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Egyházunk útján

Mátraszentistván, 1949. május

Habent sua fata libelli... Nemcsak a könyveknek van meg a maguk 
sorsa, hanem néha egyéb írásbeliségeknek, késiratoknak, leveleknek, 
stb. is. Így történt ez a következőkben közreadott —  első ízben 
kinyomtatott, feljegyzéssel is —  használjuk a továbbiakban ezt 
a megjelölést. Nem lévén hivatalos irat, irattárba nem került. Ter
vezett sajtéban! megjelentetése elmaradt. így csupán a közvetlenül 
érintettek, a mátraszentistváni beszélgetésben résztvett hat sze
mélynek a üBgániráttárában maradt fenn —  ott azonban mindannyiuk- 
nál, néhol több példányban is. Mostani közzétételét egyházunk e 
reformkorszakában időszerűnek látjuk. Egyháztörténetünk közelmúlt
jával valé számvetésünk halaszthatatlannak tűnik. Elég csak utal
nunk a Magyar Protestantizmus 1918-48 között c. nemrég megjelent 
jelentős kiadványra. Mostani közlésünk talán forrásértékű, de min
denképpen tanulságos lehet. Következzék hát a Feljegyzés, amit szö
veghű fakszimilében, tehát gépelési hibákkal együtt —  így pl. 
a 3- pont után egy 5. következik —  közlünk.

A mátraszentistváni beszélgetés eredményei

Résztvettek Benczúr László, Dezséry László, Csepregi Béla, Groó 
Gyula, Koren Emil , Veöreös Imre.

Az itt következő mondatok egyenlőre forma szerint nem véglegesek, 
összefüggésük sem tisztázott, csupán a beszélgetés csomópontjainak 
hevenyészet lerögzítései. De hitünk szerint alapjai egy olyan hit
vallásnak, mellyel egész helyzetünket hitünk szerint értékelnénk.

Következő megbeszélés jún. 3-án 11 órakor az Üllői úton. (pünkösd 
előtti péntek.)
A megbeszélés célja, hogy a fenti alapokból, kiindulva üzentet fogal
mazzunk lelkésztestvéreink felé, esetleg külföld felé, s az egyházi 
sajtó számára egységes tanító munkához készítsünk alapelvi egységet.

1. Prófétálni próbáltunk, vagyis helyzetünket felmérni, s kifejezni 
látásunkat az egyház keresztyén szolgálata számára.
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Konkrét határozatok gyakorlati kérdésekben

1. A gyülekezeti tagság
Átérezzük azt a jelenséget, hogy a népegyházi gyülekezeti tag

ság kérdéses. A gyülekezeti tagság kérdését vizsgálandónak tartjuk, 
különös tekintettel a szentségekkel való élés, az egyházfegyelem 
és a misszió szempontjából. Probléma az, milyen magatartást tanú
sítsunk olyan "egyháztaggal" szemben, aki nyíltan megszakítja kap- 
esolűtát az egyházzal. Az egyháztagság kérdésében legjelentősebb 
lépésnek a gyülekezet olyan magjának kialakítását tartjuk, amelyik 
megvallja hitét, és teljes felelősséggel hordozza a gyülekezet szol
gálatát. Ebben a munkában az evangélizációtól várunk egészen terv
szerű, átgondolt, és gyülekezeten kívülről is támogatott munkát 
a gyülekezetépítés irányában.

2. Az egyházpolitikai tevékenység egyházi alapja
Meggyőződésünk, hogy lelki ébredés, és gyülekezeteink megúju

lása nélkül nem remélhető semnilyen egyházpolitikai tevékenység 
sikere. A Szentlélek munkája nyomán várható ez, s kérjük Istent, 
ajándékozza meg a magyar keresztyénséget új szívvel és új látással.

3. Az egyház belső békéje
Igyekezzünk tanítani lelkészeinket és gyülekezeteinket arra, 

hogy az egyházpolitikai eseményeket jóakarattal magyarázzák, igye
kezzenek mindenről pontos értesülésekeket szerezni azok okaira és 
lefolyására nézve és a felelőtlen rágalomhadjárat ellen mindenki 
igyekezzék felvenni a harcot. (VIII. parancsolat)

4 . Presbitériumok megújítása
A presbitériumokat mindenütt meg kell újítani az egyháztagság

gal kapcsolatban megkívánt kérdések szerint, különös tekintettel 
arra, hogy presbitériumaink fejezzék ki társadalmilag is a gyüleke
zet összetételét.

5. Tárgyalás folyt még a helyes hitvallásosság kérdéséről, a vallás
tanárok jogállásáról, a MELE munkájáról, s egyházunk nemzetközi 
kapcsolatainak kérdéséről. Mindezekben egyetértés mutatkozott, határo
zatok fogalmazása egyrészt nem látszott szükségesnek, másrészt elma
radt.

Kedves Barátaim!
Arra kérlek benneteket, igyekezzetek ezekkel a kérdésekkel 

továbbra is foglalkozni, a megbeszélt újabb tárgyalásra feltétlenül 
eljönni, s közös ügyért imádkozni is.

Budapest, 1949. máj. 27.
Sok szeretettel üdvözöl



A Feljegyzés keletkezésének, illetve a Mátraszentistváni Beszélgetés 
létrejöttének körülményeiről és utóéletéről

Az 1949. év májusában néhány, az egyház sorsáért, írtjáért, 
küldetéséért felelősséget érző fiatal lelkész, teljesen spontán 
mádon, baráti alapon, minden hivatalos felkérés, megbízás nélkül, 
találkozott az akkori mátraszentistváni egyházi üdülőben, testvéri 
beszélgetésre, Az időpont történetinek mondható. Az 1948. év egyházi 
válsághelyzete után, az év (1948) decemberében a Magyarországi Evan
gélikus Egyház megkötötte a Magyar Állammal az Egyezményt —  miután 
a Református Egyház ezt már korábban megtette —  amit Turóczy Zoltán, 
szolgálatára nézve legidősebb püspök, és Mády Zoltán egyházkerületi 
felügyelő —  az egyetemes felügyelői tiszt akkor betöltetlen volt 
—  írtak alá. Ezután kerülhetett sor 1949. elején egyetemes közgyű
lés tartására, amely igyekezett az egyházi élet és szolgálat érde
kében legszükségesebbnek látszd intézkedéseket megtenni. Ezek azon
ban csak a kereteket biztosíthatták. Azokat tartalomnál is meg kel
lett tölteni. A Mátraszentistváni Beszélgetés e tekintetben próbált 
irányt mutatni. Mint annak kezdő és záró mondataiból kitűnik, továb
bi beszélgetések terveztettek. Erre, —  miért, ma már egyikünk sem 
emlékezik rá —  nem került sor. Kétségkívül hatottak azonban a beszél
getésről készült Feljegyzés gondolatai a továbbiakban is, amint 
az pl. az egy évvel később, 1950-ben megjelent hivatalos egyházi 
kiadványban: "A Magyar Protestantizmus Öt éve", 1950. Budapest, ille
tőleg annak tanulmányaiból is kitűnik. Ebben a kötetben a Mátraszent
istváni Beszélgetés hat résztvevője közül ketten, Dezséry László 
és Groó Gyula írtak, evangélikus részről, tanulmányt. Erre utalhat 
továbbá egy 8 évvel később, ugyancsak egyházi "válsághelyzetben" 
megjelent cikk is (Groó Gyula: Eszmélődés egyházunk útjáról, Evangé
likus Élet, 1958. február 16. sz.).

A Feljegyzés zárómondata, az üdvözlés, alól hiányzik az aláí
rás. Ez talán éppen a kialakult konszenzusra utal: bárki aláírhatta 
volna a résztvevők közül, vagy akár mindannyian együtt. Mert e kon
szenzus nélkül, amit éppen maga az irat, a Feljegyzés tükröz, az 
lére sem jöhetett volna.

Kétségtelen, hogy a résztvevők akkori —  1949. május —  konszen
zusa, a további évek során, legalábbis részletkérdésekben, néha jelen
tősen is nem maradt fenn, nézeteik divergáltak. Ez azonban az akkori 
konszenzus jelentőségéből mit sem von le. Tempóra mutantur er nos 
mutamur in illis. A nézetek ilyen, későbbi divergálására, az egyház- 
történet bőven nyújt példát. Hogy csak egy közelit s nevezeteset 
említsünk: A Barmeni Theologiai Nyilatkozatot (1934), végső megfo
galmazásában, K. Barth, Th. Breit és H. Asmussen készítették és 
terjesztették a barmeni Hitvalló Egyházi Zsinat elé. A nevezettek 
teológiai-politikai nézetei a későbbiekben jelentősen divergáltak. 
Ez azonban nem teszi Barmen-t meg nem történtté s nem csökkenti 
annak egyháztörténeti jelentőségét. A lényeges itt is, ott is az 
volt, hogy az egyház történetének egy döntő órájában, döntő kérdé
sekben konszenzus jött létre s annak megvoltak a kihatásai, —  anél
kül persze, hogy Barmen-t, a Mátraszentistváni Beszélgetéssel jelen
tőségében, egymáshoz akarnók közelíteni.

A Feljegyzés tartalmának megértéséhez és a fentebb említett 
akkori konszenzus értékeléséhez szükségesnek tartjuk a résztvevők
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—  akkori helyzetükben való —  bemutatását, a Feljegyzésben felso
rolt sorrendben (abc). Tehát Benczúr László, korábban kelenföldi 
vallástanító lelkész, akkor a Luther Márton Intézet vezetője. Az 
Üllői út 24. sz. alatt működött "Luther Otthon" főiskolai intemátust 
állami rendelkezés megszüntette. Az így megürült helyiségekben léte
sítette 19^9-ben az Egyházegyetem a "Luther Márton Intézete". amely 
nonstop tanfolyamokon gyülekezeti munkások képzésével foglalkozott, 
különös tekintettel a gyermekmunkára (innen indult ki a "flanellográf" 
alkalmazása). B. L. egyúttal a "Gyermekbibliakör" c. lapot is szer
kesztette. —  Dezséry László óbudai lelkész, az Evangélikus ÉLet 
szerkesztője. —  Csepregi Béla az Evangélikus Evangelizáció országos 
munkaág lelkésze, az "Élő víz" c. lap szerkesztője. —  Groó Gyula. 
egyetemes főtitkár, korábban győri hitoktató lelkész. —  Koren Emil 
kőbányai lelkész. —  Veöreös Imre győri diakonissza anyaházi lelkész, 
az Új Harangszó szerkesztője.

Valóban nem mindennapi jelenség, hogy ilyen különböző beosztású, 
s még inkább, ily különböző kegyességi gyökerű, különböző teológiai 
irányzatokhoz tartozó lelkészek, nemcsak szót tudtak érteni, ha
nem ilyen, a Feljegyzésben lefektetett, széles és mély konszen
zusra juthattak el —  az egyház szolgálatának mindenek felett álló 
érdekében! Mintha —  legalább erre az alkalomra —  meghallották 
volna a Kapitány vezényszavát: Minden ember a fedélzetre!

A továbbiakban a Feljegyzés egyes kifejezéseihez, mondataiahoz 
szeretnénk, talán nem feleslegesen, néhány magyarázó megjegyzést 
fűzni.

Hitvallásnak szeretne, bevezetőjében alapot adni a beszélgetés.
A háttérben valószínűleg a még közeli emlékezetben élő Barmeni Hit
vallás gondolata állhatott.
ad 1. "Prófétáim próbáltunk"__ az egyház prófétai szolgálatáról
akkoriban gyakran szóltak. A prófétálás ÚT-i értelemben: aktuális, 
gyakorlati igehirdetés (1Kor 12,28).
ad 2. Az egyház igazi problémái mindig belsők. A külső történelmi 
körülmények csak felhívhatják ezekre a figyelmet, de persze nem 
lehetnek második kinyilatkoztatás forrása (Barmen!).
ad 3- és 5. Az idézet Mindszenty érsek magatartására utal. Az egyhá
zi reform, —  mert erről volt szó akkor is —  valóban nem taktika, 
hanem belső szükségszerűség. Igazában mindig minden az egyes emberek 
(szentek és tiszták) magatartásán múlik. Egy Assisi Ferenc, Luther, 
Bonhoeffer, Isten ajándéka az egész egyház számára. Ha nincsenek 
ilyenek —  ez ítélet!
ad 6. A sola fide nem elv, hanem gyakorlat, életvitel. A hitet csak 
aktuálisan és punktuálisan lehet megvallani, ehhez a régi hitvallási 
iratok csak segíthetnek, de azt nem helyettesíthetik.
ad 8. A szeretetszolgálat é£ a misszió együtt hangsúlyos. A hit 
reménység is (1Pt 1,21).
ad 10. Ennél aligha lehetne —  ma is! —  jobb ekkleziológiai defi- 
ninicót adni.
ad 11. A történeti helyzet Isten ítéletévé válik, ha az egyház vissza
fordul a korábbi "húsosfazekak —  az ún. "keresztyén Magyarország" 
—  ideológiája felé. Ugyanakkor a megújulás és szolgálat új lehetősé
gét is adhatja.
ad 12. Ez nyílt és egyértelmű politikai állásfoglalás —  a hit alap
ján.
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A konkrét határozatokhoz:

ad 1. Felismerése annak, hogy útban vagyunk a népegyháztól a hitvalló 
egyház felé, anélkül, hogy az előbbit feladnánk s az utóbbit eről
tetnénk .
ad 2. Szinte szószerint azonos a déli egyházkerületi elnökség beik
tatásán elhangzott spiritualitás követelésével, 
ad 3 és 4. Az akkor időszerű felismerés máig érvényes, 
ad 5. Az ökumenikus gondolat akkor még gyermekcipőben járt. De az 
igény már jelentkezett.

Végül közöljük a Feljegyzés 1. pontjában említett Bencur László- 
írásmagyarázat vázlatát, az egykori feljegyzés szerint.

"A nép a Vörös Tenger partján"

Benczúr László írásmagyarázata Koren 
Emil feljegyzése alapján. .

"A nép múltjából szabadulva jövője felé tart. Találkozik az 
első áthidalhatatlannak látszó akadállyal a Vörös Tengerrel. Az 
út eddig sem volt sima: az egyiptomi "húsosfazekak" kísértenek.
Az elszakadás a múlttól nem annak nehézségeit emlékelteti, hanem 
irreálisan megszépíti azt. Ráadásul a múlt visszahúzó erői, sőt 
hatalma, serege közelít. Talán van a múltba visszaút? Lehetséges-e? 
Nem jelent-e magában pusztulást? Mit lehet ebben a reménytelennek 
látszó helyzetben tenni?

a) Bújjunk össze, mint a lovak, ha farkasfalka közelit. Fejün
ket dugjuk el a valóság elől, ha valahol belénk marnak, rúgjunk, mint 
az összebújt lovak teszik?

b) Vágjuk ki a fákat —  gyorsan, gyorsan —  szekereinket üssük 
szét s ácsoljunk tutajokat, aki ráfér, ráfér s eresszük rá tutaja
inkat a Vörös Tengerre, hátha ráérünk még átevezeni a túlpartra?

c) Tempózzunk bele a tengerbe, hátha át tudunk rajta úszni? 
Ebbe biztosan sokan belefullandnak, de talán lesznek, akik átérnek.

d) Vagy szekereinkből, vagyonúnkból, építsünk minket körülvevő 
szekértábort s védjük ragunkat a közelgő sereggel szemben? Hátha 
nem is olyan nagy az, mint látszik?

Adjuk meg ragunkat a múlt igéző húsosfazekának? De van-e még 
ez egyáltalán?

Mózes egészen más, irreálisnak látszó utat választott. Megé
rintette botjával (rajta Jahve nevével!) a tengert, az szétnyílt, 
és a nép száraz lábbal átment. Mögötte a tenger újra összezárult 
s az üldöző sereg, a múlt, beleveszett.

Ez a hit lépése volt!"

A szövegeket közreadó és kommentáló utolsó megjegyzése: 
a hit mindig lépés —  előre. Talán a hitben járás leckéjének 

mindig újra tanulásában segíthet, egyházunk közelmúlt történetének 
a feledés homályából most kiemelt e dokumentuma.

Groó Gyula
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Tanulmányok
Lelkigondozás és pszichoterápia

"Mit ért el az emberiség?
Egyetlen félelmétől sem tudott 
eddig megszabadulni. Sötét rette
net nyomasztja a világot. Az 
értelem nyomorúságosan csődöt 
mondott. Ijesztően progrediálva 
éppen az történik, amit mindenki 
el akart kerülni.

Csak semmi pszichológia!
Ez a kalandorkodó túlzás még 
valamiféle önismeretre és belátásra 
döbbentené az embereket! Akkor
inkább a háború, amelyben mindig 
a másik a bűnös és senkinek 
sem kell látnia, hogy az egész 
világ megszállottan éppen azt 
cselekszi, amitől fél s ami
elől menekül."

C.G. Jung 
- 1942 -

A lelkigondozáshoz, mint szóhoz, minden bizonnyal a legtöbb olvasott 
embernél ilyen fogalmak társulnak: Egyház, lelkész, pap, négyszem-
közöttiség, erősítés,. vigasztalás, hitépítés. Ha teológus hallja, 
vagy olvassa: gyakorlati teológia, szeretet, empátia, praktizált
evangélium, időigényesség. Ha lelkiismeretes lelkész az illető, 
ilyen gondolatai támadhatnak: bár több időm volna, vagy jobban értenék 
hozzá. Végeznem kellene lelkigondozást, ha tudnám, hogyan s miként. 
Nincs hozzá karizmám, kegyelmi ajándékom: bár volna.

Nem célom a sokszor és sokféleképpen meghatározott, de többnyire 
az egyházon belül, vagy az egyház megbízásából végzett lelkigondozás 
pontos meghatározása. Már csak azért sem, mert a lelkigondozás propriuma, 
sajátos jellege, "mandátuma" (Bonhoeffer). sőt határa is az utóbbi 
néhány évtizedben meglehetősen elmosódott. Még az egyházon belül 
is vitatott a helye és a teológiai tudományok közti "besorolása"; 
(segítségnyújtás, diakónia, tanítás, mentés, gyógyítás, a kapcsolatokat 
javító, kapcsolat-teremtésre késztető eljárás stb.). Tudtomnal a 
lelkigondozás meghatározás,-Inak történetéről írott mű még várat magára, 
ha csak nem tekintjük annak H. Tacke könyvét. Ezért inkább arról
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szeretnék írni, itt-ott vallani, hogyan történik (ha történik), 
és hogy a lelkigondozás miként történhetne jobban. Néhány gondolatom
nak vagy tételemnek talán az egyházi kereteken kívül dolgozó lelki
gondozók is hasznát láthatják. Mert a lelkigondozás profán tudomány 
is. Voltaképpen mindenki lelkigondozó, aki az egész emberrel gyógyító 
vagy segítő szándékkal foglalkozik.

Mielőtt azonban a hogyanról bármit is mondanék, néhány esetet 
ismertetek. Ez talán bocsánatosabbá teszi az egyesszám első személyt. 
Megvallom, a rendszeres és szakszerű lelkigondozás egyre nyomasztóbb 
hiányáról nem tudok a tudományos többesszám tárgyilagosságával szól
ni. Egyébként szívesebben nevezném a mai lelkigondozást ko mplex, 
igen összetett volta miatt életápolásnak.

A lelkigondozó orvos

A gazda még negyven se múlt, amikor kábító hirtelenséggel elvesz
tette feleségét, akit a maga paraszti szemérmességével őszintén 
szeretett, Ő, aki azelőtt alig tette le a fejét, máris aludt, a 
temetés napjától kezdve csak szendergett, hánykolódott és minden 
neszre felriadt. Egy ilyen éjjelen arra riadt fel, hogy feltűnő 
hangossággal mocorogtak az ólakban és az istállókban az állatok. 
A kutya is egyvégtében ugat. Magára rántotta a pantallóját és kiment 
az udvarra. Az állatok nyugodtak voltak. Fáradtan, meggyötörve nekidőlt 
az öreg eperfának és nézte a csillagos eget... Kutyája a lába elé 
kuporgott. Akkor rászakadt a csönd és a múlt, amelyből sötéten és 
tapadóan bújtak elő az árnyak és az emlékek, fájdalmasan, vádolóan, 
torkát szorongatóan. Hajnal felé fázni kezdett, visszafeküdt az 
ágyba. A másik bevetetten púposodott mellette. Hátat fordított neki, 
de már nem tudott aludni. Ablakot nyitott, mert úgy érezte, megfullad.

Ez az éjjeli szellemjárás (magában így nevezte) hetenként többször 
is megismétlődött. Bár évek óta egyháza buzgó presbitere volt, lelké
szénél eddig csali hivatalos ügyekben járt. Ezek után azonban felke
reste és ujjait ropogtatva elmondta szellemjárta éjszakáit. Azt 
is, hogy hetek óta alig alszik, fejgörcsök kínozzák, azelőtt a feje 
se fájt, az étel sem ízlik, még a cigaretta sem.

Az idős lelkész riadtan nézett presbitere beesett arcára és 
azt ajánlotta, szedjen valamilyen nyugtatót, altatót. Menjen el 
a körorvoshoz, irassa fel, meglátja, minden jobb lesz. A gazda el 
is ment. A körorvos megvizsgálta, panaszait meghallgatta, majd arra 
kérte, várja meg, hogy az utolsó beteg is távozzék, mert beszélni 
szeretne vele. Mikor kettesben maradtak, apróra kikérdezte, mi történt 
vele, mi bántja? Mi "kísérti"? Ezután fölírt ugyan némi nyugtatót, 
de hívta, jöjjön el többször beszélgetésre. E beszélgetések alatt 
derült ki, hogy a gazdának feleségével szemben súlyos önvádoló lelki- 
ismeretfurdalásai vannak: volt, hogy megütötte, nem mondta neki
vagy nem mutatta ki eléggé, valójában mennyire szereti. Főként az 
gyötörte, hogy a dologidő miatt későn hívott orvost, nem vitette 
azután se Pestre, valami híres klinikára.

Az orvos megnyugtatta. Elmagyarázta, hogy olyan betegsége volt 
a feleségének, amit Pesten se tudtak volna gyógyítani, majd - bár 
maga nem volt vallásos - azt tanácsolta a gazdának (akiről viszont 
ezt tudta): ha legközelebb úrvacsorával él, fogadja el az ott elhangzó 
feloldozást s szabad idejét két kisgyermeke nevelésével töltse.
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A gazda néhány hónap alatt teljesen rendbe jött. 
íme: a lelkigondozásban járatlan, de legalább néhány tünetet

ismerő lelkész "orvosi" tanácsot ad, ám a lelkigondozói szolgálatot 
akarva-akaratlanul az orvosra hárítja. Ugyanakkor a testi-lelki 
kölcsönhatásokban jártas orvos kényszerű szükségből - és ritka kivé
telként - átveszi a lelkigondozó szerepét és a beteget meghallgatja, 
sőt, orvosságon kívül, beleérző-megértő szóval is kezeli, a bűnbocsá
nat élményéhez is hozzásegíti, mert ismeri annak katartikus, megtisz
tító hatását.

Két csapda

Igen rossz lelkiállapotban kereste fel valaki a lelkipásztort, 
aki a barthiánus teológiára támaszkodó thurneyseni lelkigondozást 
tanulta. Igen megbecsült és eredményes lelkészkedésével és hiteles 
életével komoly tekintély volt. Ezért is látogatja meg a bajba jutott 
ember, aki megkísérli lelkiállapotát ecsetelni s elmondja: úgy érzi, 
nemcsak kedélyével, hanem hitével is baj van. A lelkész meg se várja, 
hogy látogatója befejezze állapota feltárását, szavába vág, mintha 
sohasem olvasta volna Bibliájában Jakab apostol leveléből: Legyen 
minden ember gyors a hallásra és késedelmes a szólásra... (1, 19): 
"Testvérem, én jól ismerem magát, már régen meg akartam mondani, 
most ki is mondom, az a baja, hogy még nem adta egészen oda az énjét 
az Istennek. Jöjjön, boruljunk le és ezért a teljes átadásért imádkoz
zunk." Csak a lelkész imádkozott. Látogatója a maga tétova ámen
je után elbotorkált, s még azon az éjjelen ideggyógyintézetbe kellett 
szállítani, ahol sokáig kezelték súlyos depresszióval.

Ez az egyébként jó teológus, ha alapvető pásztorálpszichológiai 
ismeretekkel rendelkezik, akkor dogmatizáló-fnoralizáló gyorsdiagnózis 
helyett empátiával tovább beszélteti látogatóját, külső-belső hely
zete és környezete után egyaránt aprólékosan érdeklődik és rájön, 
hogy voltaképpen miről van szó. Többek között arra is, hogy nem 
azért érzi rosszul magát a panaszos, mert hitét elvesztette, hanem 
azért nem "érzi" a hitét, mert depressziós. Ha még arra is vissza
gondol, hogy látogatója egyik szülőjét temette el, miután az hasonló 
lelkiállapotban öngyilkosságot követett el, és hogy házastársa 
nem régen hagyta el a segítséget kérőt, másképpen alakul a beszélgetés.

így viszont moralizáló túlkövetelménnyel fokozta az illető 
beteges bűntudatát és siettette depressziójának berobbanását. Mert 
éppen egy énvesztő és döntésképtelen embertől követelte a teljes 
ÉN-jét, valamint a határozott döntést!

