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Egyházunk útján 

EGYSÉG ÉS MEGÚJULÁS
Püspöki jelentés

a Magyarországi Evangélikus Egyház közgyűlésének 
1983 november - 1986 november
1. BEVEZETÉS

Három év határkövénél
A Magyarországi Evangélikus Egyház életében újabb 

hároméves határkőnél állunk. Az országos egyházi közgyűlésnek 
egyházunk törvényei szerint két fő célja van. Beszámolót tart 
az országos egyház életének elmúlt három esztendejéről. És e- 
lőrenéz hittel és felelősséggel, az egész egyház előtt álló 
feladatokra. Emeli ennek a közgyűlésnek a jelentőségét, hogy 
egyúttal újabb hatéves időszakra megválasztja az országos egy
ház presbitereit, bíróságának és bizottságainak tagjait.

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök betegsége
Ezt a jelentést - az országos egyházi munkaágak be- 

. számolói előtt - a hivatalára nézve idősebb püspöknek, egyhá
zunk püspök-elnökének kellene beterjesztenie. Ezzel elérkez
tem a három éves, rendkívül gazdag időszakról szóló jelentés 
legfájdalmasabb pontjához. Mély szomorúsággal kell jelentenem: 
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök csaknem egy év óta súlyosan be
teg. Jelentésemet püspöktársaként és törvényes helyetteseként 
terjesztem a közgyűlés elé, megpróbálva eleget tenni nem köny- nyű feladatomnak.

Valamennyien emlékezünk még három évvel ezelőtt, püs
pöki szolgálata 25. évfordulóján tartott, dinamikus, megraga
dó közgyűlési jelentésére. Megbetegedése is jórészt annak az 
áldozatos tehervállalásnak a következménye volt, melyet mint 
az 1984-es budapesti világgyűlés fő szervezője, megrendezője, 
majd a LVSZ új elnöke vállalt magára. Betegsége súlyos csapás 
egész egyházunknak és nehezen hordozható felelősséget ró vala
mennyiünkre. Pár napja beszélhettem újra vele: betegágyáról is 
imádsággal gondol egyházunk életére és köszöntését, áldás-kí
vánását küldi a közgyűlésnek. Hálás szeretettel gondolunk reá 
erről a közgyűlésről is. Kérjük Istent, adja vissza egészsé
gét és hozza őt újra vissza közénk, hiszen Nála minden lehetséges!

Egység és megújulás
Ezt a jelentést két vezérgondolat köré szeretném föl

építeni. Ezek: egység és megújulás. Mai helyzetünkben mindket- 
t ré igen nagy szükségünk van. Krisztussal és egymással való 
egységünk megőrzésére is. A megújulás útjainak felelős kere
sésére is. Először egyházunk élete legszélesebb kontextusáról, 
összefüggéseiről szólok: a mai világról, amelyben egyházként 
és keresztyénekként Istentől ránk bízott szolgálatunkat végez-
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zük. Ezt követően ige- és szeretetszolgálatunk közelebbi"he- 
lyéről": szeretett hazánk, magyar népünk, szocialista társa
dalmunk mai helyzetéről, az itt reánk váró mai föladatokról. 
Jelentésem harmadik és legnagyobb részében egyházunk, gyüle
kezeteink elmúlt három évéről próbálok röviden számot adni és 
szólni az itt reánk váró, legsürgetőbb feladatainkról.

Kérjük Isten Szentleikét, vezessen helyes számvetés- 
re és bölcs tervkészítésre, a mai, mindannyiunk felelősségét, megkövetelő helyzetben 1

2. AZ EMBERVILÁG EGYSÉGÉÉRT
Nem szólhatunk reálisan egyházunk életéről anélkül, hogy ne tekintsünk a legszélesebb körre is: a XX. század nyolc

vanas éveinek világára, amelyben egyházunk él. ötmilliárd em
ber-testvér, közöttük hívő emberek milliói, életét ma elsősor
ban három halálos veszedelem fenyegeti: a nukleáris háború bor
zalmai, az emberiség kétharmadát megnyomorító igazságtalan gaz
dasági-társadalmi helyzet, és természeti környezetünk, a teremtett világ rohamos pusztulása.

Az atomhalál elhárításáért
Az emberiség - köztük hívő emberek milliói - ma óriási 

erőfeszítéseket végez azért, hogy elhárítsa családjaink, népe
ink, egész világunk feje fölül az elképzelhetetlent, egy nuk
leáris háború apokaliptikus szenvedéseit. Ennek a halálos sza
kadéknak a peremén járunk már több évtized óta. A legutóbbi 
évek hidegháborús feszültségei után végre felcsillant a re
mény sugara: összeült a genfi csúcstalálkozó, világszerte is
mertté váltak Gorbacsov főtitkár javaslatai az atomfegyverek 
teljes leszereléséről 2000-ig, a kölcsönös biztonsági rend
szer kialakításáról és az atomfegyver-kísérletek teljes meg
szüntetéséről, amelyre a Szovjetunió egyoldalú moratóriumot 
vállalt. A Lutheránus Világszövetség és az Egyházak Világta
nácsa, sok egyházzal együtt melegen üdvözölte és támogatja 
ezeket a javaslatokat. Az űrfegyverkezés egyoldalú amerikai 
erőltetése azonban újabb súlyos akadály, - azt reméljük, ta
lán az utolsó nagyobb akadály a katasztrófa elhárításának út
jában.

A világ egyházai - köztük a mi egyházunk is, együtt 
a magyar egyházakkal - a maguk egyházi eszközeivel küzdenek 
az emberiség békés jövőjéért. Igehirdetéssel, imádsággal, a 
jó szó meggyőző erejével, a nemzetközi tárgyalások segítésé
vel, a világ közvéleményének formálásával. Jelenleg egy ke
resztyén béke-világtalálkozó összehívásán fáradoznak. Assisi 
az első lépés volt efelé. Sterlingben az európai egyházak az 
északi félteke egyházainak béke-tanácskozását tűzték napirend
re. Az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, a 
Keresztyén Békekonferencia az egész világ egyházainak közös 
tanácskozásáért és felelős határozataiért fáradoznak. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház imádságai, állásfoglalásai és 
cselekedetei belekapcsolódnak ebbe a világméretű, közös erő
feszítésbe, együtt minden józan és jóakaratú emberrel, a vi
lágkatasztrófa elhárításáért.
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Igazságos békéért a világban
A legutóbbi évtized során, Nairobi 1975 óta, egyre 

inkább tudatosult bennünk: béke és igazságosság összetartoznak. 
A nukleáris öngyilkosság elkerülését, az emberiség egységét 
csak az igazságos béke útján érhetjük el. Olyan világban, a- 
hol 500 millió ember él az éhhalál szélén, naponta átlag 
40 ezer kisgyermek hal meg éhen és különféle betegségekben, 
ahol százmilliók szenvednek gazdasági és társadalmi igazság
talanságok bilincseiben, a béke nem lehet maradandó. Ez a dé
li félteke népeinek jajkiáltása felénk. Az egyházak jórészt 
a világ gazdagabb, hatalommal bíró felében élnek, óriási a 
felelősség rajtunk ebben a vonatkozásban is: meghalljuk-e a 
koldus Lázár könyörgését és cselekedjük-e Jézus akaratát, a- 
mig időnk van a cselekvésre?

Teremtett világunk megőrzéséért
A legutóbbi évek során egyre többet hallunk egy har

madik, világméretű fenyegetésről: az "ökológiai halál” rémé
ről. Mérgező anyagok veszélyeztetik vizünket, levegőnket, é- 
teleinket, a talajt, az egész bioszférát, amelyben élünk.

A teremtett világ szinte a szemünk előtt hal meg, 
folyókból pusztul ki az élet, erdőink elsorvadnak, a nukle
áris veszedelem és az éhség pusztításai mellett, - és egyes 
teológusok, hívő emberek sajnos még mindig arról vitatkoznak 
sokfelé a világon: "keresztyén téma" és "keresztyén feladat”-e 
mindez egyáltalán? Hiszem azt, hogy egyházunkban csak keve
sen vannak, akik becsukják a szemüket a krisztusi szeretet
nek ezek előtt a mai, konkrét feladatai előtt! Megújulásunk 
fontos vonatkozása, hogy még teljesebben, még igazabban be- 
töltjük-e keresztyén szolgálatunkat ezekben a leggyötrőbb mai 
emberi világkérdésekben.

3. EGYSÉGBEN NÉPÜNKKEL ÉS TÁRSADALMUNKKAL
Adottság és etikai föladat
A haza, a nép, a társadalom, amelyben élünk, evangé

likus teológiai meggyőződésünk szerint Isten "konkrét hely-ki
jelölése" számunkra ebben a világban, ahol hitünket és szere- 
tetünket gyakorolnunk kell. "A népünkhöz tartozás tény és eti- 
kum egyszerre: kritikai éberséget és állandó küzdelmet jelent 
egyfelől az individualista egoizmus, az etikátlan nihilizmus 
ellen; másfelől a sovinizmus, az extrém nacionalizmus kísér
tésével szemben; ugyanakkor - pozitív értelemben - áliandó bel
ső elkötelezettséget és ennek megfelelő életfolytatást, csele
kedeteket a saját nemzetem és hazám javára".

Bereczky Albert mélyértelmű szava szerint "a nép, a 
saját népem, élete az az első számú terület, ahol a keresztyé
nek és az ..egyház szolgálni tartoznak a legjobban, ami nekik adatott".2
1. "A nemzet és a nemzetköziség gondolata a protestáns teoló

giában". Előadás a Magyar Tudományos Akadémia tanácskozásán 
1985-ben. V.ö. Lelkipásztor 1986/1. 27.lap/ 20-32.lpk/.

2. Idézet ugyanebből az előadásból.
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Társadalmi diakóniánk mai tere
Mit jelent mindez közelebbről, konkrét módon? Jelenti 

a társadalom legkisebb sejtjének, a családnak védelmét és erő
sítését, a házastársak, a fiatalok hitben nevelését a házastár
si hűségre, gyermekek vállalására és a házassági elválások el
leni küzdelemre. Jelenti a munka megbecsülésére, a hivatáshű
ségre nevelést a lutheri munka-etika értelmében. Jelenti - nem 
utolsó sorban - szellemi értékeink, a nemzeti kultúra őrzését 
és gazdagítását magyar reformátoraink, Sylvester János, Borne
misza Péter, Berzsenyi Dániel és más evangélikus nagyjaink nyo
mában; a szép és igaz magyar szó szeretetét, magyar nemzeti 
kultúránk ápolását, ahogyan ez a kettő - az egyház és népünk 
szolgálata - mindig együtt járt legjobb egyházi hagyományaink
ban.

Jelenti általában az erkölcsi értékek őrzését, védel
mét és gazdagítását, az Isten akarata szerint teljes humani
tás, igaz emberség ápolását gyermekeink, fiataljaink, felnőtt 
gyülekezeti tagjaink között és egész népünk közösségében.

Társadalmi diakóniánk - evangélikus hitünk szociális 
dimenziója - egyházunk szolgálatának elengedhetetlen része.

Egységben társadalmunkkal: dialógus és közös cselekvés 
hívők és nem-hívők között

Ezt a széleskörű diakóniát egész népünk, társadalmunk 
egységében kívánjuk végezni. Egyfelől a hívők és nem-hívők kö
zötti sokszintű, egymás meggyőződését tiszteletben tartó dia
lógusban, amelynek protestánsok és marxisták között hazánkban 
már gazdag múltja és eredményei vannak. Másfelől a más-más 
hitbeli és világnézeti alapokról induló, de közös etikai cé
lú cselekvésben.

Egyház és állam
Egyházunk ige- és szeretetszolgálatának külső kereteit 

a Magyar Népköztársaság alkotmánya, az 1948-ban megkötött Egyez
mény és húszéves Egyházi Törvénykönyvünk /1966/ biztosítják. 
Ezeken az alapokon az állam és az egyházak, egyházunk viszonya 
hazánkban nemcsak jó és rendezett, hanem sok új területen gaz
dagodott is az elmúlt években.

Hadd utaljak itt csupán egyházi szolgálataink zavarta
lan végzésére, gyermek- és ifjúsági munkánkra, országos ifjú
sági konferenciáinkra, a budapesti evangélikus világgyűlés meg
rendezésére, külügyi egyházi kapcsolataink állandó bővülésére, 
az egyháznak juttatott anyagi segítség sokféle formájára és - 
nem utolsó sorban - a vallásos emberek és az egyházak társadal
mi szolgálata növekvő megbecsülésére. Csak egy konkrét példát 
említeka sok közül: nemrég ünnepeltük Nyíregyházán a nagytemp
lom, a város egyetlen történeti műemléke, kétszáz éves jubileu
mát. Nem újság már az, hogy a Városi Tanács és a Hazafias Nép
front vezetői is jelen voltak az ünnepi istentiszteleten, hogy 
mindketten felszólaltak - a Tanács elnökasszonya és a HNF tit
kára is - az ünnepi közgyűlésen. Amit azonban ki kell emelnem: 
az elnökasszony olyan mélyen megragadó tanúságot tett a három
ezres gyülekezet előtt a nem-hívőket és hívőket ma országunkban
4



összekapcsoló, közös erkölcsi értékekről és föladatokról, 
egymás megértéséről és megbecsüléséről, amely sokáig vissz
hangzik majd valamennyi jelenlévő szívében. Bárcsak hallhat
ták volna azok is, akik külföldön néha gyanúsítják vagy "kon
formizmussal" vádolják egyházunk mai szolgálatát!

Őszintén köszönjük államunk, kormányzatunk sokféle
képpen megnyilvánuló megbecsülését, jóakaratát és segítség
nyújtását is egyházunk, gyülekezeteink iránt. Ez csak erősí
ti hitből fakadó felelősségünket, szeretetünket egész népünk, 
társadalmunk anyagi, szellemi és erkölcsi előmeneteléért, kü
lönösen a mai nehezebb gazdasági helyzetben és nemzetközi fe
szültségek idején. És nem engedjük, hogy ezt a legutóbbi év
tizedek során kialakult, gyümölcsöző, rendezett jó viszonyt 
egyház és állam között itthonról vagy külföldről bárki meg
zavarni próbálja. Ilyen kísérletekben nem volt hiány, és saj
nos, számolnunk kell velük ezután is. De nagyon jól tudjuk, 
milyen sokat kockáztatnánk, ha ilyen zavarási kísérleteknek utat engednénk.

4. AZ EGYSÉG ÉS MEGÚJULÁS ÚTJÁN EGYHÁZUNKBAN
Elérkeztem jelentésem negyedik részéhez, amely az el

múlt három évvel és az előttünk álló, legsürgetőbb egyházi 
feladatainkkal foglalkozik. Mielőtt azonban erre rátérnék, rö
viden szólnom kell egyházi életünk hitbeli-teológiai alapjai
ról. Mert ha az alap nem biztos. Jézus szava szerint a szelek 
és a zápor könnyen összedöntik a házat /Mt 7,24 kk/.

4,1. Egyházi életünk fundamentuma
Magyarországi Evangélikus Egyházunk életének és szol

gálatának alapja Jézus Krisztus és Isten teljes igéje, törvé
nye és evangéliuma, a Szentírásban, hitvallásaink tanúságtétele szerint.

Ezért újból megerősítjük Egyházi Törvénykönyvünk Nyi
latkozatát: "A Magyarországi Evangélikus Egyház Isten igéjét 
tekinti hite, tanítása és szolgálata forrásának és mértéké
nek, és ennek alapján az Úr Jézus Krisztustól kapott feladatá
nak vallja az ige hirdetését és a szeretet munkáját hazánk népe és az emberiség javára.3

Istennek csak úgy szolgálhatunk igazán egyházban és 
világban, ha az ige, az evangélium hirdetését és a szeretet jó 
cselekedeteit semmi körülmények közt sem szakítjuk szét. Aki 
ezt a kettőt egymással szembeállítani vagy egymástól elszakí
tani próbálja, sem a Szentírást, sem a reformáció lutheri teo
lógiáját nem követi igazán! A "szeretetben munkálkodó hit"
/Gál 5,6/ belső egysége magyar evangélikus teológiai gondolko
dásunknak a legutóbbi évtizedek során - elsősorban Káldy Zol
tán püspök teológiai szolgálata nyomán - kialakult és közösen 
vallott, fő teológiai irányvonala. Ez az úgynevezett "diakóni- 
ai teológia" szíve és lényege. Ettől nem távolodhatunk el,ha 
Jézus igéje és a reformáció igazsága szerint akarunk szolgál- ni a mai világban.
3. Egyházi Törvények /1967/. 3. lap
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Vannak természetesen, akik a teológiai egységet össze
tévesztik az egyformasággal. Hitbeli-teológiai egységünk nem 
egyformaságot jelent. Állandóan szükségünk van rá, hogy újra 
meg újra megvizsgáljuk: jól értjük-e és teljesen, minden i- 
rányban jól alkalmazzuk-e a "szeretet által munkálkodó hit" 
bibliai alapprincípiumát, diakóniai teológiánk lényegét. Az 
őszinte és segítő szándékú kritikai dialógus iránt egyházunk 
teológiai alapjai felől nyitottaknak kell lennünk. De ennek 
a Jézussal és egymással való egységnek megőrzése szolgálatunk 
alapvető feltétele /"hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél 
engem"; Jézus főpapi imádsága követőiért, Jn 17,20 kk/.

4.2. Egyházunk elmúlt három esztendeje 1983 - 1986
Egyházunk elmúlt három esztendeje - legutóbbi országos 

közgyűlésünk, 1983 ősze óta - rendkívül gazdag időszak volt. 
Isten iránti hálával kell ezt legelőször megállapítanunk.

A budapesti evangélikus világkonferencia
Mindenekelőtt a Lutheránus Világszövetségnek 1984 nya

rán Budapesten tartott VII. Nagygyűléséről, világkonferenciá
járól kell itt megemlékeznem. Három évi közös hazai erőfeszí
tés és előkészület után, államunk és a társadalmi szervek sok
oldalú támogatásával, a hatalmas Budapest Sportcsarnokban elő
ször rendezett meg egy szocialista társadalomban élő, kelet
európai kisebbségi egyház ilyen nagyméretű világtalálkozót, 
a Krisztusba vetett reménység hitbeli, teológiai és gyakorla
ti kérdéseiről. Hadd idézzem a világgyűlés Zárónyilatkozatából, 
mely bejárta a világsajtót is, ezt az egyetlen mondatot: "It
teni találkozónk és a vendégszeretet, amellyel itt fogadtak 
bennünket, megmutatta nekünk, hogy Krisztus egyházában bizal
munk lehet egymás iránt és hidakat tudunk építeni a népek kö
zött, politikai és ideológiai határokon keresztül". Felejthe
tetlen marad a csaknem száz országból jött egyházi delegátu
soknak egyetlen vasárnapon 114 gyülekezetünkben tett látoga
tása, —  sokak szerint a világgyűlés legkiemelkedőbb élménye. 
Mert a saját szemükkel láthatták, szivükkel érezhették ennek 
a sokat támadott és kritizált egyháznak az eleven életét.

A világgyűlés hatása alig felmérhető. A világ evangé- 
likussága ma is a "budapesti határozatok" irányában keresi új 
föladatait. És hazai egyházunk életében is tovább élnek, hat
nak ennek a valóban egyháztörténelmi eseménynek a teológiai 
és gyakorlati hatásai. A világgyűlés bizalma és hálája is ki
fejezésre jutott egyházunk iránt Káldy Zoltán püspöknek a 
Lutheránus Világszövetség elnökévé történt megválasztásában.
Az érdeklődés és szeretet számtalan jelét azóta fokozottan é- 
rezhetjük magyar evangélikus egyházunk iránt.

ökuménikus kapcsolataink
Egyházunk kezdettől benne él a világkeresztyénség és 

a világ evangélikussága nagy ökuménikus családjában. Az el
múlt három évben tovább nőtt aktív részvételünk az Egyházak 
Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, az Európai Egyhá
zak Konferenciája és a Keresztyén Békekonferencia munkájában.
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Nagyon sok nemzetközi egyházi tanácskozáson, teológiai konzul
táción és szakkonferencián vettünk részt, Vancouvertől Moszk
váig és Argentínától Kínáig. Igen sok hivatalos delegáció, 
egyházi küldöttségek és gyülekezeti csoportok keresték föl 
egyházunkat. Sokan utaztak tőlünk is hivatalos vagy magánuta- 
kon más országokba.

Egyházunk ökuménikus kapcsolatai olyan mértékben gaz
dagodtak, hogy érről most megközelítően sem tudok beszámolni. 
Hadd emeljem ki mégis egyre gazdagodó finn-magyar egyházi kap
csolatainkat /immár több mint 30-30 testvérgyülekezet a két 
országban, ezernél több látogató csak ebben az esztendőben/. 
Ápoljuk a szomszédos szlovák és szlovén, valamint baltikumi 
evangélikus egyházakkal való testvéri kapcsolatainkat. Az u- 
tóbbi években hagyományossá váltak az osztrák-magyar lelkész
találkozók. Ez évben megrendeztük az első wesztfáliai-magyar 
teológiai konferenciát a Balaton partján. Gazdagodnak diakóni- 
ai kapcsolataink. Egyházi énekkarok kölcsönösen látogatják egy
mást. Minden évben külföldi ösztöndíjasok tanulnak Akadémián
kon. Nemrég tért haza három fiatal lelkészünk egyéves teoló
giai tanulmányútról Bethelből, Chicagóból és Heidelbergből.
Egy fiatal lelkésznő jelenleg Angliában, egy-egy teológiai 
hallgatónk Csehszlovákiában és az NDK-ban van tanulmányúton, 
két most végzett lelkésznőt pedig a jövő ősztől javasoltunk 
külföldi ösztöndíjra.

Ezek a külföldi utak a teológiai és gyakorlati elmé
lyülés útjai is. Segítik a népek közötti békés kapcsolatokat.
De jelei annak is, hogy egyházunk teológiája és tapasztalatai 
iránt nagy az érdeklődés. Jó szolgálatot jelentenek ebben az irányban is.

A hazai ökuméné munkamezeién
Testvéri kapcsolataink tovább mélyültek a hazai öku

méné területén is. A Magyarországi Egyházak ökuménikus Tanácsa 
kiemelkedő szolgálatot végez hazai egyházaink életében. Közös 
teológiai munka, közös társadalmi szolgálat, közös részvétel a 
keresztyén-marxista dialógusban, közös fáradozás a békéért nem
zetközi viszonylatokban, legújabban az Egyházközi Békebizott
ság új munkaága révén, - ezek hazai ökuménikus együttműködésünk 
legértékesebb munkaterületei. Közgyűlésünkről is szeretettel, 
imádsággal gondolunk dr. Bartha Tibor református püspökre, a 
Tanács elnökére. Köszönjük sok évtizedes szolgálatát a magyar 
ökuméné élén és kérjük reá betegségében Isten gyógyító kegyel
mét. Szeretettel köszöntjük dr. Görög Tibor lelkésztestvérün
ket, aki hosszú külföldi szolgálat után ez év elején átvette az 
ökuménikus Tanács főtitkári szolgálatát. Sok áldást kívánunk munkájára!

Viszonyunk a református egyházzal testvéri jó viszony, minden területen. Testvéri kapcsolatok fűznek össze 
bennünket a Szabadegyházak Tanácsával, különösen is a baptis
ta, metodista és adventista egyházzal. Sokat jelent számunkra 
a hazai ortodox egyházakkal, különösen a magyar ortodox egy
házzal való jó kapcsolatunk, testvéri viszonyunk az unitárius 
egyházzal, és ugyancsak a közös gyökerekből fakadó kapcsolata
ink az izraelita hitközösséggel.

Külön említem, hogy a római katolikus egyházzal 
több területen bővültek kapcsolataink. Utalok az ökuménikus
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imahétre minden év elején, a béke szolgálatában való közös 
részvételünkre, a felejthetetlen közös imádkozásra és böjtö
lésre a Hiroshima-vasárnapon, sok helyen az assisi béketa- 
lálkozóért való közös imádkozásra. Kegyelettel emlékezünk dr. 
Lékai László esztergomi bíboros-prímásra, aki példaadó szol
gálatot végzett egyháza élén a magyar társadalom javáért való 
közös fáradozás és a többi egyházzal való ökuménikus kapcso
latok területén.

Gyülekezeteink élete
Nagyon sok a hálaadásra, örömre indító tény gyüleke

zeteink életében. Változatlanul az igehirdetés, a szentségek 
kiszolgáltatása, az ige közös tanulmányozása volt gyülekezeti 
életünk szíve. Sok-sokezer igehirdetés hangzott el nagy és kis 
gyülekezeteinkben, sokszor nehezen megközelíthető szórványok
ban. Milyen sok lelkészi hűség, áldozat, belső teológiai és 
hitbeli küzdelem van a számadatok mögött!

örömmel jelenthetem, hogy a legutóbbi három év sta
tisztikai adatai szerint fokozatosan tovább nőtt az úrvacso
rával élők száma. A legutóbbi három évben kerületemben már 
nőtt az eddigi fogyás helyett a keresztelések, jelentősebben 
nőtt a konfirmációi és a hitoktatásban részesülők, a gyermek- 
és ifjúsági bibliaórák száma. Tudom, hogy néhány év statiszti
kai adataiból nem szabad túlzott következtetéseket levonni. De 
azért szeretném felhívni ezekre az életről és növekedésről ta
núskodó statisztikai adatokra éppen a keresztelések, az úrva
csorával élés, a gyermek- és ifjúsági munka területén azok fi
gyelmét, akik olyan szívesen beszélnek "krízisről" és vonják 
kétségbe egyházunk, gyülekezeteink eleven életét!

örömeink mellett természetesen vannak gondjaink is! 
Vannak vétkeink és mulasztásaink. Ezekről sem hallgathatunk. 
Sajnos, tovább tartott - halálozások és nyugdíjbavonulások mi
att - aktív lelkészi létszámunk csökkenése. A régebbinél na
gyobb teológuslétszám remélhetőleg néhány éven belül érezteti 
majd hatását ezen a területen! Sokfelé növekedett a szórványo- 
sodás, híveink számának fogyása. Talán ennek a két ténynek is 
köze van ahhoz, hogy csökkenő irányzatot mutat a lelkipásztori 
látogatások száma. Pedig sok szempontból ma ez a lelkészi szol
gálat legnélkülözhetetlenebb része. Hálásan az élet és növeke
dés sok jeléért, keresnünk kell a gondok és hiányosságok okait, 
a segítés módjait gyülekezeteink életében.

Teológiai és egyházi nevelés
Isten iránti hálával szólhatok arról is, hogy miköz

ben Teológiai Akadémiánkon tovább folyt az ötéves lelkészképző 
munka, hallgatóink létszáma jelentősen megnövekedett. Ezidén a 
harmadik Levelező Teológiai Tanfolyam indult meg, ugyancsak az 
eddigi kettőnél nagyobb létszámmal. Néhány Levelező Tanfolyamot 
végzett gyülekezeti munkatárs már jó szolgálatot végez gyüleke
zeteinkben. Folytatódtak az Akadémián tartott, továbbképző, rö
vid lelkészi találkozók. Kiemelem a tizenhat Lelkészi Munkakö
zösség sokoldalú, nélkülözhetetlen szolgálatát a teológiai to
vábbképzésben.

