszhangja azoknak a lépéseknek, amelyek 
érzékenyen érintik az emberek mindennapi életét, megszokott ház
tartás-vezetését. Így történt ez néhány napja bejelentett áreme
lésekkor is. Az ilyen döntés annak is nehéz, aki meghozza és an
nak is, aki következményeit viseli. Nem szeretjük az ilyen dön
téseket, mert ismerjük sokak számára fájdalmas hatásukat. Mégis 
olykor kényszerből meg kell hozni az ilyen döntéseket is, az 
egész gazdaság egyensúlyának megőrzése, fejlődőképességének 
biztosítása érdekében. Választás ilyenkor csak a bevezetés idő
pontjában van. Most is sokan vélték úgy, hogy hiba volt a Kong
resszus előtt megtenni ezt a lépést, mert nem kedvez az ünnepi 
hangulatnak. Mi azonban úgy tartottuk tisztességesnek, hogy 
- ha mindenképpen meg kell lennie - ne halasszuk "ünnep utánra", 
hanem ezzel együtt készítsünk mérleget, kérjünk további bizal
mat.

Ezek a rész-döntések nem "önmaguktól" válnak elkerülhetet
lenné, hanem előzményekkel és az egész gazdaság működésével va
ló összefüggéseik miatt. Ilyen megközelítésben pedig hadd emlé
keztessek arra, hogy az utóbbi évtizedben - az 1973 utáni világ- 
gazdasági átértékelődés során a magyar munka kb. 20 %-kal leér
tékelődött. Egyes behozott áruk árának rendkívüli mértékű emel
kedése és kivitelünk számos tételének jelentős árcsökkenése mi
att országunkat olyan károk érték, amelyeket egyes közgazdák a 
II. világháborús anyagi veszteségekkel tartanak azonos nagyság- 
rendűnek, a magában gondolkodók viszont az ország egyévi nemze
ti jövedelmével számolják egyenlőnek. A meredek visszaesést a 
termelésben és az életszínvonalban csak úgy tudtuk elkerülni, 
hogy a termelés és a fogyasztás importigénye és az export kö
zött keletkezett "rést" kényszerűségből hitelekkel "tömtük be", 
amelyeket szocialista és tőkés országokban vettünk fel. Így 
felhalmozódtak adósságaink és a kamatterhek. Felismerve, hogy 
a világgazdaságnak ezek a jelenségei nem átmeneti jellegűek, s



26H

ez az út hosszú távon nem járható, 1978 után a további eladó
sodás megállítása érdekében visszafogtuk a gazdasági növekedés 
ütemét, radikálisan csökkentettük a beruházásokat, s a lakos
ság életszínvonalát óriási erőfeszítésekkel próbáljuk fenntar
tani. Ezen az úton az elmúlt években eredményt értünk el: meg
állítottuk az eladósodást és aktív külkereskedelmi mérleget 
értünk el, megőriztük fizetőképességünket /ami több mint 40 or
szágnak nem sikerült ezekben az években/, megkezdtük adóssága
ink csökkentését. Így - ahogy mondani szoktuk - gazdaságunk 
"talpon maradt". S ennek jelentőségét csak akkor értékeljük i- 
gazán, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ez minden további fej
lődésnek az alapja, kiindulópontja. Gazdaságunk e példátlan erő
próba során nem esett vissza, szilárdnak, teherbírónak, működő
képesnek bizonyult, egyensúlya javult. Igaz: a növekedés szeré
nyebb a korábban megszokottnál, s az említett eredményekért nagy 
árat kellett fizetnünk a beruházások és az életszínvonal visz- 
szafogásával. Ennek veszélyeit látjuk mind a gazdaság műszaki 
alapjainak elévülésében, mind a lakosság hangulatában.

Ma hazánk ipari ország, igen fejlett mezőgazdasággal. Nem
zetközi adatok szerint a világ több mint másfélszáz országa kö
zül napjainkig három tucat ország tört ki, ebbe a három tucatba 
tartozunk!

Magyarország a világ gazdaságilag legfejlettebb országainak 
II. világháború körüli szintén áll! Paul Bairoch számításai sze
rint: az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék alapján Magyar- 
ország 1950-ben is, 1970-ben is, az európai országok középső 
zónájában volt. /10 ország előzi meg!/ 1950-ben az európai át
lagnak csupán 75 %-át érte el, mára már 90 %-át!

Az agrár növekedési ütemünk mintegy kétszeresen haladja meg 
a nemzetközi átlagot.

A szegénység, a kiszolgáltatottság és elmaradottság évezre
des falusi koldus világa tűnt el egyetlen emberöltő alatt.
A világ gyógyszerexportjából 3 %-kal, autóbusz kivitelből 

10 %-kal részesedünk.
Ezt a célt hivatott jól szolgálni a gazdaságirányítás to

vábbfejlesztése is, amely az idén új lendületet vett. Több kez
deményezést tettünk az elmúlt években is a gazdaság értékter
melő képességének növelése, a lakosság ellátásának javítása ér
dekében. Kétségtelen, hogy ezek több szokatlan, új jelenséggel 
is együttjárnak az életben. Nagy többségük képes eredményesen 
szolgálni a gazdaság fejlesztésének ügyét, s ezáltal az ország 
érdekeit. Olykor előfordulnak negatív mellékhatások is /ami 
még a legjobb gyógyszerek esetében sem kizárt/, amelyeket a to
vábbiakban igyekszünk csökkenteni. Visszalépésre azonban nem 
látunk sem alapos okot, sem reális lehetőséget.

Gondolom, megértéssel fogadják, ha nem bocsátkozom a gazda
sági kérdések részleteibe, hiszen számunkra a gazdaság nem ön
magában cél, hanem társadalmi hatásában alapvető, meghatározó 
tényezője életünknek.

Legközvetlenebbül ez a gazdasági helyzet és az életszínvo
nal, az életkörülmények alakulásának összefüggésében jelenik 
meg, s érthetően a mindennapi élet tapasztalatai alapján köz
véleményünk is erre a legérzékenyebb. Amint már említettem, 
minden nehézség ellenére is alapvető célnak tekintettük a la
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kossági fogyasztás, az elért jóléti színvonal fenntartását. Ezt 
annak ellenére szorgalmaztuk, hogy a nemzeti jövedelem növekmé
nyénél nagyobb összeget kellett adósságszolgálatra fordítanunk, 
tehát a hazai fogyasztást csökkenteni kellett. Ez elsősorban 
a beruházások és nem a lakossági fogyasztás területén történt 
meg. Kétségtelen azonban, hogy az életszínvonal sem emelkedett 
a korábban megszokottak szerint, s kedvezőtlen hatású, kény
szerű intézkedéseket is kellett hozni. Mindemellett a lakosság 
reáljövedelme és fogyasztása összességében növekedett, bár ré
tegenként eltérően alakult. Nem álltak meg és megvalósulnak az 
életkörülmények javítását szolgáló programok a lakásépítésben, 
a közoktatásban, az egészségügyben. A reálbérek azonban csök
kentek, egyes rétegek megélhetése nehezebbé vált. Azt mondhat
juk tehát, hogy az előre látottnál is jóval nehezebb körülmé
nyek között össztársadalmi méretben fenn tudtuk tartani az el
ért fogyasztási és jóléti szintet. Amikor ezt mondjuk, termé
szetesen azt is tudjuk, hogy a társadalmi átlag ellenére sokan 
kerültek a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetbe, s azt is, hogy 
társadalmunkban ma még nem kevesen küzdenek gondokkal. Nem sza
bad róluk megfeledkeznünk, segítenünk kell azoknak, akik önhi
bájukon kívül kerülnek nehéz, vagy hátrányos, illetve halmozot
tan hátrányos helyzetbe. Az államnak továbbra is meghatározó 
szerepet kell vállalnia ebben a segítségben, a szociális biz
tonság fenntartásában. Ezt azonban egyre inkább a szociálpoli
tika keretében kell megtennie, korszerűsítve, a mai viszonyok
kal és feltételekkel összhangban hozva a társadalmi juttatások 
rendszerét. A munkajövedelmeknek és a szociálpolitikai juttatá
soknak világosabban különbözniük kell, hogy a munka ösztönzése 
javuljon. A társadalmi juttatásoknál jobban kell érvényesíteni 
a rászorultság elvét, a társadalmi segítséget oda irányítani, 
ahol arra valóban szükség van. Végül - de nem utolsó sorban - 
a sok jogos igény között előnyben kell részesíteni azokat, a- 
melyek egyben igen fontos társadalmi célok megvalósulását /pl. 
a gyermeknevelés/ is elősegítik.

A nehéz sorban élők, a rászorulók segítése nemcsak állami, 
hivatali feladat. Helye és szerepe van ebben minden humánusan 
érző, szolidaritást vállaló személynek, közösségnek, szervezet
nek. Reméljük, hogy ez a társadalmi segítőkészség is erősödni 
fog és megtalálja a célszerű öntevékeny formákat. Széles az 
együttműködés tere ezeknek az emberbaráti céloknak az érdeké
ben is az állami és a társadalmi szervezetek, valamint az egy
házak között.

Nem feledkezve meg tehát a valós gondokról sem, kissé visz- 
szanézve a néhány évtized előtti helyzetre és körültekintve a 
szomszédságban is, szerényen, hivalkodás nélkül mégis azt mond
hatjuk magunknak: nem él rosszul a magyar nép. S miközben a meg
lévő gondok megoldására törekszünk, egyre nagyobb figyelmet 
kell fordítanunk arra, hogy az anyagi jólétre törekvés az ember 
nemesedésére, erkölcsi felemelkedésére, emberi-családi-közössé- 
gi kapcsolatainak humanizálódására való törekvéssel is párosul
jon. Magasabb műveltséget, szélesebb látókört is jelentsen, na
gyobb felelősséggel, cselekvőkészséggel - és ha kell: önzetlen 
áldozatkészséggel - járjon együtt a kisebb közösségek, a nemzet 
és az emberiség sorsáért.

Ami pedig az elosztás kérdéseit illeti a következő években, 
úgy gondoljuk, hogy a társadalmi gazdaság gyarapítása /s ez min
den igény kielégítésének a reális alapja és egyben korlátja!/
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a munka szerinti javadalmazás következetesebb megvalósítását 
követeli meg a tehetség, a szorgalom, a felelősség, a fegye
lem, az iparkodás, a tudás gyarapításának ösztönzése érdeké
ben. Ezért a jövőben a nemzeti jövedelem elosztható növekmé
nyéből célszerű lesz többet fordítani a munkajövedelmekre, 
amelyek a teljesítményektől függően differenciáltabbak lehet
nek. Joggal gondolunk itt arra: vajon miként hat ez a társa
dalmi különbségekre, a társadalmi egyenlőtlenségekre. Hogy 
erről a kérdésről a kellő összefüggésben szólhassak, enged
jenek meg egy rövid kitekintést társadalmi viszonyaink alaku
lására az elmúlt években.

IV.
Jellemző tendenciája e viszonyok alakulásának a munkásság, 

a parasztság és az értelmiség közötti tényleges közeledés és 
kiegyenlítődés a jövedelmekben, az életkörülményekben, a szak
mai színvonalban és a társadalmi rendszerünkhöz való viszony
ban. Ez a szocialista társadalom fejlődésének nagy eredménye, 
s egyben a széles körű társadalmi összefogás kiemelkedő jelen
tőségű tényezője. Fel kell azonban figyelnünk arra, hogy a 
"régi" különbségek fokozatos csökkentésével "új" különbségek 
jelennek meg, az osztályokon és rétegeken belül sajátos dif
ferenciálódás is végbemegy. Ezek kialakulásában főleg az élet
kor, a lakóhely, a nem, a családi helyzet, a műveltség, a nem
zetiségi és etnikai hovatartozás játszik szerepet. Ennek a "fi
nomszerkezeti" elemzésnek a fényében társadalmi viszonyaink a- 
lakulása néhány sajátos, új társadalmi problémát is figyelmünk
be idéz.

Nyugtalanító képet mutat országunk népesedési helyzete. Csök
ken a születések és nő az elhalálozások száma, s ez országunk 
népességét csökkenti már néhány éve. Tudatában vagyunk annak, 
hogy ez fontos társadalmi és nemzeti ügy, s a kedvezőtlen fo
lyamatok reagálást igényelnek. Első lépésként tudósaink elemez
ték az okokat és következtetéseket ajánlottak a kormánynak. En
nek alapján a kormány hosszútávú tervet fogadott el a kedvezőt
len tendenciák megállítását, majd visszaszorítását szolgáló in
tézkedésekre. Mai beszélgetésünk napirendjére kívánkozik néhány 
ezek közül a következtetések közül.

összehangolt állami és társadalmi erőfeszítésekkel el sze
retnénk érni, hogy az ország népességének létszáma ne csökken
jen, sőt gazdasági, társadalmi gondoskodással, tudati ráhatás
sal azon fáradozunk, hogy népességünk újratermelődjön. Ennek 
alapvető feltétele, hogy növekedjék a családi élet stabilitá
sa, mérséklődjék a válások száma.

önök előtt nem kell hangsúlyoznom, hogy a társadalom alap
egysége, az egyéni élet természetes kerete, a nemzet folytonos
ságának az alapja a család. A család szerepét meghatározónak 
tekintjük a gyermekekről való gondoskodásban, a fiatalok neve
lésében, az életmód formálásában, a különböző nemzedékek ősz- 
szetartásában.

A szülők felelőssége elvitathatatlan azért, hogy gyermekeik 
jó családi légkörben nevelkedjenek, megszerezzék azokat az is
mereteket, elfogadják azokat az értékeket és normákat, amelyek 
szükségesek a társadalmi beilleszkedéshez, a kiegyensúlyozott 
élethez. Közös felelősségünk tehát, hogy jobban segítsük a
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családokat, védjük a család intézményét.

A nők, az anyák nagyon sokat tesznek azért, hogy betöltsék 
nemes hivatásukat. Sokat vár tőlük a társadalom. Helytállnak 
a mindennapi munkában, felelősen részt vállalnak a közéletben, 
lelkiismeretesen teljesítik áldozatos, a családot összetartó 
feladatukat.A szociális támogatások növelésével is arra törekszünk, hogy 
erősödjék a fiatalokban a gyermekvállalási szándék, s emelked
jen a születések száma. Az új rendelkezések arra irányulnak, 
hogy fokozatosan növekedjék a gyermeknevelés költségeihez való 
állami hozzájárulás és ezáltal váljék kedvezőbbé a gyermekes 
családok jövedelmi helyzete. A gyermeknevelést megkönnyítő in
tézményrendszer fejlesztésével pedig a munkavállalás és a szü
lői hivatás harmónikus összeegyeztetését, a családon belüli 
gyermekgondozás és nevelés feltételeinek javítását kívánjuk 
elősegíteni. Ebből a szempontból talán a legfontosabbak azok 
az intézkedések, amelyek a családalapító fiatalok lakáshoz ju
tását hivatottak könnyíteni.

Az ifjúság helyzetével, problémáival néhány hónapja foglal
kozott átfogóan pártunk vezető testületé. Állásfoglalásában is
mételten hangsúlyozta, hogy az ifjúság közösségi, szocialista 
szellemű nevelését, az önálló életre való felkészítését, a pá
lyakezdéssel és a családalapítással járó gondjainak könnyíté
sét az egész társadalom feladatának tekinti. Tehát ezek a fel
adatok a család, az oktatási intézmények, a munkahelyi kollek
tívák, az állami szervek, a politikai, kulturális és sportszer
vezetek - egyszóval az egész társadalom - céltudatos, összehan
golt munkáját igénylik.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az idősebb - már nyugdíj
ban élő - nemzedékek milyen nagy szerepet játszottak jelenünk 
megalapozásában és építésében. Munkájuk, áldozatvállalásuk ölt 
testet szocialista fejlődésünk eredményeiben. Tudjuk, hogy a- 
kinek ereje, egészsége engedi, annak aktív tevékenységére ma 
is számíthatunk. Egész társadalmunk kötelességének tartjuk, 
hogy hasznosuljanak az idősebb nemzedékek tapasztalatai. Nem 
szabad, hogy lankadjon figyelmünk irántuk. Az idős korral já
ró terheken - megfelelő tapintattal, érzékenységgel és nagyon 
sok szeretettel - szükség szerint könnyítsünk.

Meg kell említenem e találkozáson - a közös cselekvés ösz
tönzésének szándékával - azt a nyugtalanító társadalmi problé
mát is /amelyről korábban nem igen szoktunk a nagy nyilvánosság 
előtt beszélni/, hogy százezrekre tehető azoknak a száma, akik 
ilyen vagy olyan okból nem találják helyüket a társadalomban, 
nem fedezték fel és élik át létezésük és tevékenységük humánus 
értelmét, egyszóval: zavarok vannak a társadalomba való beil
leszkedésükben. Erre utal az öngyilkosságok szomorúan magas szá
ma, az alkoholizmus elterjedtsége, a mentális zavarokkal küzdők 
és a veszélyeztetett gyermekek, illetve fiatalkorúak figyelmez
tető nagyságrendje, a bűnözés - különösen a fiatalkorúak köré
ben - ismét növekvő méretei. Azt hiszem, hogy nincs okunk titkol- 
niezeket a problémákat. Egyrészt azért, mert minden reális tudo
mányos elemzés és személyes tapasztalat alátámasztja, hogy ezek 
nem a "magyar lélek betegségei" vagy éppen a szocialista társa
dalmi rendszerből fakadó bajok, hanem nagyrészt annak a civili
zációs fejlődésnek a mellékhatásai, amelyen az utóbbi évtizedek
ben végigmentünk, s így vannak jelen a hasonló utat megtett más 
európai országokban is. Másrészt azért, mert ha hallgatunk róluk, 
akkor nem tudunk elég elszántan és tudatosan tenni visszaszorí
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tásukért, megelőzésükért, azért, hogy visszavezessük az értel
mes emberi életbe százezernyi honfitársunkat. Beszélnünk kell 
tehát róluk, de nem önbénítóan, önrombolóan, hanem cselekvés
re serkentően - a bajok leküzdésének érdekében.

A speciális intézkedések és a megelőzést szolgáló intézmény- 
hálózat létrehozása mellett a radikális csökkenés a társadalmi 
kapcsolatok és folyamatok változását, javulását is feltételezi, 
így ez okból is a családok erősítését, a munkahelyek légkörének 
javítását, az emberi kapcsolatok humanizáltságát, a halmozottan 
hátrányos társadalmi helyzetek enyhítését, az idős emberekről 
való gondoskodást, a közgondolkodás és közerkölcs, a társadal
mi közérzetjavítását.

Olyan gondja, baja ez a társadalmunknak, amelynek enyhítésé
ben minden jóindulatú embernek és közösségnek van, illetve le
het szerepe, s az együttmunkálkodás minden tényleges eredménye 
emberek, családok sorsának jobbrafordítását jelentheti.

Végül a társadalmi viszonyok és emberi aspektusaik kapcsán 
szeretném megemlíteni a nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez 
való viszonyunk kérdését is. Én úgy gondolom, hogy a kisebbsé
gekhez való viszony - nagyságrendjüktől függetlenül - egy-egy 
társadalom demokratizmusának, humanizáltságának, kulturális 
színvonalának kérdése is. Ennek fontos követelménye a toleran
cia és a segítőkészség integrálódásukhoz és identitásuk megőr
zéséhez. Ebben a szellemben élünk és dolgozunk együtt a magyar- 
országi szlovákokkal, németekkel, délszlávokkal és románok
kal, úgy gondolom, hogy a szomszédos országokban élő magyar 
kisebbségekkel kapcsolatban is hasonló szellemű együttélés és 
együttmunkálkodás felel meg lakosságunk erre érzékeny része 
igazságérzetének és felelősségérzetének.

A kisebbségek kapcsán szeretném megemlíteni dolgunkat és fe
lelősségérzetünket a hazai cigánysággal kapcsolatban, akiknek 
létszáma több, mint az összes hazai nemzetiségeké. Beilleszke
désük a társadalomba - főleg az utóbbi években - jelentősen e- 
lőrehaladt. Ez lehetővé teszi, hogy a továbbiakban ezekre a po
zitív irányú változásokra támaszkodva és jobban építve maguknak 
a cigányoknak az öntevékenységére is, arra törekedjünk, hogy 
társadalmi összetételük fokozatosan közelítsen a nem-cigány tár
sadalmi környezethez. Ebben meghatározó csomópont a fiatal nem
zedékek iskolázása, kulturális színvonala, ezért a felemelkedé
sükért végzett munka fő színtere a jövőben az oktatás és a mű
velődés. Számukra is /mint kisebbség számára/ a beilleszkedés 
két - szabadon választott útját kell biztosítani: cigány etni
kai identitásuk megőrzésével, vagy önkéntesen vállalt asszimi
láció útján. Természetesen beilleszkedésük fontos feltétele a 
jövőben is a nem-cigány lakosság toleranciája, előítélet-men
tessége, segítőkészsége.

Látjuk tehát, hogy a társadalmunkban meglévő különbségeknek 
nagyon különbözőek az okai. Egyes, régi eredetű hátrányokat még 
nem sikerült leküzdeni /bár előrehaladtunk/, más problémák ép
pen a civilizációs fejlődés nyomán jelentek meg. Nem remélhet
jük, hogy ezeket a problémákat egy-egy intézkedéssel meg tud
juk oldani, s azt sem, hogy a különbségeket rövid távon meg 
tudjuk szüntetni. Ezért: nem szabad visszaszorítanunk az embe
rek aktivitását, kezdeményező erejét, szorgalmát attól félve, 
hogy munka szerinti jövedelmeik idéznek elő a szocializmustól 
idegen, azzal ellentétes egyenlőtlenséget. Amit becsületes, a 
társadalom javát szolgáló munkával érdemelnek ki az emberek.
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attól nem kell a szocializmust félteni. Természetesen azt is 
igazságosnak tartjuk, hogy ki-ki ereje szerint vállaljon részt 
a közteherviselésből, s ezáltal is járuljon hozzá a társadalom 
közös problémáinak megoldásához.

Társadalmi viszonyaink fejlődésének fontos jellemzője a szo
cialista demokratizmus egyre szélesebb körű érvényesülése és ha
tásának, szerepének növekedése. Bár bennünket gyakran "kioktat
nak" Nyugatról a "demokrácia" cimű tantárgyból, újabban pedig 
kormánypénzen kampányt is szerveznek a szocialista országok 
- köztük Magyarország "demokratizálására", minket ez sem riaszt 
vissza a demokratizmustól. Azt is megjósolták, hogy a nehezebb 
évek a "kemény kéz" politikáját hozzák, a demokrácia visszaszo
rítását. Nem váltak be ezek a jóslatok. Bár nehéz évek vannak 
mögöttünk - s ki tudja: talán még előttünk is - a demokrácia 
ezekben az években nem kevesebb, hanem több lett, s közben fon
tos döntések születtek szerepének, hatásának növeléséről.

Mi a demokráciát komolyan vesszük. Tudjuk, hogy ez nem já
ték és nem ajándék a népnek, hanem nélkülözhetetlen feltétel a 
szocializmus előrehaladásához, hatékony működéséhez, hiszen ez 
segíti elő a társadalmi cselekvés optimalizálását, a társadal
mi azonosságtudat erősítését, a személyes felelősség kibonta
kozását, az igazi közösségek kialakulását. Népünk politikai é- 
rettségében, a szocialista nemzeti egységben látjuk a bizto
sítékot arra, hogy a demokrácia fejlesztése ezeket a célokat 
fogja szolgálni. Nem táplálunk illúziókat. Tudjuk, hogy ered
ményesen működő demokratikus intézmények és közszellem kiala
kulása történelmi folyamat, nemcsak elhatározás kérdése. De fon
tosnak tartjuk, hogy mindig megtegyük a következő lehetséges 
lépéseket ezen az úton. Ilyen lépés volt a közelmúltban az új 
választási rendszer törvénybeiktatása, amely kötelezően előír
ja minden képviselői és tanácstagi helyre legalább két jelölt 
állítását. Hamarosan sor kerül az első gyakorlati próbára is.
S bár a szükséges "tanulóidő"után sok előnyt ígér ez a rend
szer, a bevezetés kezdetén biztosan lesznek nehézségei is. Er
ről beszélgetve sokszor megkérdezték tőlem az elmúlt hónapok
ban, hogy mi lesz a sorsa annak, akit nem választanak meg. 
"Megbukott?" S mivel önök között is vannak tanácstagok /s re
mélem újra is választják önöket/, hadd ismételjem itt meg az 
álláspontom. Úgy gondolom, el kell fogadnunk azt az igazságot, 
hogy jelöltnek lenni is nagy tisztesség, s ezért a megbecsülést 
a közösség meg fogja tanulni kinyilvánítani. Ezért bátorítjuk 
azokat, akiket a választópolgárok bizalma jelölni kíván, hogy 
a közösségi felelősséget átérezve vállalják a jelölést. A Ha
zafias Népfront minden jelöltje egyenlő bizalmat és támogatást 
kap, egyenlő esélyt élvez a választási előkészületek során. S 
mivel például a helyi önkormányzatok felelőssége és döntési le
hetősége is megnő, a választópolgárok számára is fontosabb lesz, 
hogy ki képviseli érdekeiket a döntést hozó testületekben.