A jóval később úgy-ahogy gyógyultan távozó egyháztag zárójelentésé
ben ilyen megállapítások is voltak: Ekklesziogén neurózis (egyházban 
szerzett idegbaj) által kiváltott depresszió. (Schatzing használta 
ezt a meghatározást az ötvenes években először). Az is rá volt jegyezve: 
religiosus doxazmák (vallásos téveszmék). A távozó később felkere
sett egy pasztorálpszichológust, aki többszöri - és a volt beteg 
teljes életére, környezetére is kiterjedő feltáró - beszélgetés 
(komplex avemess) alapján úgy találta, hogy az elbocsátott beteg 
egyszerűen istenhívő, Bibliáját olvasgató, de nem rendszeresen templomba 
járó, tehát csak konvencionálisán vallásos valaki. És azt is, hogy 
a dogmatizáló lelkész - egyébként jó szándékú, de hibás lelkigondo
zása közben - a teologizmus csapdájába esett. A zárójelentést kiállító
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pszichiáter viszont a pszichologizmuséba, vagy éppen a pszichodog- 
matlzmuséba. Neki jobban kellett volna értenie a valláshoz, illetve 
a vallásossághoz, legalább mint lélektani fenoménhez, jelenséghez, 
valamint annak életet támogató vagy a pszichét megtámadó formáihoz. 
Ma már a pszichiáternek éppen olyan tárgyilagos szakértelemnél kell 
megközelítenie valakinek a vallásosságát, transzcendens éhségét 
(Jung), mint szexusát (Freud), vagy érvényesülési vágyát (Adler), 
életértelem-keresését (Franki), vagy kapcsolat-szegénységét, kapcsolat
hiányát (Clinebell).

Az ismertetett példa után rá kell mutatnom a dogmatizálva moralizá
ló lelkész lelkigondozásának gyökereire, illetve forrására.

A háromszoros hallgatás

A protestáns lelkigondozásnak kiemelkedő képviselője a Barth 
Károly által uralt évtizedekben, tehát századunk első felében a 
bázeli professzor-lelkész Thumeysen Eduard volt. A lelkigondozásnak 
szerinte a háromszoros hallgatás a feladata: 1. A lelkigondozó odahall- 
gatása az Igére és a Szentiélekre. 2. Lelkigondozottját hallgatva 
arra figyeljen, hogy az képes lesz-e azt az Igét, melyet majd 5 
mond, meghallani. Csak ha ilyen vonatkozásban valami akadályba ütközött, 
akkor használta Thumeysen a lélektan néhány oldó módszerét. Ezután 
következett az ún. Bruch, a törés, amikor a beszédből (a szóból) 
átváltott az Igére, vagyis egyszemélyes igehirdetést végzett. 3. 
Ezután következett a lelkigondozott ráhallgatása az intő, megmentő, 
bünbánatra felszólító igehirdetésre, aminek alapján feloldozást 
nyert. Ha viszont nem volt képes erre a ráhallgatásra, nem jutott 
el a feloldozáshoz.

A barthi teológia szerint minden bajbajutottság vagy ennek 
lelki-testi kísérőjelenségei a bűn következménye, következésképpen 
csak az őszinte bűnbánat és a bűnbocsánat elfogadása jelenthet 
gyógyulást. Ez a teológia tagadja a kapcsolópontot (Anknüpfungsmöglich- 
keit) Isten és a bűnös ember között, ennek következtében a barthi 
teológiára alapozó lelkigondozónak (ha konzekvens marad), úgy kell 
elbocsátania lelkigondozottját, hogy az vagy meghallotta a neki 
személyesen hirdetett Igét, vagy sem, és gyógyulása, további sorsa 
ettől függ. Ez a "módszer" jelenti a lelkigondozás lehetőségét, 
ám határát is. csak az Igét Szentírásnak tartó, és azt elfogadó
embert lehetett így lelkigondozni. Az egyre növekvő számú elvilágiasodott 
vagy csak hagyományosan vallásos, de a lelkészét még felkereső 
ember számára ez a lelkigondozás paradox módon túl sok és túl kevés. 
Ha a lelkigondozó szuggesztív hatása alatt nem regrediálódik, vagyis 
nem csúszik vissza azzá a gyermekké, akit lelkigondozója egykor 
hitoktatott, és ő a hitoktató felsőbbrendűségét és igazságait fenntartás 
nélkül elfogadta, akkor - túl sok és túl kevés ez.

Ennek a prófétai ( és nem papi) lelkigondozásnak képviselője 
J. B. Asmussen is és bizonyos fokig G. Bally, aki a gyónásra teszi 
a hangsúlyt, úgyszintén a neo-orthodox, erősen direktív T.B. Adams.

Szerintük a lelkigondozás alig egyéb, mint egyetlen személynek 
szóló prófétai igehirdetés. Náthán próféta szüntelen kinyújtott 
ujja a házasságtörő Dávid felé: Te vagy az az ember.. (2Sám 12). 
Még azt is megkockáztathatom, hogy ez csupán az egyházfegyelem egyik 
formája.
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Illusztrációképpen egy idézet Asmussen könyvéből: "Csak egy
lehetséges formája van a beteg lelkigondozásának: az igehirdetés
és az ima, ha ezt nem igényli, akkor semmi keresnivalónk nincs tovább 
mellette". Ez nem lelkigondozás, sőt, még humánus magatartásnak 
sem mondható.

Valószínű, hogy a "kapcsolópont" nélküli és valójában minden 
segédtudománytól idegenkedő barthi teológiára építő lelkigondozás 
hatástalansága, térveszítése is hozzájárult a barthi teológia meglepően 
gyors hatásvesztéséhez. Annál is inkább, mert Barth Károly halála 
után sokan szinte felszabadulva mindenkire árnyékot vető hatalmas 
szuggesztív személyiségének hatása alól, újra felfedezték F. D. 
E . Schleiermachert, aki már jóval Barth Károly előtt partnernek 
tekintette a lelkigondozottat. Újra felfedezték Rudolf Ottót, aki 
az érzelmi megközelítés létrehozását szorgalmazta, 0. Pfistert, 
aki először használta fel diagnózisához a mélyélektan eredményeit, 
továbbá 0. Haendlert, D. Müllert, H. J. Thilot, P. Tillichet, J. 
Scharfenberget,et , akiknek Bárt előtt és munkálkodása alatt írt 
műveit alig olvasták. Itt csak a legnevesebb pasztorálpszichológusokat 
említem. Ezek teológiailag a zürichi teológushoz, E. Brunnerhez 
álltak közel, Ő a kapcsolópont teljes hiányát egy Barthnak címzett 
vitairatában hevesen megkérdőjelezte, mert szerinte Isten és az ember- 
psziché között mindig van valami kapcsolópont. A mélylélektan nyelvén 
ez a jungi Selbst. lényünk centrumának magja, (mély-énünk), Isten- 
képiségünk archetípusa, "az Isteni pecsétnyomó emberi lenyomata". 
Az archetípusok, az ősképek felfedezője, Jung, KÉP-telenségnek tartotta, 
hogy bármilyen istenfogalmunk lehetne e nélkül.

így a papi (és nem prófétai) lelkigondozás Csipkerózsikaként 
támadt fel tetszhalálából.

Felkészülés a lelkigondozásra

Az utolsó egy-két évtizedben egyre sürgetőbbé válik a lelkigondo
zásra kész lelkészek lélektani képzése, hogy személyes beszégletéseik- 
ben ne a próféta "personájában" (Jung), azaz "prófétai" szerepben 
éljék meg lelkigondozói mivoltukat, hanem a legősibb és egyben legmaibb 
módon orvosló-papok legyenek. A legutóbbi időkben egyre több helyen 
még hazánkban is elhangzik az a követelmény is, hogy az orvosok 
a szó legnemesebb értelmében gyógyító, önmagukat is táplálékul odaadó 
papokká váljanak. (Oláh Andor, Scbnell Endre) Elsősorban Bálintot , 
a magyar származású pszichiátert kellene említenünk. Visszatalálás 
ez Paracelsushoz (+1541), aki szerint az ember legjobb gyógyszere 
a másik ember. Hiszen tapasztalati tény, hogy aligha tudja lelkileg- 
szellemileg önmaga fölé emelni lelkigondozó a gondozottját. Nem 
véletlenül mondta már 1932-ben C. G. Jung az elzászi lelkigondozóknak, 
Strassburgban tartott előadásán, hogy a lelkigondosásban nem annyira 
a módszer, mint inkább a lelkigondozó személyisége fontos, az intuitív 
partneré, aki a bajbajutott emberben szenvedő, vergődő embertársát 
látja, nem esetet, olyan valaki áll vagy ül előtte, akinek segítségére 
kell sietnie, mert nem teheti, hogy ezt ne tegye. A teológia úgy 
mondaná: a lelkigondozó személyisége, szellemi, leleki "töltése"
biztosítja valójában a lelkigondozás propriumát. Ugyancsak Jung 
ajánlotta már fél évszázaddal ezelőtt a lelkészeknek, hogy ne csak 
az egyébként szükséges héber és görög egzegézisben (szövegértelmezésben



és magyarázatban) legyenek járatosak, hanem a korszerű "emberegzegézis- 
ben is, mert ők, ti. a pszichiáterek, már nem győzik a sokasodó lelki
gondozói feladatokat ellátni, amelyeket a lelkészektől elforduló és a 
pszcihiáterekhez tóduló 'hívek" igényelnek, és ugyanakkor a lelkészek 
ki-kiújuló depressziv állapotba kerülnek az igénybe nem vett "fogadó 
órák" miatt. K. Winkler reaktív rezignációnak nevezi az így kialakuló 
lelkészi, papi lelkiállapotot. Azóta eltelt fél évszázad, de mifelénk 
édeskevés történt ezen a téren, mert a pszichoterepeuták egy része 
a lelkészektől (illetve a papoktól) félti a pácienseket, a lelkészek 
többsége pedig a pszichoterapeutáktól félti a híveket. Nem egészen 
indokolatlanul. Legalábbis mindaddig, amíg a lelkészek csak egyházi 
funkcionáriusok, mert korszerű pásztorálpszichológiát nem tanulnak, 
és ameddig a pszichoterapeuták - függetlenül világnézetüktől - nem 
tudják a többdimenziós élethez segítő egészséges v allásosságot a 
beteges, kényszeres neurotikus vallásoskodástól megkülönböztetni. 
Pedig csak egyetlen jézusi tanácsot kellene szemlélődésük tárgyává 
tenni: "Gyümölcseikről ismeritek őket" (Mt 7, 16). Az a vallásos 
(hívő) életforma, amely jő egyéni, házassági, családi, közösségi, 
társadalmi "gyümölcsöket" terem, nem lehet "illúzió" , vagy kollektív 
neurózis. Következésképpen kölcsönösen vissza kellene vonni az ilyen 
kivetítéseket és a viszontkivetítéseket, ugyanazért az .emberérét 
folyó gyógyító, illetve segítő, esetleg mentő szolgálatot akadályozó 
előítéleteket és utógondolatokat. Időt, türelmet, jóindulatot igénylő 
folyamat ez, amelyet találkozások, megbeszélések, gondolatcserék 
sorozata megrövidíthet és előbbre vihet. Egyébként a pszichoterápia 
és a korszerű lelkigondozás embermentő együttműködése nem utópia, 
hiszen igen sok ország klinikáján már évtizedek óta történik ez, 
még több helyen és közös csoportokban az erre való felkészülés. 
Manapság már igen sok protestáns teológián vagy fakultáson a gyakorlati 
teológiai tanszék mellett pásztorálpszichológia is működik, ahol 
a teológus-pszichológus professzor minden általa felhasználhatónak 
tartott pszichológiai és módszertani tudnivalót igyekszik megtanítani 
hallgatóinak. Azaz a lelkigondozói szolgálatot eredményesebbé tévő, 
alkalmazott pszichológiát: a pasztorálpszichológiát.

Ez a tudomány (egyre többen tapasztaljuk ezt) szükséges a mai 
korszerű lelkigondozáshoz, sőt, a jézusi, evangéliumi emberszeretet 
szamaritánusi szolgálatának mai gyakorlatánál nélkülözhetetlen.

Ugyanakkor a lelkigondozónak szüntelen szem előtt kell tartania, 
hogy ő a bajba, esetleg a teljes "egzisztenciális vákuumba" (Franki) 
jutott ember problémáival foglalkozik. A beteg ember szimotomáinak 
vizsgálata a pszichiáter dolga. Természetesen ez a szétválasztás 
akadémikus. Hiszen a beteg ember igen gyakran bajba jutott ember 
is,egyéni , családi, házassági, munkahelyi vagy egyéb problémái miatt 
meg is betegdhet, sőt legtöbbször meg is betegszik, ahogy ezt az 
emberrel foglalkozó minden modem tudomány jól ismeri és tanítja.
A lelkigondozónak ismernie kell határait és lehetőségeit, hogy ne 
kuruzsoljon. Ahogy a jó pszhichiáter sem "prédikál", még akkor sem, 
ha hivátsa gyakorlása közben az előbb említett "papi" funkciót is 
betölti.

Más protestáns teológiák viszont megkívánják, hogy hallgatóik 
olykor évekig tartó CPT (Clinical Eastoral Training) gyakorlatokon 
vegyenek részt. (H. Faber: Klinische Semester für Teheologen, Bem, 
1965. Vagy S.Hiltner: Clinical Patoral Education mogalmára és hasonlókra 
gondolok). Az így, vagy úgy, de alaposan kiképzett pásztorálpszicholó-
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gusok manapság már ugyanúgy hozzátartoznak a nagy klinikák 'stábjához", 
mint mifelénk a klinikus pszichológusok. Már csak azért is, mert 
a betegek egy része igényli, hogy különösképpen súlyos és hosszantartó 
betegsége alatt hitbeli problémáit is feltárja valakinek, vagy éppen 
a szentségekkel is élhessen. Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy 
a bajba jutott és beteg ember t e l j e s  gyógyulásához EGÉSZségéhez, 
ez a megközelítés is szükséges.

Heije Faber leveléből

amelyet a Vigíliának küldött a neves holland professzor (1985.16. 
sz.) :
"Én magam - ha megengedi, hogy röviden a személyemre tereljem a 
szót - 1932-ben lettem lelkész, s kezdettől tapasztalhattam, milyen 
felkészületlenül állok e nagy politikai és gazdasági problémákkal, 
emberi gondokkal teli világban. Sokat tudtam a hajdani zsidó népről, 
meg az egyiptomiakról, Ágostonról és Hegelről, de a nagyvárosi emberről, 
akivel szembekerültem, semmit sem tudtam. Hogy mit él át egy beteg, 
arról semmit sem hallottam, arról sem, hogy az embernek milyen nehéz 
önmagát megértenie.

Elkezdtem lélektani műveket olvasni, s a háború idején, amikor 
két esztendőn át nem gyakorolhattam hivatásomat, belefogtam egy 
pszichológiai stúdiumba, amit a háború után be is fejeztem. A lelkipász
tori munkában később hasznát vettem ennek a stúdiumnak, tapasztalhattam, 
milyen kevés pszchológiai ismerettel rendelkezik néha a lelkipásztor 
az emberekkel való bánásmód terén. Az ember így aztán könnyen "érdekes 
esetté" válik, a lelkipásztor nem vállal vele szolidaritást, ami 
kettőjük kapcsolatában nélkülözhetetlen. Nekem mindenekelőtt a beteggé 
válás problémái voltak fontosak. A beteg emberrel való kontaktust 
nagyon fontosnak tartom a lelkipásztori tevékenységben. Az a szerencse 
ért, hogy részt vehettem egy pszicho-szomatikus kutatócsoport munkájá
ban az amszterdami egyetemi klinikán, s 1955-ben megírtam disszertáció
mat a beteggé-válásról, s így lettem a pszichológia doktora. A bizony
talanság a gyakorlati teológia területén ez idő tájt egyre nőtt. 
Sok fakultás megpróbált változtatni ezen. A leideni fakultás elhatároz
ta, hogy hagyományos tárgyak mellett a szociológiát és a pszichológiát 
is elindítja. Munkámra való tekintettel ez utóbbi tanszékre hívtak 
meg. Feladatom a pásztorálpszichológia megszervezése volt."

Scharfenberg vallomása

Hasonló tapasztalatok alapján lett J. Scharfenberg lelkész 
pasztorál-pszichológus. (Jelenleg a kiéli egyetem profsszora) Legújabb 
könyvében (Einführung in die Pastoralpsíchologie, 1985) leírja, 
hogy egészen fiatal lelkészként klinikai gyakorlatot (CPE) akart 
az U.S.A.-ban elsajátítani. Ott egy asszony kereste fel azzal a 
kifejezett kívánsággal, hogy életgyónását hallgassa meg. Ő meghallgatta 
és feloldozta. Az asszony néhány nappal később újra felkereste s 
megkérdezte, van-e elég tapasztalata a bűntudatot illetően, mert 
állapota semmit sem javult, pedig ő volt a harmincadik lelkész, 
akitől segítséget kért. Ekkor határoztam el - írja Scharfenberg -, 
hogy pszichoanalitikus képesítést szerez.



(Tulajdonképpen még mint fiatal lelkészt hasonló szük-ség késztetett 
engem is arra, hogy itthoni és svájci egyetemi tanulmányok után 
pszichopedagógiából és pszichológiából doktoráljak és a teológiai 
magántanári képesítést is e "segédtudományokból" szerezzek. Majd 
így kaptam kutató-professzori megbízatást. Gyülekezeti lelkész- 
és igehirdetőként is nagy hasznát láttam. Mint lelkigondozó tehetetlen 
/vagy lehetetlen/ lennék e stúdiumok nélkül.)

H. Faber és J. Scharfenberg által is említett gyakorlat a klinikákon 
vagy kórházakban azt mutatja, s a magam szerény praxisában is azt 
tapasztaltam, hogy éppen a pszichoterápia és lelkigondozás közös 
elfogadása és kiegészítő együttműködése menti meg a "konkurrenciától" 
és a sorozatos összeütközéstől a pszichiátert és a pásztorálpszicholó- 
gus-lelkigondozót, sőt nem utolsósorban a beteget is.

Mindenki - megőrizvén identitását - megmarad a maga keretein 
belül, de egyMÁST kiegészítve. A beteg az orvos páciense, de ugyanakkor 
(ha a beteg igényli) a pásztorálpszichológus-lelkigondozónak a kliense, 
illetve gondozottja, sőt p a r t n e r e  , mert a lellkigondozó lemondott 
a prófétai dirigizmusról, a könnyen infantilizáló atyáskodásról, 
és a gondozottjával mint partnerével a gyógyító-pap módján beszélget, 
és nem csak "ráprédikálva" útnak indítja. Tehát a dialógusunkban a szó 
az Ige (Logos) és a tett egymást kiegészítő és egyszerre történő, vagy 
P. Tillich kifejezésével, csak korrelációban hatnak. Nincs ún. thumey- 
seni "Bruch", törés: eddig volt a szó, - most következik az Ige. Ez a 
korreláció nemcsak a beszélgetésben, illetve beszélgetésvezetés alatt 
történik, hanem a lelkigondozó katalizátori magatartása által is.

Hazad, tapasztalatok

Több évtizedes lelkészi és lelkigondozói gyakorlatomból olyan él
ményekről is beszámolhatok, amikor gyógyíthatatlan beteg ágya mellett 
ültem, a kezét fogva (mert ahol már száz szó is kevés, ott egy szó is 
sok), és ránknyitott egy-egy orvos. Volt, aki csak pár perc türelmet 
kért, amíg egy injekciót bead, ám a legtöbb esetben tapintatosan visz- 
szaléptek. Előfordult, hogy egy orvostól - elmenőben - a folyosón elné
zést kértem, mert a vizitelésben megzavartam. Ezt válaszolta: vannak 
helyzetek, amikor az a kezelés, amelyet Ön végez, a leghelyénvalóbb, 
már csak azért is, mert erre nekünk nincs kellő felkészültségünk, de 
időnk sincs. Egy másik orvos, akitől engedélyt kértem a látogatáshoz, 
eltűnődve mondta: Tessék kérem, semmi akadálya, sőt, a magam részéről 
köszönöm a segítségét, mert mi gyógyítjuk, ha tudjuk a pácienseinket, 
de nagyon jó, ha Önök segítenek a betegnek, mert a legtöbb fél, szorong, 
és magányos, de szeretne valakivel erről beszélni. Sajnos, a mi időnkből 
nem futja, kevesen vagyunk és túlterheltek. Így búcsúzott: Jöjjön máskor 
és máshoz is, mert vannak, akik mellé nem ül senki. Gyógyíthatatlan 
beteghez még a hozzátartozók is többnyire csak be- és kifutnak. 
Nem szeretik a halál közelségét.

Gyakorlatban tehát nálunk is van már valamiféle együttműködés, 
amelyből kialakulhatna az interdiszciplináritás, azaz mindkét ember
mentő szoglálat harmonikus együttese, egymást támogatása és kiegészítése
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Kezdetnek talán az is jó volna, ami egy községben történt,
ahol az új, fiatal körorvos jó barárságba került a nagyműveltségű
néprajztudós-lelkésszel, aki ott már több évtizeden át pásztorkodott, 
népi szokásokat gyűjtött és közben, mint lelkigondozójuk, rendszeresen 
látogatta a családokat. így mindenkit régen és jól ismert. Ez a
lelkész a gyónási titok megsértése nélkül olyan komplex, szakszerű 
tanácsokkal tudta segíteni orvosbarátját, amelyek birtokában az
minden elődjénél eredményesebb orvoslást végzett. Sok pszichés 
hátterű családi, házassági, munkahelyi nehézség okozta beteg ember 
szimptomáját, betegségét ő maga is orvos-lelkigondozóként kezelte 
s ez volt a titka igen eredményes gyógyításának. De ez csak a lelkigon
dozásban képzett, s rendkívül sok adat birtokában levő lelkésszel 
egyre tudatosabban együttműködve sikerülhetett.

Módszer és cél

A pásztorálpszichológiailag képzett lelkigondozónak átgondolt 
és kipróbált módszere (módszerei) és világos célja kell, hogy legyen, 
akkor is, ha nem gyógyíthatatlan beteggel, hanem bajba jutott emberrel 
beszélget. Nos, erről is valamit.

Részemről Rogers partnercentrikus és direktívákat nem adó elméleté
ből s gyakorlatából lelkigondozásomba sok mindent átvettem, bár 
antropológiai optimizmusát , nem egy jónevű pasztorálpszcihológussal 
együtt, nem tudom mindig és minden esetben osztani. Sőt azt tapaszta
lom, hogy bizonyos esetekben és típusoknál, főként depresszív partne
reknél a teljes non-direktivitás paradox, ellentmondásos módon hathat: 
nem felszabadítóan, hanem bénítóan, mert az ilyen segítséget kérő 
képtelen a teljes önálló döntésre, vagy bármilyen életmozdulatra, 
ha némi elindító, támogató, személyére-szabott betájolást nem kap, 
és egyes egyedül neki kell k ellene - döntenie és lépnie. Ezt ő 
túlkövetelménynek éli át és összeroppanhat alatta. Ilyenkor inkább 
a clinebelli erősítve-támogató és növelő modellt követem, a családte
rápiámban is. Vagy intuíciómra hagyatkozom. A teológia nyelvén esetleg 
karizmát mondhatnék. Most tehát a rogersi, a direktívákat nem adó, 
az "így kell", vagy "ez és így igaz" legszögezése nélkül írom le 
lelkigondozói alapelveimet a flexibilitás fenntartásával, annak 
a hagsúlyozásával, hogy ha valaki jobbra, többre tanít, azt készségesen 
elfogadom.

A pásztorálpszichológiát felhasználó lelkigondozás főbb alapelvei

1) Megfelelő - esetleg csoportban elsajátított - önismeret, 
(önmegtapasztalás) nélkül senki se lehet eredményes lelkigondozó. 
C. G. Jung meghatározásával élve: Aki nem ismeri (vagy el nem ismeri) 
'árnyékszemélyiségét1, (Schaxtenrersönlichkeit), konfliktusait, 
még fel nem számolt, esetlegei komplexusait, lelki görcseit, nem 
ismeri pszikikus energiái árami íra irányát, "personáját", vagyis 
szerepszemélyisége megnyilvánulásai:, karaktere alapdallamát, emóció
it, érzelmi viliágát és ösztönös impulzusait, indítékait, az állandóan 
projiciál, azaz lénye belső tartalmát vetíti ki lelkigondozottjára, 
s többet árhat, mint használ. Ugyanakkor újra és újra felül kell



vizsgálnia Istennel, a világgal, a természettel és embertársaival 
való kapcsolatait.

Ezért szükséges, hogy minden lelkigondozónak, különösen a kezdőnek 
és fiatalnak lelkigondozója (szupervizora) legyen. Idővel már tudnia 
kell meditációban, kontemplációban, önanalízisben önmagát ellenőrizni, 
felülvizsgálni és belső korrekciókat végrehajtani. Ezt én lelki be- és 
kimosakodásnak nevezem. Ezen túl a lelkigondozónak szüntelenül tanulnia 
kell. Mindent, ami partnerének, mint egyénnek s mint közösségi lénynek 
jobb megértéséhez segíti. Lélektant is, de pszichodogmatizmus és mód- 
szerfanatizmus nélkül, hogy lelkigondozói identitását, önmagával és 
hivatásával való azonosságát megtarthassa. Szüntelen tudatosítania kell: 
mindent azért tanul, hogy jobb lelkész-lelkigondozó lehessen.