Megalakult a Teológiai Társaság, amelynek munkatervé-
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ről dr. Prőhle Károly professzor, teológiai főigazgató tesz 
majd jelentést. Átfogó terv szerint folyik, ugyancsak az ő 
irányítása alatt, a lelkészek munkatársainak, a presbiterek
nek és a diakónia munkásainak képzése. Dinamikus, jó szolgála
tot végeznek a nyári országos ifjúsági konferenciák. Elevenen 
tovább folyik a kántorképzés Fóton, valamint az egyházi ének
karok széleskörű szolgálata. Országos Könyvtárunk, Múzeumunk 
és Levéltárunk munkájáról is külön jelentések adnak majd szá
mot.

Diakónlai szolgálatunk
Új színnel gazdagodott az elmúlt három évben egyhá

zunk széleskörű diakóniai szolgálata. A Lelki Segélyszolgálat 
az alkoholizmus rabjain és a veszélyeztetett fiatalok közt 
végzi munkáját. Tizennyolc diakóniai intézményünk jobb körül
mények között, szélesedő munkaterületen végezheti szolgálatát. 
De továbbra is küzdünk sok intézményben a diakóniai munkások 
kis létszámával ezen a talán legnehezebb szolgálati területen.
A gyülekezeti diakónia megszervezése és jó irányítása, sajnos, 
még sok gyülekezetünkben hiányzik. Itt fokozott felelősségre 
és főleg áldozatos munkatársakra lenne szükség!

Sajtószolgálatunk
örömmel számolhatok be egyházunk sajtószolgálatáról 

is. Isten iránti hálával jelenthetem be a közgyűlésnek, hogy 
- többévi fáradságos munka után - hamarosan napvilágot iát 
egyházunk új, ötszáz oldalas Lelkészi Ágendája, amely isten- 
tiszteleti örökségünk megőrzése mellett új lehetőségeket is 
nyit istentiszteleti életünk, egyházi cselekményeink gazdagí
tására. Köszönjük Istennek, hogy az új fordítású, teljes ma
gyar Biblia után, az új és mindenütt megkedvelt, már harmadik 
kiadásban megjelent Evangélikus Énekeskönyv után most haszná
latba vehetjük egyházi életünknek ezt a harmadik, fontos nagy 
kiadványát is! Az új Agenda hamarosan ott lesz minden lelkész 
kezében és gazdagítani fogja istentiszteleti életünket. Szív
ből köszönjük dr. Prőhle Károlynak és munkatársainak elvégzett, 
jó szolgálatát!

Sajtóosztályunk tovább végzi a teológiai és egyházi
építő irodalom tervszerű kiadását. Az Evangélikus Élet új szer
kesztő irányítása alatt, új formában jelenik meg. Fontos szol
gálatot végez - ugyancsak új köntösben - lelkészeink teológiai 
szakfolyóirata, a Lelkipásztor. Igényes színvonallal folytatja 
munkáját evangélikus teológiai szemlénk, a Diakónia.

Az országos munkaágakról közgyűlésünk második részé
ben hallunk majd részletesebb jelentéseket.

4.3. Az előttünk álló feladatok
Áttérve jelentésem utolsó részére, a közvetlenül előt

tünk álló legfontosabb feladatokról kell szólnom. Ezeket csak 
egységben. Isten Szentlelke megújító munkáját hittel elfogad
va tudjuk elvégezni. Jézus főpapi imádsága szerint, egymásban 
bízva és egymást szeretve, hálásan Isten sokféle ajándékáért 
és nyitottan az új kihívások, új föladatok előtt!

9



A szolgálattevők körének szélesítése
Ennek érdekében - többek régi kívánságára és az É- 

szaki Egyházkerület egyik felterjesztése alapján is - javas
lom, hogy szüntessük meg az eddigi különbségtételt a férfiak 
és a nők lelkészi szolgálatra való felszentelésében, az ordi- 
nációban. A püspökök ezután a Teológiát végzett nőhallgató
kat is avathassák föl tanulmányaik elvégzése után a lelkészi 
szolgálatra, amennyiben vállalják a teljes lelkészi szolgála
tot az egyházban. Ezzel megszüntetjük az átmeneti várakozási 
időt egy gyülekezet meghívásáig a lelkésznők számára, továb
bá a kettős felavatást, előbb a lelkészi munkatársi, majd a 
lelkészi szolgálatra.

Javaslom, hogy világi /"laikus"/ munkatársainkat fo
kozottabban vonjuk be egyházunk életébe az egyházi élet min
den területén. Ennek érdekében új, szélesebb teológiai és 
egyházi ismeretszerzési lehetőségeket biztosítsunk, mai egy
házi és teológiai kérdéseink megvitatására adjunk alkalmakat 
- hasonlóan az eddigi presbiteri konferenciákhoz - "evangéli
kus fórumok" vagy "egyházi napok" gyakoribb, regionális meg
rendezésével.

Ugyancsak javaslom, hogy a nők és fiatalok nagyobb 
szolgálati lehetőséget és több tisztséget, megbízást kaphas
sanak az egyházi élet különböző szintjein és testületéiben. 
Erre az országos egyházi tisztségekre és bizottsági tagságok
ra tett javaslatoknál is figyelemmel voltunk; ezek a közgyű
lés elé kerülnek. Nem a százalékos arányszám körüli vitákat 
akarja ez magával hozni, ami annyi viszályt és megoszlást oko
zott már a nemzetközi egyházi fórumokon; hanem a szolgálatra 
való nevelést és az alkalmasság legfontosabb irányelvét ezen 
a területen.

A "Testvéri szó" ügye
Hadd térjek rá nyíltan és teljes őszinteséggel egy 

nehezebb kérdésre, mely az elmúlt hónapokban sok gondot és 
vitát okozott. Arról az iratról van szó, amelyet ez év tava
szán tíz lelkész és kilenc egyháztag aláírásával adtak át az 
egyházi vezetőségnek és terjesztettek a lelkészek között. Ez 
a "Testvéri szó" - teológiai és gyakorlati megújulást köve
telve - többek között "válságról" beszél egyházunk életében. 
Éles kritika alá veszi a diakóniai teológiát. Bírál minden 
olyan "törekvést, mely az egyházat és annak hivatalos képvi
selőit az aktív politikai életbe, a hatalom gyakorlásába köz
vetlenül akarja belekényszeríteni s politikai döntésekre, ál
lásfoglalásokra készteti". Követeli az egyházi életnek és az 
elöljárók megválasztásának gyökeres átszervezését és más re
formokat, köztük a volt Fasori gimnázium visszaállítását.

Ezt az iratot, mialatt arról belső egyházi megbeszé
lések folytak, egyes nyugati egyházi sajtószervek és nyugati 
rádióállomások is széles körben ismertették és egyházunk ve
zetése, mai élete elleni támadásokra használták föl.

Egyházunk vezetősége, a teljes esperesi kar és mind 
a tizenhat egyházmegye lelkészei nagy felelősséggel, egyhá
zunk egységét féltő aggodalommal, minden részletében foglal
koztak ezzel az irattal, ugyanakkor bizalmukról biztosították 
egyházunk vezetését.
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A nyár elején az egyház elnöksége megbízást adott dr. 
Prőhle Károly teológiai főigazgatónak, hogy mindkét oldalról 
négy-négy résztvevővel folytassanak párbeszédet az irat tar
talmáról. örömmel számolhatok be róla, hogy a november 11-én 
megtartott, harmadik tanácskozáson közös állásfoglalás és kö
zös munkajavaslatok jöttek létre, melyeket dr. Prőhle Károly 
foglalt írásba. Ez reményt ad arra, hogy a vitás kérdésekben 
további, szélesebb körű dialógus alakulhat ki egyházunkban, 
"feltéve és természetesnek tartva, hogy elvi alapnak tekinti 
egyházunk hitvallásait, tanításait és ünnepélyes Nyilatkoza
tát". "Egyházunk élő hitű, egymást megbecsülő és segítő közös
séggé újulását teljes egészében egyházunk belügyének tekint
jük, amelyért legszélesebb körű összefogással, kritikusan-ön- 
kritikusan, de a kölcsönös bizalom szellemében, megértésre tö
rekedve és türelemmel kell keresnünk a megoldásokat, elsősor
ban a gyülekezetekben, de egyházszervezetünk minden szintjén 
is, - tiszteletben tartva és kihasználva az egyház és állam 
közötti egyezményben, valamint egyházi törvényeinkben adott 
kereteket és lehetőségeket" /Idézetek az összefoglaló jelen
tésből/.

Egyházunknak ma valóban, mindennél inkább a testvéri 
bizalom, az egység és egymást segítés lelkületére van szüksé
ge, minden lelkésze és minden tagja részéről. A megoszlás és 
pártoskodás, az egymás elleni küzdelem végzetes veszélyt hozna 
magával alig félmilliós egyházunkban.

Három nagy föladat előtt
Annál is inkább, mivel három olyan közvetlen, nagy 

föladat előtt állunk, melyek komolyan próbára teszik majd hi
tünket és közös áldozatvállalásunkat. 

Befejezéséhez közeledik legnagyobb diakóniai intézmé
nyünk, a Budai Szeretetotthon - Sérült Gyermekek Otthona, ki
bővítése és teljes felújítása. Ez 17 millió forintba kerül és 
jelentős állami és külföldi egyházi segítség mellett igényli 
majd egyházunk lelki és anyagi támogatását.

Beszámoltunk egyházi hetilapunkban a soproni nagy 
evangélikus templomot ért súlyos károsodásról és veszélyről. 
Helyreállítása a szakértői javaslatok szerint 11 millió fo
rintba kerül majd. Egyik legszebb és legnagyobb templomunk 
megmentésére országos gyűjtést indítunk erről a közgyűlésünkről.

Végül a harmadik és legnagyobb, közvetlenül előttünk 
álló feladatot említem. Teológiai Akadémiánk és Teológus Ott
honunk a hallgatói létszám örvendetes, jelentős megnövekedé
se miatt súlyos nehézségekkel küszködik Sürgető szükség van 
egy új akadémiai épületre és a régi épületnek a Teológus Ott
honhoz csatolására, átalakítására. Lelkészképzésünk, a levele
ző tanfolyamok és a lelkészkonferenciák érdekében sem várha
tunk tovább! Az egyházi vezetés elhatározta az építkezést és 
megbízást adott a részletes tervek és költségvetés elkészítésé
re, mivel a Főváros a zuglói templom mellett már telket is 
biztosított az új akadémiai épület számára. Azt reméljük, hogy 
egész egyházunk összefogásával és a testvér-egyházak segítsé
gével meg tudjuk majd építeni a jelenleg 30 millió forint ha
tárértékben tervezés alatt álló új épületet és az építkezést 
a jövő év folyamán meg tudjuk kezdeni, akkor ugyancsak orszá-
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gos adakozást indítva erre a nagy és fontos célra.
Az evangélikus gimnáziumról
Ezzel a három, mind lelki, mind anyagi áldozatvállalá

sunkat rendkívüli módon igénybe vevő feladattal egyidőben ú- 
jabb és ezeknél még nagyobb erőfeszítést kívánó javaslat ér
kezett közgyűlésünkhöz. Az egyik az északi egyházkerületi köz
gyűlés egyik lelkésztagjától, kérve a Fasori gimnázium vissza
állítását és egy tárgyalóképes bizottság kijelölését a kérdés 
megvitatására. A másik, hasonló javaslat a napokban érkezett 
a "fasori öregdiákok" három képviselőjétől, mely szintén a Fa
sori gimnázium újjászervezésének napirendre tűzését kéri.

Még ezek előtt a beadványok előtt, dr. Káldy Zoltán 
püspök-elnök hasonló kérését megújítva, magam is kértem az ál
lami hatóságoktól az egyházi tulajdonban lévő fasori épület 
sorsának rendezését.

Mivel a már több mint három évtizeddel ezelőtt meg
szűnt evangélikus gimnázium ügye itthon is, külföldön is is
mételten fölmerült, egyházi elnökségünk nevében azt javaslom: 
eleget téve a két kérésnek, tűzzük valóban napirendre a volt 
Fasori gimnázium visszaállítása, illetve egy új evangélikus 
gimnázium felállítása ügyének alapos megvizsgálását. Ennek ér
dekében jelöljön ki a közgyűlés egy szakértőkből álló bizott
ságot az országos felügyelő vezetése alatt. Ennek a követke
ző kérdéseket kell majd minden részletre kiterjedően megvizs
gálnia és a megfelelő javaslatokat kidolgoznia:

/1/ Lehetséges-e a Fasori gimnázium visszaállítása, 
vagy milyen más helyi megoldást kellene keresni?

17.1 Milyen reális költségekkel kell számolni a fasori 
épület esetleges visszaalakításánál, vagy egy korszerű új gim
názium és diákkollégium felépítésénél és felszerelésénél, be
rendezésénél?

/3/ Milyen reális évi költségvetést és az egyházunk 
részéről biztosítandó, állandó anyagi támogatást kíván egy 
modern, legmagasabb szintet képviselő gimnázium és diákkollé
gium fenntartása, üzemeltetése 430 ezres lélekszámú egyházunk
tól?

/4/ Mi legyen az új evangélikus gimnázium feladata, 
és hogyan lenne biztosítható valóban evangélikus egyházi jellege?

/5/ Hogyan lehet - több mint három évtized után - ma
gasszintű evangélikus tanári kart szervezni, és az állam mi
lyen hozzájárulást tud biztosítani a tanári kar és a személy
zet fizetéséhez?

Kérem, bízza meg országos közgyűlésünk ezt a bizottsá
got azzal, hogy részletes jelentését és javaslatait a döntés
re illetékes, legközelebbi országos közgyűlés elé terjessze. 
Időközben az előbb említett három, sürgető föladat egész egy
házunk lelki és anyagi erejét nagyon komoly próba elé állítja.

5. BEFEJEZÉS
Kegyeletes emlékezés
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lékezünk egyházunk halottaira az elmúlt három év során: dr. 
Karner Károly teológiai tanárra, dr. Szabó József ny. püspök
re és minden, Istenhez hazatért szolgatársunkra, lelkészekre, 
felügyelőkre, presbiterekre és más munkatársainkra. Emlékeze
tük legyen áldott közöttünk! Nyugodjanak Isten békességében!

Köszönet
Hálás szívvel köszönöm országos egyházunk elnökségé

nek, elsősorban a betegen fekvő dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
nek és dr. Fekete Zoltán országos felügyelőnek, Sólyom Károly 
püspökhelyettesnek és dr. Karner Ágoston országos főtitkárnak, 
dr. Prőhle Károly teológiai főigazgatónak, a Teológiai Akadé
mia tanári karának és az országos egyházi munkaágak vezetői
nek, hogy szeretetük, jő szavuk és támogatásuk olyan sokszor 
segített a sokszoros terhek elhordozásában. Nélkülük egyálta
lán nem végezhettem volna szolgálatomat.

Országos Egyházunk és a magam nevében is őszinte szív
vel köszönöm meg államunk, kormányzatunk nagyon sok segítsé
gét egyházunk életében. Igaz hálával gondolok Miklós Imre ál
lamtitkár úrra, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökére és mun
katársaira, egyházunk és gyülekezeteink sokféle gondja, fel
adata között olyan sokszor megtapasztalt jóakaratukra és támogatásukra.

Szívől köszönöm az egyházkerületek, egyházmegyék és 
a gyülekezetek vezetőinek, lelkésztársaimnak és világi tiszt
ségviselőinknek sokoldalú, áldozatos szolgálatát, a legkisebb 
szórványoktól az országos presbitérium és közgyűlés munkájáig.

Mindenekfölött és mindenért azonban Istené legyen a 
dicséret és a hálaadás, aki megnemérdemelten is megáldotta 
gazdagon egyházunk életét az elmúlt három esztendőben, őt áld
juk megbocsátó kegyelméért, vezérlő Szentlelkéért, szolgálatunk minden terhéért és öröméért!

Reménység
Ezért reménységgel indulunk az előttünk álló, új feladatok elé is, tudva azt, hogy
"akik az úrban bíznak, erejük megújul: szárnyra kel
nek mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak 
és nem fáradnak el" /Ézsaiás 40,31/.

Legyen egyházunk előttünk álló útja az Istenbe vetett biza
lom, reménység és megújulás útja, a szolgálat útja, nemzedék- ről-nemzedékre!

Dr. Nagy Gyula
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KÖZÖSSÉGBEN
JÉZUS KRISZTUSSAL ES EGYMÁSSAL

- Esperesi beköszöntő -
Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!
"ünnepi és szent ez az óra, melyben a gyülekezet 

előtt állunk. Ünnepivé teszi az a hely, amelyben vagyunk és 
megszenteli az a fogadalom, melynek elmondására összegyüle- 
keztünk." - Ezekkel a szavakkal kezdődött az a köszöntés, me
lyet mint középiskolás kisdiák, konfirmandus, társaim nevében 
mondtam a gyülekezethez a konfirmációi istentisztelet ünnepi 
alkalmán a nagyatádi evangélikus templomban.

Most, esperesi tisztségembe történt beiktatásom ó- 
rájában ezeket a szavakat idézem, melyek annyira a szívembe 
vésődtek és olyan frissen hatnak, mintha most élném át annak 
a jelentőségét. Pedig mögöttem azóta 45 esztendő van és ebből 
34 évi lelkészi szolgálat és annak sok tapasztalata és hitbe
li meggyőződése. Ezeknek az évtizedeknek a szolgálatával mö
göttem állok meg most itt a pápai templomban, amelyben 1952-ben 
segédlelkészi szolgálatomat megkezdtem és ahol most egyházunk 
vezetősége és a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye közgyűlése 
előtt állok és esperesi szolgálatomat az én Uram Jézus Krisz
tus nevében és segítségében bízva megkezdem. Már elhangzott 
Püspök úr kérdése: "Elhatároztad-e, hogy vállalod a Veszprémi 
Egyházmegyében az esperesi szolgálatot és hogy azt az Úr Jé
zus követeként és a reád bízott gyülekezetek, lelkészek és 
gyülekezeti vezetők pásztoraként teljes hűséggel és szeretet
tel végzed?" Kimondtam már: "Elhatároztam". - Tudom, hogy óriá
si a felelősség amit vállaltam, a munka, melynek végzésére 
az igent kimondtam. Ennek a tudatában élem át a rég elhang
zott szavak jelentőségét: "Ünnepi és szent ez az óra, mely
ben a gyülekezet előtt állok."

A felelősség kettős súlyát érzem. Nemrég ezt a szót: 
Elhatároztam - mondtam ki a pápai gyülekezet lelkészi szolgá
latába történt beiktatásom alkalmával. Most ezt a szót mond
tam ki a Veszprémi Egyházmegye gyülekezeteire és lelkészeire 
tekintve. Az Úr adjon testi és lelki erőt, hitet és szeretetet, 
hogy a szolgálatot az ő kegyelme tegye áldássá.

Esperesi beköszöntő beszédem alapját és célját eb
ben a szóban foglalom össze: KÖZÖSSÉG. - Ezt fejezi ki az ige 
is, amit a Meghívóra írtam: "Amit tehát láttunk és hallottunk, 
azt hirdetjük néktek is, hogy közösségtek legyen velünk: a mi 
közösségünk pedig az Atyával és az Ő Fiával a Jézus Krisztus
sal. .. 1.Jn.1,3

KÖZÖSSÉG EGYMÁSSAL ÉS KÖZÖSSÉG JÉZUS KRISZTUSSAL
Többnyire háromféle közösségről beszélünk.
1. Adott közösségek. Ezekbe beleszülettünk. Ilyen 

a család közössége, népünk közössége.
2. Választott közösségek. - Ilyen az iskolai közös

ség, a munkatársi közösség, barátok közösség.
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3. A gyülekezet közössége. - Az a közösség, melybe 
Jézus Krisztus elhívott és amelynek tagjává a keresztség által 
lettünk és élő hitű tagjai a Szentlélek által lehetünk.

Szolgálatom célját ezekben a közösségekben és ezek
nek a megélésében és szolgálatában látom.

1. KÖZÖSSÉGBEN EGYMÁSSAL.
A régi angol közmondás: "Az én házam az én váram" 

tartalma egyre inkább a múlté, bár nagy a kísértése a jelen
ben is. Az egymástól való elszigetelődés korunk nyomorúsága
ként jelentkezik. Lazulnak a rokoni szálak, a szomszédok, mun
katársak egymással törődése, segítése. Sok esetben nemcsak kü
lön házban laknak fiatalok és idősek, hanem lelkileg is külön 
szakadtak.

Ebben a helyzetben mégis tapasztaljuk azt a sóvárgást, 
amely keresi a közösséget. Amint Isten kijelentése hangzott:
"Nem jó az embernek egyedül lenni"__ az emberi szív mélyén
hol előbb, hol utóbb, de egyre nagyobb erővel jelentkezik a 
társ keresése. Ezt szűri le tapasztalatként a Prédikátor köny
ve: "Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, egyik felemeli a társát. De 
jaj az egyedülvalónak, mert ha elesik, nem emeli fel senki." 
Préd. 4,9-10.

Keresi a közösséget a gyermek a játékban kis társával, 
felnőtt a munkában, ifjú a társaságban, az idős az idősek kö
zött, mert közösségre teremtett bennünket az Isten. Az egye
düllét, a magány sokszor bénító erővel hat.

Szolgálatom, szolgálatunk, ennek a közösségtudatnak az építése, erősítése.
2. KÖZÖSSÉGBEN A GYÜLEKEZETBEN.
Itt többről van szó, mint olyan közösségről, amelybe 

beleszülettünk. A gyülekezeti közösségben az összetartozást 
a Szentlélek munkálja. Ebbe a közösségbe a Szentlélek munká
ja révén kerülünk a hitbeli közösségbe. Ahogy Luther írta: 
"Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisz
tusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szent
lélek hívott el engem az evangélium által..." Közösségben a Szentlélek által.

Az, amit az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben 
így olvasunk: "A hívők szíve lelke egy volt". Ezt az igehe
lyet semmiképpen sem kívánom idealizálni s ennek alapján az 
ottani gyülekezetnek a szép oldalát ragyogtatni és az árnyol
dalt elhallgatni, csak azt kívánom kihangsúlyozni, ami a gyü
lekezetekben a Szentlélek közösségteremtő munkája.

A gyülekezetekben a kegyességi életet különbözőképpen élik meg. Ahogyan korban, nemben különbség van, úgy ta
pasztalhatjuk a gyülekezetek életében is. Mégis egyek lehet
nek egyetértésben, közösségben. Ahogy az énekkarban is vannak 
fiatalok és idősek, a szólamok is más dallamot énekelnek, mégis 
a négy szólam éneke csodálatos harmóniában érvényesül.

Tapasztalhatjuk azt szolgálatunkban, hogy még a sző
kébb körben is eltérések vannak. Pl. a bibliaórákon. Vannak, 
akik szívesen kérdeznek, hozzászólnak, viszont mások inkább 
hallgatnak. Vannak, akik hangosan imádkoznak, mások csak ma
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gukban élik át. Ellentét ez? Nem. Csak más szín a gyülekezetben. 
De egyek lehetnek a Krisztusban. Erre tanít az apostol l.Kor. 
12-ben: "Mert amiképen a test egy és sok tagja van, az egy 
testnek a tagjai pedig bár sokan vannak, mégis egy test, mert 
hiszen mi mindnyájan egy Lélek által egy testté keresztelhet
tünk meg... hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanar
ról gondoskodjanak a tagok mind, és akár szenved egy tag, vele 
együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik 
egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind."

Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban? "örüljetek az 
örülőkkel és sírjatok a sírókkal". Rm.12,15. Az, ami az apos
tol részéről felszólítás, az a gyülekezet életében később gya
korlat volt és az lehet ma is. Együtt tudnak örülni őszintén 
a másik örömével és szívük szerint érzik át a másik fájdal
mát, bánatát. Luther ezt így fogalmazta meg: "Lásd, ha te hor
dozol mindenkit, másfelől ők is valamennyien hordoznak téged. 
Így minden közös: a jó és a baj". /Nagy: Egyház a világban 
289.0./

Szolgálatom, szolgálatunk célja ez: Isten igéjének 
az erejével ennek a közösségnek a megélése.

Amikor a bakonyszombathelyi gyülekezetbe kerültem, 
Vető püspök úr azt mondta: "Ne feledd el soha, hogy az egész 
gyülekezet lelkésze vagy. Nem egy kis közösségé, nemcsak a 
hívő embereké, hanem az egész gyülekezeté." Ezt tartottam min
dig szem előtt és ez indít most is szolgálatomban.

3. KÖZÖSSÉGBEN A GYÜLEKEZETEKKEL.
Nemcsak a személyekre jellemző az elszigetelődés ve

szélye, hanem a gyülekezetekre is. Itt a Veszprémi Egyházmegyé
ben is különböző lélekszámú gyülekezetek vannak. Életerős gyü
lekezetek és a mindennapi biztonságért küzdők. Törekednünk 
kell arra, hogy az egymásért érzett felelősség, közösségtudat 
erősödjön.Az utóbbi években ismert lett ez a fogalom: testvér
gyülekezetek. Ebben a finnországi és magyarországi városok és 
gyülekezetek kapcsolatának, s azok szép kibontakozásának a ta
núi lehetünk. Ez a gyakorlat is kedves színfolt egyházunkban 
és hazánkban. Túl ezeken a nemzetközi kapcsolatokon egész egy
szerűen és egymáshoz közel élhetjük meg ezt minden külön szer
vezés nélkül is, itt az egyházmegyében, egyházkerületünkben és 
egész hazánkban. Szervezés nélkül is annak a tudatában élni: 
testvérgyülekezetek vagyunk. Egymást segíteni, egymásért test
véri szeretetben élni.

Egyházunkban a Központi Alap ezt a célt szolgálja. 
Igaz, hogy az az összeg, melyet erre a célra adnak gyülekeze
teink, nem nevezhető egymásért vállalt áldozathozatalnak. Mégis 
szép jele és gyakorlata reménységet ad arra, hogy ez egyre 
jobban, kiszélesül és mindjobban átéljük az apostol kérését: 
"Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvé
nyét." Gal. 6,2

Szeretném esperesi szolgálatomban elődöm munkáját 
ebben is folytatni és a gyülekezetek egymásért érzett közösség
tudatát mélyíteni.
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4. KÖZÖSSÉGBEN A KÜLÖNBÖZŐ EGYHÁZAKKAL
Ez az ökumenikus nyitottságot jelenti egymás felé.

Az utóbbi években oly eleven dialógus a különbőzé felekezetű 
keresztyén egyházak között is ezt tükrözi. Az Ágostai Hitval
lás VII. cikke ha évszázadok távlatából hangzik is felénk, 
mégsem hordozza magán a kortörténetiségi jelleget, hanem ma 
is nagyon aktuális tanításával. "Az egyház valódi egységéhez 
elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és 
a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az em
beri hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások 
mindenütt egyformák legyenek”.

Ma is ezt valljuk. Az egyházak egymás iránti megér
tésének az alapja az igében és a szentségekben való egyetértés 
Ezeken keresztül munkálkodik a Szentlélek ma is, ezeken keresz 
tül ébreszt hitet és formál élő közösséget a keresztyének kö
zött. Ennek a nyitottságnak a jele a Limai dokumentum is, 
amely azokat a kérdéseket helyezi előtérbe, melyek Krisztus
ban a megértést vihetik előbbre.