Hasonlóképpen erősítik a dolgozók érdekeltségét a demokratiz
mus jó működésében azok az új vállalatvezetési formák, amelyek 
fokozatosan kerülnek bevezetésre 1985-től a gazdaságirányítási 
rendszer továbbfejlesztésének keretében.

Az újabb kezdeményezéseket említettem, de szeretném hozzáten
ni, hogy a demokratizmust elsősorban politikai intézményrendsze
rünk meglévő keretei között kívánjuk továbbfejleszteni, mert úgy 
látjuk, hogy ennek lehetőségeit, tartalékait még ko  tsem merí
tettük ki. A megújulásra, az elevenebb és érdemibb mu  való
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való törekvés jellemzi közéletünknek azokat a fórumait - a Ha
zafias Népfrontot és a békemozgalmat - is, amelyeknek a kere
tében a legszélesebb körű az egyházak képviselőinek részvétele 
és aktivitása is. Köszönetét mondunk azoknak, akik felelősséget^ 
vállalnak a közéletben és számítunk munkájukra a jövőben is.

Meg szeretném azonban jegyezni, hogy az állami, gazdasági j 
és társadalmi intézmények, mozgalmak működésének javítása csak i 
egyik oldala a demokratizmus fejlesztésének. Nézetem szerint 
ettől elválaszthatatlan és nem kisebb jelentőségű a demokrati- j 
kus közélet és közszellem mindennapi gyakorlattá válása. Ennek 
részeként pl. a tolerancia más vélemények és más meggyőződés 
iránt, a párbeszéd, a vita kultúrája, hogy ennek révén gyara
podjon, csiszolódjon a tudás, reálisabb kép alakuljon ki a 
résztvevőkben jelenről, múltról, s higgadtan megméressenek a 
reális, célszerű cselekvés alternatívái a jövő érdekében. Csak 
az ilyen demokratikus légkör lehet termékeny talaja a különbö
ző nézetek és érdekek türelmes egybevetésének és a lehetséges 
konszenzus kialakításának, a nemzeti közmegegyezésnek a legfon
tosabb politikai kérdésekben. Itt azonban emlékeztetni szeret
nék arra, hogy a demokrácia célja a nép közös érdekeinek meg
valósulása, a nemzet felemelkedése, ami legjobban közös össze
fogással, egységben érhető el. Ezért nem értünk egyet a nép és 
a nemzet egységének megbontására irányuló szavakkal és tettek
kel, bármilyen "demokratikus” vagy "nemzeti" szólamokkal álcáz
zák is azokat. Ennek kapcsán szeretném röviden - mintegy záró
jelben - érinteni a politikai ellenzékhez való viszonyunkat. 
Országunkban vannak olyan személyek és kisebb csoportok, ame
lyek kívül állnak a politikai egységen, szemben állnak poli
tikánkkal, társadalmi rendszerünkkel. Ilyen - ellenzéki vagy 
nyíltan ellenséges - személyes magatartások és csoportok min
dig kialakulhatnak. Különösen olyan helyzetben, amikor a két 
rendszer politikai és ideológiai harca ily mértékben kiélező
dött és az ismert nehézségek miatt társadalmunkban is vannak 
valós ellentmondások, feszültségek. Mi magunk senkit sem "ne
vezünk ki" velünk szembenállónak, hanem küzdünk minden ember 
megnyeréséért, akár "tiszta lapot" is nyitva bárki számára, 
aki korábbi nézeteit felülvizsgálva részese kíván lenni a po
litikai közmegegyezésnek.

Az ellenzékiek politikai nézeteinek hirdetésére a jövőben 
sem adunk fórumot, tevékenységük legalizálására nem teremtünk 
módot. Nézeteik ellen elsősorban politikai eszközökkel küzdünk, 
de ha tevékenységük sérti a törvényes előírásokat - s ezzel 
rákényszerítenek bennünket - adminisztratív lépéseknek is he
lyük lehet. Súlyukat hiba lenne túlbecsülni, de lebecsülni sem 
szabad őket.

V.
Szeretnék szólni a nem hívők és a hívők, az állam és az egy

házak viszonyáról, együttműködéséről is, bár találkozásunknak 
nem egyetlen és nem is fő témája ez a kérdés. Más alkalmakkor 
már volt mód részletekbe menően tisztázni és egyeztetni erre 
vonatkozó álláspontunkat. Szeretném azonban ezt az alkalmat is 
megragadni arra, hogy ismét megerősítsem önök által jól ismert
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álláspontunkat. S mivel erre most kerül sor, amikor az ismert 
események kapcsán politikai számvetést készítünk és előre is 
tekintünk a következő évekre, talán az ismétlésnek is van ér
telme.

Mi a szocialista állam és a magyarországi egyházak és fele
kezetek rendezett viszonyát társadalmi és politikai életünk nagy 
eredményének és értékének tekintjük. A rendezett viszony - amint 
azt a tapasztalat megmutatta - nemcsak békés egymás mellett élés, 
hanem a közös célok érdekében való együttmunkálkodás is. Ez né
pünk, nemzetünk javát szolgálja. A párt nagyra értékeli, hogy a 
magyarországi egyházak és felekezetek felelősséget vállalnak ha
zánk gyarapításáért, az emberiség sorsáért, a békéért, s ennek 
közösen, nyilvánosan is kifejezést adnak. Mi a magunk részéről 
a jövőben is az eddigi úton kívánunk továbbhaladni: arra törek
szünk, hogy a különböző világnézetű, nem vallásos és vallásos 
dolgozók együttmunkálkodjanak céljaink eléréséért. Amikor erre 
törekszünk, nem csukjuk be a szemünket a tények, a tapasztala
tok előtt. Jól tudjuk, hogy azok, akik távol vagy szemben áll
nak az ország érdekeivel, gyakran támadják az állam és az egy
házak rendezett viszonyát, együttműködését. Az utóbbi időben 
ezek a támadások mintha olykor fel is erősödnének, részeként 
azoknak a politikai törekvéseknek, amelyek társadalmunk egysé
gének, stabilitásának megbontására irányulnak. Más oldalról 
vannak olyanok is, akik "sokallják" az együttműködést, s közös 
érdekeink nem értése, régi beidegződések, világnézeti türelmet
lenség miatt támadják az állam és az egyházak mostani rendezett 
viszonyát. Mi mindkettőt károsnak tartjuk és elutasítjuk.

Elvi álláspontunk ma is az, amit első titkárunk, Kádár János 
1980-ban fogalmazott meg a parlament ülésén: Belpolitikai hely
zetünk fontos vonásának és értékének tartjuk, "hogy eljutottunk 
odáig: a vallásos emberek meggyőződéssel szolgálhatják a hala
dás, a szocializmus ügyét, miközben hitükhöz is hűek maradnak. 
Nem kell, hogy emiatt lelkiismereti válságba kerüljenek. Ezt 
az eredményt nagyra értékeljük és ha lehet, tovább erősítjük. 
Vallása, hite miatt senkit sem érhet semmiféle társadalmi hát
rány. Hazánkban teljes a lelkiismereti szabadság, mindenki ma
ga dönti el a világnézeti hovatartozását. Nálunk teljes mérték
ben érvényesül az állampolgári egyenlőség, pártállásra, világ
nézetre, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül."

Amint a társadalmi, politikai, gazdasági kérdések mai átte
kintéséből is kitűnt, érdekeink és felelősségünk sok ponton 
találkozik, így számos tere van az együttműködésnek. Olyanok 
is, amelyek már hagyományosak és olyanok is, amelyek még nin
csenek kipróbálva. Tudatában vagyunk annak, hogy világnézeti 
kiindulópontjaink alapjaiban különböznek egymástól, s ki-ki 
meggyőződéssel vallja saját világnézetét. De ez nem volt és nem 
lehet akadálya annak, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében folyó 
dialógus keretében keressük és megtaláljuk a közös érdekeket és 
számos vonatkozásban a közös értékeket is. Számunkra nem közöm
bös, hogy a vallásos emberek hitükkel milyen értékeket, normá
kat kapcsolnak össze. A társadalom építésében szerzett élmények 
és tapasztalatok lehetővé teszik, hogy vallásos emberek - hitük 
sérelme nélkül - vállalják és magukénak vallják társadalmunk 
számos szocialista értékét, normáját a politika, a jog, sőt az
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erkölcs szférájában is. A társadalmi egyenlőség, az igazságos
ság, a következetes humanizmus, a közösség érdekeinek tiszte
lete, az emberi méltóság, becsület, hűség, szolidaritás olyan 
tájékozódási és találkozási pontok, amelyek nélkül nem funk
cionálhat a szocialista erkölcsiség. A család védelme, a gyer
mekekért viselt felelősség, az idősekről való gondoskodás, a 
nehéz sorsú emberekkel vállalt szolidaritás és az irántuk ta
núsított segítőkészség is közös fellépésre sürget akkor is, ha 
az azonos erkölcsi megítélés világnézeti alapjai eltérőek. Te
hát: annak ellenére, hogy az erkölcs alapjairól vallott felfo
gásaink különbözőek, a mindennapi élet fontos erkölcsi kérdé
seiben lehetséges és szükséges az együttműködésünk. Nem feled
kezhetünk meg arról sem, hogy Magyarországon nemcsak marxisták 
és vallásos emberek élnek. Társadalmunknak van egy - nem jelen
téktelen - olyan rétege is, amelyet - sajnos - éppen a tudato
san vállalt értékek, erkölcs hiánya, sőt: a mindenfajta normá
val és eszmével, ideológiával való szembenállás a jellemző. Eb
ben a körben tapasztalható nagyfokú értékbizonytalanság, sőt 
értékhiány: a szemléletben a kizárólag mára orientáltság, a ma
gatartásban pedig a humánus emberi kapcsolatok igényének hiányá
ból fakadó agresszív individualizmus, érzelmi szegénység, a tár
sadalmi együttélés elemi normáinak elutasítása, úgy vélem, hogy 
ez a réteg jelenti a legnagyobb gondot ma, s a legnagyobb ve
szélyt is mind a társadalom, mind pedig az érintettek számára.
A társadalom számára azért, mert az ilyen létforma miatt kény
telen nélkülözni sok ember alkotó részvételét a közös célok tu
datos megvalósításában. Az érintettek számára pedig azért, mert 
eltékozolják reális lehetőségeiket a tartalmas, emberi életre.
S ne hallgassuk el, hogy az ilyen beállítódás gyakran táptala
ja az asszociális magatartásoknak is. Éppen ezért talán ebben a 
körben van a legtöbb tennivalónk, hogy segítsünk felébreszteni 
az igényt a humánus értékek, emberi kapcsolatok iránt, segít
sünk megtalálni helyüket, a nekik maguknak is örömet adó értel
mes cselekvési lehetőségeket a társadalomban. Ebben mindannyi
unknak van szerepe. Úgy vélem, hogy együttműködésünk ezen a te
rületen tovább mélyítheti a kölcsönös megértést, a bizalmat és 
a tiszteletet, a közös munka emberi-erkölcsi fundamentumát. Ez
zel gazdagíthatja, tovább is fejlesztheti azt a szocialista nem
zeti egységet, amely az elmúlt négy évtized magyar társadalmi 
fejlődésének egyik legfontosabb vívmánya és értéke.

VI.
Az elmúlt negyven év sok más vívmánya, tapasztalata és tanul

sága is felidéződik emlékezetünkben a felszabadulási jubileum 
kapcsán. Nem az ünnepi megemlékezés, a méltatás, vagy a törté
nelmi mérlegkészítés alkalma ez a mai. De a politikai beszélge
tés napirendjére kívánkozik néhány kérdés ezzel kapcsolatban.

Először is az: miért, s hogyan volt felszabadulás az, ami 
1944/45-ben történt? Sajnos sokszor ünnepi frázisokban vész el 
a dolog lényege. Pedig igazi tartalmát és jelentőségét csak nép
ben és emberben gondolkodva - érezve lehet megérteni. Az tudja 
igazán átérezni, megérteni, aki szereti a magyar népet, aki sze
reti az itt élő embereket, s magáénak vallja sorsukat. Annak 
nem mindegy, hogy mi volt itt 1944-ben, hogy ezer éves gyöke
rekkel ebben a földben urai bűnéből hova jutott ez a nép. A né-
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lárulták, az ország maradék függetlenségét, szuverenitását 
eldták a katonák százezreit kényszerítették vérezni és pusz
tulni idegen érdekekért, ártatlan állampolgárok százezreit gyil
kolták meg gázkamrákban, az ország területét csatamezévé tették, 
javainak egy részét a "szövetségesek" elrabolták, más része a 
harcok során semmisült meg. Az ország embervesztesége megközelí
tette vagy talán el is érte az egymilliót. Az anyagi kár az 
1938-as nemzeti jövedelem ötszöröse volt. Nem csoda, hogy sok 
becsületes magyar ember lelki szemei előtt Vörösmarty víziója, 
a nemzethalál kísértete jelent meg. Ide juttatta az országot a 
Horthí-rendszer, s ezt semmivel sem lehet mentegetni. De ez a 
szégyen, ez a felelősség nem a népet terheli. Életerejét és él
ni akarását bizonyítja, hogy a súlyos tragédia közepette is, a- 
mikor lehetőség nyílott erre, képes volt talpra állni, megújul
ni. Ehhez a lehetőséget a Szovjetunió Vörös Hadseregének a né
met fasiszta csapatok felett aratott győzelme, az ország fel
szabadítása nyitotta meg, s erről nem feledkezhetünk meg soha. 
Felszabadulás volt ez a magyar népnek a német megszállás és 
a magyar fasizmus uralma alól.

Ami ezután következett, az a magyar nép műve, s ezáltal ma
gyarságtudatunk kitörölhetetlen része, új államiságot terem
tett a régi helyett, népi és demokratikus utat választott to
vábbi társadalmi berendezkedéséhez, a fegyverszünet, majd a 
béke megkötésével helyreállította az ország függetlenségét és 
szuverenitását, mélyreható társadalmi átalakulást hajtott vég
re, amelynek arányai és iránya a nemzetközi progresszió erői 
közé emelte az országot. Így és ezáltal vált igazi sorsfordu
lóvá a felszabadulás népünk történetében. Ennek felismerése és 
átérzése mérce a magyar nép mai hazájához való viszonyban, a 
magyar állam legitimitásának kérdésében.

A másik kérdés az: mi kezdődött és mi folytatódott a fel- 
szabadulással.

Népi demokratikus, majd szocialista társadalmi berendezkedés 
épült ki és szilárdult meg Magyarországon. Ez lényegében külön
bözik a korábbi társadalmi rendtől. Törekvései, fejlődési irá
nya szorosan összekapcsolódik a nemzetközi munkásmozgalom cél
jaival, számos hasonló úton haladó ország fejlődésével, ami ter
mészetesen kölcsönhatással, egymás tapasztalatainak hasznosítá 
sával jár együtt.

Ez a fejlődés ugyanakkor nem idegen a magyar történelemben 
korábban érvényesülő törekvésektől, a progresszív erők céljai
tól. Elsősorban a magyar munkásmozgalom évszázados törekvései
től, de ugyanakkor a magyar paraszti plebejus mozgalmak népi és 
demokratikus hatalmat sürgető erőitől, a radikális értelmiség 
demokratikus társadalmi átalakulást szorgalmazó mozgalmaitól.
S tágabb ívben: nem idegen attól a reformkor óta élő és ható 
programtól, hogy az ország hozza be történelmi lemaradását, 
zárkózzon fel a nemzetközi progresszióhoz, s ennek révén való
suljon meg a nemzet, a nép felemelkedése.

Tehát amit négy évtizede csinálurk, nemcsak újrakezdés, ha
nem egyben folytatás is. Folytatása az előbb említett törek
véseknek, a forradalmi harcoknak és a békés építkezés ritka 
időszakaiban lehetővé vált modernizálási és reformtörekvések
nek. Folytatása népünk áldozatos munkájának és hősi harcának, 
amellyel sok évszázadon át megőrizte a hazát, gyarapította 
termelőerőit és kultúráját, megőrizte magyarságunkat, nyel-
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vünket, kultúránkat, nemzeti karakterünket minden nehézség kö
zepette is. Ezzel teremtett lehetőséget a mára, arra, hogy Ma
gyarországot és a magyar népet ma számon tartják és megbecsü
lik a világon. Akkor, amikor nyugodt lélekkel vállalhatjuk azt, 
amit 40 éve elkezdtünk, felelősséggel és becsülettel vállaljuk 
azt is, amit folytatunk az ország ezeréves történetéből. Hi
szünk abban, hogy a mai és a következő nemzedékek képesek lesz
nek megőrizni, előrevinni és kiteljesíteni hagyományos nemzeti 
és népi értékeinket, törekvéseinket a modern kor követelményei 
között.

Mi marxisták köztudottan internacionalisták vagyunk. Inter
nacionalizmusunk azonban nem jelent közömbösséget a nemzeti kö
zösség iránt. Törekvéseinkben a társadalmi és a nemzeti felemel
kedés céljai elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy társadalmi céljaink csak nemzeti keretek 
között valósíthatók meg, s ugyanakkor az igazi nemzeti felemel
kedés, a nemzetté vált nép érdekei csak a társadalmi átalakulás 
talaján válhatnak valóra. Ezért tartjuk fontos feladatnak a 
reális nemzeti önismeret előmozdítását, a nemzeti önbecsülés, 
öntudat erősítését, a nemzeti azonosság-tudat megszilárdulását 
egész lakosságunkban, s különösen az ifjúságunkban. Meggyőző
désünk, hogy ez ma egyik legerőteljesebb kohéziós tényezője 
társadalmunk egységének. Ennek fenntartásában és szilárdításá
ban mindannyiunknak - a magyar egyházaknak is - van szerepe.

A négy évtizedről gondolkodva egyben gondolunk azokra az 
erős szálakra is, amelyek összekapcsolják ezt a megelőző ezer 
évvel, s mindazokra az értékekre, amelyet elődeink hagytak ránk 
felelős örökségül. Hisszük, hogy nem herdáltuk el ezt az örök
séget, s talán képesek voltunk, s leszünk a jövőben magunk is 
szerényen hozzájárulni azok gyarapításához.
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MEGSZÜLETETT A BÉKE 
1945. májúé 9.

Isten világot tervező szent akaratában a harmónia volt 
a vezérelv. A bibliai leírás szerint a teremtésben ez meg is 
valósult. Az ember és a teremtett élőlények békességben él
tek egymással. Ezt a harmóniát azonban megzavarta az ember 
engedetlensége, megrontotta a bűn. Ettől kezdve az ember éle 
te szakadatlan harc a természet világával és egymással. Is
ten kulturparancsát az ember visszájára fordította. Isten 
ugyanis azt parancsolta:".....hódítsátok meg a földet. Ural
kodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó 
minden élőlényen" /lMóz 1,26/. Az ember azonban uralmát em
bertársára akarja kiterjeszteni, az ember embert akar eli- 
gázni. A háborúság nagyon hamar megkezdődött az emberek kö
zött. A kétszemélyes háború első áldozata Ábel volt. Ettől 
kezdve a háború magja úgy csírázik, mint a gyomnövényeké, 
és hol itt, hol ott, a világ különböző tájain feltör a mély
ből és ember-ezrek hulláin tenyészik tovább. Az emberiség 
történetének Jelentős részében tudásának a Javát a pusztító 
eszközök kimunkálására fordította. Ha voltak is az emberi
ség életében hosszabb, rövidebb korszakok, amelyekben nem 
volt háború, de ezeket is arra használták fel, hogy újabb 
összecsapásra készülődjenek. Az európai civilizáció kifej
lődésével a háborús kezdeményezés erre a kontinensre helye
ződött át.

I. B é k é n k  e l ő z m é n y e i

Az előbbiekben adott vázlatos áttekintés után száza
dunk, a XX. század történelmét figyelve azt látjuk, hogy 
az előzőkben leirt folyamat tovább gyűrűzött és kiszélese
dett. így lett századunk két világméretű háborúnak a hor
dozója. Ezekben a hónapokban szerte a világon megemlékez
nek a béke születésének 40. évfordulójáról. Ahhoz, hogy a 
béke ma is drága legyen számunkra, ne veszítsen értékéből, 
fényéből, fel kell vázolnunk azt a sötét hátteret, amely
ből kibontakozott békekorszakunk.

S z á z a d u n k  n a g y  h á b o r ú i
a./ Az I. világháború

Az I. világháború 1914-től 1918-ig tartott, és 20 mil
lió ember életét követelte. Ebből kb. 10 millió a harctere
ken esett el, 10 millió pedig az éhinség és Járványok áldo
zata lett. A háború pusztitó öldöklésében 33 állam vett
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részt, a Föld akkori lakosságának 75 %~a. Kiterjedését te
kintve valóban világháború volt, mert kiterjedt Európa, Á- 
zsia és Afrika területére. A háború a központi hatalmak 
/Németország, Osztrák-Magyar Monarchia ée Olaszország/ ve
reségével ért véget. Ezután mintegy 20 esztendős, viszony
lag békés korszak következett. Az előbbiekben felvázolt elv 
igazolódott ebben a 20 esztendőben. Az I. világháborúban a 
legnagyobb vereséget elszenvedő Németország arra használta 
fel az időt, hogy felkészüljön a II. világháborúra.

b./ A II. v i l á g h á b o r ú

1939. szeptember 1-én halálos döfés érte az amugyis be
tegeskedő békét. A betegeskedés egyik tünete az 1929-ben kez
dődő világgazdasági válság volt, amely kiélezte az imperia
lista hatalmak ellentéteit. Ennek következtében a világ kü
lönböző pontjain több helyi konfliktus bontakozott ki, ame
lyekből ugyancsak helyi jellegű háborúk keletkeztek. Ezek kö
zül, csak néhányat említek. 1931. szeptemberében a japánok 
hadüzenet nélkül megkezdték Mandzsúria meghódítását. Német
országban Hitler irányításával hatalomra jutott a fasizmus. 
Ennek következtében megszegték a versailles-1 békét azzal, 
hogy bevezették az általános hadkötelezettséget 1935-ben, 
majd 1936-ban megszállták a rajnai demilitarizált övezetet.
A fasiszta Olaszország 1935-36-ban elfoglalta Etiópiát. Az 
1936. október 25-én kötött szerződéssel létrejött a "Berlin- 
Róma tengely". Japánnal 1936. november 25-én kötött megálla
podással létrejött a "Berlin - Róma - Tókió háromszög", egy 
agressziv tömb. Ennek egyenes következménye volt, hogy Né
metország 1938. március 12-én bekebelezte Ausztriát /Ansch- 
luss/. Hasonló sors várt Csehországra is.