2) Legyen tudatában, hogy minden beszélgető partnere egyedi, 
egy a kozmoszban és egyszeri az eonokban. Ez az ő méltósága. (Intersub- 
jektivitás) Minden beszélgetés bármelyik szava betegre-sebezhet, 
vagy új élethez segíthet. Ez viszont a lelkigondozó felelőssége.

3) A teológusok ne féljenek a partnercentrikusság kimondásától
és gyakorlatától, hiszen hirdetik: Isten is azzá lett Jézus Krisztus 
által, Aki barátunknak mondta magát. (Lk 12, 4 - Jn 15, 14) Annak 
belátásától és efogadásától sem, hogy a mai ember lelkigondozása 
dialógikus és nem hierarchikus esemény: Aki a legnagyobb köztetek, 
az legyen szolgátok, mondja Jézus (Mt 23, 11). Következésképpen
partnerünket mindig úgy, és abban az állapotban kell elfogadnunk, 
ahogy és amelyben van, mégpedig fenntartás nélklül, ahogy ezt Jézus 
tette a "bűnösökkel és vámszedőkkel", s minden testi-lelki betegségben 
szenvedővel.

4) Amikor szavakkal, vagy anélkül, de éreztetjük vele, hogy 
megértjük azt is, amivel nem értünk egyet, azt is érezze, hogy ez 
a megértésünk nem cinkosság, és hogy az egyet-nemértés viszont terápikus 
jellegű, továbbá, hogy vele való foglalkozásunk nem szolgáltatás, 
nem kiszolgálás, valamiféle megkönnyebbítés, hanem előbbresegítő 
szolgálat, gyógyulása, EGÉSZsége érdekében.

5) Tudatában kell lennünk: az első tíz percben eldőlhet, sokszor 
már a beszélgetés előtti szakaszban, hogy jó lesz-e a beszélgetésünk, 
vagy nehéz a kölcsönös projekciók és partnerünk védekezési mechaniz
musai miatt. Ezért olyan lényeges az első beszélgetés és az arra 
való felkészülés. (Ezalatt a lelki be- és kimosakodást értem, csöndben, 
meditációban, imában, hogy ne "fertőzzünk", és hogy másodlagos fertő
zés áldozataivá se váljunk.)

6) A beszélgetés alatt újra és újra lehetővé kell tennünk partnerünk 
számára, hogy érzelmeit kimutassa, főként szavakba foglalja. Sohase 
elégedjünk meg "adatok" begyűjtésével. Amíg beszél, egész lényünkkel 
tükrözzük vissza érzelmeit, de úgy, hogy szavai és érzelmei m ö g é  
is tükrözzünk (mint a gégész-szakorvos a homloktükrével). Partne
rünk csak így érzi magát terápikus, gyógyító erőtérben és igazán 
megértettnek. Ebben az erőtérben válhat lelkigondozásunk valóban 
dinamikussá, segítővé, bátorítóvá (parakletikussá) és előrehaladóvá.

7) Ha több beszélgetésre van szüksége (mint legtöbbször), hetekig, 
esetleg hónapokig adlatusként, azaz mint felsőbb parancsra mellé 
rendelt beosztott, mellette haladunk és menet közben "betájoljuk", 
majd döntésre ösztönözzük. De lehetőleg csak betájoljuk és csak 
döntésre inspiráljuk. A többféle jó és gyógyító lehetőség közül 
neki kell eldöntenie, hogy melyiket választja és kísérli megvalósítani.



8) Ha teljességgel döntésre képtelen, segítjük valamilyen döntéshez, 
de személyiségét és lehetőségeit teljességgel tiszteletben tartva. 
Olykor az aránylag kevésbé jó, vagy finoman sugalmazott döntés is 
jobb, mint a döntetlenség. Mert az előbbi korrigálható, az utóbbi 
nem.

9) Nem vitatkozunk partnerünkkel, ehelyett minősített és 
beleélő odafigyeléssel hallgatjuk, illetve meghallgatjuk, bizonyos 
és előre rögzített időn belül. Egy óránál aligha tud tovább valaki 
összpontosítóan figyelni, de a lejáró időt ne jelezze sípolással 
a karóránk, vagy vekkerünk. Ezt a pszichoterepeuta megteheti, olykor 
meg is kell tennie, mert a már súlyosan beteg embernek nincs időérzéke. 
Ha írd. pásztorai-pszichológusok további beszélgetés szükségességét 
látjuk, úgynevezett vesszőt tehetünk a beszélgetés végére és újabb 
találkozási lehetőséget beszélünk meg.

Egyelőre még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
pszichiáternél több időt szentelhetünk valaki meghallgatására, mint 
az állandó lemaradás érzésétől szenvedő, túlterhelt, olykor agyongyö
tört szakorvos. Hiszen vannak szenvedők, akik nem is igényelnek 
mást, mint meghallgatást, mert éppen úgy nincs emberük, mint a biblia
beli Bethesda tó partján 38 éve szenvedő betegnek, aki Jézus kérdésé
re: "Akarsz-e meggyógyulni?" - így válaszol: "Nincs emberem". Az
EL-mondásnak, a H-beszélésnek, FÖL-tárásnak már terápikus hatása 
is lehet. De ez rendkívül időigényes.

10) Amíg partnerünk nagyon részletesen és aprólékosan elmond 
valamit, mindent meg kell hallanunk, s nem hallgathatjuk zsilipelő, 
csak a "lényegre" figyelő hallgatással. Még kevésbé szólhatunk rá: 
térjen a lényegre. A kis, mellékesnek tűnő apróságok és gesztusok 
olykor jelentősebbek, mint az, amire partnerünk teszi a hangsúlyt 
(pl. sietek, mert a nyakamon a karácsony és az új év is előre veti 
már árnyakát.) Ilyen bevezető után a beszélő már csak adatokat fűz
het az első mondatához, a jó hallású lelkigondozó számára. Egyébként 
partnerünket sose vizsgáljuk önmagában, hanem teljesen környezete 
összefüggésében, egész élete valóság-mezőiben.

Aki jungi értelemben intuitív tipus és rá tud egy-két évtizedet 
szánni, hogy megtanulja az "Isten elfelejtett nyelvét" (Sanford), 
az álom nyelvét, és úgy érti a "simbolum regium"-okat, a királyi 
szimbólumokat (Jung), mint a jó egyiptológus a hyeroglifeket, az 
(de csak az) jó, ha figyelembe veszi partnere álomsorozatait, és 
ún. nagy álmait is. Álmaink hozzátartoznak életünk egészéhez. Ez 
az ún. "teljességi alapelvünk". így például, ha családi problémákkal 
foglalkozunk, az egész családot kell páciensnek tekintenünk(H. E. 
Richter).

11) Szüntelen ellenőrizzük beszélgetés közben önmagunkat is. 
Az sem mindegy, hogy mit érzünk mi! Velünk és bennünk is sok minden 
történhet, míg beszélgetünk. Olykor még "szerepcsere" is, ha nem 
is látványosan, vagy észrevehetően. Egy-egy szuggesztív vallomás 
vagy esetfeltárás alatt mi válhatunk lelkigondozottá. Ám ha teljes
séggel identifikálódunk, szinte azonosulunk partnerünkkel, nem lehetünk 
számára segítség, hanem marunk válunk segítségnélküli segítőkké 
(W. Schmidbauer). Itt az alapigénk a Zsidókhoz írt levél 5- rész 
második verse kell, hogy legyen, (t.i. Jézusról írja a levél írója: 
"Mivel maga is körül van véve erőtlenséggel, ezért együtt tud érezni 
a tudatlanokkal és tévelygőkkel".) Más tehát a metriopathia, azaz
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a másik bajai közepében lenni, és más az identifikáció: a másikkal 
való teljes azonosulás.

12) Óvakodjunk az elsietett és kimondott ítélettől, (merev 
dogmatizálástól, a kenetes moralizálástól, a rutinszerű diagnoszti
zálástól, és az olcsó általánosításoktól); mindezekkel akár gyógyártal- 
mat is okozhatunk. Végül tartsuk mindig szem előtt: partnerünknek
mire van szüksége. Ne a magunk, hanem az ő szükségei szerint gondolkodjunk 
vele együtt, és így kíséreljük meg, hogy segítségére legyünk. Ha 
mindez nem az empatikus szeretet erőterében történik, aligha történik 
valami. Vagy igen kevés. Sőt, ha életünk, lényünk, szeretetlenségünk 
másról "beszél", mint amit lelkigondozottunk tőlünk a templomban, 
vagy másutt hall, anti-lelkigondozást végezhetünknk csak.

Legfontosabb céljaink

1) Katalizátorok vagyunk csak, és az a célunk, hogy ne legyen 
ránk szükség.

2) Amíg szükség van ránk, arra törekszünk, hogy partnerünk 
integráltabb emberré váljék, aki mások károsítása nélkül meg tudja 
valósítani embersége optimumát és maximumát: a maga, és embertársai, 
szűkebb és tágabb környezete (társadalma) számára és hasznára. Gondol
junk a talentumok példázatára.

3) EGÉSZ-ségesebben és nagyobb rendben (jó kommunikációban) 
élhessen Istennel, önmagával, embertársaival, a természettel, sőt 
a kozmosszal. Olykor legyen, lehessen még határtalanság-élménye is: 
befelé-kifelé-fölfelé.

Dr. Gyökössy Endre

Mire tanít az evangélizáció 
magyarországi története?

Mint Európa sok országában, hazánkban is a felvilágosodás raciona
lizmusának ellenhatásaként indultak meg az evangélizációs mozgalmak. 
A 19. század első felének német és francia bölcselői, tudós teológiai 
professzorok, majd nem utolsósorban Dávid Strauss és Ernest Renan 
teológiai fejtegetései és történeti hipotézisei erősen meghatározták 
legtöbb lelkészünk gondolkodását és igehirdetését.

Ha végigtekintünk múl-t századi protestáns prédikációskötetek 
tartalmán, alig hiszünk a szemünknek, mennyire antropocentrikusán, 
mennyire a korszellem hatása alatt születtek és Írattak meg. Vegyünk 
néhány jellemzetes példát. A szőlőmunkásokról szóló példázat (Mt 
20, 1-16) témája ez volt: Az Isten és az ő állapotjuk ellen zúgolódó 
földmívesekről. - Jézus búcsúbeszéde (Jn 16, 16— 23): Mely igen 
fontos légyen a boldogságról és boldogtalanságról józanon gondolkodni. 
- A százados szolgájának meggyógyítása (Mt 8, 1-13): A gazdáknak
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cselédjeik iránt való kötelességeikről. - Jézus lecsendesíti a tengert 
(Mt 8, 23-27): Az időnek különféle változásairól. A vízkóros meggyógyí- 
tása (Lk 14, 1-11): Az embereknek az oktalan állatok eránt való 
kötelességeikről. - A négyezer megvendégelése (Mk 8, 1-9): A takarékos
ság szükséges kötelessége a szántóvető embernek.

Bármennyire tiszteletre méltó, hogy őseink erkölcsre, becsületre, 
szorgalomra és tisztességre akarták megtanítani szószék alatt ülő 
hallgatóikat, a döbbent mosoly 150 év után is jogos az ajkunkon. 
Hiszen a protestáns lelkészek java ezek szerint nem a megfeszített 
és feltámadott Űr Krisztusról tett bizonyságot, s bizony még a temetési 
prédikációikban is vajmi kevés keresztyén reménységet nyújtottak 
a gyászolóknak.

Amikor József nádor pietista beállítottságú evangélikus felesége, 
Mária Dorottya 1819-ben a budai várba költözött és szomjas lélekkel 
látogatta az akkor új pesti, vagy az ősi pozsonyi lutheránus templomo
kat, szomorúsággal észlelte ezt a jelenséget. Odahaza, Württembergben 
nemcsak Bengel vagy Hofacker lelkületéhez szokott, hanem személyesen 
megérintette a genfi 'Réveil'. Ez az ébredési mozgalom az angol 
methodista Róbert Haldane közvetítésével olyan hívő - és ugyanakkor 
tudós - egyéniségeket termelt ki, mint Cézár Maian vagy H. J. Merle 
d ’Aubigné. Svájci és német, genfi és stuttgarti hatásokat hozott 
a fiatal nádorné magyar földre, ahol - mint több levelében írta
- hiába kereste a Kereszt prédikátorait.

Amikor a skót presbiteriánus egyház tagjaiban - közelebbről 
a United Pree Church of Scotland 1838-as közgyűlésének soraiban
- élő hitű keresztyén felelősség támadt Keleten élő zsidók misszionálá- 
sára, dr. Black és dr. Keith az egyház megbízásából elindult Paleszti
nába. Az aberdeeni, ill. St. Cyrusi lelkészekhez utóbb Mc Cheyne 
és Bonar lelkészek is csatlakoztak. Egy baleset során Black és Keith 
nem folytathatta tovább az ottani munkát és mindkettő útnak indult 
hazafelé. Útközben Pesten magas malárialáz vett rajtuk erőt és kórházba 
kényszerültek. Amikor a nádomé erről tudomást szerzett, tüstént 
meglátogatta és testi-lelki táplálékkal támogatta őket. A testvéri 
beszélgetések során mindjárt kitűnt, hogy "egy lélekkel vannak átitat
va". Felépülésük után nem sok rábeszélés kellett ahhoz, hogy a nádomé 
által vázolt pesti helyzet miatt a skót egyháztól dunamenti missziói 
munkára kérjenek és kapjanak megbizatást.
A nádomé férjénél hamar kieszközölte az engedélyt. Az 1842-ben 
elkezdett evangélizáló munka során olyan kiváló hívő tudósok érkeztek 
fővárosunkba, mint Róbert Smith, John Duncan és William Wingatte 
Részben naplóik, részben későbbi életrajzaik alapján hiteles képet 
kaphatunk a reformkor pest-budai egyházi és társadalmi helyzetéről. 
A legjellemzőbb adatokat J. Brown Duncan-biográfiájából meríthetjük 
(Edinburgh, 1872. ). A keleti nyelvek licenciátusával rendelkező 
fiatal tudós -lelkész hamar felvette a kapcsolatot Székács József 
evangélikus és Török Pál református lelkészekkel, a későbbi neves 
püspökökkel. Brown így ír az első időszakról: "Duncan hamar felismerte 
a magyar protestáns egyházak szellemi és lelki elesettséget, s azt, 
hogy a meginduló zsidómissziót is csak akkor támogathatják ezek 
az egyházak, ha az evangéliumi, lelki ébredés szele megérinti." 
Még találóbb az a megjegyzése, hogy' Duncan Magyarországon "élő vallás 
helyett politikai protestantizmusra talált.... A reformáció tüzében 
megszületett hitvailási iratok igazságai hol- igazságok a magyar 
egyházak számára... Csak kevesen voltak még akkor, akik Krisztus
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keresztjének hirdetői voltak. Ezek közé tartozott Bauhofer. egy 
igazán kegyes és hívő ember, egyike azon keveseknek, akik a skót 
misszió érkezése idején az Igazságot ismerték és prédikálták..." 
Duncan szerint idejövetelekor Török Pál is elismerte, hogy Magyarorszá
gon "a szomszédos Németországból importált racionalizmus uralkodott 
az igehirdetők és a teológiai tanárok között egyaránt." Viszont úgy 
látta, hogy Török Is Székács magyar lapja (a Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap), Bauhofer német nyelvű egyházi újsága (Dér evangelische 
Christ), valamint a közös Protestáns Teológiai Főiskola terve ezt 
a racionalizmust igyekezett ellensúlyozni.

Az a kohó, amely a skót misszionáriusok magyarországi, elsősorban 
pest-budai tevékenysége során lelkészeket és világiakat átforrósított, 
történelmünk első ökumenikus közösségét hozta létre. Buda várában, 
a nádomé otthonában bibliaolvasó, testvéri Imaközösséggé formálódtak, 
evangéliumi szellemiséget szívtak magukba evangélikusok, reformátusok, 
methodisták és baptisták. Maga Török Pál - Rakhel Allnutt személyében
- baptista lányt vett feleségül.

A misszionáló, mozgalmi keresztyénség észrevétlenül áthatotta 
tehát a magyar "politikai protestantizmus" erőit. Jelentősége gyümölcse
iben nyilvánult meg elsősorban. Mert a krisztocentirkus igehirdetések, 
a testvéri közösségek részben számos új keresztyénnel - köztük kiváló 
külmissziói munkát is vállaló lelkészekkel, teológiai tanárokkal
- gazdagította az egyházat, részben pedig eddig csaknem ismeretlen 
méretű szeretetmunkát eredményeztek. Az első vonatkozásban olyan 
nemzetközileg nevessé vált misszionáriusokra gondolhatunk, mint 
Sapnir Adolf, Edersheim Alfréd vagy Tomory Sándor, és olyan kiváló 
egyházi férfiakat adó családokra, mint a Blochok (Ballagiak) vagy 
Victorok több nemzedéke; ami pedig a karitatív munkát illeti, az 
Angyalkert kisdedóvójától a Protestáns Országos árvaházig és a 
Tabitha Nőegyletig hosszasan lehetne ismertetni a diakóniatörténet 
hazai pionir tevékenységét.

2.

A századfordulón induló belmissziós és evangélizációs mozgalmakat 
a Monarchia liberális társadalmának, majd a Trianoni szerződéssel 
sújtott nemzedéknek a kontextusában kell vizsgálnunk és megértenünk.

A nyolcvanas évek elején a Hold utcai Skót Misszió akkori lelkésze, 
Moody András és egyik legkiválóbb világi munkatársa, Biberauer Tivadar 
vasúti pályafenntartási főfelügyelő - a ma is oly jelentős Bodoky- 
család őse -, valamint Victor Beraát, a Brit és Külföldi Bibliatársulat 
hazai vezetője néhány fogékony lelkű református teológiai hallgató 
felé fordították evangélizáló munkájukat. Ebből a kapcsolatból 
indult el az a belmissziói tevékenység, amelynek Szabó Aladár későbbi 
lelkész és teológiai tanár lett a lelki atyja és szellemi vezére. 
Biberauer Tivadar leányával, Irmával kötött házassága utóbb olyan 
családi és gyülekezeti otthont nyújtott, amely bölcsője lett a Vasárnapi 
Iskola mozgalmának éppúgy, mint a varróórákból kiterebélyesedett 
Lórántffy Zsuzsanna Egyletnek. Az utóbbiból született meg a Bethánia 
Egylet 1903-ban.

Ekkorra azonban már kalászba szökkent a magyar reformátusság 
Debrecen és környéke értelmiségi rétegeinek vezető belmissziói egyénisé
geinek, az idősb Révész Imrének, majd tanítványának, Balogh Ferenc
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professzornak az evangéliumi magvetése is. Önképzőkör! közösségében 
és társulati lapjaikban (Közlöny, Evangyéliomi Protestáns Lap) 
már korábban, a hetvenes években felvették a harcot a liberális 
teológiával. Belmissziói, evangélizációs irányt képviselt a debreceni 
Akadémián Balogh Ferenc néhány tanártársa, majd tanítványa, így 
Csiky Lajos, Pokoly József és Erdős József is.

Mind a pesti, mind a debreceni mozgalmaknak az volt a jelentősége, 
hogy hívő lelkületi professzorok iniciálták, támogatták és tanácsolták. 
Mindkét helyen ezekben az években került bevezetésre a már említett 
vasárnapi iskolai munka, majd a diakonisszák szolgálata, börtönmisszió, 
családi áhitat és más munkaág.

Több neves külföldi egyházi személyiség figyelt fel ezekre 
a jelenségekre. így pl. 1886-88 között Alexander Neil Somnerville 
skót szabadegyházi prédikátor járt több ízben hazánkban. Nagy tömegeket 
vonzó evangélizációiból indultak ki az Evangelical Alliance évenkénti 
imahetei. Somnerville hatására puritán parasztközösségek mozdultak 
meg. Országszerte alakultak a századfordulón Belmissziói Egyesületek, 
Nőegyletek és Szövetségek.

Az "elkötelezett keresztyéneket" tömöríteni akaró Bethánia 
Egyelettel egyidőben, 1903-ban alapította meg Szabd Aladár sógora, 
Biberauer Richárd a Filadelfia Diakonissza Szövetséget, amelynek 
utóbb anyaháza, irajd a német leányegyháztdl megvásárolt Bethesda 
Kórháza vált a fővárosi protestáns szeretetmunka központjává. A 
felébredt egyházi és világi erőket a Bethánia és a Filadelfia az 
angolszász területen ekkor már több évtizede virágzó Christian Endeavour 
Society mintájára, mint magyar C. E. fogta össze és erősítette konferen
ciák tartásával, nyomda, sajtó és könyvkereskedés eszközeivel.

Újabb lökést adott a századelejei, egyre terebélyesedő mozgalomnak 
az amerikai methodista Keresztyén Diákszövetségi főtitkár, John 
Mott hosszabb magyarországi látogatása. A konferenciák kereteit 
túllépő sok teológiai eszmecsere és előadássorozat a Magyar Diákok 
Pro Christo Szövetségének, más néven Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetségnek, a MEKDESZ-nek a megalakulásához vezetettSzervezése 
és fellendülése az akkor fiatal segédlelkésznek - a most száz éve 
született kiváló budapesti teológiai professzornak, Victor Jánosnak, 
mint utazótitkámak volt köszönhető.

A fenti mozgalmak a református egyház égisze alatt, de a külföldi 
szabadegyházi közösségek által inspirálva honosodtak meg hazánkban. 
Jelentőségüket emelte - és be is emelte a történelmi, hivatalos 
egyház kereteibe - a Szilassy, Szász, Forgács, Nyáry, Kecskeméthy, 
Csürös,görzsönyi Vargha és más családok, köztü a magas egyházi tiszt
ségviselők pozitív hozzáállása. Az evangélikus egyház hivatalos körei 
eleinte fenntartással szemlélték e mozgalmakat. Kevés kivétellel 
többnyire vagy az orthodoxia, vagy a liberalizmus hatása alatt álltak. 
Olyan missziói munkát végző, odaszánt életű szolgái, mint a kínai 
külmissziót vállaló Kunst Irén Deák téri konfirmációja ellenére 
kénytelen volt őt jobban méltányló közösségekben növekedni, hasonlóan 
az utóbb egyiptomi misszionárius Pauer Irmához. Kezdetben a C.E. 
keretei közt találta meg helyét Podmaniczky Pál és Túrőczy Zoltán 
is.

Fordulatot jelentett ezen a téren, hogy a már 1892-ben megalakult 
pozsony diakonisszák - Schmidt Károly Jenő irányításával - és a 
Scholtz Ödön, soproni lelkész által 1909-ben megalakított Magyarhoni 
Evangélikus Misszióegyesület összefogni igyekeztek az ágostai hitval-
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lásúak bel- és külmissziói érdeklődésű embereit. így 1924-ben kivált 
a Bethániáből a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület. Ennek lelke 
és az evangélikus ébredés teológusa Gáncs Aladár budapesti hitoktató 
lett. Szolgálatával és 1938-ban, 44 éves korában bekövetkezett halálával 
még éppen csak a küszöbéhez érkezett el a negyvenes években tetőző 
nagy lelki ébredés.

Ha századunk első három évtizedének evangélizációs munkáját 
sunmásan értékelni akarjuk, a következőket mondhatjuk. A diákmozgalom 
jelentkezése volt az a döntő tényező, amely a tulajdonképpeni nagy 
mozgást elindította. Révész Imre, debreceni lelkész és magántanár 
korában - még professzorsága és püspöksége előtt - így vallott erről 
egyik előadásában: "Mott János hatalmas, lélekrázó bizonyságtevései
nemcsak általában adtak új lendületet a magyarországi diákevangelizáció 
munkájának, hanem az egyes főiskolai központokban is, amelyeket 
meglátogatott... Ettől fogva indult meg a bibliaköri nunka s ettől 
táplálva kezdett fejledezni a theológusok érdeklődése mindazon gyakorlati 
élettények és életproblémák iránt, amelyekkel addigi tanulmányaik 
nem szembesítették őket elegendő mértékben..." (Mit köszönhetek 
én az Evangéliumi Keresztyén Diákmozgalomnak? 1925.)

Az evangélium szelleme legyőzte tehát a racionalizmus kísértéseit. 
Nyilvánvaló lett a különbség a névleges, átlagkeresztyénség és a 
tudatos Krisztus-hit között. Az élő hit szolgálata többnek bizonyult, 
mint a puszta egyháziasság.

Jelentős eredménye ennek a korszaknak, hogy egyének, közösségek 
és főleg egyesületek sorban jelentették meg hívő keresztyén személyisé
gek életrajzait. Híveink ekkor ismerkedtek meg először olyan kül- és 
belmissziói egyéniségek életével, mint Kagawa, Wilder Róbert, Zinzen- 
dorf, Kunst Irén, Livingstone, Molnár Mária, Sundar Singh, Hudson 
Taylor, Bodelschwing, Blumhardt, Wesley és Isten sok más embere.

Mint mindig a történelem során, most is kiéleződött a feszültség 
a hivatalos egyházi vezetés és az ébredési körök között, a gyülekezeti 
és az egyesületi szempontok között, a "hívő" és "hitetlen" lelkészek, 
megtértek és a megtérést ellenzők között. Polarizálódtak a felfogások 
az "alliance" hívei és a felekezeti öntudatot képviselő, orthodox 
beállítottságú keresztyének között. Ám nem felejthetjük: ennek a
nemzedéknek a magvetéséből lett a mi nemzedékünk lelki és egyházi 
élete, annak minden jól ismert pozitívumával és negatívumával.