Ebben a nyitottságban szeretném az elődök szolgálatát 
folytatni és erre kérem lelkészeinket is.

5. KÖZÖSSÉGBEN NÉPÜNKKEL.
Isten belehelyezett bennünket a mi magyar népünk kö

zösségébe. Szeretni azt a hazát, amelyben élünk, azt a népet, 
amelynek tagjai vagyunk, azt a nyelvet, amelyet anyanyelvként 
beszélünk. Tartalmában ma is mélyen átérezzük a vers sorait, 
melyet diákként tanultunk: "Magyar vagyok magyar, magyarnak 
születtem, magyar nótát dúdolt a dajka felettem. Magyarul ta
nított imádkozni anyám és téged szeretni gyönyörű szép hazám".

Szeretni és szolgálni hazánkat és népünket, őszintén 
és tisztán. Mindenkor. Akkor is, amikor szép eredményeket lá
tunk, de akkor is, ha gondjai, nehézségei vannak. Ahogy a szü
lőket nemcsak akkor és addig kell szeretni és megbecsülni, a- 
míg egészségesek, amíg segíteni tudnak, hanem akkor is, ha ne
héz napokat élnek át. Így együtt érezni, egynek lenni népünk 
közösségében, napjaink nehezebb gazdasági szakaszában is.

Ezzel a meggyőződéssel is kívánom szolgálni hazámat,népemet.
6. KÖZÖSSÉGBEN AZ EGYHÁZMEGYE LELKÉSZEIVEL.
Azok az értekezletek, melyekben évente együtt va

gyunk 8-10 alkalommal, ezt a fogalmat hordozzák: Lelkészi mun
kaközösség. Az egyházban is, egyházmegyénkben is lelkészeink 
korban is, kegyességi irányzatban is, teológiai szemléletben 
is más és más színt jelentenek. Szeretném megtapasztalni és 
élni azt, amit a Fejér-Komáromi Egyházmegyében megélhettünk, 
hogy az a 33 év azt tanúsította számomra, szeretetközösségben 
és munkaközösségben voltunk együtt és egyek. Világi hivatás
ban sokszor jelentkeznek az érdekellentétek és emiatt a fe- 
szültségek. Bár együtt vannak, együtt dolgoznak, de nincsenek 
közösségben egymással. Jézus így int bennünket: "De ne így le
gyen köztetek!" Sokkal inkább azt éljük meg, amit Jézus így
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mondott: "Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek". Jn.13,35.

Amikor Sikos Lajos, az egyházmegye eddigi esperese 
az egyházmegyei közgyűlésen búcsúzott, többek között azt mond- 
ta: "Amit tettem, azt mindig igyekeztem szeretettel tenni." - 
Ennél többet én sem ígérhetek, de ezt szeretném szolgálatom
ban megvalósítani. Testvéri közösségben, szeretetben. Ahogy 
Reményik Sándor írta: "Testvér, testvérem. Ez a legszebb szó a világon."

Hogyan lehetséges ez? Az ige adja meg a választ.
"... a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával a Jézus Krisz
tussal." A Krisztussal való közösség következménye lehet az 
egymással testvéri közösségben élés. Közösségben Krisztussal 
naponta az igében és imádságban és az úrvacsora gyülekezeti 
közösségében. Így tarthatja meg azt a közösséget, amelyet az 
ő Szentlelke által már létrehozott és így hozhatja létre új
ra és újra azok között, akikben a Szentlélek az ige és a 
szentségek által hitet ébreszt, hogy közösségünk legyen Jézus 
Krisztussal és egymással. Ezt kérem számomra és mindnyájunk számára és ezért legyen imádságunk.

Ez alkalommal köszönöm egyházkerületünk püspökének 
dr. Nagy Gyula püspök úr bizalmát, mellyel az esoeresi munka
társai közösségébe fogadott. Köszönöm az Állami Egyházügyi Hiva
tal részéről is megnyilvánuló bizalmat, melyet eddigi szolgá
lati helyemen is az állami szervek részéről is megtapasztal
tam. Ha az én Uram Jézus Krisztus testi és lelki erőt ad a 
szolgálatokhoz, akkor ezzel a szeretettel kívánom viszonozni 
a Veszprémi Egyházmegye gyülekezetei lelkészeinek és gyüleke
zeteinek s azok presbitériumának az előlegezett bizalmat, mely- lyel esperesükké választottak.

Esperesi beköszöntőmet azzal a hasonlattal zárom, a- 
melvet a gyülekezetek és hívek életével kapcsolatban dr. Nagy 
Gyula püspök úr egy hasonlattal így szemléltetett: "Tömeg és 
közösség között az a különbség, ami a gyöngysor szép rendbe" 
egymáshoz simuló gyöngyszemei és egy szétszakadt gyöngysor 
egymásra halmozott szétguruló darabjai között. Mi az a látha
tatlan összetartó erő, amely a közösségben az egyedeket ugyan
olyan szép renddel fűzi egybe, mint a fonal a gyöngyöket?... 
az Isten szeretetének láthatatlan acélszála..." /Nagy: Etika 
ll.o./ Adja az Úr, hogy az Isten szeretetének ez a szála tart
son bennünket is igazi közösségben.

Varga György
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t a n u l m á n y o k

A FELSZABADÍTÁS TEOLÓGIA 
evangélikus szempontból

A teológia nem statikus, állandóan változatlan és 
meg nem változtatható tudomány. Amikor az emberek társadalmi 
helyzete változást szenved, a teológia feladata a megválto
zott helyzetben, itt és ma, Isten akaratára és a jövő kibon- 
tikozás lehetőségeire rámutatni. Az emberek különleges körül
ményei között úgy kell az Egyháznak hirdetnie az evangéliumot, 
hogy az segítséget, erősítést, irányítást nyújtson és az adott 
helyzetben mutassa be a béke és az igazság útját.

A második világháború befejezése óta Dél-Amerikában 
egy egészen új helyzet alakult ki, mely gyökeres változást 
hozott magával a társadalmi berendezkedés terén, s ez magával 
hozta a gazdasági, a politikai és a kulturális síkon való je
lentős eltolódásokat is. Az emberek fokozódó elszegényedése, 
a diktatúrák kialakulása, a nemzetközi mamutiparnak és üzlet
nek az országok kisiparára és üzleti életére gyakorolt egyre 
növekvő megsemmisítő nyomása, teljesen új társadalmi felépí
tést, életszemléletet, munkalehetőséget és tervezést nyújta
nak, illetve igényelnek. Ebben az új helyzetben, mely tipikus 
elsősorban a dél-amerikai államok, de a harmadik világhoz tar
tozó, a fejlődés útját járó államok életére, alakult ki foko
zatosan a felszabadítás teológia még eléggé nehezen körvona
lazható tanítása.

Talán a legjobban egy példából kiindulva tudnánk meg
fogalmazni, hogy mi is az eredője, a lényege és célkitűzése 
a felszabadulás teológiának. Egyik kollégám, aki teológiai ta
nár, felismerve a felszabadulás teológia fontosságát, elhatá
rozta, hogy a gyakorlati életbe igyekszik belevinni az elméle
tet. Feladta kényelmes életét a szemináriumban s egy tanár 
társával kiköltöztek az egyik nyomornegyedbe Buenos Aires kül
városában. Ebben a nyomornegyedben, melynek kellős közepén bé
reltek egy viskót, körülbelül 14.000 lélek élt. Ott nem volt 
sem folyóvíz, csak egy-két vízcsap, mely körül éjjel-nappal 
sorban álltak a lakók, nem volt szennyvíz-levezető csatorna, 
a viskók közötti "utcák" nem voltak aszfaltozva, a villanyt 
úgy szerezték, hogy a közeli út mentén húzódó vezetékre rá- 
aggatták drótjaikat, s arra kapcsolták rá a többi viskók lakói 
az ő drótjaikat, melyek a hideg estéken vörösen izzottak a nagy 
terheléstől. Az itt lakó több ezer gyermek számára nem volt 
egy elsősegély hely, nem volt napközis óvoda vagy iskola. A 
város vagy állam emberei csak rendőrök formájában jelentek

razziákat tartani vagy rablók után kutatva brutális esz
közökkel. E nyomor és fertő kellős közepébe költözött az em
lített két kollégám, hogy Krisztus kegyelméről és szereteté- 
ről bizonyságot tegyen, de nemcsak lelki, hanem gyakorlati 
és történeti síkon. Amint megismerték a körülöttük élő embe
rek nyomorát, bajait, szükségét, azt igyekeztek orvosolni az
által, hogy felhívták azon városi és tartományi tisztviselők 
figyelmét, akiknek a feladatkörébe tartozik a bajok és hiányok
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orvoslása. Nem tartott sokáig, hogy ezek a tisztviselők anél
kül, hogy bármi lépést is tettek volna a nép érdekében, bezár
ják a két kolléga előtt az ajtókat, kinevezzék őket nem kívána
tos elemeknek, majd kommunistáknak, lázítóknak, és felhívják a 
katonai elhárító osztály figyelmét rájuk. Mi volt a két lelkész 
felforgató, lázitó, marxista tevékenysége? Elsősorban, hogy i- 
gyekeztek embertársaik nyomorúságos élete mindennapos terhét 
megosztani, helyzetükön könnyíteni, hogy például ne kelljen 
nekik a hidegben, esőben vagy a nyári nap hevében sorbaállni, 
hogy egy vödör vízhez jussanak. Kérték a hatóságot, hogy leg
alább százméterenként helyezzenek el csapokat, a főutak mentén 
helyezzenek el szennyvíz-levezető csatornát, hetenként küldje
nek egy teherautót, hogy elhordja a felgyülemlett szemetet, 
szervezzenek meg legalább egy elsősegély állomást, segítsenek 
hozzá óvodák, iskolák felállításához. Az emberekkel való be
szélgetésük során kiderült, hogy mennyire igazságtalanul és 
embertelenül bánnak velük a hatóságok és a munkaadók. Az el
nyomás, kizsákmányolás, az igazságtalan kihasználás és elin
tézési mód, ahogy a szegényekkel bántak, minden elképzelést 
felülmúlt. A két lelkész ezt tárta fel, ezen kívánt változ
tatást kieszközölni azoktól, akiket azért választottak és fi
zettek közpénzen, hogy a nép szolgálatára legyen. De az önzés, 
a kapzsiság és a farizeusság sokkal erősebb volt, mint a lel
kiismeretesség, a felelősségvállalás és az emberszeretet. A- 
helyett, hogy kéz a kézben együtt dolgoztak volna a lelkészek
kel, azon fáradoztak, hogyan tudnák őket elhallgattatni, tő
lük megszabadulni. Egy napon megjelent a lelkészek viskójában 
a rendőrség és elvitte őket. Isten külön kegyelme volt, hogy 
nem tűntek el mindörökre. Egyházi feletteseiknek már azt je
lentették a rendőrségről, hogy szívrohamban meghaltak, sőt már 
el is lettek temetve.Az itt leírt történet az emberi igazságtalanság
nak, a szegények elnyomásának és kihasználásának a legember
telenebb módja, nem elszigetelt eset, sőt a dél-amerikai kon
tinensen élő tömegek legnagyobb részének ilyen a sorsa. Ezen 
kíván a felszabadítás teológia változtatni, ebből a szinte álla
ti sorból kívánja a tömegeket felszabadítani és alkalmassá ten
ni arra, hogy megváltoztassa gazdasági élete, a politikai rend
szere, a társadalmi helye és kulturális szintje állapotát o- 
lyanra, mely emberibb, igazságosabb, békésebb és előrehala
dást biztosít gazdasági téren. Ez minden időben a teológia fő 
kérdése, hogy hogyan segítheti a hit alapján jobb élethez a 
szegényt, az elhagyatottat, a nélkülözőt. A szegény embernek 
a fő kérdése pedig, hogy hogyan tudja a hitét gyakorlatilag ki
vitelezni a mindennapi élet nehéz körülményei között. Amikor 
ezzel a kérdéssel mélyebben és tágabb látókörrel foglalkozik, 
elkerülhetetlenül a társadalomtudomány területére lé£> és el
kezdi boncolgatni a társadalmi bajok eredetét, mibenlétét s 
az abból kivezető utat keresi.Az 50-es évek elejétől kezdve a szociológusok írtak 
a fejlett, gazdag országokról és a fejlődés útján járó szegény, 
azaz a harmadik világhoz tartozó országokról és népekről.Azon 
munkálkodtak és azt boncolgatták, hogy milyen formában és esz
közökkel lehetne az első és a harmadik világ között fennálló 
gazdasági különbséget áthidalni, illetve kiegyenlíteni. Kutat
ták a függőség, az elnyomás, a kizsákmányolás okait, s hogy 
azt mi módon lehetne megszüntetni. Ezt tette Marx is, így ke- 
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rült bizonyos tekintetben kapcsolatba a felszabadítás teológia 
a marxizmussal. A felszabadítás teológia a teljes embert kí
vánja felszabadítani. Nemcsak lelke üdvösségét veszi célba, ha
nem hogy mindennapi életében megérezze és kifejezésre kerül
jön, hogy elérkezett hozzá Isten országa, s ha még nem teljes
ségében élvezheti, de mindenesetre emberibb, igazságosabb és 
békességesebb életrendben szolgálhatja Istent, felszabadultan 
és boldogságban. Azt kívánja elérni, hogy azok a lehetőségek, 
előnyök, az a biztonság, mely a kiváltságosoknak, a gazdagok
nak az osztályrésze, abban részesülhessen hasonlóképp minden 
munkás ember. Ezzel a célkitűzéssel a felszabadítás teológia 
kéz a kézben halad a marxizmus tanaival. Persze nem mindenben 
egyezik Marx elgondolásával, de vannak amiben igen, sőt a mos
tani pápa is több olyan kijelentést tett a társadalmi berendez
kedést és igazságot illetően, melyet csaknem szóról szóra már 
Marx is kijelentett, egy kicsit korábban.

A felszabadítás teológia elindítói és továbbfejlesz
tői mind őszinte és hithű római katolikus lelkészek, teológu
sok. Az első közülük, aki könyv alakban hozta nyilvánosságra 
meglátásait, Gustavo Gutiérrez perui paptanár volt 1968-ban, 
azóta könyve már kilenc kiadást ért meg. Brazíliában Leonardo 
Boff és Hugó Astmann, Chilében Segundo Galilea, Argentínában 
Eduardo Pironio püspök fejlesztették tovább e teológiai irány
zatot. A protestánsok közül itt Argentínában Jósé Miguez Boni- 
no methodista tanár.

A felszabadítás teológia hirdetői mindannyian megegyez
nek abban, hogy együtt a társadalomtudománnyal, a szociológu
sokkal és a gazdasági szakértőkkel a teológia rá tud mutatni 
a mai társadalmi torzulások, betegségek okaira és okozóira 
és meg tudja határozni az abból kivezető utat, a szükséges te
endőket, hogy eljuthasson a társadalom a kibontakozás, a békés 
fejlődés és a nagyobb igazságosság valóságához. Mert a teológia feladata a történelmet formáló gyakorlat elemzése, bírálata 
és meghatározása, hogy a népek felszabaduljanak a nagyhatalmak
tól való függőségük elnyomást, kizsákmányolást és elszegénye
dést okozó politikájától. Fényt vetni azokra a bajokra, melyek 
a népeket belülről is a külső, a függőséget megszilárdítani a- 
karó hatalmaknak kiszolgáltatják. Itt Dél-Amerikában például 
az utolsó 400 év során a római katolikus egyház azonosította 
magát az uralkodó és gazdag osztállyal, s ettől a gyakorlattól 
a felelős egyházi vezetők közül csak kevés mert eltérni, ők is 
csak úgy, mint az alacsonyabb rangú papság körében, akik inkább 
a szegény ember megsegítésére éreztek elhivatottságot, gyakran 
meghurcoltatásban, sőt egyes esetekben meggyilkoltatásban ré
szesültek. E téren jelentős változás történt a 60-as és 70-es 
évtizedek során,a Medellmben, majd Pueblában megtartott püs
pöki zsinatokat követőleg. Ott a déli féltekéről részt vett 
püspökök egy része felfogta és magáévá tette a felszabadítás 
teológia lényegét, irányát, célkitűzését. Aláhúzták a kis alap
közösségek /Comunidades ecclesiales de base/ megalakítása fon
tosságát, melyekben a hívek megtanulják, hogy a hitet, a teoló
giát hogyan kell belevinni a mindennapi élet minden részleté
be és mindenüvé. A munkásszervezetekbe, a politikai szerveze
tekbe csakúgy, mint a családi életbe. E közösségek először Bra
zíliában alakultak meg, itt Argentínában először a Quilmes-i 
egyházkerület területén. Eleinte a Vatikán nem nagyon jó szem
mel nézte ezeket az alapközösségeket - érthetőleg. Hiszen a
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hatvanas és hetvenes évtizedekben még sok szó esett arról, 
hogy ha kell erőszakos úton kell eljárni az elnyomó hatal
makkal és a kizsákmányoló elit osztállyal szemben. Határo
zottan osztályharcot hirdetett.A hatvanas évek végén egyetemi diákotthonban voltam 
lelkész. Ott több római katolikus szemináriumból kilépett, 
szociológiát tanuló diák volt. Ezek közül három egy napon ti
tokzatos módon örökre eltűnt. Egy évvel később került kezem
be az egyiknek a naplója, melyben leírta, hogy többedmagával, 
csaknem mind ex-szeminarista és szociológus, elmentek Bolívi
ába, ott egy nagyobb, mind külföldről verbuvált egyetemista 
diákokból alakított csoporttal találkoztak. Kiképezték őket a fegyverhasználatra és elindultak a szegény nép felszabadítá
sára az elnyomó diktatúrával szemben. Leír több ütközetet a 
katonasággal, általánban azokban a falvakban, ahol a népet ok
tatták, hogy miért s hogyan álljon ellent az elnyomó kormányá
nak, hogy felszabaduljanak. Egy alkalommal nagyszámú katona
ságot rendeltek ki ellenük, s a diák-partizánok visszahúzódtak 
egy erdőség mélyébe, de elvágták a katonák előlük az utakat.
A bekerítettek éjjelenként őrsöket küldtek a környező falvak
ba segítséget kérve a néptől. A falusi lakosok sem nem jöttek 
segítségükre, de még csak élelmet sem adtak nekik. Az egész 
felkelő partizán diákcsapat vagy a harcokban, vagy betegség
ben, de legnagyobb részben az éhségtől elpusztult. Ez és sok 
más hasonló tapasztalat mutatta be a felszabadulás teológia 
hirdetőinek, hogy az erőszakos, fegyveres felkelés az elnyomó 
erőkkel szemben nem a helyes és a megoldáshoz vezető út. Ma 
már nem hirdetik, mint eleinte ,hogy ha Jézus Krisztus vissza
térne a földre, akkor géppisztollyal a nyakában járna és par
tizán felkelést szervezne a diktátorok és a kizsákmányolók 
ellen. E világ, de elsősorban Dél-Amerika történelme és hely
zete megváltoztatását a felszabadítás teológia úgy reméli elér
ni, hogy az embereket felkészíti az alapközösségekben arra, 
hogy ne nyugodjanak bele nehéz sorsukba, hanem átgondolva az 
adottságukat, felelősséget érezzenek szabadon cselekedni em
bertársaikért és az országért úgy, amint hitük szerint érzik, 
hogy tenniük kell Jézus Krisztus nevében, hogy minden polgár 
békében, boldogságban és szabadságban élhessen. Tehát a hely
zet átgondolása és a cselekvőkészség a két alapvető tényező, 
mely a Krisztusi-követéssel jár e teológiai szemlélet szerint.A cselekvést - a felebarát felszabadítására - követi a hitok
tatás, a teológia, és nem megfordítva, mint azelőtt. A hang
súly azon van, hogy az éhezőnek mindenekelőtt kenyeret kell 
adni, utána lehet az Igét. A cél egy: jobbá, szebbé tenni a 
világot, de nemcsak elméletileg, de legfőképpen gyakorlatilag.
E cél érdekében szövetkezni kell a tudományokkal, mert ez min
dent felölelő feladat, és szükségessé teszi a gazdasági, a tár
sadalmi, a politikai és kulturális hányadosok együttműködését, 
s csakis úgy, kéz a kézben lehet hatóerő a történelmi esemé
nyekre és befolyásolhatja az emberi tevékenységet az evangé
lium szellemében.Mármost hogyan tűnik mindez nekünk evangélikusoknak? 
Először is szembetűnő, hogy annak ellenére, hogy az alapkö
zösségeken keresztül kívánatos az emberek felkészítése, hogy a 
történelmi események tudatos résztvevői és irányítói legyenek, 
mégis feltételezi a tömeget. Úgy Gutiérrez, mint Boff, de Pi- 
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rcnio is azzal szárolnak, hogy a lakosság 90 %-a - ha egyelőre még név
legesen ugyan - de római katolikus. Mi evangélikusok, külö
nösen itt Dél-Amerikában, nem tudunk tömegeket feltételezni 
követésünkre. A felszabadulás teológia tehát tömegmozgalom.

Az embernek mindig üjra feltűnik, hogy e teológusok 
nem Krisztus elöljáró szeretetére és kegyelmére építenek, ha
nem előbb az embernek kell megcselekednie a Krisztushoz való hűsége cselekedeteit, s csak akkor várhatja jó munkájára az 
Ör áldását és segítségét. Vagyis ki kell érdemelni odaadással, 
hűséggel, szolgálattal az isteni segítséget. Az evangélium 
Krisztus keresztjéről a háttérbe szorul, vagy úgy is mondhat
ná-1 . hoc; Nagypéntek és Hűsvét még előttünk jat., .iáit c.
érendő cél és nem lett számba véve komolyan, mint már mögöt
tünk álló győzelem gyarlóságainak ellenére is.

A római katolikus teológusok semmit nem szólnak a de
mokratikus lehetőségről, mintha az elő sem fordulhatna Dél-A- 
merikában. Állandóan az elnyomók elleni harcról szólnak, de 
olyan politikai állapotot, mint amelyben ma itt Argentínában 
élünk, fel sem tételeznek, s épp ezért számításon kívül hagy
ják. Jósé Miguez Bonino, a methodista teológus dolgozta ki, 
hogyan állhat hozzá a felszabadulás teológia a demokráciához, 
sőt egyenesen szükségesnek véli először a demokratikus állam- 
rendszer bevezetését az eredményes történelemformáló cselek
véshez a polgárok részéről.

Mármost a híveink is feltehetnének alapvető kérdéseket, mint például, hogyan képzeli el az evangélikus egyház a 
felszabadítás teológia gyakorlását, amikor a tradíció szerint 
kettéválasztja a teológiát és a politikát. Tudott dolog, hogy 
alapszabályunkban is benne van, hogy gyülekezetünk nem vesz 
részt a politikai ügyekben. Ezzel teljesen szembehelyezkedik a 
felszabadítás teológiával, de - tegyük hozzá - ha valóban be
tartaná az alapszabályunk e pontját, a magyar nemzeti érdekek
kel is. Szerintem, s ezt mindig nyíltan kihangsúlyoztam, alap
szabályunk e pontja a krisztusi tanításoknak ellentmond.

A második kérdése híveinknek az lehet, hogyan szol
gálhatnánk mi a nyomortelepeken élő kizsákmányolt és elnyomott 
szegény embereket; mikor a mi evangélikus hitoktatási módsze
rünk és beállítottságunk a középosztály tagjaival számol il
letve azokra épül fel. A pünkösdista mozgalom sokkal inkább é- 
pítheti be a szolgálatába a szabadság teológiát, mint mi, akik 
közelebb állunk a gazdaságilag előnyösebb helyzetben élőkkel, 
mint bármely másik egyház?

A harmadik kérdése híveinknek pedig ez lehet, hogy 
az üdvösség hit által nem tételezi fel az igazságért való megalkuvás nélküli küküli küzdelmet? Krisztus mindenkit ki kíván válasz
tani a megszentelődésre és az üdvösségre. Ebben minden hívőt 
munkatársának hív el. Az ő kegyelmének és igazságának kell, 
hogy a bajnokai legyünk a lutheri tanítások szerint. Hol vol
tak az evangélikus bajnokok az elmúlt évtizedek során, amikor 
a katonai diktátorok a legigazságtalanabb és legkegyetlenebb 
módon jártak el ellenségeikkel, megengedve az úgynevezett "pa- 
ra-militar" csoportoknak minden humánus és igazságosság mellő
zésével a gyanús elemek összefogdosását, kirablását és aljas 
megkínzását. Legtöbbször bizony csak titokban és félve szól
tunk vagy cselekedtünk e kilengések ellen mint egyház, nehogy 
ránk süssék a "baloldali" jelzőt a szélső jobboldal hatalmasai.
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Attól viszont nem húzódtunk, hogy jobboldaliaknak neveztessünk, 
sőt nyíltan tapsoltunk a katonai diktatúra eredményes tiszto
gatásának, melynek sokezer idealista fiatal esett áldozatul, 
akiket nem fegyveres összeütközésben terítettek le, hanem ti
tokban, otthonaikból vagy az egyetemekről loptak ki. Megkínza- 
tásukat és halálukat pedig hozzátartozóik előtt a legtöbb esetben eltitkolták.

Ezt nevezi a felszabadítás teológia annak az igaz
ságtalanságnak, melynek Isten követői között, sőt az emberiség 
táborában sem szabadna előfordulnia. Ez a bűn, mely az elnyomásra, a háborúkra és az embertelenségekre vezet.

Hefty László

"Anélkül, hogy az ember utólag felfedezné a körülmé
nyeket és az elveket, mégis minden adott általános emberi 
és elvi viszony figyelembevételével cselekszik a felelős ember 
a maga szabadságában. Az a tény a bizonyítéka a szabadságának, 
hogy senki nem helyettesítheti, senki nem veheti le róla a ter
het, mint önmaga és a saját cselekedete. Neki magának kell 
megfigyelni a helyzetet, megítélni azt, választani, dönteni 
és cselekedni. Neki magának kell megvizsgálni cselekedetének 
a motívumát, kilátásait, értékét és értelmét. De sem a motí
vumok tisztasága sem a viszonyok kedvező volta, sem szándékolt 
cselekedeteinek az értéke és értelmessége nem lehet cselekvé
sének a törvénye, amire hivatkozhatnék, ami által felmentést 
nyerhetne. Ez esetben nem lenne többé igazán szabad. A felelős 
embernek a cselekedete egyedül és teljességgel az Istenhez és 
a felebaráthoz való felszabadító kötöttségben történik, ahogyan 
azt Jézus Krisztusnál látjuk."