Ilyen előzmények után érkezett el a fentebb említett 
nap, Lengyelország lerohanása megkezdésének a napja, e vele 
együtt a II. világháború kezdete. Ezzel elszabadult a pokol. 
Keleten ée nyugaton, északon ée délen, Európában és Ázsiában, 
Afrikában és a szigetvilágban fellobbantak a háború tüzei. 
Ezek a tüzek a japánok kapitulációjának a dátumát /1945. szép 
tember 2./ figyelembe véve éppen 6 esztendeig lobogtak. Ez a 
háború minden eddigit felülmúló emberáldozatot követelt. A 
hadműveletek, a bombatámadások és a koncentrációs táborok 
együttesen kb. 50 millió ember életét oltották ki. A háborús 
pusztitások értéke csak Európában 260 milliárd dollárt tett 
ki. Ebből maga a Szovjetunió 128 milliárd dollárnyi veszte
séget szenvedett.

Hazánk is belesodródott a II. világháborúba a németek 
oldalán. Mind emberéletben, mind anyagiakban igen nagy árat 
fizettünk ezért a szövetségért.

Igen sok erkölcsi kárt is okozott a II. világháború a 
lelkekben. Az emberek tömegei eldurvultak, elvadultak, semmi
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sem volt előttük szent, még az élet sem 
ért költő, Radnóti Miklós a Töredék c. 
galmazta meg:

. A tragikus véget 
versében ezt igy fo-

"Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
e mig balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek."
"Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt e a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, - 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest."

A vallás, a hit szempontjából is nagyon sok rombolást 
vitt végbe a II. világháború. Itt elsősorban nem az egyhá
zakat ért anyagi kárra gondolunk, a felrobbantott, vagy a 
hadműveletek során lerombolt, megsérült templomokra, egyhá
zi épületekre, hanem a lelkekben végbement rombolásra. Az 
un. "német keresztyénség" lényegétől fosztotta meg a keresz
tyén vallást, amikor száműzte abból faji alapon Jézus Krisz
tust. Ez a felfogás túllépett a Német Birodalom határain és 
más országok vallási életében is zavart okozott. Ennek egyik 
lecsapódásaként még a háború befejezése után 10 esztendővel 
is találkoztam olyan egyháztaggal, aki Újszövetséget akart 
vásárolni, s mivel csak teljes Szentirás volt, azt nem fo
gadta el, mert "az Ószövetség a zsidók könyve." Ugyanitt 
kell megemlékeznünk azokról a lelkészekről, akik Németország
ban, hazánkban, vagy a többi leigázott országban áldozatul 
estek a fasizmusnak.

F é n y e k  a z  é j s z a k á b a n

A német térhódítás, a nagy erőfölény, a kezdeti látványos 
sikerek, a leigázott vagy a német hatalmi körbe vont orszá
gok lakosságának megfélemlítése nyomasztólag hatott a töme
gekre. Úgy tűnt, hogy a háború és a politika beborult egét 
már nem tudja áttörni a reménységnek egyetlen fénysugara sem. 
Ez a pesszimizmus sokakat hatalmaba kerített, de nem minden
kit. Voltak, akik hittek a történelmet kezében tartó Isten 
hatalmában, másokat lelkiismeretűk, vagy nemzeti, politikai 
meggyőződésűk indított cselekvésre. Különböző forrásokból e- 
zek a biztató hirek eljutottak a békére vágyódó emberekhez. 
Ilyen hir érkezett 1940. novemberében Párizsból, ahol diákok 
tüntettek a diadalívnél és összecsaptak a megszálló csapatok
kal. Ugyanilyen jel volt az, amikor 1941. február 25-én az 
egész amszterdami tartomány sztrájkba lépett, tiltakozásul a
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zsidók deportálása ellen. Magyar vonatkozásban megrendítő 
volt az a német nyomás elleni tiltakozás, amelyet gróf Te
leki Pál miniszterelnök 1941. április 3-ra virradó éjszakán 
elkövetett öngyilkossága jelentett. A Horthyhoz intézett 
búcsúlevelének ezek a mondatai: "A gazemberek oldalára áll
tunk ....  Ham tartottalak vissza. Bűnös vagyok" - drámai
tiltakozás volt az embertelenség ellen. Ennél jóval jelen
tősebb az 1941. október 6-án a Batthyány emlékmécsesnél, 
Budapesten lezajlott háború ellenes tüntetés, Ugyanitt kell 
kiemelnem az 1942. március 15-én, Budapesten, a Petőfi szo
bornál végbement háború ellenes tüntetést, amelynek megszer
vezésében nagy szerepet vállalt a Magyar Történelmi Emlékbi
zottság. Biztató jelek voltak ezek, hogy az emberség és a 
békevágy nem halt ki, ott él az emberszivek mélyén, és ennek 
a világ különböző leigázott országaiban is hangot adtak a fo- 
kozódó terror ellenére. Annál nagyobb jelentőségű volt az 
előbbiekben említett magyar kiállás a háború ellen, a béke 
mellett, mert a német előretörés ekkor még szinte töretlen 
volt. Sztálingrád még csak ezután következett, ahol 1942. 
november 23-án zárult be a gyűrű a német csapatok körül, és 
az elkeseredett harcok egészen 1943. január 31-ig tartottak.
A szovjet győzelem azonban döntő fordulatot hozott a II. vi
lágháború menetében.

Pszichikailag is igen nagy jelentőségű volt a német 
csapatok sztálingrádi veresége. Ezzel szertefoszlott egy mí
tosz a német haderő verhetetlenségéről. Ezen túlmenően nagy 
erőt adott a szovjet embereknek az a tudat, hogy hazájukat 
védik. Honvédő háborút folytatnak, a szülőföldet, áttörténél 
mi nevezetességű városaikat, a fejlődést jelentő gyáraikat, 
a nyersanyagot hordozó bányáikat, de ezen felül a hitvest, 
a gyermeket, a szülőt védik a kegyetlen pusztítás elől, ahol 
még menthető volt. A harci kezdeményezés a szovjet hadveze
tés kezébe került. A németek és szövetségeseik sorsa ezzel 
megpecsételődött. Még nagyon sok szenvedés várt a népekre, 
köztük hazánkra is. Az ezt követő időszakban pusztult el a 
Don-kanyarban a II. magyar hadsereg /1943. január 12./. E- 
zután következett hazánk német megszállása /1944. március 
19./, a zsidók deportálása, a nyilas hatalomátvétel és mind 
az a szenvedés, ami ezzel járt. A háború még javéban tartott 
de a hadijelentéseket figyelemmel kisérő ember az akkor szo
kásos formulákból: "csapataink tervszerűen kiürítették" X 
várost - értett és tudta, hogy előbb, vagy utóbb véget ér az 
öldöklés és a pusztítás.

A békére áhítozó tömegek reményét fokozta, amikor a sző 
vétségéé csapatok 1944. június 6-án partra szálltak Norman- 
diában, s ezzel a szovjetek által már régen kért második 
front nagy számú német erőt kötött le, igy a keleti fronton 
is nagyobb lendülettel haladhattak előre.
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II. A b é k e  s z ü l e t é s e

Minden születést megelőzi a vajúdás. Így volt ez a ré
gen várt békénél is. Ahogy szorult össze a szövetségesek 
gyűrűje a fasiszta német haderő körül, úgy fokozódott a ter
rorjuk és pusztításuk, de úgy jött el a szabadulás órája 
egy-egy leigázott nép számára. Hazánk számára a szabadulás
nak, a béke megszületésének az ideje 1944. októberének ele
jén kezdődött meg, amikor a szovjet csapatok átlépték a ma
gyar határt, és 1945. április 4-ig tartott, amikor az utolsó 
német katonát is kilizték az országból. Ez természetesen még 
nem volt teljes béke. A fegyverek még dörögtek Európában, 
még népek szenvedték a háború gyötrelmeit. Nem volt teljes 
azért sem, mert sok megfélemlített magyar hagyta el nyugat 
felé hazánkat, másokat arra kényszeritettek, mint katoná
kat, vagy leventéket, hogy a hátráló németekkel együtt el
hagyják az országot. Az itthonmaradottak szive tele volt 
nyugtalansággal, szorongással, hogy a nyugatra távozott sze
retteik, vagy ismerőseik tulélik-e a háborút, vájjon vissza
térnek-e? Közben a keletről és nyugatról az ellenséget üldö
ző szövetséges csapatok több helyen találkoztak. így érke
zett el 1945. május 2-a, Berlin eleste, május 7-én a német 
csapatok feltétel nélküli kapitulációjának aláírása Reims- 
ben, majd rá két napra, május 9-én Németország kapituláció
ja, a fegyverletételi okmány aláirása Berlinben.

Európában, közel 6 esztendei véres küzdelem után elhall
gattak a fegyverek. Elérkezett a béke régen várt nagy napja.
A határtalan örömnek és egyben a gyásznak az ideje volt ez. 
Örömnek, hogy a gyilkos háború véget ért, megszűnt a napon
kénti rettegés a halált hozó bombázó rajoktól, a besúgóktól 
és a megtorlásoktól, a minden szegletből leselkedő haláltól. 
Egyben a gyász napja is volt ez. Milliók pusztultak, vagy 
mint áldozatok, vagy mint békénkért önmagukat, életüket fel- 
áldozók, akik nem érhették meg a béke csodálatos napját. 0- 
ket gyászolták az élők. A kelet-berlini szovjet emlékmű na
gyon szemléletesen fejezi ki ezt a kettős érzést. Féltérdre 
ereszkedő, sisakját leemelő katonák az elhunytak iránti tisz
teletüket fejezik ki ezzel a mozdulatukkal.

Távol-Keleten még közel négy hónapig folyt az ádáz küz
delem, amelyben az amerikaiak az atombombát is bevetették 
Hirosimában és Nagaszakiban. Csak 1945. szeptember 2-án ír
ták alá Japán fegyverletételi okmányát. Ezzel ért véget a 
6 esztendeig tartó II. világháború.
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III. A b é k e  k ö v e t k e z m é n y e i
h a z á n k b a n ,  e g y h á z u n k b a n

1. U j t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i  
r e n d  s z ü l e t e t t

Romokban hevert az ország a béke születése napján. So
kan úgy gondolták, hogy Itt már nem lesz élet. A háború pusz
tításait nem lehet helyre hozni, a háború okozta mérhetetlen 
erkölcsi és anyagi kárt nem lehet rendezni. Isten életet te
remtő és megtartó csodájához azonban hozzá tartozik, hogy az 
élet mindig képes a megújulásra. A háború következményeképpen 
a korábbi társadalmi rend is megingott, vezetői nyugatra tá
voztak, az ittmaradottaknak pedig nem volt erkölcsi alapjuk, 
de hitelük sem arra, hogy az ország irányítását a kezükbe ve
gyék, amelynek romlásáért ők voltak a felelősek.

A borúlátóknak nem volt igazuk, mert szinte egyszerre 
indult meg egy uj, egy igazságosabb társadalom felépítésére 
való törekvés és a romokban heverő ország építése. A háború 
által kifosztott embereknek éppen az adott bátorítást, hogy 
amit építenek, az már az ő és gyermekeik szebb és boldogabb 
jövőjét szolgálja. A gyár, amelyet beindítanak, nem a tőké
seknek, hanem a népnek termel, az iskola, amelyet felépíte
nek, nem a kiváltságos osztályok gyermekeinek ad lehetőséget 
a továbbtanulásra, hanem az övéiknek. A föld, amelyet megmű
velnek, nekik termi a kenyeret. Így haladt e kettős törekvés 
egymással párhuzamosan, sőt egyik a másikból merített erőt, 
illetve adott indítást a másik munkálására. Így aztán a rom- 
badőlt ország helyén uj házak, uj gyárak, uj kórházak, uj 
iskolák épültek. A fél feudális társadalom romjain is épül
ni kezdett a közösségi társadalom, a szocialista társadalom, 
amely minden ember számára jogot biztosított a munkához, és 
részt adott a megtermelt javakból.

Nem feladatom, hogy az ország és a társadalom építésé
nek korábbi szakaszában bekövetkezett hibákat feltárjam. Ezt 
alapos pontossággal megtették a történészek és a társadalom
tudósok. Mi, amikor a 40 év alatt megtett útra emlékezve fel
idézzük a béke ezületése napját, Istennek adunk hálát azért 
a társadalomért, amelyben élünk az Ő akarata szerint, ennek 
a társadalomnak minden eredményéért, amelynek mi is munkáiéi 
és egyben élvezői is vagyunk.

2. E g y h á z u n k  f e l i s m e r i  a 
h e l y e s  u t a t

Az egyházat is megrázta a II. világháború földrengése. 
Egyházunkat jelentős anyagi veszteségek érték. Rombadőlt, 
vagy erősen megrongálódott templomok, parókiák és egyéb egy
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házi épületek emlékeztettek a háború pusztításaira. A hely
reállítás igen nagy erőfeszítést igényelt, ez azonban ko
rántsem jelentett olyan erőpróbát, mint az a veszteség, a- 
mely egyházunkat tagjaiban érte. Az evangélikus egyház tag
jai is ott voltak azokban a hadműveletekben, amelyekbe az 
ország vezetése és a hitleri Németország bele kényszeritet- 
te népünket. Evangélikus egyháztagok is elpusztultak a bom
batámadások következtében, vagy a koncentrációs táborokban.
A háború utáni nagy átrendeződés újabb lélekszámbeli fogyat
kozást idézett elő. A kitelepítések révén egyházunk elveszí
tette tagjainak 13 %-át.

A legnagyobb erőpróba azonban csak ezután kezdődött. 
Egyházunknak a saját belső problémáival kellett megvívnia a 
harcot. A két világháború közötti idő az egyházak számára 
az un. "keresztyén kurzus" időszaka volt, amelyben a "ke
resztyén Magyarország" vezetésétől minden támogatást megkap
tak az egyhazak, Így a mi egyházunk is. Ilyen támogatás volt 
az, hogy a kötelező egyházi adót állami segédlettel hajtot
ták be, a gyermekek és ifjúság számára kötelező volt a val
lásoktatás. Ez, amellett, hogy nem felelt meg Krisztus Útmu
tatásának, aki mindenkit hivott, de senkit sem kényszeritett, 
egyrészt az egyház elkényelmesedéséhez vezetett, másrészt 
azt eredményezte, hogy az egyház szinte jogot formált ezek
hez az állami támogatásokhoz.

Amikor az új magyar állam, amely szekuláris alapon épült 
fel, nem volt hajlandó ezeket az egyházi előjogokat biztosí
tani, akkor derült ki, hogy az egyház nem készült fel az uj 
helyzetre, de az is napvilágra jött, hogy az egyház akkori 
vezetése, ezen belül is a világi elemek, akik, főként a ma
gasabb, egyházi testületekben, nagyrészt az előző rend ural
kodó osztályához tartoztak, az állammal való szembefordulás
ra ösztönöztek. Ez a helyzet sürgőssé tette az egyház állam
hoz való viszonyának tisztázását. A történelmet formáló Is
ten a magyarországi evangélikus egyházban adott olyan embe
reket, akik az egyház jövőjéért felelősséget érezve, prófé
tai lelkülettel látták meg, hogy az egyháznak tudomásul kell 
vennie a realitásokat, és annak alapján kell munkálnia jövő
jét. Ha Istennek úgy tetszett, hogy hazánkban olyan államha
talom legyen, amely nem keresztyén alapon áll, akkor nekünk 
azt kell Isten kezéből elfogadjunk. Ebből kiindulva szüle
tett meg a Magyar Köztársaság és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház között 194-8. december 14-én az Egyezmény, amely nap
jainkig meghatározója az egyház és az állam viszonyának. Az 
Egyezményben az állam "elismeri és minden lehetséges és szük
séges eszközzel biztosítja a vallásgyakorlat teljes szabad
ságát." Ugyanakkor az evangélikus egyház kijelentette: "Is
ten szentirásbeli parancsának megfelelő istentiszteleti rend
tartásban a jövőben is gondoskodik a Magyar Köztársaságért, 
az államfőért, a kormányért, az egész magyar nép jólétéért 
és békességéért való könyörgésekről...." Ezzel egyházunk Is
tentől adott felsőbbségnek ismerte el a nem keresztyén magyar 
államot.
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Az Egyezmény irányelveket adott az egyház ée az állam 
viszonyának továbbfejlesztésére. Azonban még egy évtizednek 
kellett eltelnie, hogy az útkeresés bizonytalanságaiból ki
jutva szilárd útra találjon egyházunk. Ezt az utat Dr. Káldy 
Zoltán mutatta meg az l958-ban elmondott püspöki székfoglaló
jában és a Szlovák Teológiai Fakultáson, Pozsonyban, 1964-ben 
előterjesztett doktori értekezésében. Ez utóbbi témája - Az 
egyház életformája: a diakónia - önmagában is sokat elmond a 
megtalált ut lényegéről. Erről a szerző ezt Írja: "az egyház 
valamennyi tevékenysége végeredményben diakónia. A konkrét 
segítő szeretet munkája éppen úgy diakónia, mint az evangé
lium hirdetése..... Ez a diakónia az embernek lelki és tes
ti bajaiból való kiszabadítására irányul, akkor is, ha az 
evangélium hirdetése által történik, és akkor is, ha az élet 
különböző szükségeiben való segítségnyujtás révén folyik." A 
püspöki székfoglalóban Káldy Zoltán ezt Így fogalmazta meg 
az igehirdetéssel összefüggésben: "Isten igéjét kell hirdet
nünk a szocializmusban élő evangélikus emberek számára, ezt 
azonban konkrétan, a valóságos kérdésekre való tekintettel, 
hogy abból segítő erőt kapjanak azok, akik hivatásuk gyakor
lásában ennek az országnak építői" /Uj Úton 17. o./. Isten 
magyarországi evangélikus egyháza a teljes Szentíráshoz és 
a hitvallási iratainkhoz való hűségben a szolgáló szeretet 
utján halad.

S z o l g á l a t u n k  e r e d m é n y e i ,  
m i n t  a m e g t a l á l t  u t  h e 
l y e s s é g é n e k  b i z o n y í t é k a i

Ahol jó az ut, ott töretlen az előrehaladás. Amig egy
házunk az útkeresés időszakában élt, addig sok energiát kö
tött le a keresgélés, a visszahúzó erőkkel, vagy a rossz i- 
rányba eietőkkel szembeni küzdelem, a tévedések felszámolá
sa. Amióta egyházunk a megtalált, jó uton halad, erőit saját 
szolgálata érdekében tudja hasznosítani. Ennek sok szép e- 
redménye van, melyet a teljesség igénye nélkül a továbbiak
ban felsordbk.

Egyházunk zavartalanul végezheti alapvető szolgálatát. 
Hirdetheti az evangéliumot istentiszteleteken, kazullis szol
gálatok alkalmain. Vígasztalát nyújthat koporsók mellett, bá
toríthat kórházakban szociális otthonokban, adhatja az úrva
csorát az arra vágyódóknak. Gyakorolhatja a diakóniát a sze
retet cselekedeteiben egyesek felé, intézményesen szeretet
otthonainkban, végezheti szolgálatát a társadalomban, sőt 
világviszonylatban is, amikor az egyetemes emberi béke ügyé
ben egyházi és világi szervezetekben szót emel.

Jelentős külföldi kapcsolatokét építettünk ki az Egyhá
zak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, az Európai 
Egyházak Konferenciája irányában. Ezeken túlmenően a világ 
számos evangélikus egyházával felvettük a kapcsolatot. Ezek
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között a szomszédos népek evangélikus egyházaival, a német 
és a skandináv országok evangélikus egyházaival.

Egyházunk belső rendje érdekében új törvényeket alko
tott zsinatunk.

A kántori szolgálat biztosításáért folyamatosan tart
juk a fóti téli és nyári kántorképző tanfolyamokat. Beindí
tottuk a gyeneediási ifjúsági konferenciákat,

A lelkész! szolgálat folyamatosságának és színvonalá
nak fenntartása érdekében megépült a Teológiai Akadémia és 
Teológus Otthon, ahol az uj lelkésznemzedék képzése folyik. 
Beindult a levelező teológiai tanfolyam gyülekezeti munka
társak képzésére. Az egyházmegyei LMK-ben rendszeres tovább
képzés történik országosan meghatározott program szerint.
Jó külföldi kapcsolataink következményeképpen az utolsó 20 
esztendőben mintegy 60 fiatal lelkész kapott lehetőséget ar
ra, hogy külföldi teológiai intézményekben tanuljon. Ezen 
felül 30 lelkész egy hónapot tölthetett az SSZK-ban nyelv- 
tanulás céljából.

Anyagi vonatkozásban is gazdagodott egyházunk az elmúlt 
négy évtizedben. Azoknak az új egyházi épületeknek, köztük 
templomoknak, parókiáknak, gyülekezeti házaknak a száma, a- 
melyeket ebben az időszakban építettünk, megközelíti a szá
zat. Szinte valamennyi templomunkat és gyülekezeti épületün
ket is tataroztattuk. Erre a célre híveink több százmilliót 
adtak össze. Ugyanakkor a Lutheránus Világszövetségtől, a 
Gusztáv Adplf es a Luther Márton Egyesületektől együttesen 
több mint 100 millió forintot kaptunk uj egyházi epületek 
létesítésére, illetve a meglévők felújításira.

Itt kell megemlítenünk, hogy egyházunk rendezte a lel
készek nyugdijának kérdését is. így az egyház szolgálatában 
állók ugyanolyan mértékben részesülnek nyugdíjba, mint más 1 
magyar állampolgárok.

A Gyülekezeti Segély megszervezésével megoldódott a 
kis gyülekezetek anyagi támogatása a számukra nagy erőpró
bát jelentő épület karbantartás, tatarozás idején.

Egyházunk Sajtóosztálya Bibliával, köztük az ökumenikus 
összefogással készült uj fordítású Bibliával, uj énekeskönyv
vel, az Evangélikus Élet hetilappal, a Lelkipásztor c. szak- 
folyóirattal ellátja egyházunkat, illetve lelkészeinket. Uj 
kiadványként megjelentettük a Diakonia c. periodikát. Sajtó
osztályunk kiadta az Agendát, folyamatosan jelenteti meg a 
bibliai könyvek magyarázatát. Ezeken kívül még több mint 80 
könyvet jelentetett meg a vallás- és konfirmációi oktatás 
segítésére, az imaélet ápolására, egyháztörténeti és teoló
giai továbbképzésre. Szépirodalmi könyveket is adott ki Saj
tóosztályunk. Itt kell elmondanunk, hogy egyházunk megszer
vezte az Evangélikus Országos Múzeumot, működteti az Orszá
gos Evangélikus Könyvtárt és Levéltárt. Ezek az intézmények 
nagyban elősegítik egyházunk múltjában és jelenében való he
lyes tájékozódást.
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Végül egyházunk jó szolgálatának legnagyobb eredménye
ként, amely egyúttal egyházunk külföldi és hazai elismeré
sét is jelenti, 1984 nyarán megrendezhettük Budapesten a 
Lutheránus Világszövetség VII. nagygyűlését, amelyen veze
tő püspökünket, Dr. Káldy Zoltánt elnökké is megválasztot
ták.

A béke megszületésének 40. évfordulójára emlékezünk. 
Istennek adunk hálát azért, hogy ez a béke éppen a kétszere
sét érhette meg a két világháború közötti békének. A béke, 
egyházi szolgálatunk és boldog életünk földi feltétele azó
ta sokszor veszélybe került. Isten, aki a történelemnek is 
Ura, egyházát is felhasználja abban, hogy a világ ne pusz
tuljon el. Neki köszönjük, hogy a világért való felelősség 
szolgálatéból mi is kivehetjük a részünket. Most, amikor a 
két szuperhatalom küldöttségei sorsdöntő tárgyalásokat foly
tatnak a fegyverkezési verseny megállításáért, mi keresztyé
nek, a béke Fejedelmét, Jézus Krisztust kérjük, hogy a szü
letése éjszakáján az angyalok ajkán elhangzott isteni üzenet 
".... és a földön békesség", valósuljon meg a világban. Ő 
irányitsa a tárgyaló felek gondolatait, ébressze felelőssé
güket, hogy az elet mellett döntsenek.

Pintér János
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TANULMÁNYOK
1944 MEMENTÓJA: EGYHÁZUNK ÉS A ZSIDÓKÉRDÉS

"Jöjjön el a te országod!
De melyik az? Hiszen múlandó életünkben 
annyiszor mondták nekünk: ez a te országod, 
ez a te országod 
annyiszor, jaj annyiszor!"