3.

A II. világháborút megelőző és az azt követő korszak ébredési 
mozgalmait több irányú evangélizációs módszer határozta meg. Volt 
benne kétségtelenül sok angolszász emel: Moody és Spurgeon népszerű 
öröksége, evangélikus vonásként pedig a pietizmus, a belmisszió, 
a Luther reneszánsz, de még inkább a finn és svéd ébredés hatása.

A legsajátosabb kegyességet és evangélizációs módszert a Bethánia 
mozgalma képviselte. A "parasztpróféta" Szikszai Béni 1944-ben 
kiadott "Magyar ugaron" című könyvében érdekes és hiteles képet 
fest akár a szabolcsi és borsodi ébredésről, akár pedig azok két 
jellegzetességéről, a missziói tűzről és - a meghasonlásról. Sajátsága 
lett azonban e korszak belmissziói fejlődésének, hogy a mozgalmi 
keresztyénség túlnőtt az egyesületi határokon: átjárta a közegyház
több vezetőjének szolgálatát is. Püspöki tisztségre jutott utóbb
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az evangelizátor Békefi Benő lelkész és messzire mutatott előre az 
egyházpolitikai "keskeny út" pionir apostola, Bereczky Albert püspök, 
aki egyformán volt a "szolgálat teológiájának" és a gyülekezeti 
evangélizációnak az embere. Amikor az egyesületi munka keretei széttör
tek, sok vidéki és fővárosi bázisgyülekezetben folyt tovább a tudatos 
ébresztő és hitmélyítő munka, - gondoljunk itt dr. Gyökössy Endre 
újpesti vagy Farkas József Gyulai Pál utcai, utóbb Cseri Kálmán 
pasaréti - mindenütt sokaságot vonzó - igehirdetői tevékenységére.

Az evangélizáció angolszáz, részben amerikai tipusát tükrözte 
a szabadegyházaknak Krisztushoz hívó ébresztő imnkássága. Hely s 
idő hiányában csak megemlítem, hogy annak legtöbb ága történelmi 
egyházak teológiai hiányosságai miatt tudott eremdényt elérni. Életet 
megújító megtérést szorgalmazott a metodista, feszültebb Krisztus- 
várást az ádventista, a keresztség komolyabban vételét a baptista, 
a Szentiélekben való részesedést a pünkösdista egyház evangélizációja. 
A magyarországi Wesley—  és Oncken-tanítványok másfél évtized óta 
gyűjtötték hazánkban össze a nem jól pásztorolt nyájak füvesebb 
legelőre és forrásvizekre szomjas tagjait. Külön szólhatnánk a bibliás, 
imádkozó paraszti eklézsiákról, vagy a Békehimök sok évtizedes, 
széles társadalmi rétegeket megszólító sajtószolgálatáról. Az ébredési 
mozgalom és a lutheri evangélizáció teológiájának elemzését ebben 
a korban legalaposabban Gáncs Aladár és Urbán Ernő nyújtotta mind 
a kortársak, mind az utókor számára. Az előbbi emlékkötete (Serkenj 
fel, aki aluszol - 1939.), és Urbán 194-1 -ben írt tanulmánya (Az 
evangélizáció kérdéseiről) - amely mind a Lelkipásztor c. folyóiratban, 
mind különlenyomatban megjelent - rávilágít azokra a fenntartásokra, 
amelyek a sajátosan tanító jellegű evangélikus egyháznak a mozgalmakhoz 
való viszonyát meghatározta, de egyben tükrözi az élő evangélium 
felekezeti korlátokat áttörő erejét is.

Az evangélikus lelkészek és világiak szélesebb körű részvétele 
1937-ben kezdődött az evangélizáció soraiban. Az addigi diákszövetségi 
munka Tahiban, Budapesten és több vidéki városban inkább ökumenikus 
szinezetű volt, de a felnövő lelkésznemzedék között is fogékony 
talajra talált olyan tipusú mozgalmi embereknek a szolgálata, mint 
Podmaniczky Pál vagy Deák János professzoroké. Kapi Béla püspök 
a Dunántúli Egyházkerületben szorgalmazta a Belmissziói Munkaprogram 
nívós és aktív végrehajtását. Túróczy Zoltán, az 1939-ben megválasztott 
Tiszakekrületi püspök nagy hatású igehirdetései, majd Sréter Ferenc 
evangélizációi, a sok hívő laikust és lelkészt egyesítő Baráti Mozgalom 
hatalmas tömegeket tudott megmozgatni és hitre ébreszteni. A különböző 
szinezetű, de egy célért küzdő Evangélikus Evangélizáció az Élő 
Víz című folyóiratával, Levelező Bibliaiskolájával, gyenesdiási 
és fóti konferenciáival átformálta az egész magyar lutheraniznust.

Mint a többi protestáns egyházban, evangélikus körökben is
1948 és 1949 volt az ébredés csúcspontja. Jó keresztmetszetet adott 
róla Józsa Márton "Folyik az evangélizáció" című cikkében (Lelkipásztor
1949 június, majd kitűnő kiértékelést az egész évtizedről Veöreös 
Imre "Evangélizáció a mérlegen" című tanulmányában (Lp, 1957 május). 
Közös protestáns értékelést pedig 1958-ban a Theológiai Szemle új 
folyamának első számában olvashatunk lelkészek és professzorok tollából.

Ha értékelni próbáljuk e korszak evangélizációs munkáját, megálla
píthatjuk, hogy annak egyik jellemző vonása a megigazulás tanításának 
és a megszentelődés igényének az összekapcsolása volt. A megüresedett 
népegyházi kereteket imaközösségek és új énekek töltötték ki. Egyszerű



emberek, tisztes állású világiak, teológiai professzorok és püspökök 
is vállalták a sokak által lenézett vagy legalábbis kritikusan elemzett 
ébredés szolgálatát.

Jelentkeztek persze negatívumok is. Felütötte fejét a hívő 
gőg, eluralkodott olykor az érzelmi túlfűtöttség is. Nem lehetett 
elkerülni, hogy helyenként "ecclesiola in ecclesia" ne jöjjön létre. 
Viták, néha szenvedélyes összecsapások keletkeztek a nyílt vagy 
zárt közösség helyességéről. Az igehirdetésben az objektív igét 
olykor szubjektivizmus vagy pszichológiai hangsúly színezte.

Ám, ha frakciónak is tekintette gyakran a hivatalos egyház 
az evangélizációt, valójában olyan funkciója lett az egyháznak, 
amely nélkül nagyon szegény lett volna a legújabbkori magyar egyház- 
történelem.

A Krisztusért és ügyéért lángoló első szeretet tüze sokunkban 
lelohadt az elmúlt harminc év során. A kürtzengés is bizonytalan 
lett sok igehirdető ajkán. A külső és belső megerőllenedés korszaka 
után azonban a Szentlélek ismét kiáradhat a magyar társadalomra, 
annak ismét célt és reménységet adhat s benne megújíthatja sok próba
tételen átment egyházaink életét is.

Dr. Fabiny Tibor

Egyház jogászképzésünk a múltban
Az ősi eperjesi evangélikus kollégiumot a felsőmagyarországi 

protestánsok, a bányavárosok és a szepesi városok képviselői 1667- 
ben alapították; az eperjesi latin iskola azonban, amely a kollégium 
magját képezte, már 1531-ben működött. A kollégium és ennek keretében 
a jogakadémia is - évszázadokon keresztül hű maradt az alapítók 
hármas célkitűzéséhez: nevezetesen ahhoz, hogy az alma mater a minden
ható Isten tiszteletének temploma, a tudományok igaz universitasa 
és a hazaszeretet bevehetetlen fellegvára legyen.

Számos nagy tudóst és híres politikust nevelt az eperjesi kollégium 
az országnak, akik közül talán elég, ha Kossuth Lajosra utalunk.

A jogakadémián már korán felmerült a jogi tárgyak közül az 
evangélikus egyházjog intenzív művelésének a szükségessége. Az eperjesi 
kollégium jogakadémiájának kivál ó professzora: dr. Mikler Károly 
ennek a folyamatnak az elindítója, aki 1906-ban megjelentetett egyház
jogával az egyházjog legfőbb kézikönyvét alkotta meg, amely évtizede
ken keresztül volt a magyar evangélikusok szinte zsinórmétékül szol
gáló egyházjogi komnentára.

Amikor az Eperjesről Miskolcra menekült jogakadémia 1919-ben 
először dr. Mikler Károly dékán, majd 1923-tól dr. Bruckner Győző 
irányítása mellett működését megkezdte, illetve folytatta, az egyház
jog egyre intenzívebb művelésének a kérdése fokozatosan előtrébe 
került. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az evangélikus egyházjog
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tudományos művelésére egyik jogi karon sem volt biztosítva tanszék. 
Volt természetesen a soproni hittudományi karon egyházjogi tanszék, 
bár nem önállóan, de ez a világiakat nem mindenben elégítette ki, 
minthogy az egyházjogot jogi tárgynak tekintették. Ezt igazolta 
az akkori tanulmányi rend alapján kialakult gyakorlat, amely szerint 
a pesti, szegedi és pécsi egyetemek jogi karán levő egyházjogi tanszé
kek vezetője általában római katolikus, a debrecenié pedig református 
volt s ebből önként adódott, hogy a tanszékek vezetői elsősorban 
saját egyházuk jogrendszerével foglalkoztak intenzívebben.

Ezt a hiányt kívánta pótolni a miskolci jogakadémia.
Ez a gondolat az 1931—37. évi budapesti zsinaton már testet 

öltött, amikor a törvény megállapítja, hogy "a jogakadémia az egyház 
egykarú főiskolája, a magyarországi evangélikus egyház szolgálatában 
álló, tanszabadsággal felruházott, a jog-és államtudományoknak, 
különösen az evangélikus egyházjognak önálló művelésére, a tudományos 
gondolkozásnak és eredményeinek az ifjúsággal való közlésére hiva
tott és jogi és államtudományi előképzettséget kívánó pályákra előké
szítő intézet."

Nyilvánvaló, hogy másrészt az evangélikus egyháznak a közéletben 
játszott szerepe és súlya is megkívánta, hogy az egyházjogban minél 
több jártas jogásza legyen, annál is inkább, mert az egyházjog terüle
te bizonyos fokig ius pontificiumnak tekinthető, ahol csak kevés 
ember ismeri ki magát, minthogy az egyházjog külső, - államegyházjogi - 
és belső, vagyis az egyházi szervek által alkotott jogszabályokból 
áll, tehát lényegében két jogterületről tevődik össze.

Az egyházjog tudományos művelésénél elsősorban a jogakadémia 
tanárai fejtettek ki igen széleskörű munkásságot. 

Közülük slsősorban dr. Bruckner Győző áll az egyházjogi kutatómunka 
középpontjában. Ez természetes már azért is, mert ő az egyházjogi 
és jogtörténeti tanszék vezetője. Munkásságával hervadhatatlan érdemeket 
szerzett. Aktuális tárgyválasztásával a feldolgozott kérdések - 
sub spécié aetemitatis -, az elvek és megállapítások időtlen távla
tába helyezte. Munkái így aktualitásukat meg tudták őrizni és egy- 
egy kérdés sokoldalú megvilágításával, adatainak megbízhatóságával 
alapvető jelentőségű maradt idők múlásával is.

Az 1614. évi szepesváraljai zsinatról és kánonairól írt tanulmány 
a szepeshelyi és iglói levéltárakban folytatott kutatások eredménye
képpen mutatja be a zsinat joganyagát.

A Confessio Augustanáról és magyarországi variánsairól szóló 
hosszabb tanulmány az öt szabad kir. város (Eperjes, Bártfa, Kisszeben, 
Kassa és Lőcse) részére a Confessio Pentapolitana, az alsómagyaror- 
szági hat bányaváros (Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, 
Libetbánya, Baka-, Béla- és Újbánya) részére a Confessio Heptapoli- 
tana, a XXIV. szepesi város fratemitása pedig a Confessio Scepusiana 
elfogadásával jut hitvalláshoz, melyeket igen részletesen mutat 
be.



Az Ágostai Hitvallás négy évszázados ünnepére írt s németül 
is publikált másik tanulmány a szlovenszkói evangélikus egyház alkot
mányát veszi szemügyre.

A Notter Antal emlékkönyvben megjelent tanulmány az 1934-37. 
évi egyházi törvényekben megnyilvánuló vezérelveket teszi vizsgálat 
tárgyává és a zsinati jogalkotás célkitűzéseit az egyházvédelmi 
szempontok biztosításában és erősítésében látja.

A lelkész! becsületszékről és Spruchkollegiumról írt nagyobb 
tanulmányt a Magyar Jogász Szövetség Egyházjogi szakosztályának 
1934. évi ülésén mutatta be.

A magyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek beosztásáról szóló 
tanulmány az egyházkerületek összevorrósa és mellette felhozható 
érveket teszi alapos vizsgálat tárgyává.

Dr. Zsedényi Bélát, mint a közjog professzorát az egyházi alkotmány- 
jogi kérdések közül a hierarchia és a kyriarchia kérdése foglalkoztat
ta és meggyőzően vázolta a paritás elvének, mint a magyar protestáns 
egyházak sajátos nemzeti jellemzőjének a kialakulását, megállapít
ván hogy a kettős egyházi elnökségben valami olyan dús, eleven és 
életteljes erkölcsi erő van, melyet a hazai protestantizmus aligha 
tudna nélkülözni. A paritás ápolja és tartja fenn a tradíciók hogy 
erejével a százados küzdelmekben kialakult megértést és egyetértést. 
Zsedényi egy másik tanulmányában a magyarhoni egyház főtisztviselőinek 
az országgyűlés felsőházában való részvételével foglalkozott.

Jogelméleti szempontból dr. Szontagh Vilmos kitűnő tanulmánya 
"Magyarhoni evangélikus egyházunk, mint' jogintézmény az állam é s  
jogelmélet szempontjából" címnél alapvető kérdéseket tárgyal.

A jogakadémia tanárai közül még mások is, így dr. Sztehlo Zoltán 
is foglalkozott egyházjogi kérdéssel, aki a gyermekek vallására 
vonatkozó jogszabályok történetét vizsgálta meg.

Az egyházjog művelésének másik nagy műhelye az egyházjogi szemi
nárium volt. Éhnek eredményességét a tanárok és hallgatók között 
kialakult személyes kapcsolat biztosította, amely egyetemeken a 
nagy létszám miatt alig volt biztosítható.

A szemináriumi munka 1936-tól kezdve egyre fokozódó lendületet 
nyer, főleg azért, mert a német munkamódszerről az angol vitarendszer 
gyümölcsözőbb munkamódjára tér át a szeminárium. Ettől kezdve a 
"sajóvölgyi ev. egyházkerület"? illetve a "biharországi szimbólikus 
egyház" keretei között folyt a szorgos munka.

A tudományos igénnyel felépített viták igen alkalmasak voltak 
arra, hogy az aktuális egyházjogi problémákat a legapróbb részletekig 
megvilágítsák. Dr. Bruckner Győző nagyszerűen értett hozzá, hogy 
az érdeklődést felkeltse és a hallgatókat arra ösztönözze, hogy 
a szemináriumi munkába bekapcsolódva nagyobb terjedelmű önálló tanul
mányokat írjanak. A szemináriumi üléseken a hallgatók a nyilvános 
szerepléshez és vitákhoz hozzászoktak és azt későbbi pályafutásuk 
során jól tudták hasznosítani. Az egyházjogi szemináriumi ülések
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éveken keresztül az érdeklődés középpontjában álltak és a meghívott 
előkelőségek és nagyközönség előtt tartott üléseken mindenki tudása 
legjavát igyekezett mutatni.

Már az a tény, hogy az Egyházjogi Szeminárium Kiadványai sorozatban 
közel féltucat nagyobb terjedelmű munka jelent meg, önmagáért beszél. 
Ha a törvényjavaslatok közül csak az egyház szociális munkájáról 
szóló dr. Novák István által készítettet emeljük ki, ez az értékmérője 
lehet annak a mély szociális szellemnek, melyet az ősi jogakadémia 
képviselt .

A Szemináriumi Értekezések Tárában Scholtz Gedeontól A németor
szági ág. hitv. ev. egyház mai jogi helyzetéről N o vák Istvántól 
a magyarországi ref. egyház új alkotmányáról ugyancsak őtőle
Az 1913-16. ̂ v i  budapesti országos ág. hitv. ev. zsinat bizottsági 
joganyagáról ", Horváth Zoltántól A nagygeresdi egyezségről 
és Boleratzky Lórándtól A magyar evangélikus püspöki intézmény egyházjpg 
és egyházkormányzati szerepéről és jelentőségéről szóló tanulmányon'' 
jelentek meg.

14.

A Miskolci Jogászélet Könyvtárában Majoros István Zoltántól: 
A római k u r i a  ugyancsak tőle A bíbornokság egyházkormányzati 
jelentősége ' , Kiss antaltól Az 1913-16. évi budapesti országos 
ág. hitv. ev. zsinat, ugyancsak tőle Az 1934-37. évi budapesti országos 
ev. zsinat előzményei, lefolyása és joganyaga ' , valamint Novák 
Istvántól: A magyarországi protestáns egyházak perjoga c. kitűnő 
tanulmány jelent meg. Dr. Kovács Tibortól Az egyházi alapokról és 
alapítványokról szóló tanulmánya zárta be ezt a sorozatot.

A Miskolci Jogászélet c. jogakadémiai folyóiratban megjelent 
tanulmányok közül |gabó Papp Zoltán: A városi egyházmegyék kérdése 
az ev. egyházban ', Rajz Zoltán: Indokolt-e az ev. egyházban a 
városi egyházmegyék szervezése^ ’, továbbá Szepesik Gyula: Az ev. 
egyházi iskolák autonómiájának sérelme érdemel figyelmet.

A hallgatók tudományos érdeklődését jelentős mértékben növelték 
az évről évre kitűzött pályatételek. A hallgatóknak a tudományos 
munkára való serkentése nem egyszer a későbbi tudományos munkához 
adta meg az első komoly lökést.

A miskolci jogakadémia az egyházjog tudományos művelését azzal 
is elősegítette, hogy lehetőséget biztosított hallgatóinak külföldi 
ösztöndíjak elnyerésére. Ezek az ösztöndíjak nagyban hozzájárultak 
az egyházjogi utánpótlás neveléséhez, amit az is bizonyít, hogy 
a negyevenes években a miskolci jogakadémia két hallgatója.is szerzett 
egyet. m. tanári képesítést a debrecni egyetem jogi karán.

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi az, ami a hallgatóságot 
az alma materrel annyira egybekapcsolta, akkor erre azt a feleletet 
adhatjuk, hogy elsősorban a hallgatóságra mindig inspirálólag ható 
professzorok tábora volt a jogakadémia igazi ércfedezete. A professzo
rok a tudomány templomának hű lakói voltak, akik az igazságot minden 
tekintet nélkül és szabadon megvallották és vállalták ezzel a példaadás 
feladatát, azon példaadóét, akire nem azért néz fel a hallgatóság,
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mert az állás tekintélye erre kötelezi, .hanem azért, mert olyan 
tekintély, mely állásának tiszteletet szerez. A tanári katedra, 
akárcsak a szószék az igazság hirdetésének szabad hajléka volt. 
A tanári szó pedig az a szikla, amelyből a megújulások vize fakadt. 
A professzori szó volt a mérték és minta sokak számára, a színvonal 
és a mértékőrzés eszköze.

A miskolci jogakadémiának 1949-ben történt megszüntetésével 
természetesen megszűnt az egyházjogi tanszék is, de megszűnt a következő 
évben a jogi karokon is ez a tanszék. így az evangélikus egyházjog 
szélesebb körben való művelésére intézményes lehetőség nem áll rendelke
zésre. Pedig igen nagy szüksége van egyházunknak képzett egyházjogászok
ra, hisz az egyházi közigazgatásnál és bíráskodásnál, de az egyházi 
törvényhozásnál és szabályrendeletalkotásnál alig nélkülözhető az 
egyházjogban jártas világiak közreműködése.

De az egyházjog alapos ismerete nemcsak a hivatásos egyházjo
gásznak, hanem a lelkészeknek is elengedhetetlenül fontos. Elég, 
ha csak Eivind Bergrav norvég evangélikus érsek világviszonylatban 
is egyedülálló egyházjogi képzettségére utalunk. Ez a páratlan egyház
jogi felkészültség tette őt szilárd jelleme mellett elsősorban arra 
alkalmassá, hogy a nemzeti elnyomatás esztendeiben sikeresen felvegye 
a harcot nagával Quislinggel és ezt a harcot jogi eszközökkel a 
lehető legeredményesebben megvívja és sikerre vigye.

Arra nyilván aligha van lehetőség, hogy a világhírű egykori 
berlini Stutz intézet, vagy a göttingeni egyházjogi intézet mintájára 
az egyházjog tudományos művelésére külön intézet létesüljön, de 
nyilván mag lehet keresni a módját és lehetőségét, hogy elsősorban 
a felügyelők és presbiterek részére a 40 éve elakadt egyházjogászképzés 
újra meginduljon.

Dr. Boleratzky Lóránd
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11. A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház főtisztviselőinek részvétele az
országgyűlés felsőházában. Miskolc, 1926. 55. 1. (Jogakadémia
Tudományos Értekezéseinek Tára 29. sz.)

12. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulóján. 433- 
461. 1.

13. U.o. 461-507. 1.
14. Novák István: A sajóvölgyi szimbólikus ev. egyházkerület 1936. évi 

máj. 1.—i közgyűlésének jegyzőkönyve Miskolc 1937. 53. 1.
Novák István: A biharországi ev. kér. szimbólikus egyet, egyház 
1937. évi május 1.-i közgyűlés jegyzőkönyve. Miskolc, 1937. 74. 1. 
Novák István: Törvényjavaslat a biharországi ág. hitv. ev. kér. 
egyház alkotmányáról és kormányzatáról. Miskolc, 1938. 64. 1. 
Novák István: A biharországi ág. hitv. ev. szimbólikus egyet, egyház 
Miskolcon, 1938. febr. 5. . napján megnyílt orsz. zsinatának napló
ja. Miskolc, 1938. 152. 1.

15. Novák István: Törvényjavaslat a biharországi ev. keresztyén egyház 
szociális munkájáról Miskolc, 1940. 56. 1. Étben a sorozatban jelent 
meg Boleratzky Lóránd: A magyarországi ev. egyházfelügyelői intéz
mény eredete és egyházjogi jelentősége Miskolc, 1942. 90. 1.

16. Miskolc, 1935. 187. 1.
17. Miskolc, 1936. 162. 1.
18. Miskolc, 1937. 112. 1.
19. Miskolc, 1940. 92. 1.
20. Miskolc, 1941. 146. 1.
21. Miskolc, 1928. 32. 1.
22. Miskolc, 1929. 29. 1.
23. Miskolc, 1937. 28. 1.
24. Miskolc, 1941. 245. 1.
25. Miskolc, 1944. 218. 1.
26. 1937. évf. 149-157. 1.
27. 1937. évf. 157-160. 1.
28. Evangélikus Élet 1937. évf. 23-24. sz.
29- A jogakadémia Tudományos Értekezéseinek Tárában jeléent meg dr. 

Boleratzky Lóránd: Állam és evangélikus egyház Finnországban Buda
pest, 1947. 110. 1. c. egyházjogi munka.
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Luther Márton énekei 
(teológiai és történeti megjegyzések)

Luther Mártont teljes joggal nevezhetjük "az evangélikus egyházi 
énekek atyjának és az evangélikus egyházi énekeskönyv megalkotójá
nak". (2.) Énekeinek nagy részét a mai napig is énekli az evangélikus 
keresztyénség az egész világon. Éppen az első lelki énekét azonban 
-amennyire meg tudjuk állapítani - nem használják már az istentiszte
leteken. Az ének kezdő sorai így szólnak: "Ein neues Lied wir heben 
an..." A kezdősorral Luther két aspektust jelez nagyon hangsúlyo
san: "Luther és lelki társai tudatában voltak annak, hogy valami
újat kezdtek, olyat, ami eddig nem volt, ez az újdonság nem csak 
a hangszeres, hanem a vokális zenében rejlik: a dalban. A dal, ponto
sabban a gyülekezeti korái az, ami a reformáció zenéjét a római
egyháztól megkülönbözteti." (4 .)

Az 1523-as év végén Luther Márton barátjának Georg Spalatinnak 
egy levélben többek között ezt írta: "Az az elképzelésem, hogy az 
egyházatyákhoz hasonlóan zsoltárokat kell a nép számára alkotni 
németül, ez azt jelenti, hogy olyan lelki énekeket, melyek éneklése 
közben Isten szava áthatja a gyülekezetét. Ehhez keresünk költőket
mindenütt. Neked azonban megadatott a német nyelv gazdagsága és 
eleganciája, mely sokoldalú tevékenységed során kifinomult, így
arra kérlek téged, hogy működj velünk együtt ebben az ügyben és 
próbáld meg valamelyik zsoltárt énekké alakítani, hasonlóan ahhoz, 
melyet példaként küldtem neked. Azt szeretném, hogy új és csak az 
udvarnál divatos szavakat ne használj, hogy a nép értelmi képességének 
megfelelő, lehetőleg egyszerű és egészen szokványos szavakat énekeljünk, 
melyek egyben tiszták és odaülök is. Továbbá legyen az énekek értelme 
világos és a lehető legközelebb álljon az eredeti zsoltáréhoz. Alkoss 
ezért egészen szabadon: az eredeti értelem megtartása mellett lesznek 
szavak, melyeket el kell majd hagyni és új, odaillő szavakkal kell 
pótolni." (5.)