Dietrich Bonhoeffer

24



A KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGRÓL

A legszebb, a legszentebb feladat: imádkozni máso
kért. Ha másokért imádkozunk, akkor diakóniát végzünk. A má
sokért való imádkozással hozzájárulunk a gyülekezet, Jézus 
Krisztus Egyháza és a társadalom épüléséhez. Ha közbenjáró 
imádságunkban mások számára a hit ajándékát kérjük, az esz- 
hatológia felől nézzük az emberek életét. -

1.
A diakónia: szeretetszolgálat. Imádkozni másokért 

igazán csak szeretetszolgálatból lehet. A másokért való imád
kozás gondolata akkor merül fel bennünk, ha a magunk gondjai 
és problémái köréből kilépve, másokért aggódunk és felelőssé
get érzünk azért, ami velünk történik, vagy történni fog. Ha 
odafigyelünk mások életére, ha meglátjuk, hogy mások milyen 
terhek alatt szenvednek és értük imádkozva megtesszük az első 
és fontos lépést, - segítünk azok elhordozásában. -

Akkor tudunk másokért imádkozni, ha Isten Lelke meg
újította régi énünket, átformálta a magunk körül forgó intro- 
vertált személyiségünket. Isten Lelkének személyiségformáló 
ereje és munkája bennünk, ha jut időnk és energiánk és van hi
tünk imádkozni mások gyógyulásáért, káros szenvedélyekből va
ló szabadulásáért, ha imádkozunk azért, hogy emberek olvassák 
és hallgassák Isten Igéjét. Isten Lelke formálja introvertált 
személyiségünket extrovertált személyiséggé. - A diakónia a 
lelkileg mások felé fordult emberek szolgálata. A közbenjáró 
imádság a mások élete és a világ problémái felé nyitott szí
vű emberek imádsága. Ezért a közbenjáró imádság: cselekvő sze
retet. - Az Isten iránti szeretetünk itt különösen is megmu
tatkozik abban, hogy az ő kedvéért megteszünk olyat, ami ter
mészetünkkel ellenkezik. Mert másokért imádkozni olyan "tenni
valót" jelent a számunkra, melyet éppen nem szívesen válla
lunk. Az időnk kevés, és az "eredményt" legtöbbször nem lát
juk . -

A másokért való imádkozás egyéniségünket szolgáló 
mentalitássá formálja, amely nélkül kérésztyénségünk mások 
számára nem válik érzékelhetővé. -

Imádság-szolgálatunk sok és nehéz problémát hoz fel
színre szívünk mélyéből. A legnehezebb talán az, hogy akikért 
imádkozunk, azokat csak szeretnünk lehet. Imaharcunk szabályos
ságának egyik alapja ez /II Tim 2,5./ Lelkigondozói munkánk
ban sokszor nem marad más lehetőség, csak a közbenjáró imádság. -

II.
A másokért való imádkozás olyan szolgálat, amellyel 

hozzájárulunk a társadalom, az Egyház - a gyülekezet és a csa
lád lelki épüléséhez egyaránt. - Jézus Krisztus előtti fele-
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lősségünk és szolgálatunk első, ki nem kerülhető területe: a 
családunk. - Istennek egész különös és ritka nagy ajándéka, 
ha az egész család együtt és egyidőben indulhat el a hit út
ján. Leginkább vagy a szülők - talán csak egymás után - vagy 
a gyermekek jutnak először hitre. Akik pedig hitre jutottak, 
azoknak marad az a feladat - sokszor egyetlen lehetőségük a 
többiek hitre segítésében, - hogy a többiekért imádkozzanak. -

A közbenjáró imádság családunkért - szeretteinkért 
- szép és felelősségteljes szolgálat. Ennek a szolgálatnak 
azonban csak úgy van értelme, ha nagy hűséggel, elmélyült hit
tel és önzetlen szeretettel végezzük. Olyan nagy hűséggel és 
szeretettel, ahogyan azt Augustinus édesanyja, Mónika végez
te. "Hűséges szolgád, az én Anyám, több könnyet sírt el szí
ned előtt értem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésé
nél szoktak ontani." /Vallomások/. Mónika példája mutatja a 
legjobban, hogy a szeretteinkért való imádkozás milyen nagy 
hűséget, kitartást, Isten ígéreteibe vetett rendíthetetlen 
hitet és agapét kíván. Olaf Hallesby írja: "Imádkozunk sze
retteinkért, különösen azokért, akik még nem tértek meg... 
imádkozunk értük nap nap után, hétről hétre, évről évre, de 
egyikük sem tér meg. Ha látható valami változás, az még in
kább rosszabb. Szorosabb kapcsolatba kerülnek a világgal, a 
bűnnel és még kevésbé hallják meg Isten hívását." - Aki már 
imádkozott szerettei megtéréséért, tapasztalhatta, hogy elő
ször negatív jelenségeket látni. És ezeket látva, milyen ne
héz naponként, a győzelem reményében, hűséggel tovább imád
kozni - értük! A győzelem egyáltalán nem rajtunk múlik! Ha a 
szolgálatunk igazán szeretetszolgálat, akkor megláthatjuk Is
tennek velünk való tervét, és megláthatjuk Istennek gyüleke
zet- és Egyházépítő terveit is. Isten terveinek megvalósításá
ban mindnyájunknak lehetnek és vannak feladatai. -

A gyülekezet, az Egyház, a társadalom legkisebb sejt
je a család. Aki a család hitrejutásáért imádkozik, szolgála
tával a gyülekezetét, az Egyházat, a társadalmat szolgálja és 
azt építi. Missziói munkát végez. Missziói munka közbenjáró 
imádság nélkül elképzelhetetlen. - Amikor gyermekeinket meg
keresztelik, szülők és keresztszülők - a lelkész kérdésére 
válaszolva - vállalják Isten színe előtt, hogy gondoskodnak 
a gyermek hívő keresztyénné neveléséről. De ez a vállalás leg
többször feledésbe merül szülők és keresztszülő részéről egyaránt. -

Isten egyik legnagyobb ajándéka a hit. Olyan sokmin
denért imádkozunk! Gyermekeink és keresztgyermekeink hitreju
tásáért mégis olyan kevesen! Pedig nem lehet elég korán elkez
deni ezért imádkozni. Szülők és a környezet példás élete a leg
több esetben elégtelen, sokszor még akkor is, ha az Jézusról, 
mint személyes Megváltóról tanúskodik. Az ige vetőmagja csak 
akkor hoz "jó termést”, ha az "Jó”, "termékeny" talajba jut.
A szív talajának jó előkészítése a Szentlélek munkája. A Szent
iéleknek ezért a munkájáért csak imádkozni lehet. Talán évekig. 
Sok hitben járó szülőt ismerek, akiknek fáj, hogy gyermekeiket 
hit nélkül kell látni. Nem is gondolnak arra, hogy az ő hitre- 
jutásukért és hitben való megmaradásukért talán szüleik, vagy
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mások imádkoztak. Most rajtunk a sor! Urunk ugyanezt várja 
tőlünk is! Ezért akaratának engedelmeskedve imádkozzunk - 
nagy hűséggel - gyermekeinkért, családunkért, gyülekezetün
kért. De ki is imádkozhatna nagyobb hűséggel, önzetlenebb 
szeretettel, erősebb hittel gyermekéért, mint a szülő? ígé
retünk: Az Atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz" /Mal. 3,24./

III.
Aki másokért imádkozik, az az ítélet napja felől nézi 

az emberek életét. - A közbenjáró imádság eszhatológiai jelentőségé szavakkal alig kifeiezhető. -
Már földi életünk kis- és nagy problémáinak megoldá

sához Megváltónk mindenható erejéből kérünk és kapunk megol
dásokat, gyógyulásokat, szabadulásokat. Emberek - ha a szívük
ben az ige célba talál - meghallják, megértik és elfogadják 
a hitre hívó és üdvösségre vezető evangéliumot: "Úgy szerette 
Isten a világot..." A hit és az örök élet Istennek nagy aján
dékai. A közbenjáró imádsággal összefüggésben nem kerülhetjük 
ki azt a kérdést sem: Istennek ezekért az ajándékaiért, - ha 
már megkaptuk - tudunk-e, akarunk-e imádkozni, hogy mások is megkapják?

Isteni dicsőségében visszatérő Urunk a hitben járó 
szülőktől talán először a gondjaikra bízott gyermekeiket, a 
család tagjait kéri számon. Bár közhelynek számit, mégis na
gyon igaz: mindenkinek első missziói területe: a saját csa
ládja. Ez nem kisebbíti a személyes felelősségünket az íté
letben. Mégis ha az ítélet napja felől nézünk a családunkra, 
a gyülekezetre, az emberekre, nélkülözhetetlennek látszik a 
közbenjáró imádságunk. Jő reménységgel csak így énekelhetjük: 
"Ott álljunk üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem!" Mi
lyen nagyszerű, ha akkor és ott is együtt maradna a család!

Miért is idegenkedünk a közbenjáró imádságtól? Több 
oka is lehet. Most csak kettőt említünk meg. Az egyik, hogy 
ez nem látványos szolgálat. Ezt a szolgálatot csak Jézus irán
ti nagy szeretetből és engedelmességből lehet végezni. És Jé
zus iránti szeretetünk ebben a szolgálatban igen nagy megpró
báltatásnak van kitéve. Mert a látványos és a "nagyobb" dol
gokért szívesen fáradozunk és hozunk áldozatot. A naponta ismét
lődő és a hosszantartó kötelességeink egyhangúvá és unalmassá 
válnak. De megkapjuk hozzá naponként a szelíd biztatást: "Sze
retsz-e engem?" "Szeretsz-e még?" - A másik legtöbbet emlege
tett kifogásunk: nincs rá időnk. A Közbenjáró imádsághoz va
lóban több időre van szükségünk. És időnk jelentős részét az 
foglalja le, amivel "megéri" foglalkozni. A kérdés itt az, mi
lyen "értéke" van nálunk a közbenjáró imádságnak? Ez akkor 
válik számunkra igen értékessé, ha azt Urunk visszajövetelé
nek napja felől értékeljük. -

Az imádkozásnak a keresztyén ember hitében egziszten
ciális jelentősége van. Ha keveset, vagy csak "szokásból" tesz- 
szük, hitünk nem lélegzik, és észrevétlenül elsorvad. -
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Ha másokért imádkozunk, akkor mások problémái is bele 
férnek életünkbe: embertársainknak és a világnak a problémái. 
A másokért végzett szolgálatunkban az első, a legfontosabb, 
el nem hanyagolható lépés az imádság. Ezért másokért imádkoz
ni: igazi szeretetszolgálat. -

Tihanyi György

Emlékem Karl  Barth 1936. évi kolozsvári látogatásáról

Teológiai tanulmányaim második évfolyamára ké
szültem, amikor 1936 szeptemberében a boldog emlékű Járosi 
Andor, evangélikus professzorunk és nevelőnk kézírásos so
rai figyelmeztettek, hogy Karl Barth előadást fog tartani a 
fakultáson. Éppen csakhogy beleszippantottam a teológiai 
stádiumok légkörébe, de máris talán többet hallottam Barth- 
ról, mint társaim s ezt éppen Járosi Andornak köszönhettem, 
aki séták során beszélt kötetlenül a "dialektikai teoló
gia" megalkotójáról, s elmondta, hogy 1921-ben marburgi ta
nulmányai során Bíró Mózessel - a későbbi hidelvei lelkész
szel - hogyan találkoztak a híres Römerbrief-fel, amit nyom
ban meg is küldtek Kolozsvárra a fiatal professzoroknak, a- 
kik erre nemcsak felfigyeltek, de magukévá is tették Barth- 
nak a Kijelentésről vallott tanítását. Levonták ennek a sa
játos erdélyi helyzetükből folyó következtetéseket. A ko
lozsvári teológia volt az első, amely tudatosan szakított a 
modern teológiai irányzatokkal, a kulturprotestantizmussal 
és bátran rálépett a reformátor! teológia útjára, /a magyar 
nyelvű teológiák közül./

Sejtelmem volt már arról, hogy 1933 után Barth 
nem csak teológus körökben vált fogalommá, de egyike volt 
annak a Barmeni Hitvallás szerkesztőinek, amely nyíltan szem- 
befordult Hitler nemzeti szocializmusával, amiért kiutasí
tották a náci Németországból és a baseli teológia rendszeres 
tanszékének vezetője lett. Tudtam továbbá arról, hogy éppen 
azokban az időkben - tudományos meggyőződésből - éles vitá
ba keveredett Brunnerrel, Gogartennel és velük szemben is 
kérlelhetetlenül védte az egyház egyetlen fundamentumát, Jézus Krisztust.
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Járosi Andor jó pedagógiai érzékkel és teológiai éleslátással nyitogatta szemünket, hogy lássuk meg: az evan
géliumot nem szabad az egyháznak semmivel sem felcserélni, s 
mindig hangsúlyozta, hogy a mi nemzedékünk ezt a látást Barth- 
nek köszönheti, akihez fogható teológusa az egyháznak Luther 
óta nem volt.Ilyen előzmények után ültem a Teológia dísztermé
ben és hallgattam Barthnak a kettős predestinációról szóló 
híres előadását, amit nemcsak a "Tneologische Existenz Heute" 
sorozatban jelentetett meg, de a Dogmatikájába is beledolgoz
ta. Akkor természetesen a súlyos teológiai mondanivalóból 
csak keveset emésztettem meg. Inkább arra lettem figyelmes, 
hogy Barth milyen szenvedélyesen védte Isten istenségét. Ad
dig úgy tudtam, hogy a Kettős preaestmáció sajátosan kálvi
ni-, református tanítás. Barth mutatott rá, hogy már Augus- 
tinus és Luther is felfigyelt rá, ez utóbbi Erasmussal foly
tatott vitájában, a De Servo Arbitrio c. művében jutott arra 
a következtetésre, hogy Judást Isten kifürkészhetetlen akara
tából vetette kárhozatra. Barth előadását hozzászólások kö
vették, s jól emlékszem, hogy ezek között igen sok olyan 
volt, ami nem kapcsolódott közvetlenül az elhangzottakhoz.
Nem egy még csak teológiai vonatkozású sem volt. A híres 
professzor nagy türelemmel válaszolt és finoman emlékezte
tett, maradjunk teológiai síkon.

Érdekességként jegyezném meg, hogy a Szász Evan
gélikus Egyház hivatalosan nem képviseltette magát Barth 
előadásán, de ott volt a náci beállítottságáról közismert 
Stadl lelkész, aki azonban nem provokálta az előadót.

Emlékeimen túlmenően bizonyára nagyobb érdeklő
dést fog kelteni, amit Barth előadásának utórezgéseiről tud
tam meg, ugyancsak Járosi Andortól. A professzor ittléte meg
mozgatta az akkori erdélyi magyar értelmiségieket és a "Pász
tortűz” kávéházi asztalánál Tavaszy Sándor és Imre Lajos pro
fesszorok magyarázták íróknak, képzőművészeknek a barthi gon
dolatok lényegét, s hogy Erdélyben milyen fontos az egyházra 
az ő kategóriáiban gondolni. E beszélgetéseknek csendes hall
gatója volt Reményik Sándor is, aki a maga reakcióját vers
ben fogalmazta meg, s ennek azt a címet adta: "Elkéstetek".
A költemény egy példányát a szerző saját kezű aláírásával Já
rosi Andor is őrizte. Sokáig hallgatott róla, majd 1944 jú
liusában egy lelkészértekezlet során - s újból egy kávéházi 
asztalnál - amikor fiatal kollegái gyűrűjében ült, s a vita 
arról folyt, hogy milyennek kell lenni az új világ egyházá
nak, elővette s felolvasta az addig ismeretlen verset. Ben
czúr László megszerezte s éppen a teológiai tisztánlátás ér
dekében a budapesti "Lelkipásztor" 1948 januári számában meg-
ményik Sándor: Jelt ád az Isten - Egyetemi Nyomda Bp.1981 - 
195.0./ Vajon Kari Barth tudott-e róla? Nem tudni. Tény, hogy 
ha Reményik Sándor első felindultságában negatívan is rea
gált prófétai megnyilatkozására, a történelem mindenképpen 
Barthot igazolta: az egyház csakis a Jézus Krisztus funda
mentumára épült hitvallő közösség lehet.

Végül, de nem utoljára ismerkedjünk meg magával 
a költeménnyel, amely ha fél évszázad után is, megérdemli, 
hogy szülőföldjén napvilágot lásson.
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Elkéstetek
Szó l  protestáns theológusokhoz.

Elkéstetek, elkéstetek vele.
Az Igével, ki élet kenyere,
Ki Evangélium és semmi más,
Nem tudás, művészet, magyarkodás.
Nem kultúra és nem pedagógia.
Nem eszköz többé, hanem cél maga.
Ki szabadelvű emberség helyett 
Istennek állít magas trónhelyet,
Kinek választóvize Jézus vére 
A kárhozatra vagy az üdvösségre,
Ki minden ember-eszményt kevesel 
S az ifjakat magához vonja fel.
Elkéstetek, elkéstetek vele 
Süket fülembe hogy jusson bele?
Mit értsek belőle, ki hajdanában 
Jártam egész másfajta iskolában?
Nekem kongó szavak csupán ezek - 
Ti azt mondjátok: ősi fegyverek.
Forgatták régi Reformátorok,
De eltemette százados homok. - 
Már dédapám is homokon futott,
Pedig ezemyolcszáznegyvenkilencbe 
Tiszakerület szuperintendense. 
A trónfosztó szózathoz szót talál,
S míg Jézus Kossuth árnyékában áll:
Dördül hangja a lőcsei templomban,
Dacban sokkal inkább, mint alázatban. 
Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet.
Mit haláláig buzgón levelezget, 
ő használhatta német-nyelvű tiszten:
Ein Gebetbuch für aufgeklärte Christen.
Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere.
- Gyermekkoromból egy jelenet - látom: 
Apácák jönnek halkan, mint az álom 
S előttük nagynéném az ajtót zárja,
Hallik puritán hangja, kiáltása:
Pápista célokra mi nem adunk
Protestánsok vagyunk!

ím ez volt a ti Theológiátok:
Keveset hisztek, sokat protestáltok,
A császár ellen, a pápista ellen.
Mindegy, mindegy csak protestálni kelljen.



Elkéstetek, elkéstetek vele.
Az Igével, ki élet kenyere.
Sosem hallottam oly szavát apámnak, Hogy volna foganatja imádságnak 
Anyám is vette legfőbb példaképnek 
Jézust. Szavát erkölcsi nevelésnek. 
De hogy ő Isten egyszülött fia?Vaav esztelenség, vagy komédia 
Ezt hallottam, de soha semmi mást 
Hol keressem hát a vigasztalást? 
Nekem a2 egyház csak puszta keret, 
Belementeni magyar lelkeket.
S szolgálni magyar művelődést véle, 
Mint tette apám s minden nemzetsége. 
Viszont rajtam teljessé lett az átok 
Én már az Isten ellen protestálok.
S egyéb hitet ugyan honnan vennék, 
Mikor"a hit is kegyelmi ajándék.. "

Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere,
Ahhoz, mi nektek most régi-új mérték 
Nemzedékekből veszett ki az érzék. 
Rajtam nem segít a ti Barth-otok, 
Kongó, üres szó minden -szavatok 
Süket szívembe hogy jusson bele? 
Elkéstetek, elkéstetek vele.

/Kolozsvár, 1936. október 22./
Reményik Sándor 
Deák Ödön



Kazuális igehirdetö szolgálatunk 

A temetési igehirdetés

A temetési igehirdetés "gyönyörűséges teher", az e- 
gyik legnehezebb - s talán éppen ezért - az egyik legszebb 
szolgálatunk. Megbízásból végezzük: Istennek szava van ott 
is, ahol az ember már csak "nyomorult vigasztaló". Isten akar 
tehát rajtunk keresztül beszélni a reménytelenségben a remény
ségről /sőt: reményt akar kelteni!/, a nyitott sír Dartián az 
örökkévalóságról /sőt: hitet akar ébreszteni!/, a 'mindennek 
vége" helyzetében az eszhatológia távlatairól. Ezért szép ez 
a szolgálat!Nehéz pedig azért, mert rengeteg a buktató, hajme
resztően igeellenesek az elvárások, nincs kellő - igaz és ő- 
szinte - visszhang...

Feladatomra készülve többször is átolvastam a Lelki- 
pásztor idevonatkozó kínálatát. Ferenczy Zoltán cikke rendkí
vül részletes és alapos /történeti áttekintés, lelkipásztori 
feladatok a temetés bejelentése alkalmával, textusok, énekvá
lasztás, készülés, stb. Vallom, hogy évente el kell olvasnunk 
ezt az írást!/, de jelentős a többi cikk is. Hafenscher Károly 
elméleti megalapozásra, Groó Gyula a mai kérdésekre teszi a 
hangsúlyt, Mekis Ádám a hibásnak tartott temetési gyakorlatot 
veszi célba, míg Szebik Imre a gyakorlati teológiai szakcso
port kérdőívére beérkezett lelkészi válaszokat összegzi. Nem 
akartam mindezt egy hatodik írásba összefoglalni. Ismertnek 
tételezve fel a bennük foglaltakat, néhány alapvető szempont 
rögzítése után példákat szeretnék hozni az általam elmondott 
igehirdetésekből. Hiszem, hogy ebből - a kudarcokból és az 
eredmény-morzsákból - mindnyájan épülünk.

I. ALAPVETŐ SZEMPONTOK
1. A temetés az egyház szolgálata /lásd Agenda: "az 

egyház arról a közösségről tanúskodik, amely szeretetben fűzi 
össze minden élő és megholt tagját..., az egyház osztozik a 
gyászolók fájdalmában..., az egyház hirdeti és vallja... 312. 
lp/. Nem a család temet, nem a lelkész temet, hanem a gyüle
kezet. “A gyülekezet az örök életbe vetett hittel búcsúzik el
költözött tagjától" /Hitünk-életünk, 191/. A temetés gyüleke
zeti alkalom tehát, nem a lelkész "szolgáltatása" vagy a lel
kész-kántor gmk-ja Biztosítanunk kell a gyülekezet részvéte
lét, de legalább képviseletét. Vasárnap hirdetjük halottain- 
kat, a következőn a héten eltemetett gyülekezeti tagoxai 
Mindez az összetartozás elmélyítése érdekében történik, s nem 
puszta - a kisbíró vagy a hangosbemondó szerepét pótló - köz- 
hírrététel. A gyülekezet temet, el kell tehát érnünk, hogy a 
jelenlévő gyülekezeti tagok aktívan vegyenek részt az éneklés
ben és a hitvallás elmondásában, s egy-egy igével fejezzék ki 
részvétüket a gyászoló családnak /Ez a baranyai szórványban 
többször sikerült mint itt Cegléden,.

2. A temetési igehirdetés nemcsak a gyászolókat 
"célozza meg", de az egész gyülekezetét /a jelenlévők - való- 
sággal is, jelképesen is - egyre nagyobb sugarú körben állják
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körül a koporsót, az elhunythoz nem egyformán van közük, de 
az elhangzókhoz tulajdonképpen egyformán! S a gyülekezetben 
viszont ott van maga az igehirdetö is, aki "maga is elfogad
ja a figyelmeztetést, amelyet Isten a gyülekezet egyik tagjá
nak halálával ad, s a gyászolókkal együtt maga is megvallja 
bűneit, és hallgatja Isten igéjének intését és vigasztalását" 
/Agenda, 312/. /Az előbbi sorok természetesen az egész egy
házra vonatkoznak, de mondanivalóm érdekében helyeztem ilyen 
összefüggésbe!/ A szószéken sem vonhatom ki magamat Isten igé
jének mondanivalója alól. A szószéki igét is elsősorban önma
gam számára kell meghallanom, mégha nem is beszélek erről min
dig. A koporsó mellett is így kell ennek lennie. Ez az alapállás meaóv szerot-p/1 en ítélkezéstől is. vagy a hűvös kívül
állástól. Nem szabad megszoknom ezt a szolgálatot /mint a gyász
huszárom/, s nem lehetek lekezelő... Ott állok a gyászolók 
mellett, a sír partján, milyen jó, hogy hiányzik a szószék "ma
gasa", az emberek körülvesznek, sokszor - zavaró módon - mel
lettem és mögöttem is állnak. Minden ilyen külső mozzanat se
gítsen minket arra, hogy őszintén kiáltsuk: "A mélységből ki
áltok hozzád, Uram!"3. Feladatunk a következő: "Szólni kell az elköltö- 
zöttről. Hirdetni kell Istennek a bűn feletti ítéletét. Vi- 
qasztalni kell Isten szeretetének, jóságának hírével, az Evan
géliummal" /Ferenczy, i.m.728/. Vagy egy másik meghatározás 
szerint: "Az alapállás , ahonnan szólunk: a/, mindnyájan bű
nösök vagyunk, a bűn zsoldja a halál, következménye az ítélet. 
Az elhunyt jövőbeli sorsát mi nem, csak Isten tudja. b/. Jézus 
Krisztusban Isten minden bűnünket megbocsátotta, aki ebben 
hisz, üdvössége van. c/. Nem a halálé, hanem az életé az utol
só szó: feltámadunk" /Z.P. Magyarbóly, 1973. id. Szebik, Lp. 
1975. 613/.4. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a kázus és a 
textus között. Sajnos, még a végletekkel is találkozhatunk kö
zöttük. Vannak, akik csak búcsúztatnak, a halott érdemeit 
méltatják, a textus csak mottó, s nem több. Vannak, akik a 
textust egzegetálják, az aktualitásból mintegy az "örökkévaló
ba" menekülnek, pedig az esettől érintett emberek kérdést hoz
nak magukkal s erre választ várnak.Többé-kevésbé azonban mindnyájan keressük a helyes 
arányt, s igazat kell adnom Hafenschernek: "még rutinos igehir
detőnek is tudatosan vizsgálnia kell saját szolgálatát, meg
van-e az egészséges egyensúly kázus és kérügma között" /Lp. 
1965.548/. Jó egy kollégára figyelni: "Mi a döntő? Nekik a ká
zus, nekem az üzenet. Szeretném istenes élménnyé tenni számuk
ra az alkalmat, ami elkíséri őket..." id Hafenscher, i.m.
548/

Mas szavaKKaj.; ha a Kázus az esőre szomjas főid, az 
igehirdetés az éltető eső, nem beszélhetünk csak a szárazság 
nehézségeiről és átkáról, hanem az esőről is, sőt öntözünk 
is, ha az Isten úgy akarjá. Konkrétabban: a temetési igehir
detés tárgya nem az elhunyt, hanem Isten igéje, amelyik XY 
halálára vonatkozik, s az XY halála által megérintett emberek
hez szól. Hinnem kell, hogy XY-t is begyűjtötte az Isten merí- 
tőhálója, a halál; hinnem kell, hogy XY is feltámad az utolsó 
napon; hinnem kell, hogy XY-t maga elé fogja állítani és igaz
ságosan fogja megítélni az Úr! Mindezt hiszem és hirdetem!

5. Ellentét feszül a hallgatóság /elsősorban a csa-
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lád/ várakozása és az ige mondanivalója kÖ2ött is. Amiben le
hetséges. feleljünk meg a várakozásnak, de az igehirdetőnek - 
bölcsen és szeretettel tudnia kell a várakozás ellen is szól
ni. A hallgatók ríkatást várnak. Isten igéje vigasztal; a hall
gatók emberdicséretre számítanak. Isten igéje Isten iránti há
laadásra hív fel; máskor a hallgatók a halott elmarasztalását, 
ítéletét szeretnék hallani. Isten igéje pedig nyugtalanítani 
akarja a család és a tágabb környezet lelkiismeretét... Zsidónak 
zsidóvá kell lennünk, görögnek göröggé, de mind a zsidónak, 
mind a görögnek tartozunk az evangélium és a törvény hirdetésével !