/Rab Zsuzsát Miatyánk/

1946. február 5-ón állt bírái elé Száláéi Ferenc. A nép- 
ügyész február 22-én mondta el vádbeszédét. Ennek csupán az 
utolsó szakaszából, a befejező mondatokból idézek:

"Közeledem vádbeszédem végéhez. Szálaslnak egy mondatá
ra kell kitérnem. Azt mondotta: én Krisztus t&nitasai szerint 
éltem. Ezt mondta a kihallgatáskor. Krisztus azt hirdette : 
engedjétek hozzám a kisdedeket, és Szálas! hatalma idejében 
Magyarországon ártatlan kisdedeket mészároltak le és 15-16 
éves gyerekembereket kiképzetlenül, páncélököllel nekiker
gettek a T 34-eseknek. - De Száláéi, mondom, Krisztus taní
tásai szerint élt! Krisztus nem kérdezte meg, hogy ki az apád, 
ki az anyád? Krisztus nem kérdezte meg, hogy a négy nagyszü
lő közül melyikben hány százalék vérbeütés van. Krisztus nem 
kérdezte, hogy fehér vagy fekete, hogy rézbörü vagy-e,, vagy 
sárga. Krisztus nem kérdezte, hogy milyen fajhoz tartozol. 
Krisztus nem ismert fajt, Krisztus az embert ismerte. De Szá
las! 'Krisztus tanításai szerint élt, mert Szálas! is épí
tett egy birodalmat szolgálatosokkal meg nemzeti számonke- 
rőkkel, meg golyóval, meg akasztóiéval, gyilkosságokkal, meg 
éjszakai dunai sétákkal. Hát ez a Száláéi, akinek a keze vér
től csepeg, ne emelje fel a kezét Krisztushoz."

Eddig az idézet, ami - remélem - megárezteti szándékomat. 
A témához való hozzászólásomban nem az eseményeket szeretném 
elmondani. Engem hosszú évek óta a háttér izgat. Az a magát 
keresztyénnek valló és hirdető háttér, amelyikben együtt volt 
az embertelenség a szeretet hirdetésével, a gyilkosság az 
istenfélelemmel, amelyben halálbamentekért melyen vallásos 
emberek is felelősek, s Krisztus tanainak állítólagos védelmé
ben is lettek tömeggyilkosok.

Nem végeztem tudatos gyűjtést. Az esetlegesen hozzám ju
tott iradalomból ismertetem azt, ami ide tartozik. Mégis a 
nyilvánvalóan nem teljes kép is a kiút gyötrő keresését je
lenti számomra. Szeretném megérteni, megmagyarázni, hogyan 
történhetett. És nem egyszerűen az ismert tény, hogy a hábo
rú után az Európában megmaradt mintegy négy milliónyi zsidó
ság hat millió halottat gyászolt. Hanem magyarázatot talál
ni arra a lelkületre, amelyik Krisztust ismerve, vallva ma
radt hallgatag, vagy nyújtott segédkezet a gyilkosoknak, e
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setleg gyilkossá, sőt tömeggyilkossá válva maga is, A get
tókba, a vagonokba, a halálba vonuló tiz és százezreket egy 
keresztyén világ vette körlil, és próbálta krisztusinak fel
tüntetni mindazt, ami végbement.

1944. október 15-én mondta el Szálas! a hatalom átvé
telét bejelentő proklamációjót. Ebben a hadparancsban hang
zott el ez is: "Nemzetünkben az Istenfélelemnek a Krisztu
si Tan erkölcsi valóságába kell torkollnia..." A fegyveres 
erők megkövetelt világnézetének parancsolt alapjai között 
pedig ott van az "Istenfélelem" is.

1945. junius 29-én, már augsburgi fogságában papírra 
vetett nagy tervei között a következőt is megtaláljuk: "A 
magyar római katolikus naptárba be fogrém állítani a magyar 
nemzet számára Jézus Krisztus megvallasának napját. A Hun- 
garizmus országépitésében a Hungária Egyetem és Főiskola 
tervében egy hatalmas Dóm építését vettem tervbe. A főoltár 
egyetlen hatalmas, legalább 50 m magas Krisztus-szoborból 
fog állni, melynek talapzatában kell az oltárnak lennie."

A börtönben a háborús főbünösökkel egy pszichoanaliti- 
kus-idegorvoe segítségével Szirmai Rezső beszélgetett, Szá
las! ekkor is megingathatatlan abban, hogy Krisztus követő- 
jénak vallja magat Ismételten is. A hungarizmusban szerinte 
Krisztus tana ötvöződik a nacionalizmussal és a sovinizmus
sal. Határozott tudatossággal fogadja el az alaptételt, 
hogy "szeresd felebarátodat, mint ma|adat". A kérdésre: "Az 
a meggyőződése, hogy gondolataiban, érzelmeiben és tettei
ben mindig a krisztusi tanok szellemét szolgálta?" - rövi
den válaszol: "Feltétlenül". És elmondja,hogy gyerekkorában 
misszionárius akart lenni, 8 hogy "az istenhit erejét és 
meggyőződését az anyatejjel" szivta magába. Hogy sokat ta
nulmányozta a Bibliát, sót legkedvesebb olvasmánya az Új
szövetség volt. S hogy lázas istenkeresésében /"Ki az Isten? 
Mi az Isten? Mi az ő lényege?'/ egy álom adott megnyugvást, 
amelyikben Jézussal találkozott...

Hadd villantsak fel a még 1946-ban megjelent beszélge
tések és pszichoanalízisek segítségével a többi arcból is, 
néhányat. Zöldi Márton mélyen vallásosnak mondja magát. Ál
landóan járta a templomokat, nagyon gyakran gyónt, a leg
csekélyebb bűneit is. Vasárnaponként áldozott. A vád sze
rint ő volt az újvidéki vérengzés legkegyetlenebb irányító
ja, a kecskeméti gettó embertelen csendcrparancsnoka, a nyi
las rendszer üldözöttjeinek kegyetlen kinzója. Ahol megje
lent, lába nyomán megnyílt a föld... A beszélgetés végén a 
kérdésre /Mit hagy fiának testamentumul?/ hosszú hallgatás 
után válaszolja: "Légy fiam, pap." - Görgey Vince, aki rá
dióban és féktelen tollával a nyilas lapokban olyan eszmé
ket hirdetett, "amelyek hatása alatt minden eszmetársa már 
jóval a nyilaskorszak beköszönte előtt bitót ácsolt szivé
ben a zsidók számára", ugyancsak mély vallásosságáról is 
beszélt. Tizenöt éves kora az. Most bünbánatot érez a zsi
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dóságról Irt cikkel miett, "mert talán e cikkek is hozzájá
rultak, hogy úgy bántak a zsidósággal, ahogy bántak..." S 
a kérdésre! "Hisz a túlvilágban?" - ez a valasza: "Az Úris-. 
tent szeretem, tudom, hogy minden Tóle függ, ha befejezi az 
ember az életét, akkor Tőle függ, milyen sorsa lesz tulnan..." 
- Grassy József, altábornagy. 0 is az újvidéki vérengzések 
egyik főszereplője, fegyvertelen polgárok lemészárlója, ki
rablója, megkinzója, beosztottjai ezreinek uszitója Újvidék 
jajveezékelo, lemeztelenített, kirabolt zsidóira. A kérdés
re, hogy miben látja az élet értelmét, mégis ez a válasza: 
"Abban, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" - 
Imrédy Béla miniszterelnök, akit háborús és népellenes bűn
cselekményekért ugyancsak kötél általi halálra Ítéltek, az 
első világháborúban jött rá "az Úristen közelségére". Ekkor 
öntött el teljes mélységével a vallásosság hullama... Néhány 
vallásilag ismét közömbös év után újból visszatértem a val
lásosság megnyugtató mélységeibe..." Az egyik feltett kérdés 
erre apellált: "Nem érzi magát bllnÖBnek, hogy résztvett egy 
olyan rendszer irányításában, ön, a mélyen vallásos ember, 
olyan rendszernek egyik pillére volt, amelyik politikai okok
ból, egy faji vérvád alátámasztására ártatlan és védtelen em
berek százezreit halálra kínozta?" A válasz önigazolása:
"Ha a második zsidótörvényt például nem hoztam volna, sok
kal rosszabbakat kellett volna hozni..." - Endre László is 
hitéről is beszélt. "Mélyen vallásos ember voltam. Hittem 
az alapvető tanok igazságában" - vallja. S zsidók százezre
it gyömöszöltette csendőreivel a vagonokba. - S végül egy 
pap, a több nyelven beszélő, Rómában végzett Kun András 
minorita szerzetes. Filmre is vették annakidején, ahogyan 
Páter Kun András reverendájában kiszáll egy autóból, kezé
ben feszület, oldalán revolver, a tisztelgő gyilkosokat fo
gadja és utasításokat ad: hurcolják ki a házakból és a Duna 
jeges vizébe gépfegyverezzék bele a zsidókat. A vád is ez 
volt ellene: vezette a nyilas gyilkosokat, ő magas is ver- ; 
te, korbácsolta, gyilkolta ás kirabolta az elébe űzőtteket.
És ezen felül szexuális bűnök raffinált kegyetlenségével 
gyötörte a zsidó nőket, akik a kezében magasra tartott fe
szület irgalmában bízva, reverendája elé vetették magukat...
A beszélgetés délutánján akasztottak fel. Előtte néhány 
órával mégis azt mondja: "A lelkiismeretem tiszta". A beis
mert tettlegességét, a fonott botot és az öklöt megmagyaráz
za: "Az évtizedek során át belént gyömöszölt propaganda vé
rünkké vált. Ez a propaganda úgy mutatta be nekünk a bolse
vistákat, hogyha személyes és családi biztonság és főként 
az Egyház elszánt ellenségeit láttuk csak bennük. A propa
ganda belént verte a hitet, hogy a bolsevisták mögött a 
zsidóság áll. A legvadabb harcok közepette itt álltam ezzel 
a hittel, elébem kerültek a zsidók és én megvertem őket..." 
Majd^arról beszél, hogy a hazaszeretet benne a vallásos meg
győződéssel párhuzamosan élt. Egy újabb kérdés is papi mi-
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voltára apellál: "Mindja Páter, ha az elmúlt időkben vala
ki, mondjuk, tisztességes iró, vagy kitűnő orvos, akit ül
döztek, ismeretlenül Önhöz fordult volna és azt mondta vol
na: felszentelt pap vagy, Isten nyájának pásztora, engem 
üldöznek, meg akarnak ölni, segíts! Mit tett volna ön?" - 
A válasz szenvtelen, szinte cinikus: "Semmit. Nem védhetek 
meg valakit, akinek a bűnösségét az államhatalom mondta ki." 
"Ezt fogja felelni, Páter, Jézus Krisztusnak is, ha ezt a 
kérdést 0 is felteszi Önnek?" Szaggatott nevetéssel vála
szol: "Mielőtt meghalok, meggyónok. Ha meggyónok, feloldo- 
zást kapok. Ha feloldozást kapok, rendben lesz a szénám, 
mire a Mi Urunk elé kerülök."

Fasiszta lelkek, - hirdeti cimében az őket bemutató 
könyv. Egy csoport azok közül, akik felelősek mindazért, ami 
a zsidósággal történt. Egyházi hátterükhöz nem férhet kétség. 
Vallásosságuk mélységéhez sem. De milyen végzetes Krisztus
hit az övék! S hol találtak rá arra a "Krisztusi Tan"-ra, 
amelyikkel bűnök feneketlen mélységeire is felmentést kaptak 
önmaguktól?!

Valóban egy hamis propaganda sajnálatos áldozatai? De 
hiszen ők voltak ennek a propagandának szülői és terjesztői 
is! Korabeli újságok lettek e keresztyén szinezetü tanok hir
detői. íme egy csokorra való ebből is. "Nyilasok vagyunk, de 
Krisztus katonái" /Nép, 1943. szeptember 9./. Endre László:
"A zsidók Isten országát a földön, mi azonban a túlvilágon 
hisszük" /Magyarság, 1944. március 29./. Ugyanő egy 1944. júni
us 25-i rádióbeszédben: "Erkölcsi feltételeink annyira külön
bözők, hogy felettük /t.i. a zsidók felett, Z.P./ nem Ítél
kezhetünk ugyanolyan törvények alapján, amilyeneket saját vé
reink számára alkottunk." S a Harc címü újság egy sora: "Ha 
van igazságos Isten, úgy nekünk kell győznünk".

Vajon hányán hitték el ezeket? S hányán tudták ennek a 
propagandának az ellenében, hogy az igazságos Isten nem tá
mogat igazságtalanságokat, hogy neki ugyanolyan törvényei van
nak magyarnak, zsidónak, németnek, hogy mi sem csupán a menny
be nézünk, amikor imádkozunk: Jöjjön el a Te országod, s 
"Krisztus katonái" nem lehetnek gyilkosok... Nem tudom nem 
tudhatjuk, hogy kik voltak többen. De bizonyos, hogy tőlünk 
külön is számonkérik a kort: mit tettél, hogyan engedted, 
miért próbáltad igazolni is a szörnyűségeket, keresztyén vi
lág?

Számunkra a régebbi múltból még az is külön fájdalmas 
tény, hogy amikor az antiszemitizmus uj hulláma az 1880-as 
években elindult, /maga az "antiszemita" szó is akkori ke
letű/, az uj harci jelszó röpiratokon való terjesztője Adolf 
Stöcker berlini evangélikus udvari lelkész lett, aki a német 
antiszemitizmus korai szakaszának egyik vezéralakjává emel- 
kedett. Ez az egyházias antiszemitizmus történelmi előzménye 
lett a modern, tömeggyilkos antiszemitizmusnak /Bibó, 1948/.
A vádak és a rágalmak gyorsan terjednek és fertőznek. 1917- 
-ben Benedek Marcell már azt állapitja meg, hogy "nincs ke
resztény ember, aki a zsidósággal szemben tökéletesen elfő-
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gulatlan, tisztán emberi álláspontot tudna elfogadni".
Zsolt Béla neves pulicista Kilenc koffer cimü müvében 

gyermekkorának karácsonyaira is emlékezik. Szép esték vol
tak, hangulatos ajándékozással, bár zsidó létükre természe
tesen a Jézuskét nem várták. Jézuska csak a konyhában tett 
látogatást a cselédeknél, akik másnap büszkén mutogatták, 
mit hozott nekik. Hozzánk miért nem jött be? - kérdezte tő
lük a négyéves gyerek. "Ti feszitettétek meg, csak nem megy 
be hozzátok!" - felelte a szakácsnő. S ettől nem tágított, 
inkább vállalta a felmondást is. A kisfiúban zavar támadt, 
s ez nem oldódott anyja magyarázatára sem, hogy t.i. Jézust 
a rómaiak feszitették a keresztre. "Egész évben vártam a 
legközelebbi karácsonyt - gondoltam, kimegyek a konyhába, 
mikor jön majd a cselédekhez, s megmondom Neki, hogy nem is 
mi voltunk, higgye el, hogy a rómaiak voltak. Aztán megis
mertem Jézus történetét... De mintha a korai gyerekkori lel
kifurdalás hatása alatt_egész életemben be akartam volna bi
zonyítani, nem vagyok bűnrészes a keresztre feszítésben, 
hogy gyűlölök minden igazságtalanságot és erőszakot... S ha 
nem is hiszek benne Istenként, sőt prófétaként sem..., még
is szeretem a fényét és a melegét."

Később sem hitt Krisztusban, amikor munkaszolgálatosként 
Ukrajnát járta. Nem hitt csodáiban sem. A csoda az, - mind- 
ja szemben a bibliai csodákkal - "hogy a kátai keretlegény, 
aki otthon iskolába és templomba járt, előbb raffináltan fél
holtra kinozta Mannstein munkaszolgálatost, aztán meztelenül 
kidobta az eresz alá, a harmincöt fokos hidegbe, levizelte, 
s a hulla belefagyott az ördög váladékába." Egy időben síro
kat ástak nap mint nap. "Csak a tábori pap jelent meg napjá
ban többször, lovon s váratlanul, s ha volt oka, ha nem, vé
gigvert bennünket a bikacsekkel, vagy a fejünkbe rúgott. Ezt 
már belekalkuláltuk, vártuk, hogy túlessünk rajta, aztán me
gint nyugtunk volt egy-két óráig."

A nagyváradi gettó borzalmairól is beszámol. A vallatá
sokról, amelyek során ki akarták verni mindenkiből, hova rej
tették pénzüket, értékeiket. Közben bömbölt a gramofon, hogy 
ne hallassák ki az üvöltés. A szemtanú hitelességével besze
li el, hogy nap, mint nap "hogyan kezdik hozni a hordágyakon 
az embereket, a földszintre a férfiakat, betört fejjel, és 
szétzúzott herével, kinyilt sérvvel, véres szájjal, amely le
nyelte a fogakat - s az emeletre hordják a nőket, kékre vert 
keblekkel és megperzselt ágyékkal. S mire este lesz, már ez 
is olyan megszokott, mint a halai a szomszéd matracon és a 
hullakamrában."

De találkozott a gettóban emberséggel is. Amikor pél
dául egy "mama" két lányát kiszabadította onnan. A mama: 
a városi bordélyház tulajdonosa volt. Két zsidó lány is szol
gálta nála a vendegek örömét. Amikor hamis papírjaikra fény 
derült, vitték őket is. A mama nem hagyta annyiban. Hiszen a 
gettó csendőrezredes parancsnoka is hüséges vendége! Elment
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veszekedni vele. Végül az beadta a derekát- "Ka vidd, ma
ma, a lányaidat.  A kapu kinyílt előttük, a mama és lányai 
elmentek. Vissza az üzembe, az árjaházba. Igen, a mama de
rék asszony volt. Eljött a lányaiért, viszont a tisztelen
dő nővérek nem jöttek el a kislányokért, akiket... a Kotre- 
Dame de Sionban keresztyénné neveltek, és a fehér csuháB 
premontrei papok sem jöttek el diákjaikért...” S mert nem 
jöttek, őket is, mindenkit bevagoniroztak. A szöges drót
tal elreteszelt vagonablakokon kezek nyúltak ki, - emlé
kezik vissza az író az első bevagonírozás döbbenetére - 
mintha meg akarnának kapaszkodni egy elképzelt mentőövbe, 
"amit az a keresztyénség dob nekik a magas, aranyozott ke
resztes és csillagos tornyokból, amelyek a város fölött 
uralkodnak". De mentőöv nincs. Helyette puskatus sújt le 
teljes erővel a kapálódzó öregasszonykézre, amely hirtelen 
lekókad. Csuklóban tört le.

S már csak egyet az emlékeiből. A gettóba vonulást. 
Miközben hosszú sorokban, sárga csillaggal megbélyegezve 
mentek a bizonytalanság felé, nemcsak a járdaszélen állók 
gúnyos megjegyzéseit hallották, hanem a rikkancsot is, aki 
a nagyváradi katolikus püspök hivatalos lapjának cimsorát 
kiabalta; "A zsidók elnyerték méltó büntetésüket! A keresz
tény Nagyvárad nem álom többé!"

Pedig - s itt már én folytatom - akkor volt a legmesz- 
szebb attól, hogy keresztyén, krisztusi legyen, amikor már 
korábban kiírták üzletekre: "Zsidómentes üzlet", és "Zsi
dóknak tilos a bemenet", majd amikor hagyta, sőt örömmel 
szemlélte a zsidóktól való mentesítést. De miért nem igy lát
ta ezt Krisztus népe? Miért egy népbirónak kellett kimonda
nia, hogy Szálasi a vértől csöpögő kezét ne emelje fel Krisz
tushoz?! Zsidókat rugdosó és halaiba kergető papi szörnyete
gek bizonyára kevesen voltak. De miért tehetnek oda elénk 
bordélyházi tulajdonosnőket példaként, mint akik jobban sze
rették az övéiket? S miért kérhetik számon a mentőövet, amit 
nem dobtunk le keresztes tornyainkból? S miért engedtük, hogy 
évszázadokon át egyszerű hivek széles rétegei is istengyilko
soknak tekintsék a zsidókat, akik most már végre igazán meg
érdemlik büntetésüket? A zsidók ellen való harc a keresztyen- 
ség jogos harcának is tűnt, s krisztusi jelzőt és színeze
tet is kapott. így Ítélte meg ezt a Magyar Front nevű anti
fasiszta ellenállási mozgalom is 1944 júniusi felhívása, a- 
mely felszólította az egyházakat: "Ne nyújtsanak hallgatásuk
kal továbbra is segédkezet a gyilkos rendszernek... a Keresz
tény mezbe hivalkodó pogányság"... rémuralmának. Ez a keresz
tyén mez valóban pogányságot takart. Hova süllyedtél, keresz
tyén világ?!

Bennem a fájdalom kérdése ez és nem a vádé. Ma már köny- 
nyen ítélkezhetünk! De nem tudom, tettünk volna-e annyit, 
amennyit ők, az akkor élők tettek, t.i. azok, akiknél dema
góg szavak nem takarták el az igazi Krisztust.
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Ott voltak közöttük egyházunk akkori vezetői is. Tény, 
és fájdalmasan igaz, hogy szószékeken felolvasott, tiltako
zó pásztorlevél nem született meg határozott tervezése el
lenére sem, mint ahogyan a többi történelmi egyház sem a- 
dott ki és olvasott fel ilyet. De a kilenc protestáns püs
pök 1944. junius 23-án memorandumban tiltakozott a minisz
terelnöknél "az oktalan és kegyetlen zsidó-irtás" ellen, s 
Isten igéjéről bizonyságot téve kárhoztattak "minden olyan 
elbánást, mely az emberi méltóságot, az igazságosságot és 
irgalmasságot megsérti, s az ártatlanul kiontott vér ret
tenetes Ítéletét idézi népünk fejére". December 1-én meg
ismételték beadványukat Száláéinál is, hangoztatva, hogy 
"ez a bánásmód megcsufolja Istennek azt az örök törvényét, 
amely még az ellenséggel is emberséges bánásmódra kötelez".

S ott voltak mellettük a többiek, akik a maguk módján 
és lehetőségeik körén belül segítettek. A korszak egyik is
merője és tanúja azt vallja bizonyára sokakkal együtt, hogy 
az egyéni kiállások kora volt ez, "közös akciókra techni
kailag nem volt lehetőség" /Kovács Imre, In: Juhász, 1984/.
A biztos öngyilkossággal volt egyenértékű minden nyílt szem- 
behelyezkedes. Mégis, az üldözöttek közül sokan kaptak se
gítséget, menedéket is, s ót tudták vészelni a "rettenetes 
időket". Ez azért volt lehetséges, mert egyénileg "a ’mi 
közöm hozzá’ halálos merevségét számtalan magánember küz
dötte le, életét kockáztatva. írók is. Társadalmilag csak 
a katolikus és protestáns papságnak, szerzetességnek és ve
lük szorosan együttműködő világiaknak sikerült: ezért ezre
ket tudtak megmenteni" /In: Juhász. 1984/.

Hagy tettekre a legtöbbjüknek, kisemberként, nem volt 
lehetőségük. De Jézus is elismerte egy asszonynál annakide
jén: Ami tőle telt, azt tette. Ennél többet Ő sem kivánt.
Es ezt, ennyit, ami tőlük telt, 1944-ben is megtettek sokan.