Luther Mártonnak e levele - a mi szempontunkból - énekköltészeti 
programjának lényegét mutatja:

1. a reformátori lelki ének járuljon hozzá Isten igéjének hirdeté
séhez is,

2. a lelki ének a reformátort istentisztelet - melynek középpont
jában az evangélium hirdetése áll - gazdagítsa és egészítse ki,

3. az istentiszteleti ének Urunk dicséretéhez és magasztal ásához 
hangolódjon.

Ezt a három aspektust tartjuk szem előtt fejtegetésünk során. 
Amikor Luther Márton a most idézett levelet barátjának, Georg Spala
tinnak írta, már két zsoltáradaptációja létezett: "Aus tiefer Not
schrei ich zu dir..." (130. Zsoltár), "Es wolle Gott uns gnädig 
sein " (67. Zsoltár) és a bevezetőben említett ének "Ein neues
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Lied v.lr heben n — Az ének megírására a brüsszeli piactéren 
1523. július 1-én mártírok megégetése adott alkalmat. Három szerzetest, 
akik a reformációhoz tartozóknak vallották magukat, Heinrich Vosst, 
Johann von den Eschen-t és Lambert von Thoren-t vezették a máglyához. 
Lambert von Thoren az utolsó órában gondolkodási időt kért; ő azután 
1528. szeptember 15-én halt mártírhalált. A másik kettőt megégették. 
Luther Márton, saját tanúsága szerint éppen elégszer látta szeme 
előtt a máglyát, hogy a brüsszeli esemény mélyen megrázza és megijesz- 
sze. Megírta első német énekét - 10 versszakban -, melynek első 
két versszakát az alábbiakban idézzük:

"Ein neues Lied wir heben an 
zu singen, was Gott hat getan 
zu seinem Lob und Éhre.
Zu Brüssel in dem Niederland 
wohl durch zwei junge Knaben 
hat er sein Wundermacht bekannt, 
die er mit seinen Gaben 
so reichlioh hat gézieret.

Dér erst reoht wohl Johannes heisst, 
so reich an Gottes Hűiden, 
sein Brúder Heinrich nach dem Geist 
ein rechter Christ ohn Schulden, 
von dieser Welt geschieden sind.
Sie han die Kron erworben 
recht wie die frommen Gotteskina, 
für sein Wort sind gestorben, 
sein Mártyrer sind sie geworden."

Ugyancsak 1523-ban keletkezett a "Nun freut euch, lieben Chris- 
ten gmein, und lasst uns fröhlich springen..." kezdetű ének. Ez 
az ének Luther Márton egyik legnagyszerűbb alkotása. Az az elképze
lése, hogy további német egyházi énekeket alkosson, a mise reformjával 
áll összefüggésben. (6.)

A minden bizonnyal évszázadunk legjelentősebb Luther-biográfiája 
- Martin Brechttől, (teológia professzor a münsteri egyetemen /NSZK/) - 
megkérdőjelezi a Luther-kutatásban általánosan uralkodó nézetet, 
miszerint Münzer Tamás "Deutsehes Kirchenanrt"-ja a maga német zsoltárai
val és egy ser német himnuszával bírta volna rá a reformátort német 
lelki énekek megalkotására. Martin Brecht ezzel kapcsolatban hangoztat
ja: "Valójában Luther Münzemek "Deusches Kirchenamt"-ját és német
miséjét a későbbiekben bírálta. Ez természetesen nem kifejezetten 
a gyülekezeti ének ellen irányult, hanem a latin szövegre írt zene 
helytelen német adaptációja ellen. 1523-ban egy német lelki ének
alkotásakor Münzer semmiképpen sem számított konkurensnek. Münzer 
német himnuszainak megvolt a maguk helye a hóraistentiszteletből 
kifejelesztett "Deusches Kirchenamt"-ban, Luther ellenben a német 
egyházi éneket a latin misébe akarta beilleszteni, amelyre nézve 
Münzemek akkor még nem volt elképzelése. így legalábbis kérdéses, 
hogy Münzer, az állítólagos konkurens , jelentősebb impulzusokat 
tudott-e Luthernek adni. (7.)
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1524 elején adta ki Jobst Gutknecht, egy nürnbergi nyomdáé; 
az első evangélikus énekeskönyvecskét, melynek címe: Keresztyén
énekek // dicsőítő énekek, zsoltárok, Isten tiszta igéje alapján, 
a szentírásból, több tudós férfi által készítve, // hogy a templomokban 
énekeljék, amint az részben Wittenbergben és környékén már gyakoroi- 
tatik.//

Ebben az énekes könyvecskében, amelyet a Luther-kutatás a Nyolc 
ének könyve címen tart nyilván, és amely nem az istent! sztélére 
használatra készült, négy ének van Luther Mártontól, melyeknek kezdő 
sorai a következők:

- "Nun freut euch, lieben Christen gmein..."- "Acn l ő t t  vöm tiniméx s ie h  d a r e i n . . ."
- "Aus tiefer Nőt schrei ich zu dir..."
- "Es spricht dér Unweisen Mund..."

A legjelentősebb korai gyűjteményt, Luthernek 24 énekével, 
a szintén 1524-ben Wittenbergben megjelent "Geystliche gasank Buchleyr.” 
tartalmazza. E könyvnek, melyet Johann Walther rendezett sajtó alá. 
előszava Luther Mártontól származik. Ebben a következőket írja:

"Azt, mely szerint lelki énekek éneklése jó és Istennek tetsző, 
figyelmesem, és ne legyen semmi keresztyén előtt titok, hogy mivel 
mindenek nemcsak a próféták és királyok ótestamentumi példáját (kik 
is énekkel és zenével, versekkel és más istenes játékokkal dicsértek 
volt Istent), hanem ilyetén szokásokkal is, különösképpen az egyszeri 
keresztyénségnek kezdettől szokása. Ilyenképp mondá Pál apostol is 
1Kor 14-ben, valamint a Kolossébeliekhez, hogy szívből az Ű m a f. 
lelki énekeket és zsoltárokat énekeljenek, hogy Isten szava és keresztyé
ni tanok által minden bölcset cselekedjenek. Ezek alapján én is. 
sok másokkal egyetemben, egy jó kezdethez sok lelki éneket összehozánk. 
a szent evangéliom újra föléledjen, hogy dicsérhessük magunk is. 
mint Mózes az ő énekében teszi, Ex 15. Hogy Krisztus dicséretünk 
és énekünk legyen, és semni mást ne szóljunk és énekeljünk, min; 
hogy Jézus Krisztus a mi üdvösségünk, mint Pál apostol mondja 1Kor 2.
És hogy négy hangon szóljon is, nem másért, mint hogy szeretném, 
ha az ifjúság, amely kell, hogy zenében és más igaz művészetekben 
nevelődjék, hogy a kocsmai és más világi nótázást elhagyja és azex 
helyében valami gyógyítót tanuljon, és hogy a jót kedvvel, min; 
az ifjúhoz illőn, cselekedje. Mivel én sem vagyok azon véleményen, 
hogy az evangélium által minden művészetek elfojtatnak és megszűnnek,... 
hanem szívesen látnám minden művészeteket, különösképpen a zené; 
annak szolgálatában, aki adta és megteremtette azokat..." (8.)

Luther és munkatársai ennek a könyvnek a kiadásával pedagógiai 
célt követtek: az abban található énekek Luthertől, Paul Speratustcl. 
Lazarus Spenglertől és Elisabeth Crucigertől az iskolákban is kapjak 
meg helyüket, hogy a "kocsmai és világi nóták" - ahogy Luther fogalmaz
ta - eltűnjenek. Nagyon érdekes különben ebben az előszóban, ahogy 
Luther általánosságban, de egyetemesen is a művészetekről nyilatko
zott.

Bizonyos kulcsszerep jut Luther énekalkotásában az úgyneveze—  
Klugsche Gesangbuch-nak, amely Wittenbergben négy kiadást ért mer: 
1529., 1533., 1535. és 1543-ban. Nagyon valószínű azonban, hery 
még az ismertnél is több kiadása volt. Az 1529-es kiadás, melyén



Lutherhalle tulajdonában van 1932 óta a Klugsche Gesangbuch- 
nak egy 1533-as kiadványa. Tudomásunk szerint ez az egyetlen 
ismert, illetve megőrzött példánya ennek a kiadásnak. (9). Ebben 
a könyben található először az ismert Luther-ének: "Ein feste Burg 
ist unser Gott..." és más 27 ének szövege is. Ez az énekeskönyv
"egy, bár kicsi, mégis lényegében teljes, átfogó és már nem
embrionális evangélikus énekeskönyv, az első a maga nemében. 
Ami - úgy Wittenbergben, mint máshol is - előtte megjelent, csak 
előjáték. De már a rákövetkező évtizedben iskolát csinált ez a példa. 
Az evangélikus énekeskönyveknek ezt a tipusát - melyek sokrétű változa
tokon mentek ugyan át, mégis ez az őstipus felismerhető bennük - 
mérvadóan befolyásolták. Ami összességében is különösképpen is szimpa
tikussá teszi, az az alaptörekvéseinek csaknem improvizatív megvalósítá
sa az énekek kiválasztásában. Luthert sok minden gyötörte, de a 
teljességre való törekvés nem. Már a saját szerzeményei esetében 
sem járt el szisztemaitkusan, a gyűjtésben még kevésbé. Ha akarta 
volna, könnyen szerezhetett volna még egy passiói és mennybemenetelt 
éneket. Ifjúkori kórusszerepléseinek köszönhetően jóval több, mint 
öt népies latin és német éneket ismert, amiket - átdolgozva vagy 
anélkül - fölhasználhatott volna. A zsoltár-átdolgozásaiban sem 
találunk rendszerességet. Arra a nagyratörő tervre vonatkozóan, 
hogy az összes zsoltárt énekbe foglalná, semmi jel sem mutat." (10.)

A "Klugsche Gesangbuch"~ban Luther liturgikai és katechetikai 
feladatokat kötött össze. Ezenkívül az énekeskönyvnek a Luther által 
nagyon szorgalmazott házi istentiszteleteket is szolgálnia kellett, 
melyet a családfő a családtagok, a cselédség és a barátok számára 
tartott. Amikor ez az énekeskönyv 1529 elején Joseph Klug wittenbergi 
műhelyében megjelent, megszületett az az evangélikus énekeskönyv, 
mely a jövő számára zsinórmértékül szolgált. Öt fejezetre tagolódik:

I. Luther Márton saját énekei
II. "A mi körünkből származó énekek"
III. "A régiek által szerzett lelki énekek"
IV. "Más kortársaink által alkotott énekek"
V. Luther Márton itt ezeket írja:
"Jó példaként betettük a könyvecskébe a Szentírás szent énekeit, 
amiket a kedves patriarchák jó idővel ezelőtt csináltak és énekel
tek, hogy ne egyedül minket tekintsenek ezen művek új mestere
ként , hanem hogy mi mindenkinek szent pélaként mutathassuk, amit 
minden keresztyén bizonyára látni fog, hogy azok ugyanúgy, 
mint mi, cselekszenek, csak Isten irgalmát és nem ember művét 
dicsérik, akiket nem ítélnek olyan keményen, mint bennünket, 
bár ugyanúgy megvetettek, mint minket. Leginkább azonban azért, 
mert mi ilyen énekeket vagy zsoltárokat kivártunk, komolyan 
és áhítattal, szívvel és értelemmel énekeltünk, nem úgy, mint 
azokat az alapítványokban és kolostorokban nagy visszaéléssel 
és bálványimádattal a mai napig bégetik és vonítják, hogy az 
ember sémáit sem ért belőle, sem akarata sem szorgalma, hogy 
megértse, nem is szólva arról, hogy áhítattal és félelemmel 
énekelné, miért is Jézust inkább felbőszítik mintsem megengesztel
nék." (11.)



Az V. fejezetbe nyomtatott énekek közé tartozik pl. Mária 
Magnificatja Lukács 1,46-55 szerint. A lutheri idők legszebb 
énekeskönyvének a Lipcsei Éhekeskönyv számit —  mely Valentin 
Bapst műhelyében készült —  , melyhez Luther Márton egy évvel 
halála előtt ötödik és egyben utolsó énekeskönyv-előszavát ir
ta. Ebben a templomi éneklésről írt utolsó írásos adalékában 
Luther kifejezetten a lipcsei nyomdász alakjára hivatkozott, amikor 
1545-ben a nevezett énekeskönyvet megjelentette:

"Ezért a nyomdászok nagyon jól teszik, hogy jó énekeket szorgalma
san nyomnak és mindenféle díszítésekkel az embereknek kellemessé 
teszik... Mint ahogy ezen nyomtatvány Valentin Bapst által igen 
vidáman lett elkészítve..." (12.)

Bizonyított, hogy Luther Márton írta 34 énekvers szövegét. 
Ehhez jön még két rímes és két rím nélküli liturgikus ének, négy 
nem énekelt, hanem sírkőnél elmondható rímes bibliai szöveg és egy 
versbe szedett énekeskönyv-előszó. Luther Márton énekeinek tartalmából 
ezen a helyen két példaadó és különösen értékelendő vonást kell 
megvilágítanunk énekalkotásának elvszerűségével kapcsolatban. Éppen 
arra a tényre kívánunk rámutatni, hogy az 1523-ban keletkezett ének 
"Nun freut euch, lieben Christen gmein..." Luther Márton legnagyszerűbb 
énekkölteményeinek egyike. Ez az ének úgy a hitvallási-, mint az 
elbeszélőénekek közé tartozik és rögtön megtalálta helyét a gyülekezeti 
éneklésben. Három területet kapcsol össze Luther ebben az énekben: 
"A kezdő versszakok első pillantásra tömör bizonyságtételnek tűnnek: 
'Az ördög hatalmában voltam... Jótetteim nem számítottak semmit...
A pokolba kell jutnom... A személyes sorsot azonban nem kevesebbel
kötötte össze, mint Istennek az idők kezdete előtt elinduló kozmikus 
üdvtervével, az emberré teremtéssel, szenvedéssel, halállal, Jézus 
Krisztus feltámadásával és mennybemenetelével, aki a hívők fejeként 
az üdvösség kincsét el nem fogadó emberi gondolkodástól óv. Ez a 
krisztocentrikusság Luther sok énekét jellemzi. Alaposabban megvizsgálva 
azonban ez a költemény sokkal több mint személyes bizonyságtétel. 
Tulajdonképpen minden állítása, belelértve a személyes vonatkozásúakat 
is, bibliailag precízen megalapozott, amit azonban hosszú idő óta 
nem méltányolnak kellőképpen. Ez az ének Luthernek az anyag olyan 
biztos ismeretét és átültetési készségét bizonyítja, hogy ezek 
nyomán valami egészen sajátos jött létre. A Biblia igéinek, tartalmas 
dogmatikai megállapításoknak és a személyes bizonyságtételnek az 
összekapcsolása, mégpedig egyszerű és érthető nyelven íródott versek
ben és versszakokban, a legcsodálatraméltóbb költői teljesítményt 
eredményezték." (13.)

Valószínűleg 1527 őszén írta Luther minden bizonnyal legismertebb 
énekét: "Ein feste Burg ist unser Gott...". Ebben az énekben kristályo- 
sodottt ki reformátori Ugye. Ezt az éneket a "XVI. század Marseillaise"- 
ként nevezni, mint ahogy Friedrich Engels ezt egyszer tette, történelmi
leg nézve kifejezetten hibás, mivel csak a XIX. századtól lett különö
sen népszerű. Mégis nagyon jó, hogy ezt a Luther-éneket a reformáció 
napján az istentiszteleteken énekeljük.

Hitvallásszerűen mutat ez az ének arra, hogy mi, emberek egyedül 
Isten irgalmából élünk ("sola gratia"), amelyben Jézus Krisztuson 
és csak rajta keresztül részesülünk ("solus Christus"). Egyedül
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csak a hit ("sola fides") lehet az ember válasza Isten kegyelmére, 
melyben ajándékként részesül. Az egyedüli bizonyíték Istennek velünk 
emberekkel tett csodáira a Szentírás ("sola scriptura"). Ebben az 
énekben a lutheri reformáció négyszeres "solus"-a valóban nagyon 
tömören, mégis hatásos formában fogalmazódott meg. Az éneklő gyülekeze
tét az ének hitvallása magával ragadja. Innen nézve van értelme 
annak, amit Luther Márton egyszer az "Asztali beszélgetések"-ben 
mondott: "Az ördög szomorú lélek és szomorúvá is teszi az embereket, 
ezért nem szenvedheti a vidámságot. Ezért van, hogy a zenétől messzire 
szalad, nem marad meg, ha énekelnek, különösen, ha lelki énekeket. 
Dávid tehát ezért tudta hárfájával Saul baját enyhíteni, mivel Sault 
az ördög gyötörte." (14.)

Luther Márton fent idézett kijelentéseit kérdésfeltevésünkre 
vonatkoztatva, véleményünk szerint úgy interpretálhatjuk, hogy ott, 
ahol a gyülekezet lelki énekeket énekel Isten dicsőségére, az ördög 
hatalmából kivonja magát. A lelki ének - Luther Márton szerint - 
a legjobb eszköz a gonosznak való ellenállásra, hogy ne legyen rajtunk 
hatalma. Ebben az összefüggésben emlékeztetnünk kell mindenekelőtt 
az "Ein feste Burg ist unser Gott..." harmadik versszakára, melyben 
Luther teológiailag nyomatékosan rámutat; Isten, az Úr, már győzelmet 
aratott a gonosz fölött.

Végül témánkhoz a következőket szeretném megjegyezni: Mivel 
a régebbi énekeskönyvekben a szerzők nevét nem tüntették föl, így 
az egyes énekeknél nem állapítható meg, hogy melyik dallamot írta 
Luther, illetve , milyen része volt azokban. Ismeretes azonban, hogy 
furulyán és lanton is tudott játszani, és a kóruséneklés szabályaiban 
már kolostori évei előtt is jártas volt. Luthernek tehát megvolt 
az adottsága, hogy több szólamú dallamokat komponáljon. A kor szokásai
nak megfelelően már kész dallamokat is felhasznált. Ezért az új 
énekek megtanulása a laikusok számára sokkal könnyebb volt.

Luther énekeivel is Istenre mutat, akinek dicsőséget és hálát 
kell adnunk. Énekei is és ellenfelei is a reformáció ismertetőjeleivé 
lettek, mint például a spanyol carmelita szerzetes, aki a következő
ket mondta: "Valóban csodálatos, hogy milyen gyorsan terjednek a 
lutheri dalok, amik tucatszám születnek német nyelven Luther műhelyében, 
és házakban, műhelyekben, piacokon, utcácskákban és a földeken ének
lik azokat." (15.)

Luther Márton legtöbb éneke megtalálható a mai evangélikus 
énekeskönyvekben és mindenki, aki énekli, korszerűnek találja azokat. 
Ez is a lutheri reformáció egyik öröksége, melyet meg kell őriznünk, 
s nem szabad, hogy elveszni hagyjuk. Énekeinek imádságos éneklése 
segítségünkre lehet keresztyénségünket itt és most megvallani és 
megélni. Ami 1517-ben elkezdődött, íme folytatódik tovább...

Dr. Hans—Joachim Beeskow
(Wittenbergi Állami Luther- 

Intézet Igazgatója)

Ford.: Sztojanovics Andrásné
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Az evangélikusság szerepe 
Dunántúl közművelődésében

A festői szépségű egykori Pannónia fél évezredes múltja számos 
bizonyítékkal szolgál arról a tényről, hogy az evangélikusság és a mű
velődés mindig szoros kapcsolatban voltak egymással. Lássunk néhány pél
dát mindjárt a reformáció első időszakából.

Pápa városának legrégibb, máig fennmaradt kis harangja sajátos mó
don nem templomi, hanem iskolai harang. Felirata ez: "Scholae reformatae 
Papensis 1531". Az evangélikus alapítású iskola Dunántúlon elsőként mű- 
ködött a reformáció szellemében. Tanára, Gyzdawith Péter ajánlotta 
nem sokkal ezután Nádasdy Tamás országbírónak, a későbbi nádornak 
Sylvester Jánost. A műveltséget és művészetet bőkezűen pártfogoló 
főúr néhány évvel később maga is iskolát alapít Sárvár Újszigetén. 
Sylvester itt berendezett nyomdája - ahol az első magyar nyelvű Újszö
vetség megszületett - és Dévai Mátyásnak, a "magyar Luther"-nek iskolai, 
könyvíró és prédikátori tevékenysége örömre fakasztja Germánia nagy 
praeceptorának, Melanchtonnak a szívét. 1537 őszén ezeket a sorokat kül
di Wittenbergből Nádasdynak, a magyar reformáció első patrónusának:
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"Mátyástól hallom, hogy nagy költséggel iskolát állítottál és a legne
mesebb tudományok tanulását szorgalmazod. Buzgalmad, bár önmagában is 
nagy dicséretet érdemel, mégis, ezekben az időkben, amikor a háború 
csapásai miatt a tudomány a szomszédos országokban elenyészik, még 
nagyobb dicséretet érdemel. Mert az utókorra tekintesz, amikor, bár 
másutt sorvadoznak a nemes tudományok, mégis jóságos cselekedeteddel 
megőrződ a maradék plántáló helyeket, hogy azokról az életet szolgáló 
tudomány (doctrina vitae utilis) ismét tovább terjedhessen Pannóni
ában ..."

Nádasd y Tamás sárvári udvara valóban otthona lett az ágostai 
hitvallású prédikátorok, tanítók, írók és nyomdászok hitet és művelt
séget egyszerre szorgalmazó nemes törekvéseinek. Dévai Mátyás itt fogal
mazza ábécés könyvét, amelyt 1538-ban még Krakkóban nyomat ki (Ortho- 
graphia Ungarica, azaz igaz írás módjáról való tudomány magyar nyelven 
irattatot). Vietor Hieronymus házában, mert a sárvári nyomda ekkor még 
nem volt teljesen kész. Ugyanott jelenik meg lutheránus magyar kátéja 
is: "At tízparancsolatnak, ah hit ágazatinak, am mi atyánknak és ah 
hit pecsétinek rövideden való magyarázatja" címen, amit feltehetően 
ugyancsak a sárvári vár csendjében fogalmazott. És már a következő 
évben, 1539-ben itt jelenhet meg Sylvester János magyar nyelvtana 
latinul, a Granmatica Hungarolatina in usum puerorum recens scripta 
Ioanne Syluestro Pannonio autore. Még két év, és íme, nyomdakész 
az első evangélikus részleges bibliafordítás: Sylvester Új Testamentuma 
magyar nyelven. Az impresszumban szereplő Űjsziget (Neanesi) Sárvárnak 
azt a részét jelzi, ahol Nádasdy az első hazai nyomdát - és bizonyára 
iskoláját is - felállította.

Buda eleste (1591) után azonban állandó veszélynek, a be-betörő 
török csapatok portyázásainak volt kitéve a fényes reneszánsz sárvári 
udvar, de sok gondot okozott a Habsburgok közelsége is. Az Erasmus 
és a humanizmus eszméit ápoló Nádasdy, mint dunántúli főkapitány, 
később országbíró és nádor erazmista és lutheránus írók, reneszánsz 
művészek és humanista természettudósok műveit gondosan gyűjtötte, 
ő adott otthont a negyvenes években a baranyai születésű Tinódi 
Lantos Sebestyénnek is, aki sok bolyongás után 1556 elején ide tért 
vissza örökre megpihenni.

A nádor fia, a "fekete bég" Nádasdy Ferenc legendás törökellenes 
harcai közepette is folytatta ezta kulturális örökséget. Udvari 
lelkésze, Magyari István evangélikus prédikátor gyakran elkísérte 
urát a bátor hadjáratokra. Be is dolgozta tapasztalatait Sárvárott 
írt -napjainkban újra kiadott - neves nunkájába: Az országokban
való sok romlások okairól (1602), amelyben minden oldalról vizsgálja 
hazánk bajait és azok előidézőit. Ha Pázmány Péter meg is támadta 
érveléseit, ő nem maradt adós a felelettel, de ez a munkája urának 
halála miatt már csak kéziratban maradt. A hagyományt még folytatta 
Ferenc fiának, Nádasdy Pálnak udvari lelkésze, Zvonarics Mihály 
szuperintendens, ő Manlius János keresztúri (ma a burgenlandi Deutsch- 
kreutz) nyomdájában adatta ki 1603-ban "Pápa nem pápa" című Osiander- 
fordítását, míg prédikációit halála után családtagjai jelentették 
meg két vaskos kötetben "Magyar posztilla" címen Farkas Imre csepregi 
nyomdájában.