6. A temetési igehirdetés - mint minden igehirdetés 
- szónoki beszéd is, sőt a templomihoz képest fokozottabba: «
az. A hallgatóság nagy része templomba nem járó, a kánaáni nyel
vet nem értő emberekből áll, akik előtt az írásnak nincs tekin
télye, /a papoknak sem!/, de tekintélye van a meggyőződéssel 
kimondott, együttérzést sugárzó emberi szavaknak, tekintélye van az igazságnak!

Éppen ezért egyházi zsargonban beszélni szeretetlen- ség, unalmasan szólni pedig egyenesen bűn! A mai információ 
áradatban az emberek csak az érdekfeszítő, színes interpretá
cióra figyelnek, különben kikapcsolják a készüléket, ledobják 
az újságot, illetve helyettünk a gyászolóközönségre figyelnek... 
Az igehirdetésnek le kell kötnie a hallgatóságot /hogy odafi
gyeljen/, az legyen bárki számára érthető /hogy megjegyezhesse 
lényegét/, s annak meg kell nyernie a hallgatóságot /itt és most 
nem egy ódon ceremónia folyik, hanem az élet és halál partján 
az örök élet Ura szólítja meg a halandókat: Mindezért a hcmi-
lia nem alkalmas temetési igehirdetés gyanánt, a homília az u- 
ralkodás bűvöletében élő egyház gyakorlata, amelyik meg van győ
ződve arról, hogy katedrája köré nagy várakozással gyűlnek az 
emberek. Hol vagyunk már ettől?! Az igehirdető nem a világ taní
tója, de Jézus Krisztus szegény halásza, s így az igehirdetés 
mint szónoki beszéd Jézus Krisztus evangéliumának kivetett hálója .

Legyen tehát igehirdetésünknek témája, s annak legyen felbontása, diszpozíciója. Ne prédikáljunk fogalomról, a téma 
is, annak egyes felbontása is egész mondatból álljon, Ítélet, 
tehát tétel, állítás legyen. "A beszéd lényege, hogy állítson, 
nem azért beszélünk, hogy találgassunk, kérdezzünk, hanem hogy 
kijelentsünk, feleletet adjunk, utat mutassunk..." /Ravasz Lász
ló, idézi Vigh Árpád, Retorika és történelem, Bp. 198i.39.lp/.
A beszéd tárgya tehát egy állító ítélet, amely a beszéd során 
felszólító ítéletté alakul át. Az állító ítélet tartalma: az 
XY halála, hazahívása, az evangélium Krisztusának mentő szere- 
tete, a bűnbocsánat és a feltámadás.. s amikor mindezt elmond
tam, jelentő módban, egész mondatokban, megérthető és megjegyez
hető téma köré csoportosítva, a végén felszólíthatom a hallga
tókat mindannak elfogadására, ami elhangzott Felszói íthatom, 
hogy reménységgel kapaszkodjanak bele Isten feléjük kinyújtott 
kezébe.

A retorikák - Ravasz óta - felhívják a figyelmet az 
alkalomra "Alkalom nélkül nincs szónoklás " A2 alkalmat "nem 
én csinálom, hanem nekem kell meglátnom és Kihasználnom Az i- 
gazat beszélő ember ihletett pillantása alkalomlátás, az alka
lom mögött a szükségesnek a megpillantása, kitapogatása nagy 
és roppant hiányoknak, megérzése óriási és biztató lehetőségek
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nek" /Vigh, i.m.367/. íme, "kívülről" a retorika felől jön a 
figyelmeztetés: minden temetés az Isten után kiáltó, hiányá
val küszködő ember alkalma. Az Isten alkalma Nyugtalanító 
és bíztató lehetőségünk. "Áron is megvegyétek az alkalmakat'"
- ez a mondat nemcsak a híveknek, ebben az összefüggésben el
sősorban a fungenseknek szól!

II. NÉHÁNY PÉLDA, ELMONDOTT IGEHIRDETÉSEK VÁZLATA
A továbbiakban néhány elmondott igehirdetésemet is

mertetem. Teszem ezt szorongva - ahogyan készültem is rájuk
- hiszen talán éppen az fog kiderülni, mennyire nem felelnek
meg a mások által és általam felállított tételeknek. Ugyanak- 
koi 
gítsen! Aki gondjaimat a magáénak is érzi, bíráljon: igazítsa 
helyre, amit elrontottam, pótolja ki, amit elmulasztottam!

1. S.J.-né, 86 éves, 20 éve özvegy
Textus: 1 Móz 24,56
Élő ember mondta ezt a mondatot, most e koporsó mellé

illik.
S.J.-né elment, 86 éves korában, özvegysége 20. évé

ben, követve férjét, itthagyva Benneteket. Többé nem jön visz- 
sza, még csak véletlenül sem: "itthagytam valamit! Szeretnék 
elüldögélni a tűzhely mellett, vasárnap délutánonként a kap
csos Biblia társaságában!" Nem jön vissza, nem hozza vissza 
sem a tudomány, sem a szeretet. Elment, bocsássátok el!

Jó helyre ment! Isten országa szebb és boldogabb vi
lág, örökkévaló. Ott nincs fájdalom, gyász, jajszó, nyomorú
ság. Az Isten várja az övéit az "állomáson", előreküldte a 
"menetjegyet" a keresztségben. Az odavezető "hidat" is megépítette: a Krisztus keresztje az.

Felkészülve ment? Felkészülve: ‘tudnom kell, hova u- 
tazom. Tudnom kell: nem én húzom előre a vonatot, a jegyet 
sem én váltottam: minden kegyelem! Felkészült-e S.J.-né? Ide
je volt rá: hosszú élete, hosszú özvegysége. Olvasta az írást, 
élt az úrvacsorával. A kérdőmondatra mégiscsak ő maga vála
szolhat és az Úr. De ez a kérdés elénk is mered, s áldott, a- 
ki így tud válaszolni: "szívesen megyek, jó helyre megyek, felkészülve megyek!"

2. özv.S.J-né, 87 éves, 42 évi házasság után 27 éve 
özvegy, leányait már eltemette, veje ápolta, 3 unokája és 5 
dédunoka maradt utána.

Textus: Zsolt 9,11
Minden temetés búcsú... Búcsúzunk S.J-nétől. Olyan 

csendesen távozott, amilyen csendesen élt és szolgált közöt
tetek maradék erejével. Bizonyára most elvonul előttetek éle- 

 sok-sok apró szolgálatát /őrizte a tűzhely 
tüzét, meleg zoknikat kötött az egész családnak/, s köszönjé
tek meg az értetek elmondott sok imádságot!

Minden temetés Istendicséret is! Az elhunytért is.
Az Úr adta, az Úr vette el. Neki is köszönjétek meg, hogy S.J- 
né a tietek volt. De dicsérni kell az Urat a feltámadás hi
téért is. "Ha csak ebben az életben..." S.J-né tudta, hogy 
hova megy, törődött alakja ott áll majd a mennyei karban is- mét egyenesen, tágranyílt szeme rácsodálkozik a Bárányra, a- 
kinek mindezt köszönheti. Ez a temetés hát különösen is Isten- 
dicséret! Nagyanyátok bízott az Úrban, s az Isten nem hagyta
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el az Őt keresőt. S a többi szinte már csak ráadás: a 27 éve 
özvegy, aki két leányát is eltemette, fiút talált a vejében, 
gyermekeket az unokákban, családot a hozzátartozókban, összébb
zárkóztatok, s ő ebben is Isten áldását látta. Az úr kezét ke
reste, délutánonként hányszor találtam rá, amint a német éne
keskönyvet olvasgatta, ki tudja hányadszor már... Az úr nem 
hagyta el azt, aki őt kereste!3. S.H. 88 éves, Amerikából tért haza, a háborút is 
végigharcolta.Textus: Zsolt 103,17

Az ember élete a bölcsőtől a koporsóig terjed. Böl
cső és koporsó - mindkettő fából készült, mindkettőbe mások 
teszik be az embert. Amikor a bölcsőbe kerültem, édesanyám 
szenvedett értem, én sírtam. A koporsóba kerüresKoi a naxuox- 
ló szenved, majd a hozzátartozók sírnak.

Bölcső és koporsó, mi minden fér a kettő közé! Az 
1900-as évek elején nincs becsülete a földet túró parasztem
bernek, a falvakon nagyon vékony a kenyér... S.H. próbálgatta 
erejét Nagyszékelyben, Kácsfalun, majd három évig Amerikában 
is. Volt kubikos, részesarató, bármi, amire szükség volt!

Isten kitágítja a horizontot előre is, hátra is:
Figyelj a bölcső elé! "Az Úr szeretete öröktől fogva 

..." Tőle való az élet, a családi fészek melege, a /most be
tegágyon otthon imádkozó/ házastárs hűsége, ő óvott-védett 
60 közös év alatt, segített elhordozni a veszteségeket is. 
"Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, ismertelek..." Kicsi 
porszemek vagyunk, egy a sokmillió ember közül, de tudhatjuk- 
hihetjük: személyes hatalom vigyáz reám. /S.H. lábán átment 
a körmöstraktor, villányi pinceásáskor ráomlott a föld, mind
két esetben megmenekült/.

Figyelj a koporsó után! Az élet tovább tart, kifutá
sa van... Ez nem a vég! Ha ez lenne a vég, az borzasztó lenne! 
így emlékezni valakire, ahogyan utolsó heteit élte, összetö
pörödve, beszűkült világában másokra szorulva... A gyülekezet 
hite és áldott tapasztalata: "az Úr szeretete mindörökké van!" 
Krisztus újjáteremti a világot, s abban helye lesz az övéinek. 
Ez a hit mindnyájunk személyes hite is lehet. Ezzel a hittel 
búcsúzz koporsóba tett szeretteidtől, ezzel a hittel búcsúzz 
halálos ágyadon az ittmaradóktól!

4. N.H. 54 éves
Textus: Rm 14,8
Aki megszületik, a halál jegyese.
A halandó ember az élet jegyese.
5. R.H-né, 95 éves. Első férje az I. világháborúban 

maradt, a második özvegyember volt, így R.H-né háromféle gyer
meket is nevelt. Halálakor 14 unoka, 20 dédunoka, 5 ükunoka 
siratta.

Textus: Jel 7,9
Ez az ige nagymama halálának napján a Losung igéje 

volt: az üdvözültek sokan, sokfelől egy szívvel-lélekkel zen
gik az Isten és a Bárány dicséretét. Hiszem, hogy onnan hull 
fény erre a koporsóra.

Nézünk utána csodálkozó tekintettel. Élete - történe
lem. A századfordulón 15 éves; 4 gyermekével 4 évig várja visz- 
sza férjét az I. világháborúból. Hiába! Mit birt ki ez a töré
keny asszony, második férjével, gyermekek sorával a gazdasági 
nehézségek éveit, majd ismét egyedül a II. világháborút, a ki-
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telepítést, 31 évi özvegységet, visszaköltözést... SDG! Eny- 
nyi minden átéléséhez, feldolgozásához erőt, hitet és türel
met adtál!

Néztek utána hálás szeretettel. Az adóslevelét magá
val vitteT nem volt időtök szeretetét meghálálni... Hány sze
let kenyér, mennyi megvarrt ingecske, megkevert rántás... Meg
számlálhatatlan értetek elmondott imádság! S mindezt tette 
dicsekedés nélkül. Csak az Úrban dicsekedett: az Úr megáldot
ta kezem munkáját, szívem szeretetét. SDG!

Nézzetek utána reménységgel! Jó helyre ment, helye 
volt. Amikor beteg lett, s először találkoztunk, tréfásan vi
gasztaltam, mire ő így szólt: "nem kell ebből nagy ügyet csj- 
uaxn-i., oaa megye*., anova egesz eietemben készültem__* Remél
jétek, hogy ott lesz, ott van a mennyei karban) SDG, aki ezt 
a reménységet neki ajándékozta, kész nektek is ajándékozni!

6. K.J.
Textus: 1 Tessz 5,9-11
Emberi vélemény: természetes a halál. Isten szava: 

nem természetes!
" Emberi vélemény: természetesen a halállal mindennek
vége van. Isten szava: természetesen nincsen vége!

i. Özv. K.L-né, 85 éves.
Textus: 1 Tim 1,15
Adjatok hálát édesanyátok küzdelmes életéért!
Adjatok hálát édesanyátok szolgáló életéért!
Adjatok hálát édesanyátok megváltott életéért!
8. H.H., 47 éves, gépkocsivezető, 22 évi házasság után 

elhagyta családját /feleség, 3 gyermek, idős, majdnem vak édes
anya/ s "megszökött", majd élettársi kapcsolatba lépett az u- 
gyancsak háromgyermekes szomszédasszonnyal. /Csak az elhagyott 
férj volt r.k., mindenki evangélikus/. Hirtelen szívhalál.

Textus: 1 Kor 4,4-5
Sokunkat idehozott a váratlan és korai halál döbbene

té. H.H. idézést kapott az Isten ítélőszéke elé.
H.H. halála váratlan, korai halál. 47 éves, szívtrom- 

bózis. Mire a konyhaszékről a földre ért, halott volt. Felgyor
sult világunk jellemzője a keringési és szívbetegek növekvő 
száma. Lenézett eleink "tempósabb" élete - vasárnapi pihenő, 
téli pihenő - jobban megfelelt az emberi szervezetnek. Ez a 
halál váratlanul jött, mint a szülő nőre a fájdalom. De az elő
relátó terhesnél ott a készenléti csomag, s amikor szükséges, 
azonnal indulhat. Akinek váratlanul kell meghalnia, lehet felkészült is, készületlen is.

47 év! Ez azt jelenti, hogy az itt állók közül sokan 
ott lehetnénk a koporsóban. Felkészültünk erre? Mi vaui a ké
sze:. lét* -suiua^ciukLan. feüjenayyuul mun*a*, exvetext terve*, 
kifizetetlen adósságok..., gyermekeinknek tett könnyelmű ígé
retek, évtizedes haragok, elintézetlen ügyek, meg nem bocsá
tott bűnök... ezzel akarunk az Isten elé kerülni? "Romot ne 
“agyj magad után, fejezd be, s akkor megszabadulsz...!" /Ke- resztury/

H.H. halála idézés az Isten ítélőszéke elé!
Senki ne tévedjen: ott lesz a tárgyalás. Ez temetés.

Nem mi ítélünk, ezt Jézus - földi élete során - sem vállalta: 
ki tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek?!" - nekünk pedig megtiltotta!

Én sem Ítélhetek tehát, hála Istennek, nem vagyok bi-
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ró! Nem is a halottról, nem is a halottnak kell beszélnem, 
az élőknek - s az élő Jézusról.

Te sem ítélhetsz! Formálhatsz véleményt, elrettent
het valaki bukása, vonzó lehet egy másik embersége, de nem 
mondhatod ki a véleményedet, az ítélet kimondása az Úré!
Vagy talán angyalok gyülekezete van jelen? Ha ítélsz, megbán
tod azokat, akik a koporsó mellett sírnak, ha ítélsz, “menthe
tetlen vagy...”

Majd az Úr ítél! S előtte még - hiszem és vallom - 
"hivatalból" kirendeli HH védelmére is a világ legjobb védő
ügyvédjét, Jézust. Jézus védelmére mindnyájan rászorulunk.

S addig? Vedd komolyan az életet, s vedd komolyan a 
halált! S mert az ítéletben minden kiderül, annak re*-tenete 
elől már most menekülj Jézus Krisztus bűnbocsánatához. Még van rá időnk.

Könyörülj H.H-n Urunk! S könyörülj rajtunk!
9. özv. Sz.L-né, 87 éves. Férje gondnok volt Felső- 

szelin, majd a baranyai szórványban, Püspöklakon. Gyermektelen.
Textus: Lk 19,1.5.9.
Ez volt a csütörtök reggeli Losung ige...
Jézusnak úgy tetszett, hogy 40 évvel ezelőtt átment 

Felsőszelin. Akkor is vándorolt, hol itt, hol ott jelent meg. 
Azóta is: gyülekezetek eltűnnek, újak keletkeznek. Világmére
tekben is: Európa hűtlenkedik, Afrika ébred.

Jézus betért Szőcsék otthonába. Lajos bácsi, Eszter 
néni bűnösnek vallották magukat, s azóta is: megkegyelmezett bűnösnek.

Tisztességes emberek voltak, mégis jóvátételt fizet
tek Jézusnak: nyitva volt a házuk bárki előtt. Náluk volt a 
gyülekezet "tűzhelye", lelkész nélkül is - de nem az egyházon 
kívül - együtt vannak, házuk a gyülekezet otthona.

Jézus befogadja őket az örök hajlékokba! Aki Jézust 
befogadja, azt Jézus is befogadja. Boldogan inthetünk búcsút, 
bár magunk felől lehetnénk ennyire biztosak! Nem Eszter néni 
hite miatt vagyunk biztosak: ezt ígérte Jézus...

10. B.J. 57 éves. A falu népszerű embere, fuvaros, hajszolt élete miatt szívbeteg.
Textus: Róm 8,31-32
Ha az elmúlt másfél évre gondolunk, s a koporsóra né

zünk: "minden hiába!" /a sok munka, a szeretet, a kórházi ápolás/.
Ha a földi életre nézünk: nem volt hiába! /tietekvolt.../
Ha az egész életre-örökkévalóságra nézünk: semmi sem 

volt hiába! /Krisztus érette is eljött a földre, megkereszte1- 
ték, konfirmált, igét hallgatott, úrvacsorázott.../

11. R.H. 75 éves, sokáig presbiter, 50 évi házasság 
után 2 éve özvegy.

Textus: 1 Jn 5,11
Az Isten az élet Ura!
Az Isten a halál ura is!
Az Isten az örök élet ura.
12. Özv.W.D-né, 83 éves, rövid házasság után 12 éve 

özvegy. Azóta a testvére családjában élt.
Textus: Lk 2,29
Irigylésre méltó élet! /a látszat: rövid házasság,
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gyermektelenség, anyagiak hiánya. A valóság: a kegyelmes Isten 
gyermekei "újrafelosztják azt" ami van, családot talált húga 
családjában/.

Irigylésreméltó "elbocsátás"! /csak egy napig szorult 
ápolásra, felkészült imádságban, elbúcsúzott övéitől/

Irigylésreméltó "fogadtatás! /az Úr mindent elkészí
tett/.

III. ÖNGYILKOSOK TEMETÉSE
Vallom az Agendával, hogy öngyilkosok temetésekor kü

lönösen is szükségünk van a bűnbánat mélységének átélésére. 
Hiszen tudjuk, hogy”aki megáll a kísértésben, az Krisztus ál
tal áll, másrészt az elbukott bukása a gyülekezet veresége is, 
és többnyire a gyülekezet hitének és szeretetének fogyatékos
ságáról is tanúskodik" /312/.

1. V.Gy. 66 éves. Többszöri kórházi kezelés után a- 
kasztotta fel magát. Megközelíthetetlen volt.

Textus: Jn 8,7
Éjszakai vihar letörte udvarunk féltett fájának leg

szebb ágát. A fa azóta csonka, suta, féloldalas. Micsoda vi
har történhetett néhány napja V.Gy. lelkében, hogy a csendes, 
jámbor ember önmaga ellen fordult? A család élete, azóta cson
ka, suta, féloldalas. Feleség, gyermekek, unokák érzik, tudják: 
itt még élnie kellene valakinek!

Van olyan elvárás: most prófétának kell lennem! De 
hogyan ostorozzam azt, aki már nem hallja, nem érti? Csak 
azért mondom, mert az itt állók közt is vannak, akik önemésztő 
gondolatokat forgatnak a fejükben: az öngyilkosság is bűn! Az 
élet megismételhetetlen. B.I. csak neki mondta ki a “holtómig- 
lant". Az élethez jogom van, a halálhoz.nem! És semmit sem ol
dok meg. A magam szomorúságát eltüntethetem, száz másikat szer
zek vele. Az élet ajándék, tartozom vele Istennek és az enyé- 
meknek! Nagyapám térdén lovagoltatott, nekem is segítenem kell 
felnevelni az unokákat... Nem vagyok próféta!

Vagy az lenne a dolgom: tetemre hívjak mindenkit?! 
Ahogyan régi nagyurak tehették, odahívták mindazt, akinek kö
ze volt az elhunythoz. Házastárs, gyermek, rokon, szomszéd, 
volt munkatárs..., orvos és lelkipásztor, ápolószemélyzet és 
jóbarát... Egyesével odaálljunk, mikor kezd vérezni a szíve?!? 
Nem vagyok nagyúr, nem az én dolgom, bárkit is tetemrehívni. Kü
lönben sem V.Gy. szíve vérzik, hanem a tietek!

Egyetlen dolgunk van: Jézusra figyelni. Akkor ott egy 
tettenért nyilvánvaló bűnös van a kör közepén, s Jézus így 
szól vádolóihoz: "aki bűntelen közöttetek..."

íme, az Isten nem tesz különbséget kis bűn és nagy 
bűn Kozott. A kuj-önbség ott van; euovttett uűn - megooosátott 
bűn. Minden bűn ellene való vétek is! De minden bűnre van nála 
bocsánat. "Uram, bocsáss meg V.Gy-nek is. Mi is megbocsátunk.
S bocsáss meg nekünk is! Mily nagyszerű tudnunk, hogy Te szánod a vétkezőt!

Isten azt is tudja, hogy emberi életünk mennyire ösz- 
szeszövődött. Kérdezd meg hát szívedet, rokon és szomszéd, nem 
terhel-e bűn vagy mulasztás V.Gy-val kapcsolatban... Nem tud
tuk áttörni a bezárkózottság falát... Menjünk el hát együtt az 
irgalom forrásához!

2. K.F. 29 éves, elvált, 2 gyermeke van alkoholista,
önakasztás.
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Textus: 1 Kor 4,5
Nézünk utána szánakozással, riadalommal. Micsoda élet! 

Derékbatört könnyelmű életfolytatás, többszörösen rossz irány... 
Nem ítélkezünk, de nem cserélnénk vele. Féltjük és sajnáljuk, 
Isten ítélete elé fog állni, rossz megoldást választott. Meg- 
bánhatatlan utolsó tette.

Bűnös vagy áldozat? Talán mások segíthettek volna raj
ta. Nem vádolhatom. Isten rendje szerint csak önmagamat vádol
hatom. Mulasztás terhel mindnyájunkat...

Nézzünk utána könyörgéssel! Kegyelmesen bánj vele U- 
runk! Az Úr jobban ért az ítélethez. Nincs a szivében harag.
A bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Csodálatos tett az Isten
től: az ítéletbe beszámítja Jézus ártatlanságát és tisztaságát. 
Előtte nincs tiszta, bűntelen, igaz ember, de van megtisztí
tott, bűntől megszabadított, megigazított ember. Sírjatok, de 
könyörögjetek kegyelemért. Számára és miérettünk, hogy ne kér
je számon K.F-t az Úr!

IV. ALKOHOLBETEGEKET TEMETÜNK
A Mohács-Magyarbóly-Siklósi Egyházközségben 1981-ben 

eltemetett 5 alkoholbeteg halálozási átlagéletkora 55,2 év 
volt, a többieké 79,8 év. Fejenként - átlagban - 24 évet él
hettek volna még... Az egyiknek azóta ment férjhez a leánya, 
a másiknak néhány hónap után született meg a 6. unokája. Be
teljesedett rajtuk egy ókori egyiptomi sírfelirat igazsága:
"Az ő földi tartózkodását tönkretette a bor és a sör, és az 
ő lelke eltávozott, mielőtt hívták volna!" Az égiek akaratával 
ellentétben maga vette kezébe sorsát. Saját pénzen vett beteg
ségével siettette halálát.

1. Egyre nyilvánvalóbb előttem, hogy az iszákosság las
sú öngyilkosság. Először "csak" a mértéktelenség bűne, Isten 
ajándékával való visszaélés. A földi örömök közé tartozik 1-2 
pohár ital az étkezések végén, rokoni és baráti beszélgetések 
közben, felfrissíti a szellemet, fűszerezi az együttlétet, a- 
melyen komolyan is vehető a koccintás szava: "Isten éltessen!"
De ami kicsiben áldás, örömforrás, gyógyszer - nagyban méreg.
Aki mértéktelenül fogyasztja, bűnt követ el önmaga ellen, meg- 
betegíti szervezetét. A testi leromlás, idegrendszeri elválto
zások, a májban vagy az agyban bekövetkezett károsodások egyre 
súlyosabb jelei annak, hogy az iszákos, a nagyivó vagy alkalmi 
részeges már nem ura önmagának: alkoholbeteg lett, orvosi eset, 
aki már nem tud nem inni, gyógyításra szorul, s esetleg már 
gyógyíthatatlan.

2. Ugyanakkor, amikor az alkoholbeteg vétkezik önmaga 
és az Isten parancsa ellen, vétkezik családja és a társadalom 
ellen is. Nem gondoskodik övéiről, sőt egyre nagyobb gondot és 
terhet jelent számukra. Nem hajt hasznot munkájával az őt is 
felnevelő és élete számára keretet biztosító társadalomnak, de 
betegségével egyre több munkát ad az igazság- és az egészségügynek.

3. Mégsem lehet egy-egy alkoholbeteget egyértelműen 
elítélnünk. Ki ismerheti egy-egy ember sorsának alkotóelemeit?! 
Sokan azért nyúlnak a pohárhoz, hogy kudarcaikat felejtsék: 
félrenevelt, agyondicsért gyerekek, megcsalt házastársak; mások 
azért isznak, mert magányosak, vagy megszaporodott szabadide
jüket egyszerűen nem tudják mással eltölteni. Lehet, hogy ott 
áll a koporsó mellett az, aki közvetlenül vagy közvetve oka
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volt az elhunyt mértéktelen alkoholizálásának. De "az elbu
kott bukása a gyülekezet veresége is...” /Agenda, 312/.

Ezen a ponton lesz számunkra a kérdés izgalmas. Az 
alkoholizmus nagymértékű terjedése, a veszélyeztettek egyre 
nagyobb száma arra kötelez, hogy a bűnt bűnnek kell nevez
nem, s figyelmeztetnem arra, hogy az alkoholista életvitel ellenséggé tesz Istennel, egymással és önmagámmal. Ki kell 
mondanunk, hogy ez az önpusztító életmód zsákutca, semmire 
sem megoldás! "Hirdetni kell Istennek a bűn feletti ítéletét!" 
/Ferenczy, Lp.1964.728/. Hiszen ha vonakodom nevén nevezni 
azt a bűnt, amit mindenki tud, vigasztalni sem tudok az Evan
géliummal. Megpróbáltam adott esetben elhallgatni, soha any- 
nyira nem beszéltem mellé, mint akkori

Egy-egy alkoholbeteg temetése "fórum" is, viszonylag 
fiatal a gyászoló közönség, ott vannak az ivócimborák, akik
nek nagyon is szükségük van az egyértelmű beszédre. A vilá
gosan kimondott szóval hamis tételek ellen is küzdünk. "A 
sorsát senki el nem kerülheti" - hallottam a temető felé kö
zeledve az alábbi esetek egyikében. "így akarta az Isten!" - 
volt rá a válasz. Hogyan lehet Istenre fogni a nyilvánvaló 
emberi vétket?! Micsoda csapda ez az igehirdetőnek, aki ezek 
után még meg is akarja magyarázni az Isten bizonyítványát?!