A fóti árvaházban is volt megbújva néhány zsidó gyerek. 
Ezt az intézményt egyházmegyei árvaházként, mint esperes a- 
pám hozta létre, s o is igazgatta. Hem tudom, hogyan kerül
tek oda ezek a gyerekek. Lehet, hogy a Sztehlo Gabor-féle 
akciók keretében, hiszen vele fiatal kora óta baráti kapcso
latban volt. De most elég maga a tény: ott voltak a többi
vel, egy diakonissza-testvér vezetése alatt. Egyik éjszaka, 
légitámadáskor nem ment le mindegyik zsidó gyerek a pincébe, 
s ezt a diakonissza nem vette észre. A szomszédok jöttek át 
szólni: éj* a spájzba a villany. A kivilágitó fény nagy vét
ségnek szamitott a szigorú elsötétítés idején. A diakonissza 
a szomszédokkal járt utána, s ott találta a gyerekeket: "Tud
junk, hogy a szüléink meghaltak, jelzést akartunk adni a re
pülőknek, hogy ide dobják a bombát, mert mi sem akarunk to
vább élni..." Hét éves gyerekként egy életre belém rögződött 
a diakonissza-testvér rémült arca, ahogyan másnap reggel el
sietett hozzánk az esetet jelenteni. De már azt is jelenthet
te, hogy a szomszédok jóvoltából már korán reggel a kenyérért
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sorbanálló asszonyok adták tovább a bolt előtt egymásnak: 
zsidó gyerekek vannak az árvaházban... Sokmindent nem ér
tettem még akkor. De emlékszem a sárga csillaggal megjelöl- 
tekre, arra, hogy a szemközti zsidó boltosékat is elhurcol
ták, a nyilas parthelyiséggé lett tizlet fölött lengő nyilas- 
keresztes lobogót is gyakran nézegettem a templom karzatán 
Ülve az istentiszteletek alatt. S emlékszem arra a szoron
gató, fojtott légkörre is, ami akkor megülte az otthonunkat. 
Féltem, ha nem is tudtam pontosan, mitől.

Nyilvánosan soha nem beszéltem erről, mint ahogyan a- 
pám sem. Nem akart ebből tőkét kovácsolni magának, a dicsek
vés messze állt tőle. Magam is elitélem azokat, akik kérked
nek sokszor csak vélt, vagy akár valóságos érdemekkel is, ma
gukat hősnek, ellenállóknak bemutatva. Mostani elmondását sem 
dicsekvésnek szánom.,S nem is egyszerűen a téma kisérőirata 
felszólításának teszek eleget, amelyik választ kerestet a 
kérdésre: "Mit tettek evangélikus lelkészek... a halálra ül
dözöttek védelmében?"

Apám névtelenségben maradt tette lelkiismeretem kérdé
seire ad választ. Mit tettél, hogyan engedted, keresztyén vi
lág?! Nemcsak azt tette, hogy vértől csöpögő kezekkel hirdet
te az "Istenfél&lmet" és a "Krisztusi Tant". Hanem azt is, 
hogy sokan az embertelenségben megpróbáltak emberek maradni, 
a tébolyban le józanul látni, s Krisztust az Antikrisztus 
Őrjöngése közben is követni. Szorongató halálfélelem között 
is engedve lelkiismeretük ezavának. Egyesek többet tettek, 
mások kevesebbet tudtak. De egyszer hitem szerint Krisztus 
is kimondja majd felettük: Ami tőlük telt, azt tették.

Rab Zsuzsának a mottóban idézett verse a Miatyánkot dol
gozza fel. A "Jöjjön el a Te országod" kérés kétséget támaszt 
benne. Melyik az, Uram? - kérdezi. "Hiszen múlandó életünk
ben annyiszor mondták nekünk: ez a te országod, ez a te orszá
god, annyiszor, jaj annyiszor." Mondták ezt 1944-ben is azzal, 
hogy magabiztos öntudattal hirdették törvényeit. A német meg
szállást követően létrehozott Zsidókérdéskutató Magyarorszá
gi Intézet hivatalos lapja is olykor egészen krisztusi hang
vételű: "Mi csak szeretni tudunk!" /Harc, 1944. október 7./.
De ugyanilyen küldetéstudattal hirdette ez a lap azt is: 
"Leszámolunk!" /1944. október 21./. Ami a 437 ezerre becsült 
magyarországi vidéki zsidóságot illeti, akkorra ez a "leszá
molás" velük már régen megtörtént. Akkorra már feleslegessé 
váltak a városokban és járási székhelyeken felállított gettók 
figyelmeztető táblái is: "Zsidónegyed. Keresztyéneknek tilos 
bemenni". Krisztus népének tehát, annak a népnek a tagjaihoz, 
akik közül a Megváltó származott.

Mindez örökös felelősségünket helyezi szivünkre. Keres
ni és hirdetni, tanúsítani és megélni az 0 igaz országát, an
nak törvényeit. Hogy ne lehessen soha többé Krisztus tanításá
val fémjelezni azt, ami megcsufolja és megtagadja Őt.

Zászkaliczky Péter
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GENERÁCIÓK EGYÜTTÉLÉSE A CSALÁDBAN

Érdekes módon, ha valakit a címben megadott témáról meg
kérdeznek, elsősorban a generációk együttélésének nehézségei
ről, konfliktusokról kezd el beszélni, mintsem az együttélés 
pozitív oldalairól. Fölveti ez azt a kérdést, valóban több a 
rossz mint a jó? Tudott dolog, hogy a család, az ember közös
ségi életének legkisebb sejtje veszélyeztetett helyzetbe ke
rült. * A korunkra jellemző ideges, rohanó tempó kevesebb időt 
ad a családtagok egymással törődésére, egymás gondjainak, ter
heinek felvállalására. Ennek következtében fokozatosan nő az 
elmagányosodás kis közösségen belül is. A megváltozott külső 
körülmények olyan uj kérdéseket vetettek fel, amelyekkel min
denkinek szembe kell néznie és megoldást kell talánia.

M e g v á l t o z o t t  é l e t k ö r ü l m é n y e k

A felszabadulás óta eltelt negyven esztendő hatalmas po
litikai, társadalmi és gazdasági változásai nyomán az emberek 
életkörülményei és szokásai is gyökeres átalakuláson mentek 
keresztül. Ezek a tényezők döntően megváltoztatták a generá
ciók együttélését is. "A szokások változásaiban szerepet ját
szanak a történelmi tradiciók, a népszokások, a társadalmi 
politikai rendszerből származó kisugárzások, az életszínvo
nal változásainak hatása, a lakosság kulturális szintjének 
emelkedése. De befolyásolják természetesen nemzetközi hatá
sok is, az általános technikai, gazdasági fejlődés nyomán 
világszerte kialakuló uj szokásformák." /I/ Ezek mind olyan 
tényezők, melyeket a kérdés vizsgálatakor nem szabad figyel
men kivUl hagynunk.

A megindult szocialista átalakulás, gyors ütemű iparo
sodás szerves részeként a magyar társadalom radikálisan át
rétegződött. Széles tömegek számára még az élet szintere is 
megváltozott.Megindult a tömeges városba áramlás, ami rész
ben a meglévő városok gyors Ütemű fejlődését, nem minden te
kintetben előnyös hatalmas lakótelepek létrejöttét, másrészt 
uj városok kialakulását eredményezték. Ennek következtében 
elkezdődött a korábban évszázadokon át zárt faluközösségek f 
felbomlása. Az urbanizációval párhuzamosan falvaink is a fej
lődés útjára léptek. Kormányunk programja is sok segítséget 
nyújtott a város és a falu közötti nagy szintkülönbség leküz
désére. /Villamosítás, vezetékes vízellátás, közművelődés 
segitése stb/ Mindenki számára egyenlő lehetőség nyílt a 
korábban elképzelhetetlen "felemelkedéere". Itt látnunk kell 
azt a negativ jelenséget is amikor "felemelkedés" alatt a 
társadalom legkülönbözőbb rétegeiből egyes emberek - mást nem 
értetek, mint azt, hogy minél többet falmutassanak anyagilag. 
A megnövekedett szabadidő okos kihasználása helyett az irgal
matlan hajtás, már-már harácsolás nyert teret, saját ház, 
autó, nyaraló stb./
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A külső körülmények megváltozása belső változásokat is 
vont maga után. A múlt társadalmának viszonylagos térbeli 
zártsága, a változások lassú üteme helyett a civilizáció meg
gyorsította az élet ritmusát. Ez az új helyzet új kihívást 
jelentett a családok számára is.

Végbe ment a "családon belüli szerepek" átértékelődése.
A nők egyenjogúsága, munkába állása vagy éppen a faluról vá
rosi munkahelyre való bejárás, akár több műszakban is, - a- 
lapvető változást jelentett.

A megváltozott helyzetre való tekintettel társadalmunk
ban számtalan olyan intézkedés született amelyek a család vé
delmét szolgálták. Azok a szociális intézkedések, amelyeket 
ma már egészen természetesnek tartunk - családipótlék, gyer
mekgondozási segély, többgyermekeseket támogató intézkedések, 
szakszervezeti családi üdültetés, építkezéseknél nyújtott se
gítség stb./ éppen a megváltozott helyzet kihívására adott 
felelet és segítés. Az 1974-ban alkotott törvény a házasság
ról, családról magas erkölcsiségről tanúskodik. Aminek szé
leskörű tudatosítására a kommunikáció lehetőségei által hoz
zánk is egyre növekvő ütemben beáradó, erkölcsöt bomlasztó 
szabadosság miatt valóban szükség van.

I s t e n  g o n d v i s e l ő  s z e r e t  e- 
t é n e k  h e l y e  a c s a l á d i  

k ö z ö s s é g

Az a teremtésben adottság, hogy Isten az embert férfi
vá és asszonnyá teremtette, kifejezi, hogy Isten az embert 
nem csupán magával való közösségre teremtette, hanem egymás
sal való közösséggel is megajándékozta. Amit úgy fordíthatunk 
hétköznapi nyelvre: összetartozunk, egymásra vagyunk utalva. 
Nemcsak a házasságban, kis és nagy közösségben egyaránt. S 
ahhoz, hogy az ember tudjon boldogan élni, meg kell tanulnia 
a másikat boldoggá tenni. S ennek helyéül Isten a családot 
adta. Szociológusok, politikusok, teológusok egyaránt megfo
galmazzák a család mérhetetlen jelentősegét, szerepét és fe
lelősségét úgy az egyén, mint a társadalom szempontjából. 
Hiszen a család nemcsak fizikai létet, de erkölcsi létet is 
ad a gyermeknek. "Az ember az emberrel való kapcsolatában, az 
én - te viszonyulásban, tehát a közösségben válik egészen 
emberré". /2/ Bibliai alapon csak úgy szólhatunk a házasság
ról és családról, hogy ez az a teremtésbeli és minden időre 
szóló életrend a világban, amelyre Isten a születendő gyer
mekeket bizta és bízza.
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A s z ü l ő i  t e k i n t é l y

"Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess 
azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked!" /"Koz.20,12./

A hagyományos vallásos gondolkodás úgy értelmezte ezt a 
parancsolatot, hogy Isten itt a szülő k pártján áll, a szülők 
tekintélyét akarja biztosítani a lázadó gyerekekkel szemben. 
Védi a szülők abszolút diktatúráját. Ez a patriarchális rend 
jellemzi az ÓT.-ot is, de meg kell jegyeznünk, hogy ez semmi
képpen nem Isten akarata. A Szentirés különleges tekintélyt 
biztosit a szülőknek. Ismert a lutheri értelmezés: "A szülők 
Isten helyettesei. - Ezt az atyai, anyai hivatást Isten kü
lön kitünteti azzal, hogy nem egyszerűen azt parancsolja, 
hogy szeressük szüleinket, hanem, hogy tiszteljük őket. Az 
atyát és az anyát kiemeli minden más földi ember közül és 
maga mellé ülteti." /3/

Korunkban sokszor vetik fel, de mi legyen azokkal a szü
lőkkel, akik egyáltalán nem tiszteletre méltók? Nem arra biz
tat ez az ige, ez a parancsolat, hogy imádjuk, hogy mindenben 
igazat adjunk nekik, mindig mindent feltétlen megtegyünk, de 
tiszteljük őket akkor is, ha nem mindig és nem mindenben ér
tünk velük egyet. Nem a "tiszteletre méltó" szülők tisztele
tére szólit fel Isten szava. Meg kell tanulni "tullátni a 
szülőkön" arra^az Istenre, aki ezzel a tisztséggel megaján
dékozta a szülőt és a gyermeket egyaránt. "Isten ezt a szü
lői hivatást legfelső helyre emelte, sőt a földön önmaga he
lyére állította" - Írja Luther. A Szentirás tanítása szerint 
a szülői tekintély alapja Isten tekintélye. Ő áll mögötte.
Ezt ki lehet szélesíteni és tovább lehet vinni a felsőbbség 
tiszteletére, "kétbirodalomról" szóló tanításra is. Isten nem 
tartotta meg macának a hatalmat, bevonta az embert. "Teremtő 
akaratod eszközévé is tetted..." imádkozzuk egyik esketési 
imádságunkban. Maga mellé helyezte, munkatársaiként használ
ja. De soha sem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a hatalom 
Istentől kapott hatalom, amelyet arra adott, hogy szolgáljon 
vele az ember. A bűn következménye az, hogy ez a hatalom egy
más feletti uralommá lett.

Mégis Isten bevonja a szülőket a teremtésnek és gondvi
selésnek isteni szolgálatába. Az apai gondoskodás, az anyai 
gyengédség ősforrása Isten. Minden szülőben a gondviselő Is
ten szeretetéből kell megjelenni a szülői hivatásban. Luther 
azt a képet használja, hogy Isten a szülőre mintegy palástot 
terítette rá a maga tisztességét." Ha a szülőnek nincs maga
sabb tekintélye aki előtt meghajol, ne kívánja, hogy a gyer
mek őelőtte meghajoljon. A szülő nem öncélú tekintély. Az Is
ten rendje: ha a szülő meghajlik egy magasabb tekintély előtt 
és ezt a gyerek látja, akkor lesz a szülőnek is tekintélye a 
gyerek előtt. Még helyesebben, nem is a szülőnek lesz tekin
télye, hanem az Istennek. Ha az Istennek nincs tekintélye a 
szülő előtt, készüljön fel ró, hogy neki sem lesz tekintélye 
a gyermeke előtt. /4/
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Istent kell és lehet a szülőknek képviselni ezen a föl
dön és szíikebb családjukban. Ez Istentől kapott kiváltság és 
feladat egyszerre. Gyerekek számára pedig útmutatás, hogy 
szüleik erényein és gyarlóságain túl, arra az Istenre figyel
jenek, aki őket ezzel a tisztséggel megbízta.

A tekintélytisztelet a gyerekekben a szereteten, a bizal
mon és a csodálaton épül és alapul.

G y e r m e k e k  a c s a l á d b a n

Kint már említettük a család döntő jelentőségű a gyermek 
későbbi életének, tevékenységének szempontjából. Az utanzóké- 
peesége miatt átveszi a szülőktől mind azt, amit náluk lát és 
tapasztal, de formálják az élet kérdéseihez való viszonyulását 
is a szülők magatartása, beszédjük, lelki alkatuk jellemző vo
násai.

Hosszú évszázadokon keresztül nemcsak az emberi jogokat 
sértették meg az emberiség életében, hanem a gyermek jogait 
is. "Ha igaz az, hogy a történelmi haladást jól lehet mérni 
a férfi és a nő viszonyának alakulásán, nem kevésbé igaz az, 
hogy a gyermek mindenkori sorsa is a társadalmi fejlettség, 
vagy fejletlenség mutatója volt." Az utóbbi évtizedekben meg
tanulta az ember a gyermeket is "emberszámba" venni, akinek 
nem csak kötelességei, de jogai is vannak. Állandó feladatot 
és tanulást jelent nem visszaélve kiszolgáltatott voltukkal, _ 
felnőtekre való rászorultságukkal. -t

Nagyon sok és főleg jóval később jelentkező konfliktus 
gyökere az, hogy kicsoda számunkra a gyerek:? "Kerékkötőként 
jött a világra, élnivágyásunk örök kerékkötője? Kudarcba ful
ladt vágyaink, reményeink megvalósítója? Örökre lekötelezett 
adósunk, vagy a családi élet nélkülözhetetlen, szerves tarto
zéka, akiről azt mondjuk: ha nem születtél volna, nem volna 
teljes a boldogságunk" - veti fel a kérdéseket Németh György: 
Lelki egészségünk c. könyvében. Ezt a kérdéscsokrot keresz
tyén hitünk alapján kiegészíthetjük azzal, ahogy a Szentirás 
tanúskodik a gyermekről: "Isten ajándéka".

É l e t ü n k  k ü l ö n b ö z ő  k o r s z a k a i

Csecsemő és kisgyermekkor. Ez az az idő, amely a szülők 
részéről a legtöbb időt vonja el, amikor a gyermek legjobban 
rászorul szüleire. Későbbi élete szempontjából nagyon jelentős 
időszak. Óvodás, iskolás kor elérésével uj hatások - óvodai, 
iskolai közösség - befolyásolják a gyermeket. Szülők gyerme
kei sikerén keresztül saját maguknak is sikerélményt akarnak 
biztosítani. Végzetes dolog, amikor terveiket, elképzelései
ket, elvárásaikat nem a gyerek képességeihez méretezik.
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A s e r d t i l ő k o r  a z  é l e t  e g y i k  n e 
h é z  k o r s z a k a .  Ebben a korban nem csak testileg 
változik meg a gyermek, hanem lelkileg is. Érzelmi zűrzavar, 
önállósulni akarás, minden gyengédség, szeretet, terhessége, 
minden rend és szigor elviselhetetlensége Jellemző erre a 
korszakra. S ehhez társul az önismeret teljes hiánya. Ha a 
gyermekkorban nem alakult ki a bizalom szüleiben, ilyenkor 
már szinte teljesen reménytelen próbálkozás a megértő kapcso
lat teremtése.

A z  i f j ú k o r  i s  á t m e n e t i  á l l a 
p o t :  már^nem gyerek- még nem felnőtt. A gyermeket a függő
ség a felnőttet az önállóság Jellemzi. Ezért igyekszik meg
szabadulni minden függőségtől és teljes erejével törekszik 
■z önállóságra. A serdülőkori ellentmondásossága lassan el
tűnik, magabiztos és bátor lesz. Lelkesíthető. Szeret vitat
kozni, mindent kritikával fogad, szüleit és társadalmat, tö
kéletesebbet és Jobbat akar alkotni. Az álmodozások és a nagy 
tervek korszaka.

'A z  "ú j c s a l á d". Abban a pillanatban kezdődik 
el, amikor két fiatal egymásra talál, kilép a családból. Egy 
uj egység Jön létre. "A férfi elhagyja apját és anyját, ra
gaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté". /I Móz.2,24./
A szeretetben való kötődés a régihez változatlan, de alapjá
ban véve egy egészen uj közösség Jön létre. Sok-sok szenve
dést, gyülölséget szüntethetne meg családokon belül ennek az 
alapelvnek helyes ismerete. "Régebben az volt a gyakoribb hi
ba, hogy annyira tisztelte szüleit, hogy el sem hagyta. Ma 
már inkább az fordul elő, hogy úgy elhagyja, hogy nem is tisz
teli." /5/ Mintha csak végletek közt volna lehetséges élni.
Sok konfliktus forrása ahol a "szakadás" nem történik meg, 
/anyós - meny összeférhetetlenség, a "kormányrúd" ki nem e- 
resztése/ ahol viszont a hit bátorságával történik az elen
gedés ott az uj közösség sok öröm forrása lehet.

Az érett felnőtkorban Jut el az ember testi teljesítő
képessége legmagasabb szintjére, melyet felnőtt korban tar
tósan meg is őriz. Alkalmazkodóképesség, fejlődőképesség, 
szellemi teljesitőképesség, egyéni adottságok és képességek 
között óriási különbségek vannak, melybe öröklött és társa
dalmi tényezők egyaránt szerepet Játszanak. Ez a korosztály 
az élet "derékhada" akiknek a gondokat és terheket is hordoz
ni kell, azokkal megbirkózni. Akik a versenypályán küzdenek, 
és amelyen való részvétel, lemaradni nem akarás terhet Je
lent, de amelyben való részvétel széppé és eredményessé is 
teheti az életet.

A v á l t o z á s  k o r a  é s  a z  ö r e g k o r .
"Az öregkorban az emberi lét ellentmondásai éleződnek ki és 
leplezodnek le. A felserdült ifjú egyszercsak a felnőttek 
már készen álló világában találja magát, amiből részt kap, 
követel, szerez magának. Felfoghatja ezt a világot ajándék- 
ként, csodaként, természetes nyereségként, Javításra váró
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zűrzavarként, esetleg úgy is érezheti, hogy ki van belőle re- 
kesztve, vagy tudatosan meg sem fogalmazza, hogy a felnőttek 
világába került. Akár igy, akár úgy éli meg a felnőtté válá
sával Járó változást, egy új humán környezetbe kerül, amit 
érzékel, tanulmányoz, interiorizál és amihez Jól, vagy rosz- 
szul illeszkedik* amiben résztvevő lesz. Az öregedő embert 
viszont semmiféle készen álló világ nem várja, Gregségét ki
ki saját életével munkálja olyanná amilyen. Ha korábban nem 
eszmélt életének értelmére az ember, akkor öregségében kény
szerül erre rá, amikor két véges és bezárt folyamat szorítá
sába kerül. Öregségi hozománya a múltja, ami megváltoztatha
tatlan, jelene es jövője pedig szembenézés a halállal." /6/
De idézhetnénk Voltaire szavait is: "aki nem sajátította el 
öregkorára a bölcsességet, az csak terheit hordozza. Ha ezt 
a "bölcsesség" fogalmat kiszélesítjük a Példabeszédek köny
vének bölcsesség fogalmával - "A bölcsesség kezdete az Úrnák 
félelme /Péld.9,10/, és ha valaki keresztyen reménységben é- 
li is meg öregkorát -akkor is tudnunk kell, hogy sok olyan 
terhet hordoz minden idős, amely összeütközésre különöskép
pen is alkalmat ad.

Ebben a korban csökken az alkalmazkodási képesség. Sok 
a hasonlóság a gyermek és az aggastyán között mondják sok
szor. Ez főként abban áll, hogy mindkettőben az egyén fokozot
tan sérülékeny. Csakhogy míg a gyermek viszonylag könnyebben 
ki tud heverni mindent, addig ez idős korban rendkívül lassú 
folyamat. Számtalan tényező határozza meg ennek a kornak bo
nyolult lelkiségét - teljesítőképesség csökkenése, munkakép
telenség, feleslegességérzet, betegség, halálközelség stb.

G e n e r á c i ó k  e g y m á s  n é l k ü l ?

A felgyorsult élettempó, a többért való erőltetett küz
delem, a szűkreszabott lakótelepi lakások, a fellazult er
kölcsi normák ma alapvetően más légkört teremtenek a generá
ciók együttélésében. Lényegesen kevesebb időt tölt együtt a 
család mint szüleink gyermekkorában. Nehezebb megvalósítani 
a meghitt családi légkört "amikor magunkkal együtt hazacipel
jük munkahelyi feszültségekből, intrikákból adódó ideges lég
kört. Nehéz megvalósítani, hogy ne csak anyagilag adjon meg 
a szülő minden elérhetőt, hanem nevelje és megértő közösség
ben maradjon vele. Nagyon jellemző az alábbi példa: "...méla- 
buean érkezik haza a gyerek. Anyja lázát méri, ellenőrzőjét 
forgatja, testét vizslatja, nem bántalmazták-e a gorombább 
osztálytársak. Sehol semmi. Sikernyomok az iskolai életben, 
pajtások közt, külön órákon. Akkor hát hol a baj? Este a báty
jának kiböki: a villamosmegállónál úgy húzott el mellette 
kocsijával az édesapja, hogy őt észre sem vette. Persze - 
így a gyereklogika - mert az autójában benne ült a "másik 
no gyermeke, meg az új közös". Nyomott hangulatba esik a vi
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haredzett nagyobbik is. Ismeri az érzést - mondja - őt a sí
pályán nézték "Üvegablaknak". Más is fáj persze, nemcsak az 
"ablakállapot". Az, hogy az "idegenekre" jut idő, rá meg 
csak annyi, amennyit a hivatalos láthatás előir. Ha többért 
kuncsorog mindig egy a válasz: be vagyok táblázva egészen... 
Nem érti, nem is értheti. A mai négy-hat-nyolc-tizennégy é- 
vesek szülei sok szempontból a maitól eltérő világban élték 
meg életüket. Az eltérés jót is rosszat is jelent, vegyesen.
A család, a gyermek azonban központibb helyet foglalt el a 
gondolkodásban, a felelősségtudatban mint mostanság... Az is 
kétségtelen, hogy a mai felnőtthad önzőbb, mint amilyen szü
lői minőségben az előző nemzedék volt. Elkényeztetett, önma
gára figyelő, önmegvalósítással bíbelődő, az élet viszontag
ságaira kevésbé felkészített nemzedéket nevelt fel a nincse- 
ket, szorongásokat, társadalmi és történelmi válságokat csa
ládja feje fölül kemény helytállással elhessegető mai nagy
szülői nemzedék. A mai szülők generációja a gyermekkorában 
élvezett áldozatoknak kis töredékét sem tudja visszaadni sa
ját gyermekeinek. Eszébe sem jut, hogy lemondjon a saját ö- 
römeiről, pályaépítéséről, kényelméről. Öröm, karrier, kénye
lem jár neki, hiszen már gyermekéveiben is megkapta, megí
gérték... /7/

A felbomlott házasságok "sérült gyermekei" kifejezetten 
nagy hátránnyal indulnak az életben. Olyan seb ez, - mely 
szüleik egymást meg nem értéséből keletkezett - aminek for
radása eltüntethetetlen nyomként ott marad gyermekeik lel
kén, s életük végéig elkíséri. Szociológusok felmérései sze
rint "a különböző szociokulturális közegben élő gyermekek 
szintkülönbsége abból adódik, hogy mennyire szilárd, kiegyen
súlyozott az otthoni légkör." Ehhez a légkör megteremtéséhez 
pedig egymás megértésére, elfogadására van szükség.