Nádasdy Pál fiának, ifjabb Ferencnek a katolizálása után megszűnt 
tehát Sárvár központi jelentősége az evangélikus művelődés számára. 
Helyét is csak rövid ideig vehették át (a Batthyány-uradalmak katolizá- 
lásáig) olyan nyomdának, mint az említett Németkeresztúr. Ám Zrínyi
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György, Bánfi Miklós, Batthyány Boldizsár és más patrónusok még 
a XVI. század vége felé széles kapukat tártak a protestáns művelődés 
előmozdítására, különösen Dunántúl délnyugati végein. így tette 
lehetővé Bánfi és Zrínyi, hogy az "eretnek zürichi nyomdász", Hoffhalter 
Rudolf Alsólindván (ma Dolnja Lendava) kiadja az evangélikus zalai 
prédikátor, Kulcsár György két elmélkedését és magyar posztilláskötetét 
(1573-74). így ad otthont és nyomdát az osztrák területről kiutasított 
Joannes Maenliusnak Németújvár (Güssing), majd Németlövő (Schützing) 
udvarában Batthyány. Újváron adja ki Beythe István még evangélikus 
szuperintendens korában (mert utóbb csak a helvétek püspöke lett) 
katekizmusát, ágendáját, posztilláját, és a Confessio fideit, amely 
feltevésem szerint az Ágostai Hitvallás első magyar - azóta elveszett
- fordítása (1597).

Mogyorókerék (Eberau) Zrínyi-birtokán is sok munkát adott 
ki Maenlius: fontos tevékenységének emlékét egy szlovén (vend) Agenda, 
egy német evangélikus vitairat, a kriptokálvinisták ellen, egy haditudó
sítás, Frankovics Gergely orvosi tanácsokat tartalmazó, első ízben 
rézmetszetes illusztrációkkal ellátott "Hasznos és fölötte szikséges 
könyve", Gabelmann Miklós csepregi iskolamester tudósító históriás 
éneke, egy imádságos perikópáskönyv, evangélikus úrvacsoratanítás, 
Beythe énekeskönyve és Tinódi Török Bálint fogságáról tudósító históriás 
éneke örökítette meg az 1587-92 közötti évekből.

A reformáció első századából dunántúli viszonylatban Dévai 
Mátyás mellett - aki az újabb kutatások szerint ugyancsak itt, egy 
Dorog és Esztergom közötti, törökök által elpusztított falun, Unyban 
született - a Balaton déli partjától nem messze eső Somogy megyei 
Tótsztárán született Sztárai Mihály evangélikus prédikátor és énekkszer- 
zőt, első ismert magyar nyelvű drámaírónkat kell időrendi sorrendben 
megemlítenünk. Az előbb Laskón és Tolnán működött reformátor hitvitázó 
komédiái az igaz papságról és a papok házasságáról még a Dráva és 
a Duna között íródott, még ha kinyomtatásukra nem is itt került 
sor. A Dunántúl is mindvégig népszerű ószövetségi bibliai históriás 
énekeit a Hoffgreff György által szerkesztett énekeskönyvbe (Kolozs
vár, 1554-55) is belekerültek. Ma is élvezetes olvasmány például 
Illés és Akháb, Holofsrmész és Judit, Eleázár pap és Antiochus király 
verses története. A máglyán kivégzett Thomas Cranmert canterbury-i 
érsek hitbeli állhatatosságáról szóló históriás éneket Sztárai
- az ének utolsó versének tanúsága szerint - a baranya megyei Laskón 
szerezte, de a viszonyok miatt műve Pápán bekövetkezett halála után 
hét évvel, 1582-ben jelenhetett meg, - Debrecenben.

Az ugyancsak Pápán, Sztáraival egy évben pestisben meghalt 
harmadik nagy dunántúli reformátor Huszár Gál a lutheri tanokat 
üldöző Oláh Miklós érsek üldözése elől került Óvárra. a mai Magyaróvár
ra. Itt iskolát alapít, prédikátorokat képez - úgy tűnik, ez az 
első magyar evangélikus lelkészképző műhely. 1558-ban kölcsönpénzen 
nyomdát szerzett a bécsi Rafael Hoffhaltertől, és Miksa főherceg 
óvári birtokán, neki szóló ajánlással mindjárt ki is nyomatta magyar 
prédikációskötetét "Az Úr Jézus Krisztusnak szent vacsorájáról, 
kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról". Az alig két éven 
át működő óvári nyomdában látott napvilágot Sztárai komédiája is 
a papok házasságáról, s még mielőtt Kassára, majd Komáromba távozott 
Huszár Gál - akinek fia, Dávid Pápán a helvét hitvallást fogadtatta 
el - kinyomatta az eleinte csak kéziratban terjedt híres levelét 
a zürichi Buliinger Henrik reformátornak. Ez tömör vallási eligazítást

429



akart adni a törököktől és az ellenreformációtól szorongatott magyar
országi protestánsok számára.

A XVI. század második felében működött negyedik nagy evangélikus 
prédikátor és szuperintendens, Bornemisza Péter, aki magát Petrus 
Abstemius Pannonius de Pest megjelöléssel írta posztillás kötetének 
ajánlásában, ifjú, 25 éves korában óvárt segédkezett Huszár nyomdájá
ban, s az ő tulajdonába került e nagyszerű műhely, ennek segítségével 
nyomatta ki legtöbb semptei prédikációját és énekeskönyvét.

Ugyancsak a reformáció korába nyúlik vissza Sopron városa evangéli
kus értelmiségének a kialakulása. Ez a törököktől megkímélt ősi 
város - annak ellenére, hogy oly közel feküdt a Habsburgok székhe
lyéhez - alsó-, közép- majd felsőfokú egyházi oktatási intézményeivel 
fellegvára lett a dunántúli, sőt országos lutheranizmusnak. Már 
az 1557-ben a reformáttori szellemben újjáalakult iskolájában különös 
hangsúlyt kapott a világi műveltségért való felelősség, könyvtárak 
létesítése, klasszikus nyelveken írt művek olvasása, - függetlenül 
attól, hogy íróik pogányok-e vagy keresztyének. Luther és Melanchthon 
wittenbergi példája, Valentin Trotzendorf sziléziai iskolatípusa 
és Johann Strum strassbourgi humanisztikus ideálja egyaránt érvényesült 
a soproni oktatás és nevelés terén. Különösen a polihisztor Lackner 
Kristóf (+1531) polgármestersége idején virágzott az akkor evangéli
kus túlsúlyú városban a latin és német nyelvű kulturális élet. Lack
ner európai hírű tanerőket nyert meg a Városi Tanács által támogatott 
iskolának. Tübingentől Hamburgig, Koburgtól Königsbergig terjed 
kora soproni tanárainak névsora. Az iskola egykori kiválóbb növendékei
ből és a külföldi egyetemekről visszatérő fiatalokból megalapította 
a Soproni Nemes Tudósok Társaságát. Mind ennek, mind a későbbi híres 
soproni Lyceumnak a hírét messze vidékre elvitték azok, akik annak 
áldásaiban részesültek.

A protestáns egyházak "gyászévtizede' (1671-81) , majd a XVIII. 
századi ellenreformáció intézkedései komoly csapást jelentettek 
az evangélikusok kulturális törekvéseire is. A prédikátorok és iskola- 
mesterek nélkül maradt gyülekezetek elvesztették az egykor buzgó 
patrónus-családok zömét is. Rekatolizálásukkal együtt - a cuius 
régió - eius religio elv alkalmazása folytán - az alattvalók is áttérni 
kényszerültek. Megalázó és anyagilag is súlyos helyzetben éltek 
azok, akik a reformáció eszméi mellett kitartottak. Hiszen a szabad 
királyi várokosokon és nemesi birtokokon kívül szabad vallásgyakorla
tot csak vármegyénként 2-2 községben biztosított a soproni országgyűlés 
(1681). Ezek lettek az ún. artikuláris gyülekezetek, mint Nemes(Cell)dö- 
mölk és Nemescsó, Nemeskér és Vadosfa.

A lelki elesettség gyógyításában és a kulturális élet újjárszerve- 
zésében sokat segített a pietista kegyesség, majd a korai felvilágoso
dás (Frühaufklárung) térhódítása. Mindkettő elsősorban irodalmi 
téren jelentett új korszakot, éspedig az első mozgalom inkább Győr 
és környékén, az utóbbi pedig Sopronban. A győri evangélikusság 
- amelynek iskolájában a XVII. században többek között Szenczi Molnár 
Albert is tanult - lelki és szellemi megelevenedéshez jutott a pietis
ta szellemű új hallei egyetemről hazatérő lelkészeik és tanáraik 
buzgó lelkületű szolgálatával. Ezek a pedagógusok August Hermann 
Francke relaisztikus pedagógiai irányzatának hatása alatt munkálkod
tak.

Torkos András győri rektor 1709 és 1726 között imakönyvet (Engesz
telő áldozat), kátét és görögből magyarra fordított Újszövetséget
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adott ki. Szeniczei Bárány György (+1757), aki győri konrektorsága 
után Nagyvázsonyban volt a Záchy-család nevelője, majd a tolnaiak 
hívására megszervezte Gyünk, Györköny és Sárszentlőrinc gyülekezeteit, 
s elűzetésekor a balatonmenti Dörgiose nyáját is pásztorolta - megírta 
az első magyar nyelvű gyermekpedagógiai művet (Oktatás a gyermekneve
lésről), kiadott kátét és hitvallást, magyarázatos Újszövetséget 
és áhítatoskönyvet. Barátjával, Vásonyi Mártonnal - a győri rektor, 
utóbb vadosfai lelkész - sajtó alá rendezte a Zengedező Mennyei 
Kar o. énekeskönyv új kadását (1726) s vele és másik társával, Sartorius 
Szabó János győri konrektorral, majd nemescsói lelkésszel sok más 
önálló írás mellett együttműködtek Amdt János Igaz keresztyénségről 
szóló könyvének magyar fordításában és kiadásában. Rajtuk kívül 
az idősb és ifjabb AÁohs Mihály, Fábri Gergely és Tóth Sipkovics 
János püspökök és sokan mások segítették hozzá a szorongatott dunántú
li evangélikusságot ahhoz, hogy kitartsanak hitükben, amíg fel nem 
virrad a tolerancia.

A vallási türelmet a felvilágosodás fokozatos érvényesülése 
is előmozdította. Bár ez utóbbinak negatív hatása is érvényesült 
az egyházban a racionalizmus eszméje és gyakorlata révén, mégis 
sok áldás is származott belőle. Ezt a fejlődést inkább Sopronban 
kísérhetjük figyelemmel. Olyan tanárok keze alatt, mint Hajnóczi 
Dániel, Ribini János, Wietoris Jonathan, Schwartner Márton, Tatay 
István. E soproni íámasszus kohójából a legkiválóbb evangélikus 
értelmiségi ifjak kekrültek tó. és váltak nemzetünk díszeivé. Kis 
János későbbi püspök és költő, a soproni Magyar Társaság és első 
magyar önképzőkör alapítója, Berzsenyi Dánielünk, Döbrentei Gábor, 
a Magyar Tudományos Akadémia első titkára, Balassa János orvos-profesz- 
szor, a sárszentlőrinci papfiú, Ihás z Dániel, Kossuth honvédezredese 
és haláláig hű kísérője, Székács József, az "ország papja", Pákh 
Albert író, Petőfi barátja és sokan mások a XIX. század nemzeti 
és egyházi büszkeségei lettek.

A soproni Lyceum tanárai és diákjai jelen századunk közepéig 
is élen jártak az egyházias tudományosság és a magyar nemzeti öntudat 
lelkes képviselőiként. Országos, sőt nemzetközi hírű lett nem egy 
közülük, - gondoljunk csak olyan nevekre, mint a Domanovszky, Gömböcz, 
Zsirai, Kánya, Lumniczer, Manninger, Mikola, Petrik, Schneller, 
Thirring, Zsivora családok kiválóságaira.

Sopron mellett más jeles dunántúli evangélikus iskolák is kivették 
részüket ebből a hazafias, demokratikus egyház- és nemzetnevelő 
munkából. Gondoljunk Petőfi sárszentlőrinci iskolájának tanáraira 
és diákjaira, vagy Csurgó közös protestáns és Bonyhád evangélikus 
középiskolájára, több neves algimnáziumra, Kővágóőrs egygori pedagógu
séira, a Gyurátz Ferenc püspök által alapított és nevét viselő kőszegi 
híres Leánygimnáziumra, amely igazgatóinak, Arató Istvánnak és 
Bukovszky Ferencnek a vezetése alatt korukat megelőzve vezették 
be a legmodernebb oktatási és nevelési módszereket. A soproni Lyceum 
mellett pedig a Teológiai Akadémia, majd egyetemi Fakultás és a 
Tanítóképző adta egész nemzetünknek a legkiválóbb lelkészeket és 
püspököket, tanítókat, tanárokat és egyetemi professzorokat.

Végül nem volna méltó, ha meg nem emlékeznénk a Magyarországi 
Evangélikus Egyház két világháború között működő, nem kevesebb mint 
395 elemi iskolájáról. Ezek jó része Dunántúl gyülekezeteiben, sokszor 
nagyon szerény körülmények között működött. Hűséges tanítói, az 
egykori "lévita-tanítók" és az önzetlen, önkéntes népfőiskolái és
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népnevelő egyházi munkások méltatlanul elfeledett névtelenjei mind 
hozzájárultak egy nagyszerű magvetés eredményességéhez: a dunántúli 
magyar evangélikusság lelki-szellemi műveltségének előmozdításához.

Dr. Fabiny Tibor

(Elhangzott kővágóőrsön, az árpádkori templom restaurálásának befeje
zését ünneplő kulturális rendezvények programjában 1988. VII. 2-án.)

Evangélikus Nevelő
Ezzel a címmel jelent meg egyházunkban egy havi folyóirat pontosan 

egy évig: 1947. júniusától 1948. júniusáig. Valószínűleg csak lelkésze
inknek és egykori pedagógusainknak legidősebb nemzedéke emlékezik 
reá, egyes számai, esetleg teljes évfolyama megtalálható gyülekezeti 
könyvtáraikban, vagy magántulajdonban. Hogy most kiássuk a feledés 
homályából s ismertetjük, ha csak röviden is keletkezésének, majd 
megszűnésének körülményeit, célját és tartalmát, szerzőit, íróit, 
arra, így tűnik, három okunk is lehet. Az első, hogy a lap életének 
most van 40 éves évfordulója. A második,hogy fasori gimnáziumunk 
megindulásának küszöbén talán nem érdektelen a valaha volt - tudomásunk 
szerint - egyetlen tudományos igényű evangélikus pedagógiai szaklapra 
való emlékezés. S a harmadik, hogy talán szintén nem érdektelen, 
hogyan igyekezett az akkori egyház - számos - iskolái és pedagógusai 
iránti felelősségének eleget tenni ezzel a lappal is. Igaz, már 
a huszonnegyedik órában, "kapuzárás előtt", tehát elkésve. A Tita- 
nicot már megérinti a közeledő jéghegy jeges fuvallata, de fedélzetén 
még folyik az élet, "mintha minden rendben lenne"...

1. A folyóirat keletkezése, formátuma, jellege
A lap megindítását D. Kapi Béla, akkori dunántúli püspök kezde

ményezte. Erről a lap első számának végén közölt püspöki-kari körlevél, 
"A magyar evangélikus egyház püspöki karának körlevele az evangélikus 
iskolák vezetőihez és nevelő-munkásaihoz", tájékoztat. "Evangélikus 
iskoláink munkájának s evangélikus iskoláink pedagógusainak evangéliumi 
szellemének irányítására szükségünk van megfelelő havi sajtóorgánumra, 
mely a közeljövőben megindul. Többirányú munkája során foglalkozni 
fog ez a sajtóorgánum az evangéliumi pedagógia elvi és gyakorlati 
kérdéseivel. ...Az "Evangélikus Nevelő"-re, mint egyházunk hivatalos 
iskola-lapjára az iskola, vagy a gyülekezeti pénztár terhére fizesse
nek elő". Ilyen, általában 4-5 oldalas, az egyházi iskolaügyekkel 
foglalkozó püspöki-kari körlevél, a lap minden számának végén megjelent. 
Fent idézett ikt.sz. 1/XVI/1946-47. E körlevelek ismertetése, kiértéke
lése külön - egyháztörténeti - tanulmányt igényelne. Mindenesetre 
véleményem szerint, fontos forrást jelenthetnek a 40 év előtti egyházi 
helyzet ismeretéhez. —  Abban az időben egyébként még két iskolai 
tárgyú lapunk volt: Az akkor már 50. évfolyamába lépő "Evangélikus
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Népsikola" és a "Vasárnapi iskolai vezető". Mint címükből is kitűnik, 
tárgykörük leszűkített volt.

Az "Evangélikus Nevelő" alcíme: "Az evangélikus egyház tanítói
és tanári értesítője". Mint később a tartalmi ismertetésből kitűnik, 
sokkal több volt, mint "értesítő": elvi, tudományos cikkeket közölt 
s gyakorlati pedagógiai útmutatást adott. Formátuma kb. megfelelt 
a mai "Lelkipásztor" méretének, egy-egy szám általában 32 oldal 
terjedelmű volt, Győrött nyomtatták az akkori Baross nyomdában
(Harangszó nyomdája), itt volt a kiadóhivatal is. Szerkesztésével 
D. Kapj Béla Groó Gyulát, akkori győri hitoktatót bízta meg. Az első 
számba Kapi püspök írt Beköszöntőt. "Az evangélikus iskola munkáját 
elsősorban sajátos célkitűzése állapítja meg—  Elismeri az iskola 
egyéb fontos és szükséges feladatát, mégis a Krisztushoz vezetés 
célkitűzése szabja meg tanítási és nevelési munkáját.... Nevelőink 
munkája a demokratikus lelki újjáépítést is szolgálja, úgy azonban, 
hogy a demokratikus pedagógia keretét evangéliumi tartalommal tölti 
meg"... "...az iskola nemcsak jellege, hanem szelleme szerint is
legyen evangélikus iskola".

Az első számba Veöreös Imre lelkész írt elvi cikket. "Egyház 
és iskola" címnél. "Az egyház és iskola feladata ott találkozik, 
hogy a hirdetett evangélium hatóerővé akar válni az élet minden terüle
tén, az oktatás és nevelés terén is. Az egyháznak iskolai munkája tehát 
életének nem elsődleges megnyilatkozása, hanem másodlagos feladat... 
Mint ilyen azonban ebben a világban végzett szolgálatának teljességéhez 
tartozik... Az iskolát egyházi iskolává a hívő keresztyén pedagógusok 
teszik... Bűnbánattal valljuk az egyház Ura előtt, hogy iskoláink 
sokszor csak névleg és nem lélek szerint evangélikus iskolák... 
Csak az egyház Urának nagy kegyelme, hogy iskoláinknak új kegyelmi 
időt adott." A cikkben megszólal a kritika, önkritika, bűnbánat 
hangja, de a megújulás reménysége is. Nagy hangsúlyt kap az iskolai 
munkában a személyi tényező.

A 2. szám a szerkesztő (G.Gy.) Köszöntésével indít. "Első felada
tomnak tekintem az összes evangélikus nevelő közösségének megteremté
sét. . .Korszerűtlennek tartom a különböző iskolatípusok nevelőinek megkü
lönböztetését, tanári és tanítói kasztokra osztását... Lapunkat nem hol
mi botcsinálta időszerűség hívta életre, hanem régi mulasztások felisme
rése. Az evangéliumi nevelés tudományával való foglalkozás mindig idő
szerű volt s mindig is az lesz...szolgálni akarunk a magyar nevelés 
egyetemének azokkal az értékekkel, amiket Isten reánk bízott."

A lap tartalmának sokszínűségét mutatják a rovatcímek: Evangéliumi 
neveléstudomány, Fórum, Időszerű kérdések, Szaktárgyak az evangélium 
fényében, Könyvszemle, Figyelő, Diákszenmel, Ifjúsági irodalmunk, 
Nézzünk kifelé is.

2. A folyóirat főmunkatársai és írói
A borítólap közli a főmunkatársak névsorát: dr. Bakay Éva pszicho

lógus, Benczúr László vallástanító lelkész, dr. Bukovszky Ferenc a 
kőszegi evangélikus leánygimnázium igazgatója, tanár, Dezséry László 
egyetemi lelkész, dr. Mády Zoltán tanár, dr. Podmaniczky Pál teológiai 
professzor, Prőhle Jenő a soproni evangélikus lyceum tanára, Tóth 
László tanító, Zacher Lajos tanító. Ezekhez később Molnár Endre 
tanár csatlakozott.

A lapban állandóan dolgozó főmunkatársakon kívül a cikkírók 
közül megemlítjük: Rozsonday Károly soproni evangélikus tanítóképző
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intézeti igazgató, dr. Kulin György csillagász, Kautzky Norbert 
író, Hauser Henrietté deáktéri evangélikus leánygimnáziumi tanár, 
testnevelő, Alexy Miklós gimnáziumi tanuló, Margócsy József tanár, 
ifj. Muraközy Gyula cserkésztiszt, dr. Reök Iván sebészfőorvos, 
a Luther-Szövetség elnöke, Magassy Sándor vallástanár, Kardos Gyula 
tanár, dr. Zábrák Jenő bíró, dr. Ottlyk Ernő lelkész nevét. Mint 
e névsorból is kitűnik, a munkatársak jó része nem lelkész, hanem 
gyakorló pedagógus volt s a lelkészek közül is a legtöbben az egyházi 
oktató-nevelő munkában állottak. Ez is mutatja szerkesztési szándékát: 
valóban nevelők által a nevelők számára készült. Ezt a szándékot 
jelzi a lap 1948. januári számában a szerkesztő tollából megjelent 
elvi cikk is: "A tanító és a lelkész". Az egyházi -elemi - iskolák 
életének egy régi sebét tárja fel s próbálja orvosolni. Nevezetesen 
az ún. iskolaszéki rendszerét. Azt ti., hogy az egyházi elemi iskolák 
felügyelő hatóságának az ún. iskolaszéknek elnöke, a mindenkori 
gyülekezeti lelkész volt. Vagyis egy pedagógiai képzettség nélküli 
személy, aki néha - gyakran - tapintatlanul - enyhén szólva - éreztette 
"hatósági" felsőbbségét, az "alárendelt" tanítósággal. A cikk idézi 
Révész Imrét (Magyar református egyháztörténet, I. 262. o.) "...a
református egyház is osztozott az akkor általános katolikus és protestáns 
felfogásban, mely a tanítói és tanári hivatást a lelkészihez képest
mélyen alárendelt jelentőségű foglalkozásnak__nézte..." A szerkesztői
cikk ezután így folytatja. "Magyar társadalmi életünk beteg osztály
szelleme is sok tápot adhatott erre. Szabó Dezső kegyetlen gúnyját: 
kistiszteletű nagytiszteletű, ez már döfi tisztelendő...inkább kevésnek,
mint soknak érzem A megoldás: a lelkész és a tanító egyképpen
tagja a gyülekeztnek, a Krisztus testének. Az egyház nem az egyházfőha
tóság - értsd papság hanem a hívek közössége."

A cikknek roppant visszhangja támadt. Igen sok tanító levélben 
köszönte meg "ezt a hangot, amire oly régen vártunk!" - a leveleket, 
kis részben, a lap közölte. Sajnos a hang - későn szólalt meg. Az 
egyház - ebben az esetben valóban az egyházi vezetés. lelkészi kar 
jó része, ekkorra már elveszítette a tanítói kar bizalmát, szeretetét. 
Félreérthetetlenül nutatta ezt, a néhány hónap múlva bekövetkezett 
iskolák államosítása alkalmával, a legtöbb egyházi-iskolái tanító 
magatartása.

Mindez persze már éégen mögöttünk van, e problematika már régmúlt
- rosszízű - történeti emlékké homályosult. Mégis érdemes felidézni, 
mert a klerikalizmus szelleme még máig kísért. Hisz csak nem rég 
törölték el - végre! - hivatalosan is a szocialista társadalomban 
kirívó anakronizmusként továbbélt, papi (nagytiszteletű, stb.) címzése
ket! S az ún. "laikusoknak" a bevonása az egyház szolgálatába, vezeté
sébe minden szinten, még csak a kezdeténél tart.

3. A folyóirat témái
Ezen a már fentebb említett rovatok köré csoportosultak. Külön 

kiemelhető a neveléstörténet néhány nagy alakjáról való megemlékezés, 
pedagógiájuk ismertetése. Melancnthon Fülöp, Apácai Csere János, 
Pestalozzi, Schneller István életét, munkásságát ismertették ezek 
a cikke/.. További cikkcímek: Mit tegyen az egyház középiskoláiért?
- Nevelés és evangélium. - A természettudományok nevelői jelentősége
- Az evangélikus iskolák többlete - Valamit az egyházi színjátszásról.
- Jules Verne műveinek pedagógiai méltatása. - A lélektan problémái
- A mozgásművészet pedagógiai jelentősége - A nemi kérdés, mint
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nevelési probléma (erről a témáról négy cikk is jött, a nevelő, az 
orvos, a szülő és a teológus szemszögéből nézve). Az ún. játékos 
módszer (erről cikksorozat jött a Major testvérek, tanítók tollából). 
Az evangéliumi irodalomszemlélet problémája. - Luther és az iskola
- Luther gondolatai a nevelésről - Külön szám szólt 184&-1949. cente
náriumáról; ebben: Centenáris irányvonalak; Haladás és keresztyénség
- A faji kérdés a nevelésben - Booker T. Washington, a munka pedagó
gusa. - Jegyzetek Makarenkó könyvéhez, stb.

A könyvszemlében hangsúly esett az ifjúsági irodalom ismerteté
sére. Nevelés a világban - hírek minden felől, az akkor - már újra 
és még egy darabig - hozzáférhető külföldi híreket, irodalmat kívánta 
a lap ismertetni, az olvasók látókörét tágítani. A már említett 
Verne-cikk mellett Móra Ferenc, ifj. Gaál Mózes, R. Kipling, az 
ifjúsági irodalom klasszikusai kerültek ismertetésre.