A koporsóban fekvőt nem szabad megítélnem tehát, bű
nét azonban bűnnek kell neveznem, s a magam és a gyülekezet 
felelősségét sem kisebbítve a "bűnbánat mélységéből" kell ki
áltanom az elhunyt és az élők számára bűnbocsánatért, szaba
dulásért. Meg kell tennünk az ittmaradottakért, a veszélyez
tetettekért: “a halál színe előtt megnő az élők felelőssége - 
az élőkért" /Groó, Lp.1977.617/.

4. Néhány példa
a/. M.J. 58 éves. Felesége rokkanttá dolgozta magát 

miatta és helyette, ennek ellenére megható szeretettel ápol
ta. Két gyermeke elfordult tőle, asszonylánya bukásában is 
szinte bálványozta.

Textus: 1 Pt 1,18-19
Unásig emlegetett közhely: mindnyájan meghalunk. Kü

lönféle sorrendben, s nem a születés sorrendjében. Most is el
mondhatjuk, MJ-nek még nem kellett volna meghalnia.

A koporsóban fekvő - az érdeklődés központjában. Vé
giggondolom, mi közöm van hozzá? Felnéztem-e rá vagy sajnál
tam? S mi az a "batyu", amit cipelt, követésreméltó-e vagy sem?

A "batyu" az élet terhe, a nehézségek, a kudarcok. Az 
ige is ezt mondja: az atyáktól örökölt élet hiábavaló, a mú
landó élet csak múlandó emléket hagy maga után... A batyu:
Ádám bűne óta bűnnel van tele

Van egy másik igazság is: Jézus Krisztus kicseréli é- letünk batyuját! Add oda - mondja, s adok helyébe igazságot, 
bűnbocsánatot, üres helyet a mennyben. Nem arról van szó, 
hogy mindegy, mi van a batyuban, de ő mindenkinek megbocsát. 
Nem rajta múlik a sorsunk, ő mindenki batyuját kész kicserélni...

Mi lesz M.J. sorsa? - ne kérdezzétek! Én csak azt tu
dom elmondani, hogy halála előtt néhány nappal először nem is- 
mekkorában majd csak akkor, amikor elkezdtem énekelni a gyermekkorában sokszor hallott szlovák liturgiát: "Pán Buh, bugi 
s vámi...!" S akkor elemi erővel kapaszkodott kezembe... Ha
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így kapaszkodott a kegyelmes Isten kezébe is...!
b/. V .I. 50 éves. A falu legerősebb embere. Maximá

lisan tervezett s minden tervét megvalósította. Felépítette 
rombadőlt házát, majd néhány év múlva másikat vásárolt a gyü
lekezet templomos falujában. Amikor készen lett a ház, inni kezdett...

Textus: Mt 6,12
Hálás szeretettel emlékeztek. Testvérek: a gyermekkor 

ra, a szarvasi tanyavilágban egyetlen társatok nem tudta le
győzni őt futásban, ügyességben... Felesége: erős keze hajlé
kot és védelmet ígért és adott. A nagybudméri felhőszakadás 
után összedőlt házak közül elsőként a tiétek állt. Gyermekei: ő volt a legerősebb a faluban...

Megbocsátó szeretettel búcsúztok, őszintén, aakartatok segíteni rajta, nem tudtatok. Nem kellett volna 50 évesen sír
ba hullania! Felesége mondta: "Aki nem tud magának parancsolni 
annak nem lehet parancsolni!" Azt mondjátok: "Bocsásson meg 
neki az úr úgy, ahogyan ti is megbocsáttok!"

Nézünk utána riadt tekintettel. A riadtságot nem akarom kisebbíteni, sőt! Család, gyülekezet, falu társadalma: 
szerettük-e V.I-t okosan, határozottan?! Rádöbbentünk-e már: 
farkas ólálkodik a kertek alatt, sőt már benn van portáinkon, otthonainkban?!

Igenis, meg lehet szabadulni az italtól, amíg nem 
beteg valaki, amíg a folyamat megfordítható. S akinek nincs 
elég ereje, legyen mellette szeretettel egy másik, egy csa
ládtag, egy már megszabadult jóbarát! S ott van mellette Jé
zus, a Szabadító! Azzal szabadít, hogy megbocsátja a múltat, erőt ad az újra kezdéshez.

Család, barátok, munkatársak, gyülekezet - vigyáz
zunk egymásra! Különösen a gyülekezetnek nagy a felelőssége, 
mi tudjuk legjobban, kicsoda Jézus. Testvérünk, barátunk és Szabaditónk!

Vádolom magamat, 1-2 hiábavaló kísérlet után nem pró
báltam meg többször beszélgetni V.I-vel... Megbocsát-e az Isten? !

c/. P.Z. 49 éves. Fordított karrier: a falu ösztön
díjasa, agronómus, brigádvezető, tehenész, állástalan majd 
nagyfai lakos. Jó magaviseleté miatt hónapok múltán 2 napra 
hazaengedték, akkor halálra itta magát. Édesapja halálos bete
gen feküdt, öccse így nyilatkozott: "nekem már csak teher 
volt, amíg itthon volt elhordta a pénzem, ha szüksége volt, 
kiakasztotta a legjobb ruhámat a szekrényből..."

Textus: Péld 23,29-35
Elhozott minket az együttérzés, a szánalom és a döb

benet.
Együttérzés. Gyula bácsi Otthon a betegágyon sira*. 

ja idősebb fiát. Szemefénye volt, szívfájdalma lett. Nem ter
mészetes, hogy az apa temeti a fiát. Tudom, hogy testvér és 
barátok, ti is megpróbáltátok talpára állítani P.Z-t. Nem si
került. Szorgalma odalett, élete kettétört.

Szánalom. Nem ítélkezünk, nem ítélkezhetünk. A dol
gok bonyolultak. Egy biztos: nem így van megírva! Ellenkező
leg: úgy van megírva, hogy a fiú temesse el apját, nevelje 
fel gyermekeit és hálálja meg a társadalom gondoskodását. 
Szánjuk őt: elherdálta vagyonát, tönkretette egészségét.
Szánjuk őt: nem lennénk a helyében, amikor Isten színe elé
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fog állni- "Lassú öngyilkosság!" - az ivászat, s nincs hozzá 
j ogom. Döbbenet. Mi nem Ítélkezünk, de az Isten mindenkit 
m e g í t é l -  Ugyanakkor mások sorsából mindnyájunkat tanít.Alkohol, kicsiben gyógyszer, 1-2 pohár bor az élet 
öröme. Nagyban méreg. Mámorát, s a mámor feledteti kudarcai
mat, széppé teszi a világot, de becsap.

Ma már népbetegség az alkoholizálás. Aki sokat iszik, 
beteg lesz, a beteg már nem tud nem inni, nem akar kijózanod
ni, a kijózanodás keserű ébredés... Magyarország "dobogós” 
helye figyelmeztet, síró asszonyok sokasága, ellátatlan gyer
mekek tömege szenved. Félmillió ember veszélyeztetett, min
den tizedik dolgozó, köztük egyre több az asszony, egyre több 
a fiatal.Vigyázzatok egymásra! Nem természetes, hogy mindent 
megadunk gyermekeinknek, unokáinknak, számolatlanul a zseb
pénzt, mert "nekem úgysem volt!" Pál: "Minden szabad nekem, 
de nem minden használ!" Nem természetes, hogy a fiatalok a 
kocsmában töltik a szabadidejüket, egy 15 éves, ha elkezd in
ni, 2-3 év alatt alkoholbeteg lesz.

Nem igaz, hogy csak alkohol mellett lehet ünnepelni!
Nem igaz, hogy az a legény, aki állja az italt, - az, 

aki elkerüli vagy legalábbis tudja a mértéket!
Van szabadulás! Elvonókúra és valaki szeretete segít. 

Szép szó és orvostudomány együtt. De sok emberi erő és sze
retet kell hozzá, egy hosszú életen át naponkénti győzelem.

Van Szabadító! Jézusnak hívják. Tudok esetekről, is
merek embereket. Tőle kapták az erőt is, a szeretetet is, át
élték, hogy ő mennyire szereti őket. Bocsánatot nyertek az 
eddigiekért, s új irányt vett az életük. Aztán egy vitrinbe 
odakerült a fél üveg bor, a maradék pálirika és egy felirat: 
"amit elhagytam Jézusért!" Jézus többet ad nekik mint a bor 
mámora: megóv kudarcoktól, s valóban széppé teszi a világot!

IRODALOM
Ferenczy Zoltán: Utolsó szolgálat /Lp.1964.721-732/.
Hafenscher Károly: A kazuális igehirdetés teológiai 

kérdései /Lp.1965.545-549. 
590-599/.

Mekis Ádám: Néhány gondolat a temetési igehirdetések
ről /Lp. 1969.233-236/.

Szebik Imre: Temetési szolgálatunk a gyakorlatban 
/a gyak. teol.szakcsoport felmérése,
1975. 612-614/.

Groó Gyula: A kazuális prédikáció mai kérdései 
/Lp. 1977.610-618/.

Zászkaliczky Pál
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Száz éve született FÜLEP LAJOS

Fülep Lajos művészettörténeti és filozófiai író, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
Kossuth-díjas. Számos könyvet és tanulmányt írt, folyóirato
kat szerkesztett és református lelkész volt. Élete regény
be illő. Szellemi nagyságát még ma is kevesen tudják megkö
zelíteni. Amikor már több kötetnyit írt és szerkesztett, ami
kor már külföldön többet tudtak róla, mint hazájában, a ma
gyar művészetről 1923-ban megjelent korszakalkotó munkáját 
mégis leszállított áron kínálták a harmincas években. Ha va
lami kiszivárgott róla a nehezen befogadó köztudatba, ezek a 
Pesti Naplóban közölt írásai voltak. Munkái ma sorra megje
lennek s a Fülep Lajos Múzeum is megnyílt halála után öt év
vel a kis baranyai faluban, Zengővárkonyban, ahol húsz éven 
át református lelkipásztor volt.

A nagyberecskei állatorvos fia újságíróként kezd
te, tudósításokat és kritikákat írt Budapesten, míg egy ösz
töndíj a század első éveiben el nem indította Párizs, a fran
cia kastélyok, templomok, katedrálisok tanulmányozása felé. 
Aztán éveken át Itáliában élt, végigbarangolta még Szicíliát 
is, mindenütt a nagy művészeti korszakok alkotóinak a pályá
ját és az olasz népművészet és népköltészet világát kutatva. 
Firenzében a haladó forradalmár értelmiségiek köréhez tarto
zott. Legjobb barátja az az Amendola volt, aki később a Mi
lánói Antifasiszta ellenkormány tagja lett /1922/. Olaszor
szágban ismerte meg Gorkijt, tanulmányozta Dantét, behatolt 
Michelangelo világába, ott akarták marasztalni, amikor haza
jött.

Kitört az első világháború, idehaza maradt. Káro
lyi Mihály kormánybiztosként küldte Fiúméba és Olaszországba, 
a forradalmi Magyarország új helyzetét megvilágítani. A győz
tes proletár forradalom egyetemi tanárrá nevezte ki. Kated
ráját az ellenforradalom elvitte, csak huszonnyolc évvel ké
sőbb, 1947-ben már a magyar néphatalomtól kapta vissza.

Az első lelkészképesítő vizsga letétele után a 
székelyföldi Szóvátára nevezték ki segédlelkésznek. De nem 
igen volt ideje az aktív segédlelkészi szolgálatra, hiszen 
hazánk diplomáciai képviseletével s a külügyminisztérium e- 
gyéb dolgaival volt elfoglalva. A Magyar Tanácsköztársaság 
bukása után lépett ténylegesen és véglegesen lelkészi pályá
ra. A Tolna megyei török eredetű, arab nevű Medinán nyert 
helyettes-lelkészi állást. 1920. november elejétől 1921. ok
tóber végéig tartott medinai szolgálata. Innét a dombóvári 
missziói gyülekezetbe került missziói lelkésznek. Hetvennégy 
szórvány gyülekezete volt. Baján folytatta gyülekezetépítő 
munkáját. Bajáról kerül Zengővárkonyba, ahol húsz esztendőt 
lelkészkedik: 1927-1947-ig. Innét hozta fel az új Magyaror
szág az Eötvös Kollégiumba s a pesti tudományegyetemre az o-
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lasz tanszék, majd a művészettörténeti tanszék professzorá
nak. Levelező tagja lett a MTA.-nak, életművét Kossuth díj
jal jutalmazták.Elégtételt kapott.

Ez idötájt egyik tanítványa Párizsban a Sorbonne 
esztétikai végzős hallgatóinak tartott előadást Fülep La
josról. Megpróbálta elmondani mestere életútját. Azok a hall
g a t ó k ,  akik tudtak Európa nagy szellemeiről, nem tudták hova 
tenni őt, mert Fülep Lajos elsősorban nagy magyar gondolko
dó volt, magyar zseni. Ez pedig mindig szabálytalan. Talán 
ezért nem tud vele még ma sem mit kezdeni a magyar kultúra 
sem. Fülep Lajos a második reformkor, Nyugat és a XX. szá
zad nagy nemzedékének belső emigrációba vonult óriása volt. 
1930 körül a magyar irodalom és tudomány élő halottjának szá
mított. Barátai 1919 után bevonultak a világ köztudatába /Lu
kács György, Mannheim Károly, Tolnai Károly./ Ő a harmincas 
évek közepe táján Illyés Gyula látogatása nyomán jutott visz- 
sza újból a magyar szellemi életbe, hogy rövid idő után újra 
visszazuhanjon a zengőtövi magányába. Ritkán állított be ven
dég hozzá, ő maga is elvágta szellemi összeköttetéseit. Ha 
néha megszólalt, tömörre fogott, rövid megnyilatkozásaiban 
közel állt Ady prózájához.

Lelkészi szolgálatába szorongva, de nagy tervekkel
indul." Az itthon és külföldön egyaránt elismert fiatal tu
dós 31 évesen, 1916. szeptemberben beiratkozott hallgatónak 
a budapesti Református Teológiai Akadémiára. Miután az egye
temi bölcsészkari végzettségéből két évet beszámítottak, teo
lógiai tanulmányait két év alatt végezte el, kápláni vizsgát 
1918-ban, papi vizsgát 1920-ban tett. Már Baján a presbitéri
um elhatározta, lelkésze buzdítására, hogy mindent megtesz az 
egyházi kötelességtudat felébresztésére. A presbitérium tag
jaitól megkívánta, hogy a vasárnapi istentiszteleteken és az 
egyházi rendezvényeken részt vegyenek, és a lelkészt a rend 
és a fegyelem fönntartásában támogassák. Az elmaradást a pres
biteri ülésekről igazolni kellett. Az igazolatlanul távolma
radót első esetben 100 korona, második esetben 1.000 korona 
pénzbírsággal sújtja. Aki háromszor elmarad igazolatlanul, 
azt a presbitert lemondásra szólítja fel. A gyülekezet gondo
zásában a presbitérium hathatósan segíti lelkészét. A körzet 
presbitere kíséri a látogató lelkipásztort. Így mód van a 
meglátogatandó családok problémájának a megbeszélésére is. Ő 
maga és egyháza Baján is és Várkonyban is állandó pénzhiány
nyal küszködött püspöke támogatása ellenére is.

Megdöbbentő Babits Mihályhoz 1929. november 5-én 
keit. levele. Baoitsot arra ken, hogy levele tartalmát ne kö
zölje senkivel. Ma már történeti forrás értéke miatt ettől 
eltekinthetünk. A társadalmi üldözés szélső határáig, a bebör
tönzésig elérkezett Fülep Lajost Várkonyban, "Magyarország e- 
gyik legszebb helyén" nem várta anyagi paradicsom. Olvassuk 
most levelét: ... hosszas tépelődés és küszködés után írom e 
sorokat. Olyat kell elmondanom bennük, amit mindenáron tit
kolni igyekszem s végül kérnem. De odajutottam, hogy kényte
len vagyok vele. Ez az esztendő katasztrófális reám szellemi 
és anyagi tekintetben. Városról azért jöttem ide kis faluba, 
nogy még több nyugalmam legyen s időmből is több jusson tu-
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dományos munkáim folytatásához és befejezéséhez. Különösen a 
művészetfilozófiámmal reméltem itt elkészülni. S olyan bale
set szakadt reám, hogy csak áldozatul nem estem, s ha nem se
gítetek rajtam, nem is tudom mi lesz velem. Baranyában vagyok, 
a vadnál is rosszabbak között, mert ezek már elfajultak. Ezeket 
akartam megmenteni. Meg is voltam velük úgy, hogy kezdtem re
mélni, szívós, odaadó munkával, szeretettel elórevihetem ő- 
ket. Februárban aztán új tanító került ide. A presbitérium 
Kajdi Lajos drávapiskii preoráns tanítót választotta meg zen- 
gővárkonyi rendes tanítónak. A tanító lelkészellenes akcióba 
kezdett. Azt akarta elérni, hogy a várkonyi egyházközséget 
lelkésztanítósággá fejlesztesse vissza, s így a lelkész java
dalmat ö kaphassa meg. Azért jött, hogy engem elpusztítson, s 
<5 maga maradjon itt. Megőrjített, és ellenem vadított itt csak
nem mindenkit. Csak a középkorban lehet ilyen fokú tömegőrü
letnek mását találni. Az elvetemült gazember, akiről azóta ki
derült, hogy Nagyváradon egy évet ült pénztár kirablása miatt, 
a legaljasabb eszközökkel próbált engem megölni. Így például 
följelentett nemzetgyalázásért és kormányzó sértésért, hamis 
tanúkat is állított, úgy hogy hónapokig a bebörtönzés veszé
lye volt rajtam. Szerencsére a pécsi ügyésznek volt annyi e- 
sze, hogy átlátta a gonoszságot s az eljárást végülis meg
szüntette. Ez az áldatlan állapot azzal ért véget, hogy a ta
nítót az egyházi hatóságok állásvesztésre Ítélték, az állami 
hatóság pedig Zengővárkonyból kitiltotta. De sok volna min
dent felsorolni. Elég az hozzá, hogy február óta minden nap 
minden percében emésztődöm, s csoda, hogy még vagyok. Idegeim 
végső bomlásig jutottak, eszem csak ezeken a dolgokon jár. S 
ami még bonyolítja a csapást, anyagilag küszködöm az elmerü- 
léssel. Helyzetem előbb sem volt rózsásnak mondható, de megél
tem: Most azonban nyakig bele kellett másznom az adósságba, s 
a magam erejével ki nem lábalok belőle. Tudom, hogy tavaly az 
én nevem is előkerült a Baumgartennél. S tudom, mit mondtál 
rám. Igazad volt. Ha megkaptam volna is, tavaly nem fogadtam 
volna el a díjat azzal, hogy adjátok olyannak, aki jobban rá
szorul. De most én vagyok az, aki talán legjobban rászorulok... 
úgy érzem, még meg tudna menteni - s talán kár volna nyomorul
tul elpusztulnom most, amikor eddigi törődésem java eredmé
nyét adhatom... Arra is kérlek, levelem tartalmát ne közöld 
senkivel, az ember nem tehet róla, ha beleesik a ganéjba, de 
azért röstelli. Igaz szeretettel köszönt F.L."

A kért Baumgarter. díjat Babits Mihály meg is szerez
te neki. Négyezer pengős nagydijat kapott. /Abban az évben 
rajta kívül Elek Artúr, Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Németh Lász
ló, Tamási Áron, Tersánszky J. Jenő és Tóth Árpád kapott dí
jat./ Második felesége: Gábor Zsuzsanna, az 1919-es profesz- 
szori karának rajongója volt, maga is a magyar népzene és nép
művészet szakértője, levelet írt Babitsnak, melyben megírja: 
férje nem bírja tovább a nyomort, ha nem segít rajta a Baum- 
garten-díj, öngyilkos lesz. De jellemző Fülepre: alig jutott 
hozzá a pénzhez, a zengővárkonyi paróchia kertjében saját ter
vei szerint, terméskövekből könyvtárat és dolgozó szobát épít- 
tetettt. Itt töltötte délelőttjeit, egyházi ügyeibe vagy kéz
irataiba elmerülve. A templom mögötti kert valóságos paradi
csom volt. Egyik oldalán csobogó csermellyel, méhessel, a má
sikon alma-, körte-, szilvafákkal tele. A ház gazdája szigorú 
diétán volt. Míg vendégeit csirkepaprikással kínálgatta, ő



maga főtt krumplin, rizsen, párolt gyümölcsön élt.Mit jelen
tett Fülep Lajosnak Zengővárkony? Azt a mediterrán jellegű 
környezetet, amely nyugodt ritmusával biztosította számára 
a szemlélődést, a magába és környezetébe és a természetbe 
való elmélyülést. A tempós munka lehetőségét, hogy fölvehesse 
mindazt, ami életének kiteljesedéséhez kellett. Szinte termé
szeti jelenség volt a sok könyv között. Az öntudatos megfigye
lés iskolája volt neki Várkony, a falu. Így aztán írásaiban 
egyszerre tudott költő, gazda és filozófus lenni: életet, fej
lődést, teljeset adni. Sokszor lírai realista, máskor köteke
dően szókimondó esszéíró. Szavaiból, műveiből az bontakozik 
ki, ahogyan élt a természettel. Az sugallta neki,ha talán nem 
is szó szerint, hogy a nagy művészet nem más, mint jól kifeje
zett természet és ember. Azért szerette a görög művészetet is, 
mert a görög világban a művészet egy volt az élettel.

Zengővárkonyban a gyülekezet egy része a kántorta
nító ellenséges fellépése nyomán, évekre elfordult tőle. Sok 
kellemetlensége támadt abból is, hogy nyíltan bírálta a tulaj
donviszonyokat. Bajcsy Zsilinszky Endre várkonyi látogatása 
után /másfél hónapig tartott/ Fülep által ihletett gondjairól 
szólt a sajtóban /Bajcsy Zs./, paróchiája falát éjjel rondaság- 
gal bekenték. Egyik falujabeli embernek ekkor írta: Csodálom, 
hogy engem olyan oktalan embernek képzel, s azt hiszi, hogy ér. 
olyan kisbirtokú polgároktól szeretnék földet elvétetni, ami
lyenek a várkonyiák... Tudják meg, hogy amikor magukért kell 
harcolni, én mindig ott vagyok az első sorban..Igehirdetései
ben próbálta kormányozni a gyülekezet magánéletét, helyreállí
tani megromlott erkölcsi értékrendjét. Pontos napi időbeosz
tással élt és dolgozott. Csak így tudta elérni, hogy az elmé
lyült tudományos munka mellett a legaprólékosabb elemi iskolai 
és egyházi adminisztrációs ügyek intézésére, az emberekkel va
ló személyes kapcsolatokra és mindenek előtt a lelkiismeretes 
lelkészi szolgálatra legyen elegendő ideje. A presbiteri gyű
lések határozatai szerint az összes egyházi épületek tatarozá
sát elvégezték. Ezekbe bevezették a villanyvilágítást, a lei- 
készlakást vízvezetékkel is ellátták. A közegyházi és szemé
lyi illetmények kifizetéséről gondoskodtak, különös figyelem
mel voltak, hogy a harangozó is rendszeresen megkapja járandó
ságát. A harangozó rendszerint azokból a sokgyermekes csalá- 
q o k o o x  került ki, akiket Fülep Lajos az egyke ellensúlyozásá
ra Zengővárkonyba telepített. Baráti köréből egyszer valaki 
ezt a kérdést tette fel Fülepnek: tulajdonképpen mi volt az 
egyke lényege, miért éppen az Ormánságban alakult ki? Fülep igen 
logikusan, világosan fejti ki az egyke-világnézet kialakulását 
a jobbágyfelszabadulástól a folyamat befejeződéséig. A téma 
minden jelenlevő előtt ismerős, mégis érdekfeszítő amit mond: 
Ezekben a dolgokban történelmi materialista, mert a jelenségek
nek általában okuk van. Azt nem fogadja el, hogy a tudomány 
mindenkor a praktikum szolgája. Az egyke oka materiális. A 
jobbágynak még kellett a sok gyermek, a telkes, önálló paraszt
nak egyre kevésbé. Az egyke ügyében Fülep nem a magyarság egyik 
nagy gondját látta. Ő itt az élet-halál kérdését gyanította, 
még Illyésénél és Németh Lászlóénál is nagyobbnak becsülte a 
veszélyt. A zengővárkonyi kálvinista pap a Nemzeti Szocialista 
Német Birodalom árnyékában és a milliós dunántúli nemzetiség 
szorításában úgy látta, azt látta meg, hogy a magyarság ott, 
azokon a gyönyörű tájakon föladta a küzdelmet, lemondott a
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jövendőről, lemondott az életről. A népesedési mutatók a vál
tozó körülmények függvényében változhatnak, a csökkenő népese
dési ráta önmagában nem mindenütt és nem föltétlenül jelez ve
szedelmet. Az egyke esetében egészen másról van szó. Azt jel
zi, hogy a nép beletörődött a megváltoztathatatlannak érzett 
elmúlásba. Az egyke a halál nyugalma, a közösség tudattalan 
haláltudatának a jele. Ennek megfelelően alakul át egész er
kölcse, a szokások egész rendje. Ez az erkölcsi változás az 
alap. A kollektív halál etikája szemszögéből aztán már nyil
vánvaló, hogy szégyen, sőt bűn a több gyermek. Betetőzése az 
egész egykés világnak, írja Fülep, hogy benne egyenesen meg
fordul az erkölcsi értékskála. Nem az a bűnös, aki magzatát 
megöli, hanem az, aki megtartja. Erkölcstelen gyalázatosnak, 
patkányfajzatnak és nyomdafestéket nem tűrő mi mindennek mond
ják el azt a nőt, aki másodszor is fogan, s idejében nem segít 
a baján. És addig üldözik, amíg megteszi, ha belehal is. Ha 
nem hal bele, csak megnyomorodik, dologra képtelenné válik, 
pokollá teszik az életét s elüldözik a háztól. A férj hall
gat, az anyós parancsol, aki a házban és a birtokon uralkodik, 
s vigyáz az örökösödés rendjére. Ha akárhány szeretőt tart is 
az asszony, nem olyan szégyen, mint a második gyermek. Fülep 
statisztikai adatai mögött egy egész világfelfogást látott,a 
terméketlenség ördögi etikáját. Elsősorban ezt próbálta megérr- 
tetni, ez ellen kívánt küzdeni, ez ellen próbált mozgósítani.
Itt is beteljesül az írás szava, írja, hogy aki egy törvényt 
megront, valamennyit megrontja. Nem hisznek az igazságnak.De 
hogy is higgyenek, ha nem hisznek annak, amit látnak: a kiha
ló házaknak, elnémuló utcasoroknak, egész gyülekezetek pusztu
lásának, nem a saját családi tragédiáknak, viruló fiatal asz- 
szonyok korai halálának, saját anyagi romlásuknak? /Ekkor mond
ta: magyarok ne Kanadába, hanem Baranyába vándoroljatok ki/.