Döbbenetes tény, hogy nemcsak a "gyümölcs nem érti tör
zsét" /Kosztolányi Dezső Apa c. verse/ nemcsak különböző ge
nerációkhoz tartozók nem tudják megérteni egymást, hanem azo
nos generációhoz tartozók sem. Túl önzők lettünk, mindenáron 
a magunk akaratát akarjuk érvényesíteni. Kiveszett, elhalt 
a kompromisszumra való képesség.

Minden bizonnyal a házasságok széthullásánál jelentős 
tényező az, hogy korábban a nők jobban ki voltak szolgáltat
va férjüknek, ^eltartójuknak". Aki előtt kényszerből, vagy a 
békesség kedvéért fejet hajtottak, sokszor szolgai módon en
gedelmeskedtek. Az, hogy kevesebb volt a válás, nem azt je
lenti, hogy minden esetben megértésben éltek. Példák ezreit 
lehetne sorolni akár egyszerű földműves emberek életéből épp 
úgy, mint a gazdag úri világ példaként egyáltalán nem emle
gethető családi életéből. Csupán egyet idézünk: - a feleség 
minden nap kivitte a főtt ételt a földeken dolgozó férjének. 
Az ételhordót a düllőúton egy famellé letette, aztán köhin- 
tett, vagy valamit tett, hogy észrevegye az ura, de már ment 
is, mert egymáshoz nem szóltak. S leéltek egy életet együtt, 
egymás mellett. Együtt maradtak. És a gyerekek ebben a nyo-
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masztó légkörben nőttek fel. Vajon ez nem okozott sérülést? 
Bizonyára. Ezek az életpéldák is érlelték a napjainkban ta
pasztalható sokszor felelőtlen gondolkodást - ha nem értjük 
meg egymást, legfeljebb elvállunk. Két ember meg nem értésé
nek megoldására csak ezt az egy megoldást ismeri és tartja 
járható útnak. Nem tud és nem is akar az emberiség a megbo
csátás általi megújulásról.

Ha azonos generációhoz tartozók között sok a megoldha
tatlannak tűnő ellentmondás, még inkább érvényes ez a külön
böző korosztályokhoz tartozók életében. Kiéleződik a feszült
ség régi és uj életforma, régi és uj erkölcsi felfogás között.

Az unokát nevelő nagyszülő türelme kevesebb, amikor ne
ki is szembe kell néznie azokkal a terhekkel, melyeket az 
előzőkben már tárgyaltunk. Lélektani tapasztalat, hogy amit 
az ember életében nem tudott "levetkőzni" /élete derekán 
megoldani/ az öreg korára még inkább erőt vesz rajta. Foko
zottan előtérbe kerül. "Belecsontosodik" az ember sok rossz 
tulajdonságába amelyeket másoknak elhordozni rendkívül nehéz. 
Különösen is úgy, hogy ezek még társulnak szenilitással, ér
elmeszesedéssel, betegségekkel. Kényelmesebb megoldásnak tű
nik - "bedugni az öreget egy szociális otthonba". Mert pénz
zel könnyebb az egészet elintézni, mint naponta megértő, min
dent elhordozni tudó szeretettel a másik mellett lenni.

A z  e g y ü t t é l é s  l e h e t ő s é g e

Elmondhatjuk: minden kor keresztyénéi számára Istentől 
kapott feladat volt az adott helyzetben a küldetést betölte
ni. Ez egyik kor egyik embere számára sem volt könnyű fela
dat. Ka sem rosszabb és ma sem jobb a helyzet mint korábban 
volt, csak mások a körülmények és mások a feladatok. Az együtt
élésnek más és más tényezői jelentenek akadályokat. Egyik em
ber élete átszövődik a másikéval, akár egy fedél alá van zár
va, akár kilométerek százai, akár toronyházak tömegei választ
ják el egymástól. A másik emberrel való kapcsolatunk vagy é- 
pit, vagy rombol.

Emberlétünk, kapcsolataink kérdésében Jézus Krisztus út
mutatást adott. Vállalta az emberrel a közösséget, magára vet
te az Ítéletet, és odaáldozta magát. Ezt a világot, a bűn ál
tál megromlott közösséget a szeretet alapjára helyezte. Az , 
ember együttélésében nincs más megoldás csak a szeretet. Ál
dozatot is vállalni tudó szeretet, az önmegtagadás útja. Is
ten úgy szerette ezt a vele szemben álló világot, hogy Egy
szülött Fiát adta, egy megszűnt, egy ellentétessé váló kap
csolatot vállalt szeretetből. A helyreállitás útja, az együtt
élés útja ez. /8/

Kis és nagy közösségek élete megújulására Isten szere- 
tete ezt az egymást elfogadó és egymásért áldozatot vállal
ni tudó utat adja minden kor keresztyénéi számára.

Bálint László



306

Jegyzet:
1. Berend T.I. : Változások életkörülményeinkben a fel-

szabadulás óta, Társadalmi Sz.1970/4.68.1.
2. Dr. Nagy Gy. : Egyház a mai világban, Budapest, 1967. 9.1,
3. Dr. Pröhle K.s Luther Márton négy hitvallása, Budapest,

1983. 147.1.
4. Tíz segítség az emberréválás utján. Igehirdetések a 10

parancsolatról, Jegyzet
5. Igehirdetések aló parancsolatról, - saját Jegyzet
6. Pethő B-űűhász P.: Megélt idő, Világosság 1980/12, 731.1.
7. Lőcsei Gabriella: Gyermekbánatok, Magyar Nemzet 1985.

március 8.
8. Dr.Pröhle K. : Krisztusban uj közösség, előadás, saját

jegyzet
Irodalom
Theodor Bővet : Die Éhe, Tlibingen, 1963
Larry Christenson: Die Chrisstliche Pamilie, Oekumenicser

Verlag Marburg, 1973.
Dr. Hafenscher K.: Az ember védelmében, Budapest, 1975.
Evangelischer Gemeinde Katechismus, Hannover 1979,
Evangelischer Erwachsenenkatechizmus, Hannover, 1979.
Számos lelkipásztor tanulmány, mely a neveléssel, családdal 

foglalkozik.



307

GEKERÁCICK FELELŐSSÉGE EGYMÁSÉRT 
A GYÜLEKEZETBEM

K o r h a t á r  n é l k U l

A keresztyén gyülekezet, igazi keresztyén közösség e- 
gyik specifikuma, hogy nem ismer korhatárokat. Ebből a kö
zösségből senki sem eshet ki azért, mert túl fiatal, vagy 
éppen, mert túl öreg. Az ehhez a közösséghez való tartozás 
csecsemőkorban, a keresztséegel indul, s ha igazán komolyan 
vesszük közösségünket az elorementek, az üdvözöltek mennyei 
gyülekezetével, akkor a gyülekezet örökkévaló közösségéből 
még a halál nem szakíthat ki minket.

Jézus parancsa, "Engedjétek hozzám a gyermekeket...", 
nemcsak a gyermekek evangéliuma. Ezzel a felhívásával Urunk 
lerombolt minden generációs elválasztó falat, szavát bátran 
kitágíthatjuk oly módon, hogy "engedjétek hozzám a gyerme
keket, a fiatalokat, ifjú házasokat, sokdolgu középkoruakat, 
magányos kiB öregeket stb..."

Eltorzul az az egyházi és gyülekezeti élet, ahol egyik 
vagy másik generációval úgy foglalkhznak kiemelten, hogy köz 
ben más korosztályokról megfeledkeznek. A generációk oly mér 
tékben tartoznak össze, hogy az egyik elhanyagolásának előbb 
utóbb a másik is kárát látja. Szomorú példa erre több gyüle
kezetünk, ahol elveszítettük a kapcsolatot a fiatal házaspá
rokkal, s most hiába akarjuk talán elérni gyermekeiket, mert 
hiányzik egy láncszem, a szülők korosztálya, mely összekap
csolhatna igazán a gyermekekkel. Ezért vigyázni kell minden 
kampányszerű munkával egyházi, gyülekezeti szolgálatunkban. 
Ez az év az ENSZ-program szerint az ifjúság éve, és ezt egy- 
házilag is ki lehet használni az ifjúsági munka felfrissíté
sére, de csak úgy, hogy közben nem feledkezünk meg, korhatár 
nélkUl, a gyülekezet egészéről, összetartozásáról sem.

A k e z d e t  s z e n t s é g e

A következőkben szeretném végigtekinteni a gyülekeze
teinkben élő nemzedékek egymás iránti felelősségének néhány 
kulcsfontosságú kérdését. A sort nyilvánvalóan a közösség
be való belépés eseményével, a keresztséggel, a"kezdet szent 
ségével" kell kezdenünk.

Alapvetően fontos tudatosítanunk magunkban és az egész 
gyülekezetben, hogy a keresztség nem csupán családi esemény, 
ünnep, hanem az egész gyülekezet Ugye, közös öröme s ugyan
akkor elkötelezése is. Ezért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy 
a keresztelés a lehető legszélesebb gyülekezeti nyilvánosság 
előtt történjék, a vasárnapi főistentisztelet keretében.
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Ahol külön folyik a gyermekmunka, ott célszerű a gyermekek 
külön mozgósítása egy-egy keresztelői istentiszteletre. Ők 
állnak legközelebb korban a keresztelendő gyermekhez, na
gyon sokatmondó szimbólu, ha a nemzedékek összefüggő, egy-  
másba kapcsolódó láncolatában éppen ők fogadják elsőként a 
gyülekezet új kis tagját. Ez történhet olyan "látványos" 
módon is, hogy a gyermekbibliakörös közösség körbe fogja a 
keresztelő családot, és énekükkel be is kapcsolódnak a szer
tartásba. Az is elképzelhető, hogy valamilyen apró, saját- 
kezüleg készített kis ajándékkal kedveskednek /ez lehet egy
szerű rajz is.../, Így is kifejezve örömüket és összetarto
zásukat. Mindez persze feltételezi a keresztség alapos elő
készítését, és nem képzelhető el olyan gyülekezeti helyzet
ben, ahol gyakorlattá vált, hogy csak úgy az "utcáról beug
ranak" kereszteltetni... Gyülekezeteinket hosszú,szívós mun
kával kell tanítani, nevelni a keresztség igazi megbecsülé
sére.

A keresztség nyilvánvalóan kegyelmi eszköz, nem sza
bad tehát fegyelmezésre felhasználni, de felelőtlen gyakor
latával a draga ingyen kegyelmet értéktelen "potyakegyelemmé" 
degradálhatjuk.

A f o l y t a t á s  f e l e l ő s s é g e

Nem eléggé tudatos gyülekezeteinkben, hogy a kereszt- 
ség alkalmával nemcsak avszülők és keresztszülők kötelezik 
el magukat a gyermek keresztyén nevelésére, hanem a gyüle
kezet is "megfogadja," hogy segítséget nyújt ehhez a nem 
könnyű feladathoz. Sokat jelenthetne, ha erre nézve elhan
gozna egy imádság a gyülekezet részéről is, jelezve, hogy 
tudatában vagyunk közös felelősségünknek. Erre annál is in
kább szükség lenne, mert a keresztszülő hivatás jelenlegi 
egyházi életünkben többnyire teljesen megüresedett, formá
lissá vált. Itt lenne az ideje alaposan végig gondolni és 
felelősen megvizsgálni, hogy mennyiben van még értelme a ke- 
resztszülőségnek keresztyén szempontból a jelenlegi eltor
zult formájában.

Függetlenül a keresztszülők felelősségétől vagy éppen 
felelőtlenségétől, az egész gyülekezetei fel kell, hogy ráz
za Jézus szava, aki a Mennyei Atya akaratát abban summázza, 
hogy "egy se vesszen el a kicsinyek közül." /Mt 18,14/ Hogy 
ezzel szemben milyen szomorú, egyes gyülekezetekben szinte 
katasztrofális a megkeresztelt gyermekek lemorzsolódása azt 
jól tudjuk. Mit tehet ezzel szemben a gyülekezet felelős kö
zössége?

A legfontosabb a folyamatos kapcsolattartás a család
dal. Ha a konfirmáció tájékán jelentkezünk újra, az már több
nyire jóvátehetetlenül késő. Az is késő lehet már, ha csak
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iskolás korában fedezzük föl újra a keresztségben ránk is 
bizott gyermekeket. A legszerencsésebb, ha legalább éven
te egyszer jelentkezünk a gyülekezet nevében, a gyülekezet 
apró kis ajándékával. Ezt köthetjük a gyermek születésnap
jához, esetleg keresztelésének évfordulójához is. A lényeg, 
hogy a szülők is megérezzék a gyülekezet felelős szeretetét 
és segítőkészségát. Némi túlzással azt lehet mondani, hogy 
a gyermek keresztyén nevelése már a fogantatás pillanatá
ban elkezdődhet. "Beszélni Istennek a gyermekről" /imádság/ 
és "beszélni később a gyermeknek Istenről" ez a keresztyén 
nevelés két ősi pillére. Ez utóbbit legkésőbb az óvodás kor 
kezdetén, tehát 3 éves kor körül kell elkezdeni. Nagyszerű 
lehetőség, ha a gyülekezetben sikerül rendszeresen össze
gyűjteni már az óvodáskorú gyermekeket is. Ehhez természe
tesen bizonyos minimális létszám kell, és nem utolsó sorban 
a tanításra alkalmas személy és megfelelő tananyag, szemlél
tetés stb. Nyilvánvaló, hogy mindez csak megfelelő munkatár
sak segítségével valósítható meg, hiszen a lelkész nem "po- 
lichisztor"...

A n a g y  " v í z v á l a s z t ó "

így nevezem jelenlegi egyházi életünk egyik legproble
matikusabb területét, a konfirmációt. Valóban igazi vízvá
lasztó ez, merre mennek tovább megkeresztelt gyermekeink?
Ki- vagy bekonfirmálkodnak-e?! Mindez nemcsak rajtunk múlik.
A konfirmáció az egész gyülekezet felelős szeretetének nagy 
próbája.

Itt is feladat, hogy egyszerre legyen családi és gyüle
kezeti esemény, ünnep. Jó lenne, ha már magát a konfirmációi 
oktatást is sikerülne családi "közüggyé" tenni. A hamarosan 
megjelenő uj konfirmációi tankönyv több olyan feladatot ad 
majd a konfirmációra készülő fiataloknak, melyeket igazán 
jól csak otthoni közös munkával, családi vállalkozásként, 
házi feladatként lehet majd megoldani. El kellene érnünk, 
hogy a hozzátartozók is uj lehetőséget, keresztyén hitük fel- 
frissitési alkalmát fedezzék föl gyermekük konfirmációjában. 
Ehhez segithetnek rendszeres szülői értekezletek, vagy kon
firmációi szeretetvendégségek, ahol együtt erősödhet, kon
firmálódba*: ? egész család, a gyülekezet egyes közösségei is
Vállalni r.eil, hogy kölcsönösen tanulhatnak egymástól a kü
lönböző íemreo5kek.

A " n a g y  k o h ó "

Ezzel a furcsa képpel szeretném érzékeltetni a gyüleke
zeti istentisztelet és úrvacsorai közösség egyik fontos aján
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dékát. Itt összeolvadhatnának a különböző generációk, eggyé- 
válhatna a sokszínű, ellentétektől is terhes gyülekezeti kö
zösség. Mindenről csak feltételes módban merek beszélni, mint 
lehetőségről. Nyilvánvaló, hogy a konfirmáció egyik fő célja 
a fiatalok "bekonflrmálása" a gyülekezet életébe, melynek 
legnyilvánvalóbb része éppen az istentiszteleti, úrvacsorai 
élet.

Sokunk közös tapasztalata azonban, hogy ez az összeol
vadás nagyon nehezen megy. A képnél maradva talán az alap
baj, hogy hiányzik az a megfelelő "hőfok" istentiszteletein
ken, melyen összeolvadhatnának a nemzedékek. Fiatalok hűvös 
fölényességgel figyelik az "öregek" énekét, "szokásait", az 
idősek viszont nemegyszer ugyanilyen hűvös idegenkedéssel 
fogadják a fiatalok próbálkozásait, új éneket, ritmust stb. 
Itt is csak a jézusi modell elfogadása hozhat igazi megol
dást  "Fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus is befoga
dott minket..." /Hm 15,7/

Az egész gyülekezet összetartozásénak legnagyobb élmé
nyét az urvacsorai közösség adhatja meg. Az úrvacsorai oltár
nál térdelve valóban eltűnnek a nemzedékek közötti feszült
ségek. Több gyülekezetben gyakorlat, hogy a konfirmációi úr-
vacsoravételnél a családok térdelnek együtt az oltárhoz. Ha
talmas közösségteremtő és épitő erő lenne, ha az úrvacsorá
nak ez a családi jellege a konfirmáció után is megmaradna.
Ehhez segíthetnek az úgynevezett "családi istentiszteletek", 
melyeknek néhány gyülekezetünkben már bevált gyakorlata van. 
Amennyiben nálunk is elterjed ez a forma, előbb utóbb nekünk 
is szembe kell nézni a konfirmáció előtti urvacsoravétel le
hetőségének kérdésével. Külföldi evangélikus testvéreinknek 
már gazdag tapasztalata van erre nézve.

" K l i k k e k "  v a g y  r é s z k ö z ö s s é g e k ?

Sokan úgy vélekednek, hogy az igazi közösséget nem a 
templomi istentiszteleteken kell keresni, hanem a kisebb bib
liaórai közösségekben. Meggyőződésem, hogy hamis a két alka
lomnak ilyen megkülönböztetése, szinte szembeállítása. Temp
lomi istentiszteleteinken sem mondhatunk le a közösség élmé
nyének megéléséről. Nyilvánvaló, hogy a templomi atmoszférá
nak megvannak a maga vonzó kincsei, de ugyanakkor a korlátái 
is. A közösség bizonyos formái valóban csak kisebb körben él- 
hetők meg /beszélgetés, Imaközösség stb./ Ezeket a kisebb kö
zösségeket sohasem szabad a templomi közösség rovására, mint
egy annak konkurenciájaként építenünk, mert ilyen módon csak 
magunk alatt vágjuk a fát. Sok gyülekezetünk gondja, hogy si
került a fiatalokat az ifjúsági bibliaórához kötni, de a temp
lom teljesen idegen világ maradt számukra.

Mindig tudatosítanunk kell a reánkbizottakban, hogy a
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Bibliaóra csak részközösség, és nem egyenlő a gyülekezet e- 
gészével. Ha enől a lényeges szempontról megfeledkezünk, bib
liaóráink könnyen "zártkörű klubbokká, klikkekké" torzulnak, 
szinte idegen testet képezve a gyülekezet egészében. Nem "mag", 
hanem"kovász" kell !

Nyilvánvaló, hogy minden korosztálynak vannak speciális 
igényei, különösen is figyelni kell erre a gyermek és ifjúsá
gi munkában. Ugyanakkor meg kell teremteni azokat az alkalma
kat, ahol a különböző részközösségek találkozhatnak és megél
hetik a nagyobb közösség élményét is. Erre a templomi isten- 
tisztelet bizonyos liturgikai kötöttségei, és a speciális 
templomi atmoszféra miatt csak részben alkalmas. Ahol ennek 
technikai feltételei adottak /megfelelő helyiség stb./, ott 
meg lehet kísérelni az istentisztelet után együtt tartani a 
gyülekezetei közvetlenebb, oldottabb formában. Külföldi test
véregyházaknál többfélé van ennek bevált gyakorlata. Természe
tesen könnyen elképzelhető, hogy ez a gyakorlat magyar talaj
ra nem ültethető ét egykönnyen. Bevett formája viszont a köz
vetlenebb gyülekezeti közösségnek a szeretetvendégség. Ezen a 
ponton sok a rutin, a megfáradás gyülekezeti gyakorlatunkban. 
Együtt kell keresnünk azokat az újabb szeretetvendégségi for
mákat, melyek vonzóak minden korosztály számára. El kellene 
végre szakadnunk a szeretetvendégségi "sablon-étlaptól": elő
adás - tea - áhitat... Komoly közösségépítő alkalom lehet 
egy-egy jól megszervezett, tartalmas programmal meghirdetett 
gyülekezeti csendesnap.

A k i k h e z  v i n n i  k e l l  a 
k ö z ö s s é g e t  . . .

Minden gyülekezet közösségének igazi fokmérője, hogy 
mennyire törődik azokkal, akik betegség, magas kor, vagy egyéb 
ok miatt nem tudnak eljutni a gyülekezeti közösségekbe. Sú
lyos baj van ott, ahol ezt a lelkész egyéni feladatának tekin
tik csupán. Minden gyülekezetben szükség lenne egy olyan dia- 
kóniai bizottságra, amely szervezi és végzi a gyülekezeti dia-  
kóniát a közösségből kiszakadtak elérésével. Ennek többféle 
formája lehetséges a kórházi beteglátogatástól kezdve, a mag
nós igeszolgálaton át egészen a konkrét, kétkezü segítségnyúj
tásig. Ezt a szolgálatot társadalmunk nem tudja, de nem akar
ja átvenni vagy pláne "elvenni" egyházunktól, gyülekezeteinktől. 
Gyülekezeti diakóniánk igy egyben társadalmi diakóniává is vál
hat. Fontos ezen a területen az együttműködés a világi szerve
zetekkel: Tanács, Népfront, Vöröskereszt. Vigyázni kell, nehogy 
valaki elvesszen a gondoskodni, segiteni kész szervezetek kö
zött.

Tapasztalat, hogy különösen karácsony előtt, milyen jól 
meg le.;?t mozgatni egy-egy gyülekezet ifjúságát egy kié aján
dékkészítő, örömszerző munkára, idősek, betegek megsegitésé- 
re. ..
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A k i k  e l ő r e m e n t e k . . .

Talán meglepő, hogy végül azokról is szólni kivánok, a- 
kik mér előrementek. Éppen az itt maradottakért, az élőkért 
érzett felelősségből teszem. Tanulmányom bevezetésében utal
tam arra, hogy keresztyén hitünk szerint közösségünket egy
mással a halál sem töri meg végleg. Éppen ezért figyelem i- 
jedten azt a növekedő temető és halottkultuszt, ami egyre 
inkább elharapódzik falusi és városi gyülekezeteinkben egy
aránt. Való igaz, ho^y a temetők világa, arculata egy kicsit 
mindig az élők világának is tükre, elárulja hitünket vagy 
éppen hitetlenségünket, szeretetünket, vagy éppen közönyün
ket .