A lap első száma borítólapja belső oldalán meghívót találunk 
az országos Pedagógus Konferenciára, Gyenesdiáson, 1947. augusztus
13-18. Talán nem érdektelen, mivel ez ma már történelem, a témákra 
és előadókra is egy pillantást vetni. Reggeli áhitatok: A tanítvány
elhivatása (Lk 5, 1-11). Bibliakörök: Inas a műhelyben (2.Tim. lev). 
Evangelizáló előadások: A Mester. Megbeszélések. Munkamező. Esti
áhitatok: A tanítvány útja. Koferenciavezető dr. Mády Zoltán, előadók: 
dr. Kada Judit, Kuszák István, Hajas Gyula, Groó Gyula, Káldy Zoltán.

Az utolsó szám végén szintén találunk ilyen konferenciára szóló 
meghívót, 1948. augusztus 11-15. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz 
az utolsó. A reggeli bibliatanulmányok összefogó címe: Az igaz tanító. 
A bibliai anyagot egész délelőttre kiterjedő megbeszélésben dolgozták 
fel. A délutáni megbeszélések témája: Munkánk az evangélium fényében. 
Az esti áhítatsorozaté: A gyümölcstermés. Felkért előadók voltak:
Benczúr László, dr. Nagy Gyula, Margócsy József, Nagy Kálmán, Bukovszky 
Ferenc, Rozsonday Károly, Major László, Kada Judit, Zalán Frigyes, 
Bakay Éva, Horváth Olivér, Fekete Zoltán és Molnár Endre.

4. A folyóirat megszűnése
Az 19451 június havi szám végén "A szerkesztő az olvasóhoz" 

címnél találunk szerkesztői írást. Ezt teljes terjedelmében közöljük,
- mert ma már ez is történelem. S talán lehet a "história magister 
vitae".

"Egy éve immár, hogy a meginduló Evangélikus Nevelő szerkesztését 
átvettem. Szolgálni szerettünk volna. Munkánkat Isten méri meg. 
Most ezzel a kissé bővebb számnál a Nevelő is vakációra megy. Hogy 
augusztusban, szeptemberben kopogtathat-e újra az evangélikus nevelők: 
evangélikus hitű mindenféle iskolákban tanító nevelők ajtaján, azt 
egyedül Isten tudja. Ha őneki kedves a szolgálatunk, akkor megmaradunk. 
Egy bizonyos: az evangélikus iskolák államosítása ser Jelenti az
evangéliumi nevelés elkötelezésének, feladatának és szükségességének
- és lehetőségének megszűntét, óhatatlan, hogy aki hitre jutott, 
hitét ne gyümölcsöztesse hivatásában, akárhová állította is Isten 
akarata. Úgy látjuk, hogy iskoláink felett Isten ítélt. Minket evangéli
kus nevet hordozó nevelőket ítélt meg, egyházát ítélte meg. Bár 
születnének ebből az ítéletből megújult életek, megéledt lelkek. 
Nem feliratok teszik az iskolát, hanem a lélek. Áldott pihenést 
kívánunk minden olvasónknak."

G.Gy.
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D r   G r o ó  Gyula
Az Evangélikus Nevelő nem jelent meg többé. A szerkesztői üzenet 

érvénye azonban úgy vélem, fennáll.



Igehirdető műhelyéből
Szentháromság ünnepe utáni 1 6 .  vasárnap

Gal 2,16-20

Az előző Ágendában a 16-19. versek zárójelben szerepelnek, az 
áj /gendában viszont együtt láthatjuk a 16-20-ig terjedő szakaszt. 
Tartalma szerint is . ez a két rész megkülönböztethető, mert a 16-19. 
versek meditációja a törvény, hit, megigazulás fogalmai köré csoportosulnak, 
a 20. vers viszont a személyes vallomás. Először különböző érveket 
hoz fel, melyekkel igyekszik meggyőzni a galáciaiakat. Többesszámban 
írja: tudjuk... hittünk... megigazuljunk__ Meggyőző érvei után egyszer
re áttér az egyesszámba s függetlenül szavai elfogadásától vagy vissza
utasításától, személyes hitét vallja meg: "Mert én meghaltam a törvény 
által a törvénynek, hogy Istennek éljek”. 19.v. Amint egykor Józsué 
elmondta a nép előtt, amit Isten velük cselekedett és kérte őket, 
hogy az élő Istennek szolgáljanak, majd így folytatta: "...hogyha
pedig rossznak látszik előttetek, hogy szolgáljatok az Úrnak, válassza
tok még ma, kit szolgáljatok  én azonban, és az én házamnépe az
Úrnak szolgálunk". 24,15 - Ott személyes vallomás Jézusénál, itt 
pedig Pál apostolnál.

Az egész levélen a törvény és evangélium , hit és megigazulás 
kérdéshúzódik végig. A gyülekezetben a törvényhez való visszatérés 
veszélye jelentkezett. Abban a helyzetben mutatott rá az apostol 
élesen: "...tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján 
igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által." 16.v. - Kiss 
Jenő professzor a Galáciai levél magyarázatű c. könyvének ezt a címet 
is adta: "A megigazulás útja".

Néhány idézet írásmagyarázóktól
"A törvény által a törvénynek való meghalás nemcsak azt eredmé

nyezte, hogy a törvény útján való igazságra jutás lehetetlen, hanem 
azt is, hogy figyelmét másra. Istenre irányította és Istenben találta 
meg az élet útját és ennek végén magát az életet: hogy éljek Istennek". 
Földi életünk tehát csak akkor érdemli meg az élet nevet, ha az értünk 
meghaló és ezzel irántunk való végtelen szeretetét mutató Istenfiában 
hiszünk és így a vele való életkapcsolatot elszakíthatatlanná tesszük." 
(Kiss Jenő)

"Krisztussal együtt megfeszíttettem". - "Értelmét a következők
ben állapíthatjuk meg. Krisztus megfeszíttetése, tehát halála, váltsáe 
jellegű. Azonban hatása csak akkor tapasztalható, rám nézve csak 
akkor lesz érvénye,s ha azt annyira a magamévá teszem, hogy az apostol 
képies nyelvén szólva azt mondhatom magamról, hogy megfeszíttettem
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együtt a Krisztussal, hogy annyira egyesültem vele, hogy korábbi 
életemnek teljesen meghaltam." (Kiss Jené)

"A megigazulás személyhez kötöttségét mutatja, hogy az általános 
értelmű többes szám helyett már egyes számot használ, mint ahová 
a megigazulás fejtegetése közben el kell jutnunk. A legszemélyesebb 
kérdésekről van sző, a saját magam ügyéről éspedig üdvösségéről." 
(Kiss Jenő)

"Amiben tehát Pál apostol az emberi erőfeszítés elégtelen voltát 
ki akarja mutatni, az a megigazulás gondolatköre. De mit takar ez 
a fogalom? A megigazulás az "igaz" melléknévből képzett sző, ugyanúgy, 
mint az "igazság". Tehát a jelentését is ebben az irányban kell keresnünk. 
Csakhogy a magyar nyelv az "igaz" és "igazság" szavakkal két egymástól 
eltérő jelentésfogalmat fejez ki. "Igaz" lehet az, ami hű tükre a 
valóságnak (a görögben: alétheia), de az is, ami a követelményeknek 
és normáknak megfelelő (görögben: dikaioszüné). A megigazulás szóban 
az "igaz" vagy az "igazság" fogalomkörének az utóbbi értelme jelentkezik. 
"Megigazulni" tehát leegyszerűsítve annyit jelent, mint igaz emberré 
válni". (Cserháti Sándor)

A törvény nevében halálra adott Jézus keresztje, kereszthalálává 
lesz mindazoknak, akik hit által felismerték a történtek igazi rugóit, 
elutasítják a törvény útját és megtagadják az énüket, amely ezen 
az úton próbál Istennek tetsző életet élni. Mégpedig egyszer s minden
korra. Az apostol szavaival: A Krisztus keresztje által megfeszített 
ember mindvégig a kereszten marad. Nemcsak a keresztyén élet kezdetén 
kell elfogadnia a kereszt ítéletét, hanem élete minden napján."

"Élek többé nem én..." - vallja minden megigazult emberrel az 
apostol. Csak ez a halál adhat helyet egy más minőségű életnek, nemcsak 
az indulásnál, hanem keresztyén életünk minden pillanatában. Régi 
énje helyét Krisztus foglalta el és éli életét a benne hívőben."

"Hogyan történhetett tehát, hogy valaki a törvény által meghalt 
a törvénynek? Pál egy tömör, szinte kiáltásként ható kijelentésben 
adja meg a választ: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve! 
Vagyis a törvény valamiképpen közrejátszott Jézus halálában, aminek 
következtében azután meghal az ember a törvénynek." (Cserháti Sándor)

"A megigazulásnál Isten az istentelent fogadja el, "minősíti" 
igaznak annak az Egynek az engedelmessége révén. Isten a Jézus Krisztus
ba vetett hit által fogad el bennünket igazaknak__ Amikor Pál apostol
Isten korlátlan bűnbocsánatában jelöli meg a megigazulás tartalmát, 
akkor evvel azt fejezi ki,hogy Isten megbocsátása válik az alapjává 
a bűn miatt msgrontott, Istenhez való viszonyunk űjjárendezésének." 
(Kamer Károly)

Vázlatos gondolatok az IGEHIRDETÉSHEZ
"...ISTENNEK ÉLJEK..."
Villamos és személygépkocsi ütközésének a következdményeit láttuk 

egy alkalomnál a tv-híradóban. A gépkocsi totálkáros lett, de vezetőjé
nek csodával határos módon kis karcoláson kívül semni baja nem történt.
A riporter, aki gyorséin a helyszínen termett, így tette fel a kérdést 
a gépkocsi vezetőjének: "Mikor van a születésnapja?" Majd a válasz
után így folytatta: "Erre a napra úgy is tekinthet, mint a második
születésnapjára, hogy ilyen ütközés után életben maradt".

Erről a második születésnapjáról írt Pál apostol is: "Mert én 
meghaltam a törvény által a törvénynek, HOGY ISTENNEK ÉLJEK". Az 
a nagy életfordulat, új kezdet, mely a damaszkuszi úton törént, s
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amely egész életét meghatározta. Egy régi életnek meghalt. - A nagy 
életfordulatról így vallott Ady Endre is: "És megvakultak hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom, De őt, a fényest, nagyszerűt, Mindörökre látom."

Az apostol már nem érvel, hanem elmondja személyes bizonyságtéte
lét. Azóta, évszázadokon keresztül a világ minden részén keresztyének 
álltak be azoknak a már megszámlálhatatlan hívőknek a sorába, akiknek 
az apostol vallomása a Jézus Krisztusban elnyert kegyelem felismerése 
ugyancsak személyes vallomásukká lett. Ebbe a sorba állhatunk bele 
mi is.

1. Boldogan vallunk Jézus Krisztus irántunk való szeretetéről. 
"...aki szeretett engem és önmagát adta értem..." Ez a vallomás Krisz
tus áldozatos szeretetének a felismeréséből fakad. Az a kis 3 éves 
gyermek akkor még nem tudta felfogni, mi is történt vele, amikor 
az állomásra beérkező vonat elől a szolgálatot teljesítő váltóőr 
felkapta és előredobta, öt megmentette, de a vasutas olyan súlyos 
sérülést szenvedett, hogy belehalt. A gyermek ezt az áldozatot csak 
nagyobb korában értette meg. - Ezt a szeretetet érthetjük meg mi 
is Jézus részéről, "...önmagát adta ÉRTEM— "

2. Boldogan vallunk életünk céljáról: "...Istennek éljek..."
Cél mindenki előtt van. Rövidebb vagy hosszabb időre is irányul. 
Vannak csak napi célok, melyek a Munkavégzéssel kapcsolatosak: mit 
szeretnék elvégezni. Vannak távlati célok: mit szeretnék elérni egy 
hivatásban, melyet választok. - Egy életre szóló cél: Istennek éljek! 
Azt cselekedni és úgy cselekedni, amint az Istennek kedves. Egymást 
megértő családtagok, házastársak arra törekednek, hogy úgy tegyenek, 
ami a másik számára kedves. Ezzel a lélekkel élni napi munkánkban, 
különböző koúakként, más és más hivatásban. A cél mindenütt közös: 
Istennek éljek!

"Amely életet testben élek, az Isten Fiában való hitben élem..." 
Külsőleg minden ugyanaz, mint előzőleg. Ugyanaz a családi környezet, 
nem kell változtatni a munkahelyet sem, a munkatársak sem cserélődnek, 
de akiben a Krisztus vett lakozást, annak az élete döntően megváltozott. 
Krisztus felé a hit, emberek felé a szeretet vezet.

3. Boldogan vallunk a Krisztusban kapott erőről. - "Élek pedig 
többé nem én, hanem a Krisztus él bennem..." - Az ő bennem léte döntő
en meghatározza az életemet. - Azért lett vagy lesz más az életem, 
mert Krisztus lakik bennem. Ez a vele való teljes közösség határozza 
meg cselekedeteimet és egész életemet. Önmagában a vad fa is csak 
vad gyümölcsöt teremhet. De Krisztusba beoltva élhetek új életet, 
mint a beoltott fa. A vad rózsatőbe nemes rózsafából szemeznek és 
gyönyörű rózsa virágzik. Amint egyik énekünkben imádságként mondjuk: 
"Szelíd olajfa, ó, segíts, Olts magadba és üdvözíts!" 415.ének 5. 
vers. - így él bennem a Krisztus. S így teremheti életem a Lélek 
gyümölcsét, melylről így olvasunk: "szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szivesség, jóság, hűség, mértékletesség." - Mécs László is így ír 
versében: "...vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld."

Egész életre szóló vallomás ez az ige. - Keresztelés alkalmával 
így hangzik a kis gyermek felett: "Jézus Krisztus éljen tebenned,
Növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvesség
ben!" - Egy életprogram is ez a mondat. Adja az Úr, hogy mindez az 
életünkben is megvalósuljon, s ebben a hitben járjunk: "Élek többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus."

Varga György
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Szentháromság ünnepe utáni 1 7 .  vasárnap
Ef 4,11-16

A Krisztus testének építése

Igehirdetőnek és igehallgatónak egyaránt nagy kísértése az, 
hogy bibliai kifejezések, az egyházi "szöveg" egyes szavai megszokottá, 
üressé válnak, s ezáltal eltakarják a bennük levő tartalmat. Amikor 
Pál apostol - textusunkban - az egyház építésének lehetőségeiről, 
az ezzel kapcsolatos feladatainkról beszél, ugyancsak ilyen kifejezése
ket használ: hit, szeretet, szolgálat, egység. Akiket Isten Szentlelke 
újjá teremtett, ezeket az ajándékokat kapják, de a feladatuk teljesí
tése is ezek által lehetséges. Ez a feladat a Krisztus testének építé
se. Hogy az üressé vált kifejezések tartalomnál teljenek meg, illetve, 
hogy a megszokás ne bénítson, a kifejezések mellé állított jelzőkre 
érdemes figyelnünk. Így megvilágosodik, hogy a Krisztus testének 
építése egyszerre ajándék és feladat, s megvalósulásukhoz a következők 
szükségesek:

1. Szilárd hit. (13-14. vers) Krisztussal való, élő kapcsolat 
az ige nyomán támadó hit által lehetséges. Enélkül nem lehet Krisztus 
testét, az egyházat sem építeni. Krisztusba vetett hit nélkül minden 
"eredmény" csak látszat. Most mégsem a nyilvánvaló "hitetlenség" 
veszélyeire hívja fel a figyelmünket Pál apostol, hanem a hit "rejtett" 
veszélyeire. Ma sokan kézbe veszik a Bibliát, olvassák is, sőt sok 
megállapításának igazat is adnak. Eljutnak addig, hogy "van Isten", 
vagy "kell lennie" Istennek. Jézus cselekedeteit és tanítását- vagy 
azok egy részét - ugyancsak helyeslik és követendőnek tartják. Isten 
tud hitet ébreszteni ebből a magatartásból is, de a Biblia tanításának, 
Isten létének "elhívásé" nem Krisztus-hit. Események, emberek, más 
tanítások, próbatételek, csalódások, stb. igen könnyen megingatják. 
Éppen arra nem elég, amire pedig a hit való: a Krisztussal való kapcsolat- 
tartásra és "testének építésére".

A szilárd hit alapja: az élő Krisztus megismerése. Mindannak
"meglátása", amiért Krisztus jött, amit tett és tesz, és amire küldi 
a benne hívőket. Ebből a megismerésből folyik a meggyőződés, a kételke
dés legyőzése, "Krisztus teljességének" az elérése, a hitben való 
"nagykorúság". Ez a hit nem hányódik és sodródik az élet viharaiban. 
Megtartó hit. De több is ennél. Ahol ilyen hitet "látnak" a kívülál
lók, hogy épülhet és növekedhet az egyház. A szilárd hitben való 
megállásra a Szentlélek ad erőt. Saját erőtlenségünk, ingatag hitünk 
tapasztalása késztessen Szentlélekért való könyörgésre, hogy szilárd 
hittel erősíthessük egymást, és együtt építhessük krisztus testét, 
az egyházat.

2. Igaz szeretet. (15.v.) A szilárd hitből termő gyümölcs az 
igaz szeretet, amely ha nincsen meg, a hit is megkérdőjelezendő, 
és az egyház élete is épülés helyett inkább sorvad. Az igaz szeretet, 
tehát az igazság és a szeretet együttes megélése építi a Krisztus



testét. Az igazságot a szeretet menti meg az öntelt ítélkezéstől. 
Tudatosítja, hogy rész szerint való fogadására késztet, s alázatosan 
elismeri, hogy az ítélet nem a mi feladatunk, hanem Krisztusé. A 
szeretet et viszont az igazság menti meg az elvtelen megalkuvástól, 
a bűn takargatásától. Megóv attól, hogy a szeretet ürügyén magyarázga- 
tással próbáljuk igazolni elkövetett bűneinket és elmulasztott jótet
teinket. Nem engedi meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a bűn pusztító 
erejét. A szeretet és az igazság együttes gyakorlása az a bölcs magatar
tás, amely tudja, hogy mikor, hol, mit kell cselekednie. Egyetlen 
célt tart szem előtt: feddéssel, vagy simogatással egyaránt menteni 
akarja az embertestvért, s ezáltal építi az egyházat is, elősegítve 
a növekedést Krisztushoz, a fejhez. Csak így valósulhat meg a "Krisztus
test" életben maradása, mert egyébként a közömbösödés, tévedés, fogyás 
lesz az egyház életének a jellemzője. Az egyház növekedésének a biztosí
téka az, hogy Krisztus a fej, aki igazságával és szeretetével maga 
táplálja és építi egyházát.

Mindennapi keresztyén életünkben az igaz szeretet megélése 
ott kezdődik, hogy elfogadjuk Krisztus szeretetét úgy, ahogyan ő 
adja, próbatételekben, akaratának elrejtettségében is. Nemcsak a 
közvetlenül felkínált ajándékát: kegyelmi eszközeit, az imádság lehető
ségét, hanem az emberekben hozzánk jövő szeretetét is. Több lenne 
az örömünk, ha jobban észrevennénk, hogy Krisztus emberek által is 
szeretni akar minket, s bennük maga Krisztus közeledik hozzánk üdvözítő 
akaratával. Krisztus igaz - igazzá tevő - szeretete üdvösségünket 
célozza mindennel. Ezért "több" az emberi szeretetnél, s ezt továbbadva 
lesz a mi szeretetünk is igazzá, Krisztus testének építőjévé.

3. Engedelmes szolgálat. (11-12.v.) Testének építésére Krisztus 
engedelmes eszközökként akar felhasználni bennünket.  Ő  jelöli ki 
a munkaterületet: "Adott némelyeket apostolokul, stb.". Sokféle és 
különböző a szolgálati terület. Mindegyik fontos és egyformán értékes 
Jézus előttt. Ő készít fel a "szolgálat végzésére". Ez azt jelenti, 
hogy megmutatja a feladatot, az utat, ő ad erőt, ő a biztosíték és 
az eredmény adója. A szolgálat célja: "Krisztus testének építése". 
Mindig súlyos következményekkel járt, ha akár az egyház, akár az 
egyes keresztyén ember szem elől tévesztette a célt. Az evilági hatalom
ra és sikerekre törekvést Jézus mindig megítélte. De a befelé fordulás, 
a belső "örvendezés" is akarata ellen való.

Az eszköz semnit sem ér felhasználó nélkül. A legjobb szerszám 
is értéktelen, ha nincsen, aki dolgozzék vele. A döntő tehát az, 
hogy kinek a kezében vagyunk. Maga Jézus Krisztus vesz kézbe bennünket 
és használ fel akarata szerint. Mégsem mindegy, hogy milyen a szerszám.
A jóval jobb dolgozni. A mi esetünkben a "jó" azt jelenti, hogy 
engedelmes eszközei vagyunk Krisztusnak. Az engedelmesség legfőképpen 
alázatosságot jelent, tehát azt, hogy észrevesszük és elfogadjuk 
azt a feladatot, amelyet éppen nekünk szán Krisztus. Azt tesszük, 
amit ránk bízott és nem mást akarunk. Nem irigykedve tekintünk a 
mást végzőre, hanem a tőlünk vártnak igyekszünk maximálisan megfelelni. 
Mert eszköz-voltunk mégsem báb-szerep, hanem felelős szolgálat. A 
legjobb tudásunk szerint végezzük a ránk bízott szolgálatot. Tudva, 
hogy az eredményt Krisztus adja, s ez felszabadít a hiábavalóság 
bénító hatása alól és megerősít abban a meggyőződésünkben, hogy mivel 
Krisztus adja az eredményt, szolgálatunk nem hiábavaló.

4. Krisztusban való egység. (16.v.) "Széthúzva" nem lehet Krisztus 
testét építeni. Csak együtt, nem egymás ellen, mégcsak nem is egymástól
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függetlenül. Az apostol ezt így mondja: "egybeilleszkedve". Tehát
nem a a különbözőségek "elmosásával", mert ez megerőtlenítené a munkánkat, 
hanem a különböző arculatok összefogásával. Arról is beszél Pál apostol, 
hogy "a különféle kapcsolatok segítségével", tehát egymást nemcsak 
tudomásul véve, hanem egymást segítve építhetjük Krisztus egyházát. 
Egymás segítésével az erő nem forgácsolódik szét, hanem megsokszoro
zódik. Azon is hangsúly van, hogy "saját adottságának megfelelően" 
vegyen részt mindenki a szolgálatban. Ebben nem az "adottság" mértéke, 
nagysága, vagy értéke a döntő, hanem a hűség. A legfontosabb pedig 
az, hogy "az ő hatására", tehát Jézus Krisztus akarata szerint munkál
kodjék együtt "minden egyes rész", hogy így növekedjék az "egész" 
és "épüljön szeretetben".

Az egység munkálása mindig harc. A sátánnal, aki szembe állít 
és összekever, önmagunk önzésével, amely uralkodásra vágyik, és a 
reménytelenséggel, amely megbénít. Harcunkban azonban Krisztusé a 
végső szó, s ez ad erőt arra, hogy mindegyikünk a maga helyén, a 
mindennapi életben vállalja reménységgel a küzdelmet. Tudva, hogy 
a végső egység "odaát" lesz, tehát nem illúziókat kergetve, hanem 
józanul törekszünk a lehető legnagyobb földi "eredményre". Ez a felada
tunk nemcsak kötelességünk, hanem életbiztosításunk is, mert a széthú
zás halál, az életlehetőség pedig az, ha "egyek vagyunk Krisztusban".

Keresztyén életfolytatásunknak nemcsak az a kísértése, hogy 
a szavak erőtlenednek meg, hanem mi magunk is. Fáradtan, erőtlenül, 
közönyösen azonban nem lehet építeni. Ezért olyan nagy ajándék az, 
hogy Isten Szentlelke - igéje által - mindig újít, erősít, hogy alkalma
sak legyünk "Krisztus testének építésére".

Bárány Gyula

Szentháromság ünnepe utáni 1 8 .  vasárnap
3 M ó z 1 9 , 1 - 3 ; 1 1 - 1 8

Az utóbbi esztendőkben, társadalmunk erkölcsi sülyedése, széte- 
settsége láttán —  persze ez világjelenség! —  néha arra gondoltam, 
ha most tanítanék teológusokat prédikálni, talán azt modnanám: ne
evangéliumot prédikáljatok, hanem törvényt, morált. Persze ez így 
teológiai tévedés volna. Annyi azonban bizonyos, hogy korunknak 
égetően szüksége van arra, amit az ÓT tórának, az ÚT parainézisnek 
nevez. S a tóra helyes értelme: intelem, útmutatás, eligazítás,
vezetés. Isten útmutatása népe számára, Isten vezeti az övéit a 
helyes úton. Ezért különbözik ez minden más, más eredetű és indíté
kú, egyébként tiszteletreméltó és jó szándékú moráltanítástól.