Egyetemi magántanár Pécsett.
Fülep Lajos zengővárkonyi lelkészt Halasi Nagy Jó

zsef filozófiai protesszor habilitálta magántanárrá a pécsi 
tudományegyetem bölcsészeti karán az 1931/32. tanév első fe
lének végén esztétikai tárgykörből. Fülepnek 1919 nyara óta 
nem voltak szoros egyetemi kapcsolatai, mióta a budapesti egye
temről elbocsátották. Halasi Nagy József, aki Füleppel egy esz
tendőben született és aki mint vitázó szellemű kálvinista a 
pécsi püspöki theológia professzoraival éles vitákat folyta
tott és a legmagasabb fórumokat is megmozgatta Fülep tanársá
gáért. Székfoglaló előadásán, a kis bölcsészkar ünnepi aktu
sán személyesen, a diákok padjában ott ültek Fülep Lajos e- 
lőtt Varga Dómján cisztercita dékán, Nagy József, Kastner Je
nő, Thienemann Tivadar, Princz Gyula Ázsia-kutató és Tolnai 
Vilmos professzorok. Mögöttük öt-hat kíváncsi bölcsészhallga
tó és Takács Gyula a későbbi író-költő. Az 1931-32. tanév má
sodik felétől félévenként, mint a pécsi Erzsébet Tudományegye
tem magántanára rendszeresen meghirdette művészettörténeti 
és művészetfilozófiai előadásait a bölcsészeti karon. Abban 
az időben hasonló magasszintű előadásokat ebből a tárgykörből 
aligha tartottak az ország többi egyetemein.

Előadásaira Várkonyból járt Pécsre. Az egyetemen 
1940-41. tanév első felének végéig tartott előadásokat, ami
kor a pécsi bölcsészkart megszüntették, illetve Szegedre he-
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lyezték. Hat féléven át az olasz nyelv és irodalom tanszé
kén is voltak előadásai. Nem okozott gondot, hiszen már húsz 
évvel előbb ő volt a budapesti egyetem olasz nyelv és iroda
lom professzora. Tanári óradíjai anyagi helyzetén valamit ja
vítottak. Pécsi tanítványai közül weöreös Sándor volt az "aki
ben leikéből lelkedzett magzatát megtalálta".

Fülep Lajos tekintélyét egyházában a pécsi tanársá
ga tette egy kicsit helyére. Ezzel kapcsolatban az volt az es- 
peresi vizitáció megállapítása, hogy "az isteni gondviselés o- 
lyan lelkipásztort helyezett ide, amilyen a többi lelkészek 
között nem található".

A felszabadulás készen találta Fülep Lajost. Ezt a 
vele beszélgető Zsadányi Oszkár így látta.... Ahogyan szemben 
ülünk az őszbe hajló, markáns arcú nagytiszteletű úrral, aki
nek írásait Európa tudományos és művészeti világa mindenkor 
felfokozott figyelemmel kísérte, önkéntelenül eszünkbe jut
nak... különböző igazoló bizottságok előtt izzadó és dadogó 
professzorok, akik kínjukban nem tudnak másról beszélni, mint
hogy elkapta őket az utolsó negyedszázad divatos fasiszta áram
lata. Fülep Lajost nem sodorta el egyetlen ilyen áramlat sem, 
ma is megmarad annak, aki az 1919-es pesti egyetem tanára volt, 
ő nem alkudott meg, nem engedett jottányit sem elveiből, inkább 
választotta a csendesen félreállást, a zengővárkonyi reformá
tus paróchiát. Érdemes felfigyelni arra, amit 25 évi hallga
tás után mond a magyar népnek: 25 éve élek vidéken lelki emig
rációban. Akikkel annak idején együtt filozofáltam: Lukács 
György, Balázs Béla, Mannheim Károly külső emigrációba sza
kadtak. Nekem a belső emigráció sorsa jutott, a szigetélet szel
lemi magánya. Az értelmiség szerepéről az újjáépítésben, a 
professzor ezt mondja: erre röviden lehet válaszolni. De ami
lyen könnyű és rövid a felelet, olyan nehéz és hosszú a megva
lósítása. Az értelmiséggel, hogy az újjáépítésben hasznosan 
munkálkodhassék, nem kevesebbnek kell történnie, mint amit új
jászületésnek neveznek. Ehhez sok idő kell, ahol demokrácia 
volt, ott is évszázados fejlődésének eredménye. Ma ez a folya
mat mégis gyorsabban mehet végbe, mert meggyorsíthatja a tuda
tos és tervszerű nevelés.

Az egykével kapcsolatban most így nyilatkozott: A 
háborúval és a rákövetkezett fordulattal a legfontosabb problé
ma egy időre kiszorult az érdeklődés előteréből és a cselekvés 
lehetőségéből. Ez a kérdés a szaporodásé. Tudjuk, hogy ezzel 
nem lehet mindent megoldani, de hogy valamennyi döntő tényező 
közt ez a legfontosabb, kétségtelen. A mi helyzetünk e tekin
tetben katasztrófális. De még ennél nagyobb baj, hogy a válto
zástól ezen a téren javulás nem várható. A jólét ugyanis nem 
szokta kívánatossá tenni a több gyermeket, ellenkezőleg. Sok
szor a szapora szegénység is jó viszonyok közé jutva is egyké- zik.

1945 után már gyakran lehetett hallani Fülep Lajos 
nevét. Zengővárkonyban Keresztury Dezső rávette Fülepet, hogy 
Budapestre költözzön. Óriási feltűnést keltett az Eötvös Kollé
giumban, ahova be is költözött, s ott az angol kollégium tuto- 
ri tisztét töltötte be. Sok olyan fiatal volt, akik hírét vit
ték mindenfelé. Csodálták néprajzi gyűjteményét, aminek nagy 
részét már akkor a Néprajzi Múzeumnak ajándékozta.

Az Eötvös Kollégium megszüntetése után kinevezték 
egyetemi tanárnak. Az Eötvösben megszűnt lakása helyett, hosz-
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szú keresgélés után találta meg azt a lakást, ami végképp ott
hona maradt. Átalakíttatta, odaköltözött. Nagyon komolyan vet
te tanszéki munkáját. Felelősnek érezte magát mindenért, ami 
ott történik. A gyakorlati, nagyrészt szervezési kérdésekben 
fáradhatatlan lendülettel, a korszerű szükségleteket felisme
rőén cselekedett. Nehéz megérteni, hogy a mindig visszavonul
tan, a világtól távol élő, praktikus kérdéseket magától távol
tartó egyéniségébe hogyan fért bele mindez az új kötelezettsé
gekkel járó képesség. Nagy kár, hogy az első évek számos tan
terv és előadás tervezetének kéziratai, hely és felszerelés 
igényeit tartalmazó iratai, beadványai elkallódtak. Mindig 
azonnal akart intézkedni, válaszolni a beérkezett írásokra. 
Kézírással írta meg legtöbbször az adandó választ, javaslatot 
és a tanszéken másoltatta le, a gépírást pontosan ellenőrizte, 
majd a fogalmazványt összegyűrte és eldobta. Elve az volt, 
hogy a dolgokat azonnal kell intézni. Az első években részt- 
vett minden értekezleten, akár az oktatás, akár a művészettör
ténet valamely tudományos, szervezési vagy publikációs kérdés
sel volt kapcsolatban. Bosszantotta a sok beszélés, a mellébe
szélés, de tudta, hogy mi a végcél és ennek kedvéért elvisel
te a számára nem egyszer terhes értekezleteket. Semmit se né
zett le a felmerülő kérdések közül, mint hozzá nem méltót. Több
nyire a hangot is eltalálta, amellyel igazáról a szemben állót 
meggyőzni lehetett. Szinte hivatalnoki pontosság jellemezte 
tanári munkáját. Előadást soha nem mondott le, azokat mindig 
percnyi pontossággal kezdte és fejezte be. Nem mulasztott vizs
gát vagy megbeszélést. Szerette, ha hallgatói előadás után kér
déssel fordultak hozzá. Nem sajnálta sem az időt, sem a fárad
ságot, sem saját könyvtára igénybevételét, hogy az érdeklődést 
kielégítse. Nem mindig a tehetséget nézte, hanem az emberséget. 
Azt, hogy a fiatal mennyire felel meg azoknak a magas emberi 
és szellemi ideáloknak, amelyek őt fűtötték. Mindannak, ami ne
ki fontos, annak a másik számára is fontosnak kellett lenni.
A magasra emelt mérce miatt gyakran csalódott és kezdeti ér
deklődése gyakran teljes elfordulássá vált. Nem vetett számot 
a másik fél másféle észjárásával. Úgy gondolta, hogy az igazi 
tanítvány azonnal megérti mesterét. Fülep Lajos mindenkor a 
szellem birodalmának teljességét képviselte. Ez a tág érdeklő
dés szinte minden művészetre kiterjedt. Nagyon méltatlankodott, 
ha a képzőművészettel foglalkozó fiatal irodalmi vagy zenei téren járatlan volt.

Magas igénye elég gyorsan elvette a kedvét az egye
temtől. Nem azért, mert az első pár évfolyam gyenge volt. A 
magatartásban talált akadályt az együttmunkálkodásra. A nyeg
leségnek, a durvaságnak, az udvariatlanságnak furcsa keveréke 
uralkodott el. Nem valószínű, hogy ez a magatartás ellene irá
nyult. ő máshoz szokott. Olyan kiválasztott emberekhez, akik 
kellő önismerettel és kritikával mérlegelték minden szavukat. 
Lassan abbahagyta a kari ülésekre való járást, mert úgy talál
ta, hogy ez csak időfecsérlés.

Rendkívül sokat törődött diákjaival, még azokkal is, 
akik nem érdemiették meg, ha úgy érezte, hogy azok valamiért 
megértésre, támogatásra szorulnak. Sokszor kirendelte magához 
a szemináriumi csoportokat, vagy a kisebb évfolyamokat és a 
Széher úton fölfelé menve, baktatva tartott előadást nekik, 
vagy feleltette őket. Ha megtudta, hogy valaki nagyon kedve
zőtlen külső és belső körülmények között él, sokat segített.
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Halála után sok postai szelvényt lehetett találni fiókjában. 
Rejtett adakozó volt. Viszont, ha valakinél rájött, hogy be
csapta, annak vége volt, az nem számított embernek. Kiválasz
tott mindig magának néhány minőségi embert, akikkel odaadóan 
foglalkozott. Ezeket magához rendelte, könyvet adott kölcsön, 
sétált velük, tanította, nevelte őket.

Amennyire szerették hallgatói előadásait, melyek vi
lágirodalmi és esztétikai kollégiumokat is nyújtottak, annyi
ra féltek tőle, mint vizsgáztatótól. Szótlanul, komoran ült. 
Arcáról nem lehetett leolvasni jó vagy rossz a felelet. Pedig 
nem volt szigorú, nem kívánt részadatokat, előadásának pontos 
visszaadását, örült, ha önálló nézetekre talált. Nagyon rit
kán buktatott, helyette kíméletlenül eltanácsolta a legelején 
a neki nem megfelelőket. Vallotta, hogy ezzel tartozik a művé
szet nagy kérdésének, még ha fáj is. Bízott a fiatalság fejlő
dő képességében, ami nem zárulhat le az egyetemi évekkel.

Egy felvétel megőrizte Fülep Lajos hangját. Sárosi 
Bálint a zenei anyanyelvűnk című műsorába felvette a profesz- 
szor dalait. Az 1960-ban készült felvétel, Fülep ekkor 75 é- 
ves. Az Ormányság vidékét idézi olyan természetességgel, mint 
az ott élő paraszt emberek. Az ormánysági népdalok éneklése 
után ma is megható hallani az öreg pap imádságát a 35. zsoltár
ban:

Perelj Uram perlőimmel.
Harcolj én ellenségimmel,
Te paizsodat ragadd elő!
Én segedelmemre állj elő!
Dárdádat nyújtsd ki kezeddel,
Ellenségemet kergesd el!
Mondjad ezt az én lelkemnek:
Tégedet én megsegítlek.
Jó néhány évvel ezelőtt, mondta Fülep Lajos, Bach 

népi motívumairól szóló előadáson voltam az ifjakkal, utána 
betértünk valahova vacsorázni. Bachról beszélgetve, mivel 
zsoltárok is eszünkbe jutottak róla, illusztrációként énekel
gettük őket, persze csak úgy egymás közt abban a zsúfoltságban, 
zsivajban. Ennek az estének az emléke valahogy megmaradt.No, 
ha eddig megmaradt, maradjon meg emlékezetül ez a néhány zsol
tár hűséges ifjainknak akkorra, amikor én már nem leszek. A 
már 84 éves Fülep még cikket írt Ady éjszakája címen, mely a 
Magyar Nemzetben folytatásban jelent meg. Ebben elbeszéli, 
hogy a nála nyolc évvel idősebb Adyval a zsoltár éneklési es
tet a 137. zsoltárral fejezték be: Hogy a babiloni vizeknél 
ültünk, ott mi nagy siralomban keseregtünk, a szent Sionról 
megemlékezvén...

Fülep mindig nagy szeretettel emlékezett lelkészi 
tevékenységének éveire. Tanúbizonyság erre Fodor András köl
tőnek a Kortársban "Ezer este Fülep Lajossal" címmel megje
lent emlékezése. írók, művészek, tudósok veszik körül a hárs
hegyi remetét. Már az ősi mecseki gesztenyésben sétára vitte 
vendégeit, de a fővárosban is valóságos peripatetikus iskola, 
ahogy ezt a tanulási módszert a görögök nevezték, alakult ki 
körülötte. S ahogy az ókor görögjei kísérték Aristotelést, 
tanulva, vitatkozva vele, úgy okulnak Fülep tanítványai, bará
tai. Jó lett volna, ha ezek a séta közben folytatott beszélge
tések a Széher úti fákon túl is visszhangot kelthettek volna.

Kár, írja Takács Gyula, hogy nem jegyeztem föl pon
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tosan, ahogyan egyszer operációjának történetét elmesélte, a- 
mely már a földről is égbekopogtatásának és járás-kelésének 
históriája volt. Úgy hangzott valahogy mint egy népi mesét 
mondó öreg szava. Tele recsegő humorral. De azért úgy is, mint 
aki szakmabeli a lélek és a hit és az Egész céljának útjain is.

1885-ben született és 1970-ben, 86 éves korában halt meg Budapesten.
Fodor András

"Mi a modern ember kérdése? Nem az antik ember kér
dése, amely a keresztyén időszak késői antik emberéé is - a 
megváltás kérdése. Nem a görög-római ember kérdése - arra az 
életre irányuló kérdés, amely a halált legyőzi. Nem a közép
kor emberének a kérdése egy magasabbrendű természet után, amely 
ben ez a természet feloldódik és beteljesedik. Nem a kegyelmes 
Istenre vonatkozó kérdés, amit a protestantizmus vetett fel, 
hanem az emberi élet értelmére vonatkozó kérdés... Minden em
beri életben megfigyelhető egy mély aggodalom az élet miatt, 
félelem, ami nem arra vonatkozik, hogy az ember az életet el
veszítheti, amit esetleg halálfélelemmel lehetne lefordítani.
Ez a félelem azonban éppen nem ez, hanem az életért való féle
lem. Attól való félelem, hogy az élet értelmét elveszítheti.
Ezt a kérdést az indokolja, ami az embert emberré teszi, ti. 
az, hogy egyáltalán tud kérdést felvetni, és hogy egyáltalán 
követelése lehet, hogy nem csak úgy van, mint ahogy a termé
szet, hanem hogy úgy van, miszerint létével kapcsolatban kérr- 
dést vet fel és követelést állít, mint aki értelmesen tud él
ni. Az emberi élet értelmességben élt élet."

Paul Tillich
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KÖNYVSZEMLE

„ELSŐ  ÉZSAIÁS

ÉS PÁL LEGELSŐ LEVELE

Hans Wildberqer neve már csak a Diakonia jóvoltábó 1 
/1982.2./ sem ismeretlen előttünk. A Neukirchener Verlag 1984- 
ben jelentette meg két zsebbevaló, összesen 352 oldalas kötet
ben Königsherrschaft Gottes című remek kommentárját, mely Ézsai- 
ás 1-39 fejezeteit dolgozza fel mindenre kiterjedő figyelem
mel, jól áttekinthetően. Bevezetőül a könyv felépítését és szö- 
vegi megbízhatóságát tárgyalja, majd behatóan foglalkozik Ézsai 
ás működésének kortörténeti keretével, az ézsaiási alapszöveg 
keletkezésével, a próféta személyével, igehirdetői igényével 
és teológiai teljesítményével /emberileg szólva/. Rendkívül 
mélyreható szövegkritikai műhelymunkájának lehetünk tanúi, teo
lógiai elemzése ehhez méltóan igényes, ám közlésmódja szeren
csére nem oly tikkasztóan bonyolult, mint egyes "halálosan tu
dományos” szerzőké. A szövegkritikai munkát most hadd hangsú
lyozzam külön is, mert a magam keserves tapasztalatából tudom, 
hogy a verbális inspiráció jegyében fogant betűhöz láncoltság 
vagy fölösleges kínokat okoz /főként jobb intellektusúaknak/, 
vagy infantilis szövegimádatot, mintha az élő Isten nem volna 
mérhetetlenül több a Biblia mondatainak összességénél. A Klei-; 
ne biblische Blbliothek sorozatban megjelent figyelemreméltó 
művet kortörténeti táblázat és regiszterek zárják le.

"EKK" = Evangelisch-Katholischer Kommentár zum Neu- 
en Testament. Hál Istennek már ilyen is van. Ennek XIII.kö
tete Traugott Holtz nagyformátumú, 290 oldalon megjelent műve: 
Per erste Brief an die Thessalonicher /Neukirchener Verlag, 
1986/. Aligha lehet közömbös számunkra Pál időrendben első 
ránk maradt levele, úgy 50/51 tájáról, hiszen ezzel az egész 
Újszövetség legkorábbi irata! Ha nem is minden az idői elsőség, 
de bizony okos dolog szépen az elején kezdeni a dolgok megértését.

Holtz, aki hallei professzor, kimutatja, hogy ez a 
mü önmagában zárt páli mű, alaphangjának pedig a hálaadást te
kinti, mely jellemző az őskeresztyén igehirdetésre és önértel- 
mezésre. Ehhez csak azt mondhatom spontán megjegyzésként, 
hogy vagy a hálaadás alapján állunk, mert életvezeték köt ösz- 
sze az egyház Urával, vagy más utak mély sarában cuppogunk 
nyilvánvaló vagy rejtett rezignációval. - Egyébként hat évti
zede ez az első nagyobb kommentár német nyelvterületen ehhez 
a levélhez, amely így az új kutatási eredmények bevonásával 
még tágabb horizontot nyithat előttünk.

Bodrog Miklós



z  I g e h i r d e t ő  m ű h e ly e

Vízkereszt ünnepe után 4. vasárn ap
Jn. 5,19-21

Nem kevés töprengeni valót ad Jézus nagy krisztoló- 
giai beszédéből való rövidke szakaszunk. Olyan bonyolult, em
beri tudatunk számára követhetetlen kijelentésekkel szembe
sülünk, mint az egy Isten háromsága, a Fiú Isten emberi meg
jelenése, az Atya és a Fiú teljes egyenrangúsága és mégis a 
legtökéletesebb egymásra utaltsága. Nehéz követni Jézus gon
dolatmenetét és ezt nekünk még érthetően, követhetően gyüle
kezet elé is kell vinnünk. A hit mély alázata nélkül aligha 
juthatunk tovább üres bölcselkedésnél. Küldetésünk pedig az, 
hogy bizonyságot tegyünk arról az ígéretről, hogy akik hisz
nek a Fiúban, azokat istenfiakká fogadja.

János evangéliuma ahogy egymás mellé sorakoztatja 
az eseményeket, abból szükségszerűen robban ki Jézus messiási 
voltát igazoló vitabeszéde. Fellépése óta jeleket és csodá

kat várnak tőle. Megtisztítja a templomot, ahogy ezt a zsi
dók a Messiástól várták, de ezt a jelet újabb jelekkel vár
nák igazolni. Nikodémus azon jelek és csodák alapján mondja 
Jézust Istentől jött tanítónak, amiket látott és hallott. A 
samáriai asszonyt a saját leleplezettsége emlékezteti az is
mert jövendölésre "Messiás jön, aki kijelent nekünk mindent." 
/4,25./ A kapernaumi tisztviselőnek fia halálos betegsége 
fölötti fájdalmában szembesülnie kell Jézus figyelmeztetésé
vel is, jelek és csodák kellenek a hitetekhez. El is küldi 
üres kézzel. A csoda az, hogy a hite jutalmat nyer abban, 
hogy a fiát visszakapja.

Ezek után következik a betesdai beteg meggyógyítá- 
sa. Már az is megbotránkoztató volt, hogy a gyógyítást Jézus 
szombatnapon végezte el. Bár hallgatólagosan megengedett 
volt szombatnapon a halálos veszedelemből való kimentés, 
akár ember akár állat szorult rá. De az törvényszegésnek 
számított, hogy Jézus az ágy vitelére adott parancsot. A 
szombati munkatilalomba tartozott használati tárgyak egyik 
helyről a másikra történő szállítása is. Ezzel betelt a mér
ték a zsidók részéről, hogy valaki ennyire átlépje az ősi 
ünnep-törvényt, ez részükről számonkérést és megtorlást kö
vetel .

A 17. verstől kezdődő nagy beszédében Jézus az Is
tennel magyarázza azt, amit eddig tett, Atyjának nevezi. A 
zsidók úgy tekintették, hogy ezzel saját magát leplezi le. 
Nyilvánosan a templomot "Atyám házá”-nak nevezte. A zsidó 
fülnek ez azt jelentette, hogy Jézus az Istennel teszi egyen
lővé magát. Aki pedig mint némely uralkodó istennek nevezte 
magát, más hatalmat, más kormányzást nem ismert el maga fö
lött. Ahogy Jézus Atyjának nevezi az Istent, azzal magát is 
isteni rangra emeli. Ez pedig skandalum a zsidók szemében, 
Ők csak egy tanítót, vagy nagy prófétát látnak benne. Úgy 
gondolták rendre kell utasítani ezt az álmodozót, Istent 
sokkal jobban kell annál tisztelni, hogy földi halandó Aty-
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jának nevezhesse.Különös, hogy a zsidók nem kérdezősködnek felvilágo
sítás után, nem tudakozódnak, hogy mivel magyarázhatók Jézus 
meghökkentő és a várakozásaikba bele nem illő cselekedetei.
A maguk igazával vannak elfoglalva. Meg sem akarják hallgat
ni Jézust. Egészen reménytelen, hogy az őrjöngő, gyilkos in- 
dulatú tömeg megértse a nem kért magyarázatot. Jézus mégis 
elmondja tömören összefoglalva az Isten szándékát az embe
rekkel kapcsolatban és hogy ezt a tervét milyen módon való
sítja meg. Láttatok jeleket és most halljátok is Isten aka
ratát. Az esztelen elutasítás ellenére is elmondja küldeté
sét. Hallaniuk kell, tudomásukra kell, hogy jusson; Isten 
szereti ezt a világot. A bűnbeesés óta azon fáradozik, hogy 
kiszabadítsa az embert a bűn és a gonosz rabságából. Ezért 
formálta választott népe sorsát Ő maga, készítette a helyet 
és az időt a Szabadító földre jövetelére.

Isten maga indul harcra az emberért. Az már nagyon 
nagy szeretetnek a jele, hogy úgy közelít meg minket, aho
gyan leginkább megközelíthetők vagyunk, emberformában. Ez az 
Ember egyszer lélekgyógyász, egyszer orvos, egyszer perzselő 
szavú próféta. Nagyon szokatlan, hogy ilyen tálentumokkal és 
lelkülettel emberek társaságát keresi. Sőt többnyire test
ben vagy lélekben már alig-emberek társaságát. Jn. evangé
liuma szerint eddig egyedül Keresztelő János tudja, hogy ez 
az Ember Isten is, az Isten Báránya. De ő sem magától vall 
így, hanem isteni kinyilatkoztatást kap: "akire látod a Lel
ket leszállni, ő az aki Szentlélekkel keresztel.” /Jn.1,33./ 
Isten akarata, hogy emberi alakban jelenjék meg. Jézus he
lyesli, igenli az Atya embert mentő akaratát. Dehogy is akar 
mást. Miattunk szenvedő és értünk cselekvő Isten ő is.Isten 
szövetségese értünk. Ezt nem kívülállótól tudjuk, hanem az 
tesz bizonyságot erről, aki a legteljesebb egységben és egyet
értésben van az Atyával. A Fiú jóváhagyta az Atya elgondolá
sát és vállalta így a megváltói küldetést. Maga Jézus foglal
ja össze Nikodémussal való beszélgetése során a legtömöreb
ben Isten akaratát; szereti az embert, örök életre akarja vin
ni, s hogy ennek ne legyen semmi akadálya az egyszülött Fiút 
küldte. /Jn.3,16./ És mégsem látják, nem értik és nem akar
ják elfogadni. A Fiú ugyanolyan hatalommal jelenik meg mint 
amilyen hatalma az Atyának van, csak a megjelenése más. Az 
egyszerű emberi külső az Istent hordozza. Látszólag olyan 
mint közülünk bárki azért, hogy a legközelebb legyen így 
hozzánk és a legteljesebben képviselje közöttünk az Atyát.
Két személyről beszélünk akiket megmentésünk gondolata mozgó
sít. Jézus nem akar az Isten ellenében tenni semmit, sőt kül
detését, megváltói munkáját megbízatásként fogadja el az Atyá
tól. Megdöbbentő a Fiú-Istennek az Atya-Istennel kapcsolatban 
ez az alázata, teljes hozzáigazodása, kapcsolattartása, irán
ta való bizalma és engedelmessége - értünk.

Isteni hatalommal újítja meg Jézus is azokat akik nyi
tottak és hittel keresik őt, és indítja el őket az addig soha 
roeg nem tapasztalt új élet öröme felé.
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Az ige megszólaltatása
Jelekre várva, vagy hitben járva...
Mi kellett volna a zsidóknak, hogy felismerjék Jé

zust, mint az Isten küldöttjét? Jelek nélkül nem hittek, ha 
meg jeleket, csodákat tett, gyanakodni kezdtek.

A jelek, csodák alapján áll-e a hit, vagy a hit se
gít felismerni, hogy a jeleket annak fogadjuk el, aminek ren
deltettek? A nyitottság, Istenhez fordulás, az életünk aláza
tosan Isten irányítása alá rendelése nélkül bármi történhet 
nem jutunk előbbre a zsidóknál, mert a jelek némák és hatás
talanok maradnak, vagy visszájára fordulva fölingerelnek és 
haragra gerjesztenek. Kísért bennünket is a jelkívánás, hogy 
azokból bogozhassuk ki az Istent, általuk találjunk el hozzá. 
Ma is adatnak jelek, de csak alázatos, gyermekien bízó szív
vel ismerhetjük fel őket. Jézust csak hittel ragadhatjuk meg, 
foghatjuk fel. Hitben vezethet csak bennünket. Tamás bizony
talankodását is azzal igazítja helyre: "boldogok akik nem lát
nak és hisznek" /Jn.20,29./

Ha nem hittel fordulunk hozzá akkor Jézusban mi sem 
láthatunk többet mint kortársai, még ha tanítványai bizony
ságtételeivel gazdagabbak vagyunk is. Vak a hit? Annyiban 
vak, hogy azon a személyen kívül akinek hisz, nem keres ke
zest és bizonyítékot. Elfogadja és megragadja.