Miről árulkodnak mai temetőink? Egyre leresebb sir üzen 
az élők iránti felelősséggel a feltámadás az örök élet re
ménységéről. Helyettük tizezres értékű síremlékek hirdetik 
az ittmaradottak "kivagyiságát", anyagi státuszukat, vagy 
éppen az elhunyt iránti mulasztásaikból táplálkozó rosBz lel
kiismeretüket, melyen ilyen torz módon akarnak könnyíteni. S 
ez a fajta "törlesztés" újabb mulasztás, bűn az élőkkel szem
ben! Éppen az előző szakaszban került elő diakóniai felelőssé 
günk a betegekért, idősekért. Tanítani kell gyülekezeteinket 
arra a nyilvánvaló tényre, hogy szereetteinket addig kell 
szeretnünk, amig közöttünk vannak. A temetőben már késő a 
jóvátétel! szándék. A hamis halottkultusz mindig "merénylet" 
az élők ellen is.

Itt is útba igazit Jézus szava, aki egyértelműen vall 
arról az Istenről, aki az "élők Istene"!, Az évente síremlé
kekbe és koszorúkba ölt milliókból élők tömegeit segíthet
nénk meg. Tudom, kényes terület ez, hamis kegyeletet, valós 
üzleti érdekeket sért az, aki hozzá mer nyúlni. A felelősség 
erre kényszerint.

E g y m á s  n é l k ü l ?
E g y m á s  m e l l e t t ?  E g y m á s é r t !

Úgy érzem a fenti három kategória különböző formákban és 
arányokban jellemzik gyülekezeteink életét. Sajnos nem ritka 
az olyan gyülekezet, ahol generációk egymás nélkül élnek.
Néha elég könnyen és magabiztosan kijelentjük, hogy itt nincs 
ifjúság, nincsenek gyermekek stb. Talán óvatosabban kellene 
fogalmaznunk: nem találtuk meg őket, nem sikerült elérni vagy 
megtartani őket. S ezért a többi nemzedék is felelős. Ahol 
nem élnek igazán egymásért a különböző generációk, ott előbb 
utóbb törvényszerűen bekövetkezik, hogy egymás nélkül kénysze 
rülnek élni.

Veszélyes a "békés egymás mellett élés" állapota is, ami 
ugyancsak jellemző gyülekezeteink egy részére. Ez azt jelen-
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ti, hogy különböző generációk találnak otthont a gyülekezet
ben, de úgy, hogy egymáshoz alig van közük. Az ilyen önfenn
tartó" közösség előbb utóbb unalmassá, értelmetlenné, célta
lanná válik. Ahol nincsen meg az egymásért érzett felelősség, 
a közös szolgálat, az összetartozás tudata, ott az egyik kö
zösségből való átlépés a másikba mindig törést, és nem ritkán 
végleges lemorzsolódást jelent.

A keresztyén közösségekből soha nem kell "nyugdíjba men
ni", aki a másikért felelősséget érez, soha nem küszködik a 
feleslegesség komplexusával. Az igazi keresztyén, tehát Krisz
tus-követő egzisztencia a proegzisztencia: egymás be- és el
fogadása, egymás terhének felvetele. Ez a felelős keresztyén 
közösség, a nemzedékek egymásért élésének titka, s egyben a 
keresztyén közösség erejének és örömének forrása.

Gáncs Péter
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Johannes Busch:
FŐÁLLÁSÚ LEGYEK ?

Jó ideje már annak, amaikor együtt ültünk egy küldöttség
ben a Rajnai Misszió elnökével. Ekkor mondták el nekünk, hogy 
meghalt Marks, a számomra addig alig ismert misszionárius. 
Azóta nem tudom elfelejteni ezt az embert. Beszámoltak ott 
arról, hogy Marks misszionárius fiatal diákként vett részt 
évekkel ezelőtt a missziói szemináriumon. Amikor megvizsgál
ták trópusi alkalmasság szempontjából, megállapították, hogy 
lehetetlenség kiutaznia, mivel nem tudja elviselni a trópust. 
Nehéz pillanat lehetett, amikor ezt a fiatalemberrel közöl
ték. Marks egy ideig gondolkodott ezen és aztán megmagyaráz
ta, ő egészen bizonyos abban, hogy el kell utaznia. Hiszen 
Jézus parancsára lett misszionárius. A testvérek azzal el
lenkeztek, hogy rövid időn belül egészen biztosan beteg lesz. 
Akkor majd pénz nem lesz arra, hogy őt hazahozzák. Emberi 
kilátás szerint ott kint hamarosan nyomorultul kell elpusz
tulnia. Marks nem hagyta magát eltériteni. Nem olyan fontos, 
ha ő meghal, csak az a fontos, hogy engedelmeskedjen a pa
rancsnak: utaznia kell. Testvérei nehéz szívvel indították 
tengerentúli útjára. Gondoljátok el, ez a misszionárius a 
60. életévéig élt trópusi éghajlat alatt, anélkül, hogy egy
szer is szabadságot vett volna ki.

Aztán autóbaleset következtében súlyosan megsérült.
Még amikor a műtőasztalra fektették, könyörgött az orvosnak, 
tegye őt úgy sínbe, hogy vasárnap prédikálhasson, mert neki 
prédikálnia kell. Ez volt egyik utolsó szava. Szivében ez
zel a tűzzel, hogy Jézus követének kell lennie, tért haza a 
hű szolga.

Ha magam előtt látom ezt a képet, akkor is szeretnék 
imádkozni egész ifjúsági munkánkért: "Óh, Uram, adj sok szol
gát aratásodba, akik hűséges munkát végeznek!" Nem aludhat 
el nálunk a kérdés, vajon nem főállású szolgálónak kell-e 
lennem. Ahol Jézus működik, ott égető ez a kérdés.

1. R o s s z  h e l y z e t

Miért van ma olyan kevés fiatal ember, aki kész arra, 
hogy főhivatásul lelkész, gyülekezeti munkás legyen? Egy
szer végre ki kell mondanunk, hogy keresztyénségünknek egy
re nagyobb terhévé válik az, hogy sürgetőbb lett a hivás hi
vő teológusok és misszionáriusok, megbizott ifjúsági vezetők, 
gyülekezeti munkások és diakónusok után. Azoknak serege vi
szont, akik jelentkeznek, megrázóan csekély.

Ez azonban nem azon múlik, hogy nem cselekszik közöttünk 
az Ur! Hiszen tapasztaljuk szerte az országban, hogy fiatal 
emberek találkoznak Jézussal és életútjuk elindul az Úr örö-
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mében. Miért születik hát olyan kevés döntés arról, hogy 
valaki örömmel szolgáljon az Úrnak valamilyen főállású lel- 
készi, gyülekezeti munkási munkakörben?

Eleven munkát minden bizonnyal döntően azok a munka
társak visznek, akiket a nem biblikus és ezért helytelen 
"laikus" szóval jellemzünk. Minden körülmény mellett kell 
Ilyeneknek is maradniuk. De szolgálatunk nagysága és távla
ta megkövetel főállású dolgozókat. Ma újból megértjük Jézus 
mélységes panaszát: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" 
/Mt. 9,37./.

2. V e s z é l y e s  f é l r e é r t é s e k

Úgy tűnik, jő, ha elöljáróban teljesen megszüntetünk 
két félreértést, amelyek szívósan tartják magukat közöttünk:

a./ N e m  k é n y e l m e s  m e g é l h e t é s  
- h i v a t á s

Nemrég egy kedves ismerős, a postás jött hozzám, aki 
most akart főállású egyházi dolgozó lenni. Nem volt egészen 
világos előttem, miért most. Végül kiderült, hogy nagyon 
bosszantotta őt, hogy éppen a karácsonyi napokban minden 
reggel már hatkor Uritenle kellett a postaládákat. Azt akar
ta, hogy neki is ugyanolyan jó legyen a sora, mint az "ifjú
sági vezető urak"-nak. Elképzelhetitek, milyen komolyan be
széltem vele, hogy legjobban úgy szolgál Urának, ha tovább
ra is hűségesen es rendületlenül üríti postaládáit. Az utób
bi években milyen sok álláspályázatnak volt meghatározó hát
tere: titkos vágy jobb szociális helyzet után vagy zavartság 
fenyegető munkanélküliség miatt. Ez semmilyen körülmények kö
zött nem ok arra, hogy valaki főállású dolgozó legyen. Érvé
nyes ez mindenféle élethivatású szolgálatra, lelkészére, if
júsági vezetőére, diakónuséra és gyülekezeti munkáséra. Sze
retnem minden fiatal embernek nagyon sürgősen megmondani, 
hogy az első pillanatban ugyan könnyű és kellemes dolognak 
tűnik, ha valaki élethivatásu szolgálatot vállal, de valójá
ban csak úgy t ű n i k .  Akkor is élethivatásu szolgálónak 
kell lennünk, ha helyzetünk veszélyeztetett és életünk tel
jesen bizonytalan. Nagyon hamar adódhat ilyen eset. Mindenek 
előtt csak o l y a n  szolgálókat tudunk használni, akik égő 
szivvel mennek a szolgálatba és eleve tudják, hogy számukra 
nem létezik nyolcórás munkanap. Az a fiatal, aki nem akar 
elégni ebben a szolgálatban, semmi szín alatt ne legyen főál
lású szolgáló. "Ő méltó arra, hogy tiszteljük és elégjünk 
szolgálatában".
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"b. / N e m  h a m i s  e l k é p z e l é s e k  
- e n g e d e l m e s s é g

A másik félreértés, mely éppen olyan veszélyes, ponto
san fordítva fest. Egyszer egy fiatalember jelentkezett, hogy 
egészen az Urnák akar szolgálni és főállású munkás akar len
ni. Óh, milyen gyakran hallom ezt az "egészen Neki szolgálni" 
kifejezést. Mögötte boldog és örvendetes elhatározás van, és 
mégis mindig eltölt az aggódás, vajon nincs-e benne az az 
Istent félreértő elképzelés, mintha a megszentelődésnek kü
lönböző fokozatai és osztályai lennének. Hivő pék és Jézu
sért égő kereskedő éppen úgy egészen Urának szolgál, mint 
bármelyik főállású egyházi dolgozó. Hivatásos szolgatárs sem
mi esetre sem áll közelebb Jézushoz, mint bármelyik hivő 
"laikus", azért, mert ő méltó lett egy ilyen szép hivatás 
gyakorlására. E g é s z e n  az Urnák szolgálni, erre kell 
valamennyi fiatal testvérünket felkészíteni. Azt kell mon
danunk a bányásznak és a gyári dolgozónak, a földművelőnek 
és az egyetemistának, a kereskedőnek és a diáknak, hogy ők 
a maguk helyén egészen és csakis a Megváltó tulajdonai és 
hogy ezért kell teljes szivükből Neki szolgálniuk állásuk
ban,amelybe Isten állította őket.

3. K i  h á t  a f ő á l l á s ú  
s z o l g á l ó ?

Erről a dologról egyáltalán nem tudunk elég józanul gon
dolkodni. Jézus egész gyülekezete végzi Ura müvét. Nincsenek 
itt monopóljogok es a méltóságnak különböző fokai. Mindannyi
an együtt testvérek, akik összefognak üdvözítőjük iránti égő 
szeretetben, hogy végezzék szolgálatát ezen a világon. Mivel 
azonban nagyon sok itt a tennivaló, ezért erre a frontszolgá
latra teljesen szabaddá tétetnek tevékeny munkatársak. Meg 
kell maradni ebben: Jézus gyülekezetében nem fontos önmagában 
az a kérdés, hogy valaki főállású dolgozó-e vagy nem. "...egy 
a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok" 
/Kt.23,8.b./. A hivatásos szolga, legyen akár lelkész, vagy 
ifjúsági vezető, elsősorban nem más, mint függetlenített mun
katárs különleges alkalmazásban. Mivel ebben a szolgálatban 
a felelősség olyan nagy és ez a szolgálat magas követelménye
ket támaszt minden egyes hordozójával szemben, ezért egészen 
bizonyosnak kell lennünk Isten vezetésében, hogy az Ur egyet- 
ért-e ezzel a függetlenitéssel. Viszont éppen ezért van kü
lönleges méltóság, vagy hogy szebben mondjuk, különleges ke
gyelem azokon, akiknek Isten megengedte, hogy teljesen füg
getlenné váljanak erre a szolgálatra.
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4. S z ü k s é g ü n k  v a n - e  f ő á l 
l á s ú  s z o l g á l ó k r a  ?

Az a benyomásom, hogy ezt a kérdést még egyszer ujfent 
át kell gondolnunk. A főállású szolgálők a lelki élet nagyon 
súlyos terhe, akadálya lehetnek. Milyen gyakran fedezem fel, 
hogy gyülekezetekben és egyesületekben rossz az emberek lel
kiismerete, mert nincs közöttük olyan személy, aki Jézusért 
tenni akar valamit. És ebből a rossz lelkiismeretből kiindul
va határozzák el végül: Ah, alkalmazzunk valakit! Egy ilyen 
szegény ember aztán egészen egyedül áll; mindent neki kell 
végeznie, mindenki más alszik és a főállású szolgáló jelenlé
tét csak a rossz lelkiismeretűk megnyugtatására használják.

Ez rossz dolog. Főállású munkások nem azért vannak,hogy 
a többi embert meghagyják tétlenségükben. Éppen ezért szeret
ném minden főállású szolgatársnak mondani: Ha odavezet szol
gálatotok, hogy mások semmit sem tesznek, akkor nem vagytok 
áldás, hanem átok. Főállású dolgozókra ott van szükség,ahol 
olyan sok a munka, hogy azt már a legjobb akarattal sem le
het elvégezni mellékállású erőkkel. A főállású szolgálók te
gyék magukat mindig fölöslegessé, minthogy az a fő szolgála
tuk, hogy másokat megnyerjenek a munkára. Ehhez van szüksé
günk a főállású szolgálókra. Milyen sok áldás származott a- 
zoktól a hivő lelkészektől és diakónusoktól, ifjúsági vezetők
től és gyülekezeti munkásoktól, akik Jézusért égtek.

5. M i l y e n  e l ő f e l t é t e l e k  s z ü k 
s é g e s e k  a f ő á l l á s ú  s z o l g á 

l a t h o z  ?

Eleink a maguk egyszerű módján olyan találóan jellemez
ték ezt, hogy máig sem tudjuk jobban elmondani. Négy dolog
nak kell meglennie:
a. / L e g y e n  m e g t é r t  a s z o l g á l ó .  Ahol min
dig is Isten követei allnak, legyen teljesen világos Jézushoz 
kapcsolódó helyzetük. Hiszen hogyan akarunk másokat eligazí
tani és vezetni, ha mi magunk nem alapozunk szilárdan és bi
zonyossággal az Igére és nem vagyunk közösségben Jézussal?
b. / L e g y e n  l e l k i  a j á n d é k a  a s z o l 
g á l ó n a k .  Igen, ide tartozik az is, hogy Isten világos
ságában megvizsgáljuk adományainkat. Egyeseknek ég a szivük 
Jézusért, de azért még messze nem kell hivatásos szolgáknak 
lenniük. "Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgalmatok 
azzal..." /I.Pét.4,10./ Talán sokkal jobban tudsz szolgálni 
Üdvözítődnek, ha derék lakatos leszel, vagy valami más. En
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gednünk kell, hogy Isten megmutassa, vajon megadta-e nekünk 
azt az adományt, hogy baráttá, segítővé és vezetővé legyünk.
c. / L e g y e n  e l h í v o t t  a s z o l g á l ó . Va
lójában kevesen sejtik, milyen sok kisértésen megy keresz
tül a főállású szolgatárs élete. Belegondolez-e, hogyan áll
hat meg akkor, ha dolgában nem egészen biztos? Mindenkinek 
szeretném tanácsolni: Maradj addig nyugton , amig nem vagy 
egészen bizonyos abban, hogy az Úr akarja, hogy főállású mun
kás légy. Ha viszont hívását hallatja benned, akkor légy en
gedelmes, azonnal, nehézségek ellenére is. Velünk is történ
jék úgy, mint a fiatal Ézsaiással. Amikor Isten hívása elér
te: "Kit küldjék el, ki megy el követségünkben?", ez volt a- 
lázatos ée engedelmes válasza: "Itt vagyok, engem küldj!" /Éz s.6,8./»
d. / L e  g y e n  k i p r ó b á l t  a s z o l g á l ó .  Ma 
ez a szócska tűnik nekem a legfontosabbnak. Sok olyan fiatal 
embert ismerek, akiknek elven élményük volt Jézusról, és rög
tön úgy gondolták, most kell hivatásos szolgáknak lenniük. A 
hit kicsi és gyenge növénykéjének most nyomban kellene tehát 
hatalmas gyümölcsöt hoznia. Mennyi hit-növényke száradt el
és halt meg, mert túl nagy volt a követelmény. Minden fiatal 
barátomnak szeretném mondani: Először csak azon a helyen légy 
kipróbált, ahová Isten állított. Se ha áldást nyersz ott szol
gálatodban, akkor majd megszólítanak a testvérek és neked eh
hez a szolgálathoz, egészen csendes, engedelmes munkában azon 
a helyen, ahol állunk.

6. H a g y  a z  a d ó s s á g u n k  n e k ü n k  
k e r e s z t y é n e k n e k

Miért vonták ki magukat teljesen keresztyén körök, gyü
lekezetek és közösségek az alól a kérdés alól, ki legyen fő
állású munkás? Rábízzuk ezt mindenkire úgy, ahogyan eszébe 
ötlik. Észrevehetően leszoktunk arról, hogy odalépjünk fia
tal emberekhez, és Isten nevében feltegyük nekik a kérdést, 
volna-e hajlandóságuk ilyen főállású szolgálatra.

Az természetesen áldozat az egész közösség számára, ha 
olyan embert enged át a szolgálatra, aki ott már bevált, de 
egyszer számot kell adnunk arról, hogy lusták voltunk ebben 
a dologban. Hallgatásunkkal nem tartottunk-e vissza fiatal em
bereket Istentől? Nem csaltuk-e meg Urunkat abban, hogy ki
tértünk a kérdés elől, amely azokat a szolgálókat érinti, 
akikre Nekikszüksége lett volna?

Milyen nagy áldás lehetett volna közösségiek számára, 
ba éppen legjobb embereteket bátorítottátok volna arra, hogy 
legyen hivatásos munkatárs. Az utánpótlás fiatal erői belenő
hettek volna a munkatársi közösségbe; áldást nyert volna a
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közösség ezzel az áldozattal; a küldő csoport hordozóere
jét vihette volna magával a munkatárs. Meggátoltátok Is
ten áldáeát, mert nem bocsátottátok útjára azt az embert.

Hálljuk meg ismét, mi az Isten mondanivalója itt ne
künk. Nyissa meg szemünk és adjon látást ahhoz, hol áll
nak készen fiatal emberek ilyen szolgálatra már régóta. 
Engedjük, hogy az aratás Ura adjon nekünk hatalmat arra, 
hogy világos hívással forduljunk ilyen fiatal emberekhez. 
Attól se irtózzunk, hogy úgy bátorítsuk a fiatalt, hogy 
áldozza fel a látszólag jobb helyet, mert ezt kívánja a 
Király szolgálata.

7. K é r j ü n k  h i v a t á s o s  
m u n k á s o k a t  !

Tudjátok-e, hol kérhetők a munkatársak? A legmaga
sabb helyen, magánál Jézusnál. Jézus mondja: "Az aratniva- 
ló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, 
hogy küldjön munkásokat aratásába" /Mt.9,37./. Ezzel a ké
réssel legyünk együtt Isten trónja előtt. Egyszerű dolog ne 
ki, hogy közöttünk égő bizonyságtevőket és használható hi
vatásos munkásokat ébresszen.

Forditás Johannes Busch: Stille Gespráche - Seelsorge für 
Mitarbeiter c. müvéből /Aussaat Verlag Wuppertal, 15. kia
dás, 1984./

Fordította : Göllner Pál



.320

Könyvismertetés 

LUTHER ÖRÖKÖSEI ÉS A ZSIDÓSÁG

Ez a elme annak a rendkívül fontos és hézagpótló könyv
nek, amit az LVSZ egyik bizottsága / L u t h e r i s c h e  
E u r o p á i s c h e  K o m i s s i o n  K i r c h e  
u n d  J u d e n t u m = L E E K  J/, a múlt év /1984/ végén 
jelentetett meg a Lutherisches Verla^shaus, Hannover kiadá
sában, A, B a u m a n n - a  bizottság elnöke - e két mun
katársa, K á t é  M a h n  é s  M a g n e S a e b  gon
dozásában .

Amikor hazai egyházunk - nagyon helyesen - az 1984. év 
LÜK témái közé ézt is felvette ! 1 9 4 4 m e m e n t ó j a ,
- e g y h á z u n k  é s  a z s i d ó k é r d é s ,  akik 
ezt a témát feldolgozták természetesen még nem vehették ke
zükbe a " L u t h e r e  É r b e n  u n d  d i e  J u d e r "
c. fent jelzett könyvet. Annál inkább meg kellene tennie ezt 
ezután mindenkinek, aki csak hozzá juthat, Mert azt bizonyá
ra senki sem vélheti, hogy ez a "téma" csak 1944. iszonyú ese
ményeinek évfordulóján aktuális. Éppen nem, hanem olyan első
rangú fontosságú teológiai - á l l a n d ó  e s z m é l ő -  
d é s t  k í v á n ó -  feladat, amit maga Isten tett le az 
egyházak - minden kereeztyén egyház! - asztalára.

Éppen ennek az igazságnak bizonysága ez a könyv is. Ili
vel a LEKKJ 1984. é. májusában Liebfrauenbergben tartott ülé
se az E R K K J - v e l  / E u r o p á i s c h e  R é g i ó -  
n a l k o n f e r e n z  K i r c h e  u n d  J u d e n t u  m/, 
amely az EVT bizottsága, együttműködve készítette elő a köny
vet, annak anyaga gyakran tekintettel van más egyházak - 
r.kat., ref., stb. idevonatkozó helyzetére, adataira, munká
jára is.

Az első két nagy fejezet /I-II/ a l u t h e r i  r e 
f o r m á c i ó n a k  a k o r a b e l i  z s i d ó s á g 
h o z  v a l ó  v i s z o n y á t  t á r g y a l j a ,  va
lamint E u r ó p a  e g y e s  o r s z á g a i  e v a n g é -  
l i k u s  e g y h á z a i n a k  v i s z o n y á t  a 
z s i d ó s á g h o z  a t ö r t é n e l e m  f o l y a 
m á n ,  tehát a reformációtól kezdve. Hazánk sajnos nem szere
pel ebben a felsorolásban, mert bár e sorok Írója a fent jel
zett tavalyi ülésen adott tájékoztató jelentést, a könyv szer
kesztésének időpontjában a I.1EE még nem volt tagegyháza a 
LEKEJ-nek.

A " L u t h e r i  r e f o r m á c i ó  é s  a z s i 
d ó  s á g" c. I. fejezet először az európai zsidóságnak a 
helyzetét ismerteti a 16. sz. elején. A középkorban számos 
országból elűzték a zsidókat, vagy legalábbis Gettóba szorí
tották /először Velencében, 1516? s mar a 4.1ateráni zsinat 
megkülönböztető jelzés viselését irta elő számukra /1215/. 
Másfelől a h u m a n i z m u s  e téren is pozitív jelen
ségeket produkált. £ tekintetben elsősorban J. R e u c h - 
1 i n nevét kell emliteni, akinek a zsidókat védő állásfog
lalását Luther is támogatta egy iratában /1514/.

M a g á n a k  L u t h e r n e k  ellentmondásos állás
foglalása a zsidókkal kapcsolatban köztudottnak feltételez
hető, ám részleteiben nem eléggé ismert. A könyv azon té
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nyen túlmenően, hogy Luther mintegy 1533— ig általában po- 
zitive nyilatkozott a zsidókról, későbbi irataiban azonban 
szenvedélyesen ellenük fordult, részleteiben is ismerteti 
és elemzi Luther teológiájának idevonatkozó változásait.
Aki a kérdésben el akar mélyedni, bőséges eligazítást ta
lál a könyv végén található gazdag irodalomban. Kár itt 
megemlítjük, hogy a mindössze 144 oldalas könyv valójában 
tanulmányi vezérfonal /Arbeitsbuch/ akar lenni, hiszen a 
roppant anyagot csak vázlatosan érintheti, viszont a ta

nulmányi munkához kiváló indításokat és irányvonalakat ad
hat.

Külön fejezet szól az e v a n g é l i k u s  h i t 
v a l l á s i  i r a t o k  é s a z s i d ó s á g  v i 
s z o n y á r ó l .  Kivel ezek keletkezési ideje Luther e vo
natkozásban pozitív magatattása korszakába esik, bennük po
lémiát a zsidósággal nem találunk, sokkal inkább az evangé
liumi kereeztyénseg óteetamentomi gyökereinek hangsúlyozá
sát, a Biblia felbonthatatlan egysegét a két Testamentumban. 
Csupán a késői FC említi a zsidók makacsságát, hogy ti nem 
ismerik fel Jézusban az elérkezett Messiást. A keresztyén- 
ség és zsidóság viszonya azonban tkp nem téma a hitvallások 
szamára, hiszen azok, az adott történeti helyzetben, a bel
ső egyházi problematikával - a rómaiakkal és a rajongókkal 
való vitával - voltak elfoglalva.

A k ö n y v  II. r é s z e a z  e v a n g é l i 
k u s  e g y h á z a k  é s  a z s i d ó s á g  v i s z o 
n y á r ó l  s z ó l ,  a t ö r t é n e l e m  f o l y a 
m á n ,  a z  e g y e s  e u r ó p a i  o r s z á g o k 
b a n .  A legterjedelmesebb ennek a N é m e t  B i r o 
d a l o m  területén - beleértve Ausztriát is - való tár
gyalása. A szakaszolást az egyháztörténeti korszakok ajak.
Az orthodoxia számos kiváló teológusa judaisztikai és hebra- 
isztikai kutatásokkal tűnt ki, egyes liturgiákban a zsidókért 
való könyörgést találunk.

A t k p  un. " z s i d ó m i s s z i ó "  a p i e -  
t i z m u s s a l  k e z d ő d i k ,  mint általában a misz- 
szióé is. S p e n e r szabad valláegyakorlatot követelt a 
zsidók számára b az egyes lelkeknek Krisztus számára való 
megnyerését csak a szeretetben végzett bizonyságtevés utján 
kívánta megvalósítani. 1728-ban jött létre éppen ebből a 
célból, de judaisztikai tanulmányok érdekében is Halléban 
az I n s t i t u t u m  J u a d i c u m.

A f e l v i l á g o s o d á s  k o r á b a n  II. 
József Türelmi Rendelete és a francia forradalom jelentettek 
mérföldkövet s egyben megindították az emancipáció és az 
asszimiláció folyamatát is. A zsidóság számára kérdéssé vált 
saját identitásuk. A romantika szellemvilága előmozdította 
ezt a folyamatot. H e e i n e  keserű szava szerint a ke- 
resztség mintegy belépőjeggyé vált az un. "keresztyén társa
dalomban”. másfelől, mintegy önvédelemként, létrejött a zsi
dóságon belül az un. reformmozgalom, ami ezembeállitotta sa-
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ját orthodox irányzatával, s igy megosztotta.189o-ben 
587*ooo zsidó /0 . 7 % / élt az akkori német birodalomban 
- ezúttal már Ausztria nélkül - ettől kezdve számuk csök
kent. Az első világháborúban mintegy loo.ooo zsidó telje
sített a német hadseregben katonai szolgálatot, ebből 
12.ooo elesett. A 19-2o sz. zsidó vallásfilozófusai közül 
megemlitendők U. B u b e r ,  F. R o s e n z w e i g  és 
L e ó  B a e c k .

A 19.sz-ban több z s i d ó m i s s z i o i  t á r 
s u l a t  alakult - a missziót akkoriban általában nem egy
házak, hanem társulatok végezték, az első 1822-ben. Ezek a 
német missziói társulatok néha együttműködtek más ország
beli - angliai, dán - zsidómissziói társulatokkal, majd 
1871-ben egyesültek egy központi szervezetben. Állomásokat 
tartottak fenn az akkori Osztrák-Magyar Monarchia terüle
tén is.Vezéralakja e mozgalomnak F. D e l i t z s c h .  
professzor, aki 1886-ban megalapította a lipcsei I n s t i - 
t u t u m  J u d a i c u m  -ot, a későbbi I n s t  i t u t u m  
J u d a i c u m  D e l i t z s c h i a n u m - o t ,  amelynek 
csak Hitler uralomrajutásával szűnt meg működése.

A zsidók teljes polgári egyenjogusitása Németország
ban csak 1918-ban, tehát a Weimari Köztársaságban valósult 
meg.Párhuzamosan ezzel a folyamattal jelentkezett azonban 
az ú j k o r i  a n t i s z e m i t i z m u s  i s -  maga a 
fogalom alig százéves - néha sajnos vallásos indítékokkal is 
/ pl. A d o l f  S t ö c k e r ,  berlini udvari lelkész, a 
Keresztyén-szocialista Munkáspárt megalapítója/. A " trón 
és oltár " összefonódásának ideológiája s általában a kon
zervatív nacionalizmus is táplálta ezt a jelenséget. így 
éthető, hogy az időközben feltűnt fajelméleti antiszemitizmus
sal való konfrontációra az egyházak teológiailag teljesen 
felkészületlenek voltak. Csak kevesen ismerték fel a közelgő 
veszélyt, igy M. F a u l h a b e r  müncheni biboros-érsek 
E. L a m p a r t e r  ev.lelkész, H. F r i c k professzor 
és mások.

A n e m z e t i s z o c i a l i z m u s  u r a l o m 
r a j u t á s á v a l  teljes erővel meginduló zsidóüldözés 
teológiai jelentőségét is eleinte csak nagyon kevesen - és 
végzetesen későn - érzékelték. Az elsők között volt 
D. B o n h o e f f e r . d e  pl.még a Barmeni Hitvallásából is 
kimaradt a zsidóüldözée elleni expressis verbis tiltakozás.
Csak az un. "árjaparagrafus"-nak az egyházakra való kényeve- 
ritése indította meg az eszmélődés folyamatát, M.N i e m ö 1 1 e 
vezetésével. Az egyhátak azonban eleinte s jórészt mindvégig is, 
csak a megkeresztelt, tehát egyháztag zsidók érdekében emel
tek szót. A következmények közismertek: 6 millió zsidó - az 
összes németek által megszállt területekről - pusztulása a 
megsemmisitőtáborokban. Az egyházak által szervezett nagyon 
is gyenge mentőakciók vezetői közül M. A l b e r t z  H .  
G r ü b e r  , W. S y l t e n  lelkészek említhetők.

H o l l a n d i á b a  az első zsidók Spanyol- 
Portugáliéból érkeztek, az ottani üldözés elől, a 16-17 sz-ban.
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Miután itt a reformáció kálvini ága érvényesült túlnyomóan, 
a többi felekezetek, a zsidók is, egy ideig nem élveztek 
teljes vallásszabadságot. Az evangélikusok mai napig törpe 
kisebbség maradtak. A 17 sz.végétőlmegvalósult vallásszabad
ságot a zsidókra is kiterjesztették: ez volt az egyetlen 
európai ország, ahol háboritatlanul élhettek s valóban otthon 
érezhették magukat.A második világháborúban bekövetkezett né
met megszállás idején a zsidóüldözés megindítása ellen a hol
land munkásság általános sztrájkkal tiltakozott, persze hi
ába. A 14o.ooo zsidóból mintegy loo.ooo-et elhurcoltak / A n n a  
F r a n k  /.Hogy mégis viszonylag sokan életbe maradtak, az 
a lakosság mentő akcióinak köszönhető. Ebben az egyházak is 
részt vettek, nyilvános tiltakozó nyilatkozatokkal is / d e 
J o n g  b i b o r o s é r s e k , M i s k o t t e , B g g k -  
h o f ,  K o h l b r ü g g e  ref .lelkészek, B o r g e r s 
ev.lelkész/.

F r a n c i a o r s z á g b a n  15ol - 1798 hiva
talosan nem tűrték meg a zsidókat.A forradalom polgári egyen- 
jogosultságot biztosított, amit Napóleon viszont ismét kor
látozott.Csak az 189o-i forradalom adta meg a teljes jogegyen
lőséget. 187o-ben mintegy 2oo.ooo zsidó élt Franciaországban.
A 19 sz.végén fellángolt antiszemitizmus legismertebb jelen
sége a D r e y f u s s -per. Az 1939-ben Franciaországban 
élő 30 0 .0 0 0 zsidóból mintegy 9o.ooo-et hurcoltak el a németek.

D á n i á b a n  sohasem volt zsidóüldözés, leszá
mítva egy jelentéktelen zavargást 18 1 9-ben, amit a király 
személyes közbelépése gyorsan felszámolt. Egyházi részről 
sokat tett a zsidók érdekében a népfőiskolái mozgalom megala
pítója N. F. S. G r u n d t v i g . A  dánok a zsidókat mindig 
is egysz erüen dánoknak tekintették. így érthető, hogy a né
met megszállás bekövetkeztével, 194o. sz evangélikus egyház, 
F u g l s a n g  D a m g a r d  püspökkel az élén, egy ember
ként állt a zsidók mellé. A király köztudottéul, azzal fenye
gette a megszállókat, hogy ő is feltüzi a sárga csillagot, ha 
erre a zsidókat kényszeritik. A dániai zsidókat azután a men
tők és a rendőrség jármüveivel /!/ átmentették Svédországba.

N o r v é g i á b a n  1851-ig nem telepedhettek 
le zsidók - s 1956.-ig jezsuiták sem /!/. 192o-ban mindössze 
1457 zsidó élt itt. Mégis Norvégiából indult ki az egyik leg
jelentősebb zsidómissziói mozgalom, egyik képviselője G i s 1 e 
J o h n s o n  századunk első felében hazánkban is munkálkodott.
A hitleri megszállás idején tiltakozásul az evangélikus egy
ház minden püspöke és lelkésze lemondott állásáról. A norvég 
Izraelmisszió a háború alatt is végezte - külföldön, igy ná
lunk is - mentő akcióit.

S v é d o r s z á g b a n  1775-ben kapott az 
első zsidó letelepedési engedélyt. Csak a 19 sz.második felé
ben vándoroltak be nagyobb számban. Az 1875-ben megalakult 
"Svéd zsidómissziói egyesület" az ébredés! mozgalom gyümölcse 
volt. A második világháború elején a svéd hatóságok tartózkodóan
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fogadták a Hitler elől menekülő zsidókat. E magatartás csak a 
szomszéd skandináv országok német megszállásával változott 
meg radikálisan. Ettől kezdve állam és egyház együtt segitett 
az üldözöttek mentésében, ill.befogadásában.

F i n n o r s z é  g b a n  csak a múlt század eleje 
óta éltek zsidók, igen kis számban. Teljes jogi elismerésük 
csak 1917-ben következett be. Számuk 1979-ben lo5o.

A könyv III.fejezete a zsidóságnak a fent felsorolt 
orsz ágok evangélikus egyh ázaihoz való viszonyát a j e 1 e n - 
b e n  tárgyalja. Itt van szó a L V S Z eddigi nagygyűléseinek 
állásfoglalásairól is e témával kapcsolatban. Első Ízben 
Daressaalamban, 1977-ben került az ügy a plénum elé. Miután 
megalakult a kérdéssel foglalkozó állandó bizottság /LEKKJ/ 
a továbbiakban ide futottak össze a tagegyházak idevonatkozó 
munkálatai, s nyertek az évenkénti megtartott gyűléseken fel
dolgozást. Ez vált koordináló szervévé az egyes tagegyházak
ban működő misszió társulatoknak vagy a kérdéssel foglalkozó 
tanulmányi, diakóniai, stb.csoportoknak. Itt e fejezetben esik 
szó a je lenlegi Izrael állam területén folyó tudományos teo
lógiai - részben ottani zsidó tudósokkal együtt - végzett mun
káról és a diakóniai intézményekről is.

A IV.fejezet a zsidóság és keresztyénség, jelesül 
az evangélikus keresztyénség viszonyának e l v i , t e o l ó 
g i a i k é r d é s e i t  tárgyalja - per ma.Ez utóbbi meg
jelölésen hangsúly van, mert e - kétezer éves - kérdésben a 
teológia számara az utóbbi évtizedekben gyökeresen uj kérdés- 
felvetések adódtak - amint arról már emlitett, a függelékben 
található gazdag, de még igy is csak szemelvényes irodalom is 
tanúskodik. Hogy csak néhányat említsünk: Egy-e a zsidóság az 
un világvallások közül - vagy egészen sajátos viszonyban van, 
mint ugyanazon gyökér ágai a keresztyénséggel, / Hm 9-11» itt 
a locus classikus!/.- így összefűz eltéphetetlenül a közös 
Otestamentom, de megkülönböztet annak értelmezése. - Lehet 
még egyáltalán Auschwitz és a közel 2ooo éves, keresztyénektől 
eredő és sokszor vallásilag indokolt, a zsidóüldözés után még 
un "zsidómisszió" -ról beszélni? Vagy sokkal inkább a testvéri 
beszélgetésnek, egymás kölcsönösen megbecsülő megismerésnek 
és jobb megértésre törekedésének s igy egymástól valő megfeaz- 
dagodásnak van csak helye ? - Mi a zsidó nép mai s az eszkatoni 
tartó, üdvtörténeti jelentősége? - Hol van ebben az 19A8 óta - 
újra - létrejött Izrael államénak a helye? - Mik a legsürgősebb 
tennivalók tudományos, teológiai szinten és egészen le a gyüle
kezetek tudatának a formálásáig ?

annak, hogy e könyvismertetés, úgy tűnik, túllépi a 
szokványos méreteket - terjedelmében - éppen az az oka, hogy a 
könyv és ez az Írás is, el szeretne inditani mindnyájunkat egy 
hosszú, fáradságos, de reményteljes és Istentől Ígéretes utón. 
Ezt a célt szerettem volna szolgálni.

Dr.Groó Gyula
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IGEHÍRDETŐ MŰHELYE

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP 
1 Uóz 32 21 - 3o

I s t e n  b ü n ö s ö k e t h I v !
Az OT gyakran emlÍti Istent Ábra-hám, Izsák és Jákob 

Isteneként. Ezzel nem kerültek az emberfeletti emberek lis
tájára. Nem az ő személyük kerül a középpontba. Nem Árrahámra 
Izsákra és Jákobra jelemző, hogy az Isten az Istenük. Istenre 
jellemző, hogy hus-vér emberek életébe szól bele, alakÍtja 
azt és szemléltető formában tanúskodik Mózesnek való bemutat
kozása igazáról: menetközben, többek között ezeknek az embe
reknek az élete formálódása során derül ki, kicsoda is Ő.
Ezek nem álmodoztak vagy fantaziáltak Istenről, hanem hallot
ták a szavát, érzékelték akaratát..Mozdultak, jártak és vál
toztak Isten szava, tette nyomán. Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istene még csak nem is Ábrahém, Izsák és Jákob hitében szüle
tett meg, hanem ellenkezőleg: Abrakain, Izsák és Jákob azért 
érdemelnek emlitést a keresztyének gyülekezetében, mert annak 
a sóinak az elejéhez tartoznak, akikért az Isten elindult, 
akiket keresett. Ők pedig nem egyszerűen tudomásul vették, 
eltűrték vagy elszenvedték Isten kereső és formáló szeretetét, 
hanem örültek is annak, hogy Isten rájuk talált.Életük való
ságos élet és egyúttal OT-i illusztráció a vasármap enangéli- 
unához. /Lk 15» l-ló. /
1.Istennek nincsen nagy választéka:

vagy a Jákobfélékből hiv, vagy sehonnan.Jézus szava nyomán 
az a megrendítő, hogy Isten ezzel a kénytelenséggel nem 
kénytelenül él, kényszeredett kedvetlenséggel, hanem számunk
ra érthetetlen készséggel és örömmel. Ki tudná azt megmagya
rázni, hogy miért esik a tekintete Jákobra, aki nem "elvileg'' 
büi-ös.hanem annyira valóságosan, hogy már a következményét 
nyögi: gyötri az a tény, hogy tartozik valakihez, de joggal 
tart tőle, mert vétett ellene, becsapta. Se vele, se nél
küle. Átéli, amit Fái a római levélben a bűnösön már itt vég
bemenő Ítéletként emlit: Isten kiszolgáltatja a bűnnek: vi
seli következményeit. Jákob ezt a megcsalt testvértől való 
félelemben és szorongásban éli át. Mindennek a nyomasztó ter
űéből semmit sem vett le az emlékezetes eset óta eltelt idő 
és a gondtalan jólét. Nincs egyedül se, mint a menekülés ut
ján.Népes család, veszi körül és szinte dicsekszik, hogy ő, 
aki egy szál vándorbottal menekült, most két tábornyi jó
szággal igyekszik haza. Amikor Ézsau jut eszébe, meg amikor 
hÍre érkezik,Ezsau is közeledik, méghozzá négyszáz emberével, 
ekkor nem vigasztalódik sem a felejtető idővel, sem a körü
lötte lévőkkel. Az Isten szabad ura a lelkiismeretnek. Amikor



megszólaltatja, felébreszti valakiben, nincsen natalom. ama 
elhallgattathatna. Érdekes módón az OT nem foglalkozik azza. 
a Kérdéssel, hogy Ezsau sem felejtett. Jákob indokolt szo
rongását nem menti Ézsau engesztelhetetlensége. az Isten 
igazságosságához az is hozza tartozik, hogy nem enged sem 
az idő, sem a felejtés, sem a másiktól mindig igényelt jó
akarat "feloldozására" hagyatkozni."Elfeledt régi mint új 
áll elém." a valóságos bűnhöz, bármilyen megnyilvánulási 
formában Isten igaz ságos, már most érzékelhető Ítélete, a 
valóságos félelem tartozik.
Isten e b b e n  keres.
2 . a félelem es szorongás ut.ia , ahogy Jákob jarja nem isten 
felé. hanem kerülő útra visz Ezsautól fél, de eszébese jut. 
hogy Istennel is dolga van, amikor testvérével szeretne ren
dezni dolgát. Ezért Ezsau kiengesztelésével van elfoglalva, 
de úgy Jákob módjára.Takktikázik. A félelemtől es szorongás
tól Ezsau áthangolásával szeretne szabadulni. Erre először 
a vagyonából áldoz. Tekintélyes csordát, gulyát hajt maga 
előtt, Kern esik nehezére: van miből. Hogy nem az a szándék 
vez éti, hogy jóvátegye, ami jóvátehető, abból is kitűnik, 
ahogy az ajándékozást megrendezi, valósággal dramatizálja. Még 
arra is gondja van, hogy a sok még többnek lássék.Parancsot 
ad sz Olgáinak, hogy ne egytomegben tereljék a rengeteg ál
latot; hadd nyúljon hosszúra a menet. Legyen ideje Ézsaunak 
hogy kellően értékelhesse azt, ami érkezik. Igaz, azt is meg
üzeni, hogy ő is ott van valahol. De hátul Arról egy szót 
sem üzem, hogy j ö n ,  csak arról, hogy ott v a n . V á r. 
hogy a barmok mondják el, amit csak ember mondhat el.Vár. 
hogy a csorda látványára Ezsau visszaparancsolja-e embereit 
vagy nem.

Kiengesztelni va lakit ; tiszteletre mélte szándék. 
Jóvátenni valamit, ami jóvátehető: még inkábo.Ami személy 
ellen történt, azt nem lehet jóvátenni v a l a m i v e l .  
Ha Jákobnak Ezsauval van renaezm valója, akkorazt nem intéz
heti el helyette a csorda. Mégis e mögé bújik Jákob, mert 
nagyon nehéz kimondani azt, hogy "én vétkem", á szemtől- 
szembe helyett a " mögöttük vagyok" álláspontja nem egyszerű
en Jákobra jellemző.

Ebben a maga előtt küldött ajándékban talán az a leg
döbbenetesebb, hogy nem a Jogtalanul elvett helyett akar ad
ni, nem bocsánatkérés, hanem lehengerlő agresszió. Ez sem 
OT-i emlék: lépten-nyomon várnán szenvedői ennek a magatar
tásnak ma is. Minden van itt, csak az emberarc hiányzik.  
csaló képe rejtőzik az állatsereglet mögött. Állatbőgés az 
igazán emberi hang nelyett, az elkészetés kisérlete a"bocsáss 
meg" helyett. A sátáni hang jut az ember eszebe Jób könyvé
ből: az életéért minuent odaad az emDei. Ez itt azt „ejenti. 
hogy mindent, m a g a n kívül, A bocsánatkeresben - normá
lis körülmények között - az ember mindenestül benne van.

Istennek nincsen nagy választéka: vagy az ílyenfélék- 
ből hív, vagy sehonnan. Jézus szava nyomán az a megrendítő, 
hogy Isten ezzel a kénytelenséggel nem kénytelenül él, nem
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kényszeredett kedvetlenséggel, hanem megmagyarázhatatlan kész
séggel és örömmel.
3. Jákob félelme nem szűnik. A csordát elnyeli az éjszaka sötét
je, a szorongás marad. A közmondás szerinti "rossz tanácsadó" 
ördögit sugall. Eddig csak állatokat szortírozott Jákob, most., 
emberekre kerül a sor. Kisebb csapat, a csorda nagyobb volt. Ok 
csak tizenöten vannak, de emberek. A legközelebbiek: őket is 
előr e küldi. Fogalma sincsen Ézsau reagálásáról még, de ő sem
mit sem akat kockáztatni: inkább induljon a család is, A bar
mokkal talán szédíteni akarta Ézsaut, ezekkel talán szánalmat 
ébreszteni. Nem is az a lényeges, hogy mit akart. A tény a fon
tos: mindent és mindenkit kockára tett, csakhogy áthangolja 
Ézsaut. Embertelenségre vetemedett, hogy Ézsauval testvérként 
találkozhassék, de ezért másokat szolgáltatott ki. Az önzésnek, 
a saját magát féltő önzésnek páratlan példája ez az OT-ban.

Döbbenetes alkalmazási lehetőség nyilik itt előttünk, 
amikor Jákob magatartása nyomán arra gondolunk, hogy hányszor 
akartuk és akarjuk, egyénileg és emberiség.méretben az ember
hez méltó szót, a bocsánatkérés szavát és indulatát a lenyügö- 
zés vágy a megfélemlítés vagy a lekenyerezés embertelen esz
közével megspórolni.
4. Isten a kerülő utat is el tudja torlaszolni. Azon is rátalál 
az emberre. Csak Jákob gondolja, hogy biztonságos magányában 
várhatja ki a m á s i k  megváltozását.

Isten úgy jár a bűnösök után, hogy akit hív, azt for
málja is. Ahogy Jákobból a csalóból más ember lett, abból a még- 
annyira szines leirás is többet takar el, mint felfed. A„talál- 
kozás titka ez, amelyben Isten keményen megragad, és az 0 kezé
be nem küldhet az ember mást maga helyett. Keményen megragad, 
mer t joga van hozzá. Nem tesz tönkre, mert nem azért keres.

Csak Jákob gondolja, hogy kettőjükre, reá és Ézsaura 
tartozik ügyük elrendezése. Minden ügyünk Istenre tartozik. Ezt 
Isten komolyan veszi, tehát nem enged kitérőt. Áldásához tarto
zik, hogy nem enged kitérőt, mig a dávidi gyónás meg nem szüle
tik: "Egyedül Te ellened vétettem..." Ez nem az elspiritualizá- 
lása a bűnnek akkor sem, ha az embertelenség formájában jelent
kezik. Sokkal inkább a kezdete annak a meggondolásnak, amelyre 
az ember olyan nehezen szánja rá magát. / " Nondum considerasti.. 
Ugyanakkor kezdete annak az újnak, amelyet a velünk és értünk 
küzdő Isten ajándékoz és amelyben minden igazi, emberi talál
kozás, egymás ellen vétők és mindig előbb a másik megváltozását 
várok, az egymást kijátszani akarók megbékélésének a lehetősége 
is benne rejtőzik.

Fehér Károly