A zsidók úgy látták, hogy Jézus rosszul részi ami
kor Istenként szól és cselekszik és ezért nem voltak kíván
csiak a szavára. Ilyen balga ítéleteink nekünk is vannak, ami
kor előttünk rosszul vizsgázik az Isten, mert olyat tesz, ami 
bennünket fölingerel, megharagít és hitetlenné tesz. Betölt a 
magunk vélt igazsága, sérelme, fájdalma és nem vagyunk képe
sek meghallgatni és megérteni az isteni szót. Néha évtizedek 
is eltelnek ilyen Isten elleni haragban és sértődötten utasít
juk vissza a hirdetett igét. Jézus azért mégis talál alkal
mat, teremt lehetőséget, hogy a szabadítás hírét meghalljuk. 
Mindent megtesz, hogy valósággal meg is szabaduljunk, de a 
szavaira való reagálás a mi feladatunk marad. Aki engedelmes
kedik neki és követi, az megtalálja az életet, azt Isten fiává 
fogadja.

Jézussal egységben
i Jézusnak az Atyával való egysége értünk is van. A Fiú
Istennek nem volt lekicsinylő, megalázó, hogy hozzáigazodjék 
az Atyához, hogy belealázza magát tervébe. Előkép, példa ez 
számunkra, hogy belássuk; az ember léte Istenben gyökerezik. 
Istentől van és Isten nélkül tehetetlen. Jézus ugyanazt a ki
fejezést használja, amikor arról szól, hogy nem függetlenít
heti magát az Atyától, mint amikor a tanítványainak azt mondja 
"nélkülem semmit sem tudtok cselekedni". /Jn 15,5./ Értünk o- 
lyan alázatos és engedelmes, hogy alázatra és engedelmességre 
tanítson. S ahogy Ő az Atya bizalmasa, úgy bennünket is gyer
mekeivé fogad. Jézust még halálba üldözték, mert Istent Atyjá
nak nevezte, mi mindennapi imádságunkban szólíthatjuk bizalom
mal Mi Atyánknak. De ez csak azért lehetséges, mert Jézus a 
közönségesnek tűnő, sőt megbotránkoztató utat végigjárta ér-
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tünk, hogy akik befogadták, gyermekeivé legyenek.
Jézus szeretetében
Jézus az Atya iránta való szeretetéról tesz bizonysá

got. Ebbe a szeretetbe belefér, hogy a Fiúnak az isteni lét 
szentségét fel kellett cserélnie a szűkös és korlátok közé 
szorított emberi léttel. Belefér ebbe saját népének gyűlöle
te, gyilkos haragja és az elhagyatva elszenvedett halál is. 
Mindezek kényelmetlensége és gyötrelme ellenére Jézus akkor 
is így vall: az Atya szereti a Fiút.Isten bölcs és mentő szeretete nekünk sokszor igen ne
hezünkre esik. Még meg is tántorodunk, elbizonytalanodunk, 
hogy egyáltalán gondol-e még ránk, van-e egy csepp szeretet 
benne irántunk? Isten nagyon szeret. Nem csak azt nem értjük, 
ahogy isteni titkát eltakarja vagy néha megmutat belőle vala
mit. Nem tudjuk az ő gondolatait és terveit követni. Nem za
vartalan, egészséges és sikeres élet a bizonysága a szerete- 
tének, hanem Jézus halála és feltámadása. Betegek és szenve
dők is hihetik, hogy szeret az Isten? Igen ők is. Az ellenke
ző látszat Isten titkába tartozik. Még ha minden visszájára 
fordul is, Isten akkor is szeret. Jézus a keresztre is így megy, 
hogy az Atya szereti a Fiút. És a halálbamenőért szereti a 
benne hívőket, őt követőket.

Jézus hatalma, hogy megelevenítsen, Lélektől átjárttá 
tegyen. Isteni ajándék a hit, de ennek elfogadását, a készsé
get tőlünk várja. Kegyelem, hogy meghívott bennünket az önma
gával való teljes egységre. Kivételez, megkülönböztet, hogy 
némelyek megismerhetik az új élet ajándékát, mások mellett 
meg elmegy? Nem. Hanem aki a hitet elvetve az -értelemmel akar
ja megérteni, az saját magát zárja ki ábból, hogy Jézus meg
eleveníthesse. A hitetlenség alapvetően elutasít és ellentmond 
és az sem győzi meg, ha a halottak közül támad föl valaki.

A hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben 
nyitottságával, kérésével és bizalmával álljunk meg ezzel az 
igével Urunk előtt, hogy a ránkbízott gyülekezeteket is else
gíthessük a megelevenítő, új életre keltő Fiúhoz.

Bálintné Varsányi Vilma

V iz k e r e s z t  ü n n e p e  u tá n i u to ls ó  v a s á r n a p
Jn. 12,37-43

Hívők hitetlensége és kishitűsége
Ha valami befejeződik, megkezdődhet a kiértékelés. Ez 

a hét vers az 1-12-ig tartó fejezetek összefoglalása. Jézus 
nyilvános működése a világ számára végetér. Szolgálata mostan
tól kezdve egy szűkebb körre korlátozódik. A világ - amely itt 
természetesen a nagyrészt vallásos beállítottságú emberek vi
lága! - találkozhatott Vele, hallhatta hangját, láthatta jele
it, vitázhatott, harcolhatott, konfliktusba keveredhetett Ve
le. De most Jézus széleskörű tevékenysége lezáródik.

ENNYI JELT TETT ELŐTTÜNK - Miként a másik összefogla
lás esetében /Jn 20,30/, a "jel" kifejezés nemcsak a csodatet-
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tekre utal. Különösen János evangéliumában Jézus szava és cse
lekedete sajátos egységet alkot. Jelei beszédek, amelyek ér
telmet, a szavai viszont igék, amelyek cselekvést hordoznak.
Nem elég Jézus jeleit látni, mert a beszédek nélkül ezek ért
hetetlenek és nem eredményezhetnek hitet. Kánéban az első jel
nél a szolgák szeme láttára ment végbe a csoda, tehát tudták a 
jő bor eredetét, de nem értették meg és nem hittek Jézusban, 
csak a tanítványai. Ha pedig eredményez is valamely hitet a 
jel, csak ideig-óráig valót. /V.ö. 7,31; 10,41; 11,47/ - Ugyan
akkor Jézus szavai igék, amelyek messze meghaladják az emberi 
beszéd szintjét. A második jelnél elhangzik: "A te fiad él." 
Ebben a négyszavas mondatban egy ember meggyógyulása is benne 
van! Nem kétséges, hogy az összefoglalásban a "jel" kifejezés
nél gondolnunk kell Jézus szavaira is. Ezt egyébként a folyta
tás indokolja és igazolja: "Ki hitt a mi beszédünknek?" Mert 
a jelekre azért még csak-csak történt néha hitnek minősíthető 
reagálás, de az ú.n. "kemény beszéd”-ét szinte kezdettől fogva 
értetlenül hallgatták és határozottan elutasították, ha olykor 
kicsúszott is a szájukon kénytelen-kelletlen némi elismerés. 
/V.ö. 7,15; 7,46/ - Ennyi jelt tett előttük. Mi az eredmény?

MÉGSEM HITTEK BENNE - Ha volt is Jézus hallgatóságának 
egy részénél esély a hitre /pl. 8,30/, itt a végelszámolásnál 
már egységes a kép: nem hittek benne. Ezen nem kell csodálkoz
nunk, mert ahol Isten dicsősége ragyog - és Jézus jelenlétében 
ez történik - ott az emberire is fény derül. A hitetlenség kez
dettől fogva bennünk van. Most Jézus szolgálata nyomán nyilván
valóvá lett. Ez is eredmény! Nem hittek benne, kétféle értelem
ben sem. Egyrészt teológiailag nem fogadták el, amit Jézus mon
dott, másrészt - s ez az előbbiből következik - gyakorlatilag 
is elutasították az Általa ajánlott "keskeny utat". A hitetlen
ségük lényege ez: szavát nem hallgatják, példáját nem követik. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ezek a Jézusban hinni 
nem tudó emberek egyébként "hívők" voltak. "Hitük" azonban o- 
lyan elbizakodottságból táplálkozott, amely sokszor megkeményí
tette szívüket és megvakította szemüket. Jézussal kapcsolat
ban is ez történik velük. De éppen ebben nyilvánul meg Isten 
dicsősége Jézusra vonatkozóan, mert így beteljesedik Ézsaiás 
prófétálása. Isten vádja és kemény ítélete szólal meg a próféta 
által, minden időre szólóan komoly figyelmeztetésül, elsősor
ban a vallásos beállítottságú emberek számára: a meg nem térők 
gyógyíthatatlanok!

SOKAN HITTEK BENNE, CSAK NEM VALLOTTÁK MEG - Ez a másik 
eredmény. Nem hitetlenség, de igaz hit sem /V.ö. 2,23; 8,30/, 
bár lehet még belőle az is! A kishitűség két változata kerül 
itt elénk.

(1) Hisz, de indokolatlan félelmektől megkötözötten nem 
meri hitét nyiltan megvallani. Ez bátortalanság, Nikodémusok
és Arimátiai Józsefek olykor megszólaló, de többnyire hallgató 
bátortalansága.

(2) Hisz, de az emberektől nyerhető dicsőség káprázatá- 
ban nem tudja kellően értékelni Isten dicsőségét /V.ö. 5,44/.
Ez erőtlenség, a tövisek között nőni akaró gyenge kis palánta 
erőtlensége!

Hát egyetlenegy mag sem hullott jó földbe, hogy meg
hozza termését? Hol van itt Krisztus dicsősége? - Azért egy 
akadt, s ezt éppen Arimátiai József "munkálta el", ő, akivel 
szemben hitetlenkedünk és kishitűsködünk, aki önfeláldozó sze-
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retetével a szolgálat útját járja, aki kész feláldozni életét 
is, mint a búzaszem, földbe esik majd, hogy sokszoros termést 
hozzon. Bizony bennünk és közöttünk hal meg. Igénk a "sírva- 
vetés” idejét ábrázolja, a Jézus-ügy elhalásának a látszatá
val, de ebben rejtetten már most benne van a "nevetve-aratás". 
fay jelenik meg az Emberfia dicsősége Jézus által a világban 
/V.ö. 12,23-24/.

LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT?
Ennek az igének az alapján szép prédikációt lehetne 

tartani a hitetlenségről. Magától értetődően adódna a cím is: 
6, a hitben milyen gyengék... S aztán a négy pont: (1) Vak
ság; (2) Keményszívűség; (3) Bátortalanság; (4) Erőtlenség. 
Gyakran hitetlenkedő és kishitűsködő híveink minden bizonnyal 
rászolgálnának, hogy így szólítsuk meg őket ezen a vasárnapon. 
Félő azonban, hogy egy ilyen témájú igehirdetés nem sok se
gítséget nyújtana nekik a megtérésre vezető úton. Akármilyen 
érthetően és korszerűen tárnánk is eléjük a hitetlenség okait 
és következményeit, az elmondottak summázása csak ez a megnyug 
tató mondat lenne bennük: "Régen is így volt és most is csak 
így van ez!" Próbáljunk elindulni egy másik lehetséges úton!

Krisztus megdicsőült! Életével fölragyogtatta Isten 
dicsőségét, igazságát és szeretetét ebben a világban. Meglát
juk-e dicsőségét? Megértjük-e fényességét? Megvalljuk-e vilá
gosságát? Megbecsüljük-e ragyogását? Egy szürke, piszkos szőr
csuhába öltözött ember kérdezi ma tőlünk "aluljárók mélységé
ből": "Isten cselekvő Isten, miért van az, hogy nem tudjuk 
megítélni, mit cselekszik ő most ezen a földön? S hogy van az, 
hogy a hívők nem vesznek részt ebben a dologban?" /Boros Ist- 
ván-Vértessy Péter: Narkó-blues, 91. oldal. - Szépirodalmi 
könyvkiadó - 1986/

Az igehirdetésnek az ő dicsőségéről, fényességéről, 
világosságáról, ragyogásáról kell szólnia. Abban segítsük hí
veinket, hogy ezt észrevegyék és fölfogják, hogy mások előtt 
kellően értékelni tudják, és hogy mások számára érthető és 
fölfogható módon tovább is adják!

Kétféleképpen indulhatunk. Vagy a "mi látunk!" elbi- 
zakodottságával, vagy a “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!" 
imádságával. Ennek megfelelően alakul az eredmény, mert a lá
tó szemek megvakulnak, a vakokéi pedig megnyílnak. Az egyik 
esetben kialszik a hit tiszta lángja, a másikban - ahol az 
ember nem is várná!" - nagy erővel föllángol. /V.ö. Lukács 
7,9/ Nem az Írásokból lehet és kell megértenünk öt /5,39/, 
hanem Általa lehet és kell megértenünk az írásokat, mivel a- 
zok Róla szólnak és Nála teljesednek be! A templom megtisztí
tásánál "a tanítványoknak eszébe jutott, hogy meg van írva... 
Itt hasonlóan kapcsolhatunk. Nem hittek benne. Dehát nincsen-e 
megírva Ézsaiásnál: "Ki hitt a mi beszédünknek? És az Úr kinek 
jelentette ki karjának erejét?" Ilyen értelemben negatív elő
jelű tényező is szolgálhatja Isten dicsőségét, mert nemcsak 
az lehet bámulatos és csodálatos, ha egy vakon született lát
ni kezd, hanem az is, ha egy "Látó"-nak született kezd nem 
látni! /V.ö. Cselekedetek 9,1 kk - Saul megtérése/ Krisztus 
roegdicsőült, mert beteljesedett Rajta a próféták szava!

A bátorság és a gyávaság egyazon emberi tulajdonság
nak a megnyilvánulása. Az akarat és a tettvágy ütközik össze
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a halálfélelemmel. Ha a tettvágy bizonyul erősebbnek, bátor
ságról, ha a halálfélelem, gyávaságról beszélünk. /Vigyázzunk!
A bátorság nem mindig pozitív és a gyávaság nem mindig negatív 
előjelű! Mentett már meg gyávaság népet és hazát és vezetett 
már virtus katasztrófába!/ De ezzel együtt igaz a shakespeare-i 
mondat: "Az elszántság természetes színét a gondolat halványra 
betegíti." Ahol Nikodémusok és Arimátiai Józsefek "sápadoznak", 
ott egy búzaszem földbe esni készül, hogy sokszoros termést 
hozzon! Krisztus megdicsőült! Első "zsengéi" közé tartozik Ari
mátiai József is, aki Jézus halála után néhány órával nyilvá
nosan vállalja a nem éppen veszélytelen szolgálatot, Jézus te
metését. "Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt 
teremtek és a tanítványaim lesztek." így szolgálja adott eset
ben a gyávaság is Isten dicsőségét! Ne törjünk hát pálcát a 
bizonytalankodók fölött, mert bármelyikükből bármikor igaz ta
nítvány válhat. Óvatosan bánjunk a vallástétel szorgalmazásá
val is. Itt minden sürgetés és kényszer lélek elleni provoká
ciónak minősül. Bízzunk a Szentlélek erejében! /V.ö. Máté 
27,54/ A hitvallásnak - még ha azt a legjobb szándék vezérli 
is - sohasem "ember akaratából származónak", hanem "Szentié
lektől indítottnak" kell lennie! Az ember jószándéka itt ke
vésnek bizonyul /V.ö. 3,2/! -

Végül: "Többre becsülik az emberektől nyert dicsőséget, 
mint az Isten dicsőségét." Ez természetes. Túl nagy a csábítás, 
nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Jézus sem jutott át köny- 
nyen ezen az akadályon /B.ö. 6,15; Máté 4,8-10/. Nehéz elgon
dolnunk, hogy a lefelé vezető úton - a szolgálat és az önfel
áldozó szeretet útján is - teremhet számunkra babér! Még ne
hezebb elfogadnunk, hogy ez a babér összehasonlíthatatlanul 
különb egyéb koszorúknál, mivel Isten dicsőségének hervadha
tatlan virágai díszítik. Az Édent elvesztő ember kárpótlást 
keres: Egymástól fogad el dicsőséget. Ezt Jézusnak is fölkínál
ják, hogy aztán majd Tőle is visszakapják! De Jézus az Atya 
nevét dicsőíti meg szolgálatával és így az Atyától nyeri di
csőségét. Krisztus megdicsőült! A földbe eső búzaszem dicső
ségével, az Atya által! - Ne törjünk pálcát azok fölött, akik 
az emberektől nyert dicsőséget többre becsülik ennél! Bárme
lyikük bármikor rátalálhat a gyöngyök keresése közben az egyet
lenre, a mindennél nagyobb értékűre és akkor még bíztatnunk 
sem kell őket, mert maguktól is mindent odaadnak érte. óvato
san bánjunk a szolgáló életforma szorgalmazásával! "Az evangé
liummal nem lehet a világot kormányozni" tétel ilyen értelem
ben is érvényes. Az evangélium nem emelkedett törvényerőre!
A jó példa és a Szentlélek ereje azonban hatásosnak bizonyul
hat. Jézus esetében így hozta meg százszoros termését a mag.
S ez az Ő teljes dicsősége!

Weltler Sándor



Idézetek, gondolatok
Vízkereszt utáni 4. vasárnap 

Jn 5,18-21
A világtörténelem eseményei során mindinkább a nagy

hatalmakra szegezzük tekintetünket. Teljesen természetes, hogy 
a legapróbb részletekig meghatározzák életünket. Van azonban 
egy másik, nem politikai nagyhatalom is, mely beleszól az éle
tünkbe: a halál hatalma. Alatta áll minden és képes magával ra
gadni mindent, semmiféle világi hatalom előtt nem adja meg ma
gát. - Amennyire bennünk és velünk él a múlandóság, ugyanúgy 
szól legbenső énünkhöz az örökkévalóság üzenete: az úr Krisz
tus ad örök életet, mert neki magának örök élete van. Az ő éle
te pedig nem más, mint az örök szeretet. Szeretetével tartozik 
az örök Atyához és szeretetével ragadja magához az esendő embert is. /S.Schmutzler/

+ + + + +

"Bizony, bizony": ez az ünnepélyes bevezetés itt for
dul elő negyedszer az evangéliumban. Az előző összefüggésekben 
is lényegében eszhatologikus horderejű mondásokat, természet- 
feletti tudásra és tekintélyre alapozott állításokat jelez. - 
A "holtak feltámasztása” nem jelent gyökeresen új témát, csak 
a gyógyítás témáját terjeszti ki: az Atya a Fiún keresztül é- 
letet ad az emberi testnek és léleknek egyaránt. Ettől a vers
től fogva világos, hogy a csodát követő jézusi beszéd a csodá
hoz, mint "jel"-hez fűződő kommentár. /Farkasfalvy Dénes/

+ + + + +

E verstől kezdve Jézus új kijelentésekben világít rá 
az ő Atyjához való viszonyára. A 17. versből talán arra lehe
tett volna következtetni, hogy ő Istennel egyenlő méltóságot 
tulajdonít magának: e versben ezért erőteljesebben kidomborítja 
Tőle való függését. - A Fiú szemléli az Atyának a mennynen vég
zett munkáját s e látás alapja minden tettének. Nem múltbeli 
tapasztalatairól ad számot, hanem arról, amit a mennyben lát 
és hall az Atyánál, hiszen földi életében is a mennyben van. - 
A szeretet indítja Istent arra, hogy Jézusnak mindent megmutas
son. - Hogy Jézusnak bekövetkező nagyobb tettei milyen termé
szetűek lesznek, arról szól a 21-ik vers. - Kérdés, hogy lelki 
élet közléséről vagy testi feltámasztásról van-e itt szó. - 
Lelki feltámadásról van szó a 21-ik versben s a halál is, amely
ből ez történik, lelki halál. /Mátyás Ernő/

+ + + + +
A Fiúnak az Atya iránti engedelmessége nem tisztára 

alárendelt függőség, nem a kényúr akaratának szolgai teljesí
tése, hanem osztozás Isten művében, pontosabban az ő művének 
keresztülvitele, befejezése. - Az Atya szereti a Fiút: Az Atya
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önmagát tükrözteti a Fiúban, Krisztus az Isten képmása. - 
"Megelevenít": Nem önkényesen cselekszi ezt, úgyhogy tetszé
se szerint válogathatna ki egyeseket: ez hamis értelmezés 
volna. A kifejezés inkább arra utal, hogy Isten teljes hatal
mat adott a Fiúnak. Amit akar, azt meg is cselekszi. Akinek 
életet akar ajándékozni, annak valóban ad is életet. - De 
Krisztus nemcsak megelevenít, hanem ítéletet is tart. A ket
tő elválaszthatatlanul összetartozik. Az élet ajándékozásával 
és az ítélet tartásával a Fiú teljesen az Atya oldalára kerül 
s ezért ugyanazt a tiszteletet igényli, mint az Atya. Nem le
het az Atyát tisztelni, imádni és elutasítani a Fiút. /Karner 
Károly/

+ + + + +

A beteg ember meggyógyítása Jézus ama hatalmának jele, 
mely által örök életet adhat azoknak, akiknek akar. - Miként 
szavára élet áramlik a nyomorék elhalt idegeire, úgy száll 
örök élet az ő igéjét hallgató és felfogó hívő leikébe. - É- 
letadó hatalmát csak az korlátozhatja, ha valaki nem kívánja 
az életet vagy nem hiszi, hogy Krisztus megadhatja. /M.Dods/

+ + + + +

Jézus életének legmélyebb titka az volt, hogy <5 telje
sen be volt avatva Isten gondolataiba. Az ő tiszta látása e- 
lőtt feltárultak az Atya szívének szándékai. Abban a rejtel
mes benső közösségben, amelyben ő élt Istennel, mindig biztos 
volt afelől: mit kell tennie, hogy cselekvése összhangban le
gyen Isten akaratával, őáltala sugárzik tovább reánk is ez az 
áldott vezérlő világosság! - A feltámadásnak és örök életnek 
is Ő az Ura! Csak térdre hulló alázattal nézthetünk fel reá! 
/Victor János/

+ + + + +
Jézus engedelmessége nem kényszerű, nem rabszolgai en

gedelmesség; az ő engedelmessége a szerető Fiú boldog engedel
messége a szeretett Atya iránt; mindhalálig./Gyökössy Endre/

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 
Jn 12. 37-43

A nap állandóan fenn van az égen és állandóan küldi su 
garait a mindenség csillagtávolába, a földön mégis van nappal 
és éjszaka. Az a világosság, amely Jézusban megjelent, ugyan
csak örökké és változhatatlanul sugárzik. A sötétség mégis any 
nyira hatalmába tud keríteni embereket, sőt népeket, hogy kép
telenekké válnak meglátni és továbbsugározni ezt a világossá
got. A vak ember számára a fény birodalma kizárt világ. Lelki 
értelemben ugyanez a helyzet. Már Ézsaiás is tudott erről és 
Jézus is találkozott a lelki vaksággal és olyan szívekkel, me
lyek számára az igazság birodalma elképzelhetetlen és befogad- 
hatatlan világ volt. - Krisztus egyházának ebben a világban az
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a hatalmas feladat adatott, hogy másokat segítsen a világos
ság felismerésében. Az otthonunkban élők és a falainkon kívül 
álló milliók is várják a mi szolgálatunkat. /G.Jahn/

Jézus összeütközött a korabeli zsidóság várakozásai
val i A zsidók pálcát törtek felette és istenkáromlásban mond
ták "ki bűnösnek. Izrael életében végbement az ézsaiási jöven
dölés: a szemük vak, a fülük süket. Addig hunyták be szemüket 
Krisztus dicsősége előtt, amíg már nem látták; addig zárták 
el szívüket Isten üzenetei elől, míg végül kőkemény lett az.
- Voltak ott olyanok, akik elismerték, hogy csak Jézus lehet 
a Messiás, de nem merték megvallani, mert féltek. Nem lehet 
büntetlenül vétkezni, mert egyik bűn magával hozza a másikat. 
Aki kezdi megismerni Krisztus dicsőségét, de nem meri vallani, 
elveszti a kezdetet. A mai vízkereszt utáni utolsó vasárnapon 
Krisztus dicsőségének ünnepén az egyháznak meg kell tanulnia, 
hogy hivatása a szolgálat és akkor szolgálja Krisztus dicső
ségét, ha nemcsak megérti Isten titkát, de annak szolgálatra 
való átváltását is vállalja; tudva, hogy csak ott van áldás, 
ahol Krisztus útjára lép az ember. Mert ahol Jézus dicsőségé
nek megértése ezzel az engedelmességgel párosul, ott ragyog fel Krisztus dicsősége ünnepén az Isten jótetszése. /Balikó 
Zoltán/

A 37-40 közötti versekben tulajdonképpen azoknak a 
sorsát mutatja be Jézus a próféták tükrében, akik a fölajánlott 
lehetőséget nem ragadták meg. A 42-43 versekben 'pedig a kétszí- 
vűek, a gyávák örök magatartását mutatja, akik hittek Benne... 
de... Szomorú széljegyzet ez, egy rendkívül szomorú kép egy 
örök emberi típusról, az opportunistákról. /Gyökössy Endre/

Egyesek azt gondolják, hogy Jézus kortársainak sokkal 
könnyebb volt hinni, mint nekünk, hiszen ők saját szemükkel lát
ták Jézust, hallották őt és nem egyszer jelen voltak csodáinál 
is. A zsidó nép nagy része mégsem hitt. Mi ennek az oka? Nemde, 
mi túlbecsüljük a közvetlen benyomások fontosságát. Sokszor ez 
is tápot ad a hittől való elzárkózásnak. /Bánk József/

A legkisebb hitetlenség is természetére nézve olyan, 
mint a legnagyobb. /Spurgeon/

Ebben a szakaszban Jézus földi munkájának értékelése 
található. A nép egésze /Izrael mint nép/ visszautasítja a 
Messiást; a vezető réteg is, a köznép is, noha sok csodatettet 
láttak. - Isten nagyságát hirdeti ez a szakasz: még mikor ne
met mond az ember, akkor is az Ige igazságát igazolja. - Ter
mészetesen a prófécia nem mentség a Krisztus-tagadás számára.
A hitetlenségre nincs igazolás. /Kiss Sándor/
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+ + + + +

Uram, hányszor veszem észre magamon, hogy álomvilá
got építek. Fülünk van, de nem akarjuk hallani szavadat. Sze
münk van, de nem akarjuk látni törvényeidet saját világunk
ban. Kezünk van és mégsem akarunk a te országod eljöveteléért 
tevékenykedni. Gyermekeid vagyunk, de nem akarunk neked enge
delmeskedni. - Uram, irgalmazz nékünk! /G. Miller/

+ + + + +

A hit minden megújulás gyökere! /Tolsztoj L./
+ + + + +

Minden emberi szívben, a hitetlenében is, ott áll az 
ismeretlen Isten oltára. /M. Brinton/

összeállította: Győr Sándor és 
Zügn Tamás
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