A perikópában nem kevesebb, mint hatszor fordul elő: Én az
tír —  ani Jahwe —  ego ejmi kyriosz (Septuaginta). Nagyon emlékeztet
Jézus "Én vagyok " kezdési! logionjaira. Ezért, mert népéhez szól
az ő Istene, lehet,méginkább: szabad e parancsolatokat megtartani;
pontosabban: az Ő vezetése szerint, tetszésére járni az életben!
Ezért ez az ige valójában: evangélium, jó hír arról, hogy lehet



Isten népének, Izraelnek és az egyháznak így, Isten akarata szerint 
élni: szentségben.

"Izrael a parancsolatok kinyilatkoztatását döntő üdveseményként 
fogta fel. Nem erkölcsi törvények ezek első renden, hanem Isten szö
vetségének jele és valósága, amely üdvösséget kínál, az élet teljes
ségét. A sorrend ez: Isten szövetséget köt, azt felkínálja és ebben 
adja a parancsolatokat." (G. v. Fiad: Theologie das AT-s).

"E népnek kell, lehet és szabad szentnek lenni (10,3), vagyis 
imádhatja a Szentet s ezzel tanúskodhat a világ előtt, éppen erről 
a Szentről, az Űrről. Isten szentsége kívánja meg a népe szentségét, 
vagyis azt, hogy Istennek e néphez való viszonya népe életében tük
röződjék, ha bármily gyarlón is. Az imperativus: szentek legyetek, 
az indikativusban gyökerezik: É n szent vagyok! Azzal, hogy népem
közt vagyok és velük, általuk cselekszem, teszem őket szentekké...

Isten szeretete magával hozza a felebarát szeretetét. Az üdv
történet: Istennek az emberrel való története, és az embernek az 
emberrel való története. Isten népének, Izraelnek és az egyháznak 
a története beletartozik az üdvtörténetbe. Isten szeretetének verti
kális mozgása az emberi együttélés horizontális mozgásában valósul 
meg. Mert mindannyian Istentől szeretettek, ezért szerethetik egy
mást. Két különböző síkban való történésről van szó, amiket nem 
szabad összekeverni —  de el sem szabad választani". (K. Barth)

Perikópánk tkp. a Tízparancsolat egyes igéinek parafrázisa. 
Nagyon aktuális tanítás a hívő ember életéről, annak konkrét össze
függéseiben. Isten újszövetségi népe vallja, hogy azért lehet "szent", 
mert Isten megjelent közte a Jézus Krisztusban —  inkarnáció — , 
aki áldozati halálával és dicsőséges feltámadásával váltotta e népet 
tulajdonává. E tulajdonbavétel kötelez és felszabadít az Isten szerinti 
életre. Egykor, a monarchiában a katonatiszti becsület megőrzésének 
indítéka volt: A császár kabátját —  az uniformist —  viselem! Igen, 
mint megkereszteltek, a Krisztus király "kabátját viseljük", neve 
van rajtunk! Méltón viseljük-e?

Perikópánk egyes mondatai az emberi együttélés mindig aktuális 
alapszabályait tartalmazzák. Megsértésük, mellőzésük végzetes követ
kezményeit naponta tapasztaljuk.

A 3. v. a nemzedékek együttélésének kérdését veti fel. Az apos
toli parainézis ún. "házitábláinak" fényében ismerjük fel, hogy 
kölcsönösségről van szó (Ef 6,1-4). Szülők és gyermekek csak egymá
sért való felelősségvállalásban érthetnek szót, és élhetnek egymásért 
—  s nem egymás ellen.

Ugyanez a vers másik intelme, követelése és ajándéka: az idő
nem a miénk. Ha nem élünk vele Isten akarata szerint, ha kiuzsoráz- 
zuk, nem lesz áldás munkánkon. A "nagy hajtás", "mindent, most azon
nal" —  infarktushoz vezethet, szó szerinti és átvitt értelemben: 
leáll az élet egészséges vérkeringése.

11/a és 13. versek az anyagi javakkal való sáfárkodásra inte
nek. A pénz, s minden vele megszerezhető a fogyasztó és tékozló 
társadalomnak egyetlen istene —  keleten nem kevésbé mint nyuga
ton. Az elkövetett bűncselekmények szinte kivétel nélkül az anyagi
akkal állnak összefüggésben! Eladó az egész világ, tehát a másik 
ember becsülete is (16. v.). S mivel a pénz hatalom, tág tere nyí
lik az igaztalanságnak, visszaélésnek, vesztegetésnek (15. és 17.v.).
A tisztes munkának hovatovább nincs becsülete, mert ritka a becsü
lettel végzett munka.



A 14. v. ismét nagyon időszerű kérdést helyez a szívünkre: 
a fogyatékosok sorsát. S talán nem megyünk messzire a szövegértel
mezésben, alkalmazásban, ha mindazokra gondolunk, akik valamiképpen 
az élet, a társadalom és sokszor a gyülekezet peremére szorultak.

16/b, 17. és 18. versek az élet védelmét követelik. Gyűlölet, 
haragtartás és bosszúszomj, —  hozzátehetjük: erőszakosság és garáz
daság minden fajtája áll itt Isten igéjének ítélete alatt. Ölni 
szóval is lehet!

S végül az Isten nevével való visszaélés (12.v.), legtágabb 
értelemben a vallásos ember kiváltképpen való kísértése. Isten ne
vében indítottak keresztesháborukat, és Reá hivatkoztak minden idők 
antiszemitái, nemkeresztyén vallásúak, más meggyőződésűek üldözői.

Isten akaratának betöltése: a szeretet gyakorlása. Ebbe az
irányba mutat a vasárnap evangéliumi lekciója is [Mt 22,34—46). 
A vasárnap témája: Isten és a másik ember, a felebarát szeretetének 
elválaszthatatlan egysége. Isten egyedülvaló urasága életünkben, 
életfolytatásunkban valósulhat meg.

Groó Gyula

Gondolatok az igehirdetéshez
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap Gal  2 ,0 6 -1 9 )2 0

Arról a kérdésről volt szó Pál környezetében, hogy mi szüksé
ges az üdvösség eléréséhez. Másképp fogalmazva: nem az volt a kér
dés, hogy kell-e valamiféle rend szerint élni, vagy sem, hiszen 
minden életnek rend szerint kell folynia. (...) A főkérdés ez volt: 
melyik út vezet Istenhez. A törvény általi megigazulás hívei szerint 
a jó viselkedésen, a kegyes cselekedeteken, a korrekt magatartáson 
múlik, hogy közel kerülj Istenhez. Vagyis: csak az igazak remélhet
nek valamit Istentől. Ezzel szemben hangzik az evangélium szava: 
az istentelenek és a bűnösök befogadásra találnak Istennél, Krisz
tusért éppen ők az "igazak". A zsidókeresztyének a kettőt összeve
gyítették: a megigazuláshoz kell a kegyelem, kell Krisztus halála
és a benne való hit, de azért egy kicsit szükség van a mi erőfeszí
téseinkre is. (...) A törvény nem azért esik ki, mint üdvlehetőség,
mert képtelenek vagyunk teljesíteni a követelményeit. Nem azért 
kell a hithez fordulnunk, mert a törvény betöltésében nem jutunk 
előbbre, hanem azért, mert a törvény cselekvésének útja eleve nem
az üdvösség felé vezető út. (...) "A törvény cselekvésének útja,
valamint a hit és kegyelem útja egymás ellentétei, melyek kizárják
egymást" —  írja Bultmann. A kifutópályán egyre sebesebben száguldó 
repülőgép pilótája nem tétovázhat azon, hogy használja-e a magas
sági kormányt vagy sem. Menthetetlenül katasztrófához vezet, ha



ott is gurulni akar, ahol már repülni kellene. (...) Aki a törvény 
és kegyelem tekintetében a "vagy-vagy"-ből "és-és"-t formál, mint 
a judaisták, az mindent elveszít. (G. Voigt)

2.20. Pál szerint a hit nemcsak elhivése annak, amit Isten tett 
érettünk, hanem a hit egyre szorosabbá váló közösség Krisztussal. 
Annak tudomásul vétele, hogy Az, Akinek szeretetét hirdetjük, azt 
akarja, hogy végleges és elválaszthatatlan személyes kapcsolatunk, 
sorsközösségünk legyen Vele. Ez azt jelenti, hogy Hozzá van kötve 
mindaz, amire szükségünk van és ezt csak Vele együtt kapjuk meg. 
Ebben a sorsközösségben saját sorsunk is átformálódik Jézus sorsá
vá. Vagyis az, hogy Ő meghalt érettünk és megszerezte számunka a 
bünbocsánatot, csak akkor jelent számunkra győzelmet, ha mi is vál
laljuk önmagunk odaadását másokért, ha vállaljuk a szenvedést egyre 
tudatosabban, egészen a halálig. Nem lehet kompromisszumot kötni. 
(Balikó Zoltán)

Itt teljesen megvalósul az a mondás, hogy "Felemás annyi, mint 
semmi". Krisztusban csak félig bízni, annyi mint egyáltalán nem 
bízni Benne. Oly bizalom, mely megoszlik Krisztus és a törvény kö
zött, bűnbe visz. Sőt, ez már önmagában is bűn, mivel bizalmatlan
ság Krisztussal szemben. Ezért mondja Pál, hogy vagy egészen bízunk 
Krisztusban és az 6 kegyelmében, vagy pedig egyáltalán ne bízzunk 
Benne. Vagy az evangélium van érvényben, vagy a törvény. De a kettő
nem lehet érvényben egymás mellett. Az, hogy "mind az egyiket...
mind a másikat...", senmi egyéb, mint kisérlet arra, hogy a magunk 
cselekedetei által igazuljunk meg. (...)

19. v. Most azt mutatja ki az apostol, hogy mit jelerlt telje
sen az evangélium alatt élni. Itt már nem kapcsolja magát össze 
Péterrel. Itt az ő személyes hitvallása csendül fel, melyben legben
sőbb valója is részes. Pálban egy msghalás és egy feltámadás ment 
végbe. Helytelenül értelmeznénk a Galata levelet, és egyáltalán 
az evangéliumot, ha a halálról és a feltámadásról szóló beszédet 
csak példázatszerű, képes beszédnek értelmeznénk. Valódi meghalás- 
ról és valódi új életről van szó. Pál életében ilyen gyökeres változás 
ment végbe. (...) Hogy történt mindaz, hogy a törvény számára halott 
legyen? Gyakran utalnak Pál szavaira: "A törvény által meghaltam
a törvénynek". Ezt úgy magyarázzák, hogy Pál mint farizeus belát
ta, hogy lehetetlen a törvényt betartani s azután belső kétségbe
esés vezette arra, hogy a törvény útjával felhagyjon. Ez a magya
rázat helytelen. Ezt már a Galata levél 1. fejezetében láttuk. A 
törvény talajáról nem nyílik lehetőség arra, hogy valaki a törvény
nyel és a törvényből való megigazulással leszámoljon. Ilyen nagy 
az a hatalom, amellyel a törvény az embert polipkarjaival átöleli. 
Ez ugyanúgy képtelenség, minthogy valaki a saját árnyékát átugorja. 
(...) Krisztussal következett be az a forradalom, amely az emberek
nek Istenhez való teljes viszonyát gyökeresen megváltoztatta. (W. 
Lühti)



Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 
Ef 4,11-16

Pál az egyház egységéről beszél ezekben a versekben. Aktuális 
téma. Aki az egyház egységének megvalósításán fáradozik, mindig 
kettős kisértéssel találja szemben magát. Az egyik az, hogy az egy
ség kedvéért feláldozza a saját közösségének igazságát. Ugyanilyen, 
vagy talán még erősebb a másik kisértés, hogy a saját meggyőződését 
a hitről folytatott beszélgetések során a lehető legszélsőségeseb
ben képviseli és tévtanítónak, vagy hamis prófétának bélyegez minden 
más nézeten lévőt. (__) Amikor az apostol azt írja, hogy "az igaz
sághoz ragaszkodva növekedjünk fel a szeretetben őhozzá", akkor 
az egyedül járható utat jelöli ki. Minden ökumenikus véleménycsere 
arra hívatott, hogy az igazságért küzdjön. Ez azonban csak testvéri 
szeretetben történhet. Krisztus az Ő szeretetével vált az egyház 
fejévé. A tagok csak akkor működhetnek összhangban egymás javára, 
ha alávetik magukat a fej akaratának. (P. Meurer)

Az egyház egysége nem nyugodt egység. Abban az egyházban, amely
ről igénk beszél, történik valami. Helytelen volna persze az egyhá
zat puszta "történés"-ként definiálni. Titka azonban mégis az, hogy 
az Úr működik benne és általa. (...) Krisztus, aki a mindenség egé
szét átjárja, mindenütt jelenvaló, az öt követők közösségeiben min
denütt munkálkodik és hat. Nem úgy működik, hogy javasol, irányít 
vagy kötelez, hanem úgy, hogy megajándékoz. Ez a megajándékozottság 
köti össze valójában az őhozzá tartozókat. (...) Talán meglep ben
nünket, hogy erre a kérdésre, hogy "hol találhatók meg valójában 
Krisztus ajándékai?"-, a válasz bizonyos emberekre utal: apostolok
ra, prófétákra, evangélistákra, pásztorokra, tanítókra. "A gyüleke
zeti munkára elhívottak körét azonban semmi esetre sem szabad ezzel 
a körülírással leszűkíteni" —  írja Kasemann. Sokkal inkább az ado
mányok sokféleségéről kell szót ejteni. Itt valójában olyan embe
rekről van szó, akik egy bizonyos hivatalát képviselnek (Amt). A 
hivatal mindig szolgálat, nem pedig uralkodás. A hivatal Krisztus 
adományaira épül. (...) Ilyen adományok pedig az egész gyülekezet
ben vannak. Ennek következtében az egész gyülekezet szolgáló közös
ség. A gyülekezetben mindenkinek megvan a maga feladata, Krisztusért, 
az ő gyülekezetéért és azokért az emberekért is, akik még nem tar
toznak a gyülekezethez. (...) Mindenkinek kell tennie valamit a
jó hír terjedéséért. Közvetlenül, azáltal, hogy maga is szóra nyit
ja száját. Közvetetten, azáltal, hogy hív, kapcsolatot teremt, bá
torít. Ez az egész gyülekezet ügye. (G. Voigt)

De nemcsak az egység és egyesség az igazi krisztusi egyház 
ismertető jele, hanem ebben az egységben valami dicsőséges különfé- 
leség virul. (...) A természeti világ is az egységen belül még valami 
csodálatos különbözőséget is mutat nekünk. Amint a természeti világ
ban, úgy van ez a kegyelem világában is, az igazi keresztyén gyüle



kezetben. Alapigénk így szól az efezusi gyülekezetről: Krisztus 
tett némelyeket apostolokul, némelyeket prófétául... A többi levél
ből és az Actából az őskeresztyén egyház további kegyelmi ajándéka
it és tisztségeit is ismerjük. (...) A bibliai gyülekezeti ideál 
tehát ez: egy test sok néki szolgáló taggal, egység a különféleség
ben, különféleség az egységben. (...) Nem kell-e mélyen szégyellni 
magunkat, amikor az ÚT-i egyháznak ebből a magasságáó n  leszállunk 
a saját gyülekezeteink mélységébe? Vegyük egyenesen a hozzánk legkö
zelebb eső gyülekezetét, sajátunkat. Nem kell-e, mint az összes 
többi gyülekezetnél is panaszkodni, és azt mondani, hogy sajnos 
nálunk valójában a bibliai gyülekezeti ideál mindkét oldala hiány
zik? Nálunk hiányzik az egység és hiányzik a különféleség is. (B. 
Pfister)

Bevezetőül mindenekelőtt azt szögezzük le, hogy ezeknél az aján
dékoknál nem egyszerűen arról lehet szó, ami az embernek természe
ténél, születésétől fogva birtoka, nem arról van szó, hogy természe
tének valamiféle szerencsés és sokat ígérő képességeit továbbformál
ja... hanem itt olyan ajándékokról, illetve feladatokról van szó, 
amelyeket a Szentlélek munkál, éspedig a gyülekezetben, a hívő szá
dra. (F. Rienecker)

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap 
3Móz 19,1-3;11-18

Mivel az a parancsolat, hogy "Szentek legyetek, mert szent 
vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek", nemcsak ennek a fejezet
nek uralkodó gondolata, hanem Leviticus egész erkölcsi törvénykezé
sének, ezért szükséges a "szent" szó erkölcsi jelentőségét pontosan 
meghatározni, megkülönböztetésül a szónak kultuszi használatától. 
Először is jelenti Isten fenséges magasságát és lenyűgöző nagyságát: 
az isteni szentség jelenlétében az ember érzi, hogy ő csak "por 
és hamu" és leroskad abban az érzésben, hogy ő mily méltatlan Is
tenhez (Ézs 6,5). A "szent" szó kifejezel másodszor azt, hogy Is
ten tökéletesen mentes mindattól, ami az embert tökéletlenné teszi, 
és hogy Ő távol áll mindentől, ami tisztátalan és igazságtalan. 
(...) Harmadszor a "szent" kifejezés Isten etikai tulajdonságainak 
teljességét fejezi ki; ez azt jelenti, hogy több, mint jóságos, 
több mint tiszta, több, mint igazságos, magában foglalja mindezeket 
egyesítve eszményi tökéletességükben. "A Szent, áldva legyen Ő", 
ez Istennek a legsűrűbben használt neve a rabbinikus irodalomban 
és a zsidó tömegek ajkán is ez a név a legnépszerűbb. A rituális 
használatban a "szent" szó személyeket vagy tárgyakat illet, melyek 
a szentéllyel állnak összefüggésben vagy vallási célokra vannak 
szentelve. (...) Az embernek nemcsak imádnia kell Istent, hanem
arra is kell törekednie, hogy Őhozzá hasonlítson, igyekeznie kell 
utánoznia Őt. Az isteninek, ami az emberben lakik, tettekben kell 
megnyilatkoznia, a tetteknek tisztaságával és igazságosságával kell 
bizonyítania, hogy ő Isten teremtménye. A halandó ember nem utánoz



hatja Isten végtelen fenségét vagy az Ő örökkévalóságát, de képes 
törekedni tisztaságra azzal, hogy távol tartja magát minden utála
tosságtól és tisztátalanságtól, és mindenekelőtt arra törekedhet, 
hogy utánozza Isten irgalmasságát. "Isten utánzását" bölcseink a 
legmagasabb emberi eszménynek minősítik. (...) A szentség eszerint 
nem annyira elvont, vagy misztikus eszme, hanem inkább irányító 
elv a férfiak és nők mindennapi életében. "Szentek legyetek" alap
motívuma az egész fejezetnek és ennek különböző rendelkezéseiben 
beleszövődik. (...) Szentség csak így érhető el, és nem azzal; hogy 
az ember visszavonul a világtól, sem pedig azzal, hogy lemond a 
család vagy hivatás emberi kapcsolatairól, hanem a szellem által, 
amellyel teljesítjük az élet kötelességeit, annak legegyszerűbb 
és legáltalánosabb részleteit is. (J. H. Hertz)

18-20. fejezetek igen figyelemre méltóan bemutatják, hogy az 
Úr milyen személyes szentséget és erkölcsi tisztaságot vár azoktól, 
akiket kegyelmesen egybekapcsolt magával. Ugyanakkor megalázó képet 
kapunk az emberi természet szörnyűségeiről is. (...) Isten népe
számára minden időkben ez lesz a szentség igazi alapelve. A hívők 
jelleme felett Isten önmagáról adott kinyilatkoztatásának kell ural
kodnia. Viselkedésüket arra kell alapozniuk, ami Isten és nem arra,
ami a saját énjük önmagában. (...) A most tárgyalt fejezetek nem
az egyik embert hasonlítják össze a másikkal. Egyszerűen azt írják 
le, hogy mit vár Isten az övéitől. (...) Isten igéjének kell eldön
tenie minden kérdést, mindenben Neki kell uralkodnia a lelkiismere
ten. Komoly és nyomatékos döntésével szemben semmire sem szabad
hivatkoznia. Ha Isten beszél, meg kell hajolnia minden szívnek. 
(...) "Én vagyok az Úr, a ti Istenetek". Ez a nagy és gyakorlatilag 
oly fontos tény alapozza meg rendíthetetlenül Isten népének visel
kedését, valamint erkölcsi értékének mértékét. Éppoly emelkedett
és állandó ez a mérték, mint maga az örök trón. Attól a perctől 
fogva, hogy Isten egybeköti magát egy néppel, annak az Úrhoz illő 
jellemet és magatartást kell elsajátítania. (...) Szabadságunk van 
tisztaságban és szentségben járni Isten és emberek előtt és a szemé
lyes szentségnek emelkedett ösvényére lépni, amelyre zavartalan
fényben zuhognak alá Isten atyai tekintetének sugarai. (...) A ren
delkezések második csoportjából megható módon kitűnik Isten gyen
gédsége és gondossága. (...) Ezek a törvények nagy gyengédségre 
vallanak. (C. H. Mackintosh)

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 
1Móz 1,26-28;3,1

íme, az ősi eredet —  valamennyien ennek köszönhetjük életün
ket. Az emberi élet nem véletlenek produktuma, és nem is űn. bio
lógiai átalakulások eredménye, amelyek valamely titokzatos törvény- 
szerűség szerint mentek végbe elképzelhetetlen időszakaszokon át. 
Az emberi élet —  visszafelé tekinthető prófétai szemnél nézve — , 
világos és félreérthetetlen eredetű: Isten kezéből származik. Meg



kell látnunk, hogy ez az egész teremtési elbeszélés e pillanat, 
az esemény felé siet: a hatnapi nunka lefolyása után következzék 
az ember-teremtés, a hatodik nap utolsó nunkája. Az ég és a föld 
megteremtésének koronája: amikor megjelenik az ember ezen a földön. 
Thomas Mann "A múlandóság dicsérete" c. esszéjében ezt írja: "Lel
kem legmélyén táplálom azt a sejtelmet, hogy minden LEGYEN! mellett, 
amely előhívta a Kozmoszt a semmiből, és az életnek a szervetlen 
életből való kibontakozásakor a lényeg az volt, hogy legyen ember". 
Azt érezzük ki a teremtéstörténetből, hogy mindaz, amit csak elmond 
az égről és a földről, a napról, holdról s az égitestekről: előszó 
csupán, amire a tulajdonképpeni történet következik: Isten történe
te az emberiséggel. Isten az emberre gondol, Isten minket, embere
ket akar. Érettünk építette meg ezt a világot, rendezte be a földet. 
Senmi helye nincs itt az emberi önhittségnek. Ennek meglátása csak 
növeli és tudatosítja annak a felelősségnek nagyságát, amely erre 
a mi világunkra hárul. Ezért az ember megteremtésének elbeszélésében 
nincs szó biológiai vonatkozásról, hanem egy megbízásról, elkötele- 
zésről. Arra vagyunk elhivatottak, hogy magunkra vállaljuk annak 
az elhivatásnak kötelezettségét, amiért nd, emberek lettünk. (...) 
Sajátságosán van elmondva az ember megteremtése. A szöveg nem folya
matosan folytatódik. Isten nem mond újabb parancsszót, ami épp úgy 
valóra válna, mint az eddigi parancsszavak. Isten pillanatnyi szü
netet tart —  mintha lélegzetet akara venni — , mintha párbeszédet 
folytatna önmagával. Megértjük a habozást, ha meggondoljuk: mi is
lett belőle. Jól tudja Isten, mi lesz. De Isten mégis akar embert. 
Elhatározása ez. És ez az elhatározás most nyilvánvalóvá válik. 
A döntő pillanat elkövetkezett. Itt az idő, hogy legyen ember, en
nek most kell bekövetkeznie. (...) Ez a kinyilatkoztatás csak az 
egyik megnyilvánulása, tele feszültség, visszatartottan is teljes 
akaraterő, mely megnyilvánulásra vár. (...) Isten elhatározásának 
alapja a szeretet. Szeretetből teremtett embert. Szövegünk árasztja 
a sugárzást: ez a szeretet nemcsak megteremtette az embert, de átö
leli. Mintha máris éreztetni akarná: miből élünk. És hogy e szere
tet nélkül egyáltalán nem is léteznénk. Isten szeretete tart fogva, 
ölel át és hordoz minket. Szeretete olyan hatalmas és változatlanul 
állandó, hogy életünknek legcsekélyebb mozzanataiban is kísér min
ket áldásainak erejében, örömmel. (...)

A hasonlóság sem nem a mi testi megjelenésünkben, sem nem a 
mi szellemi lényünkben rejlik, nem abban, amik vagyunk. Ez a szó, 
hogy "kép" minket minduntalan merev, mozdulatlan valamire gondol
tat. Itt azonban minden állandó és erős mozgást jelez. Nem a mi 
létünkben rejlik a hasonlóság, hanem abban, amit cselekszünk. Akkor 
vagyunk az 0 képe, amikor az őáltala belénk oltott szeretet, a Te
remtő és a Megváltó szeretetét tükrözi az életünk. (...) Csak ha 
Isten lényét felfogjuk és tükrözzük, csak így és ilyenkor mutatjuk 
Isten képét, szeretetének valóságát és erejét. (W. Pfendsack)

Ha Isten megáll egy kicsit, mielőtt az embert beilleszti a 
teremtésbe, ebből mi érezzük a kockázatot, a rizikót, ami ezzel 
kapcsolatos! (...) Mikor Isten magával egy lényt állít szembe, aki
nek szabadságot és hatalmat ajándékoz, megkockáztatja azt, hogy 
gyermekéből vetélytárs, a teremtményből "Teremtő", nagyzási hóbort
ban szenvedő versenytársa lesz. (...) Isten e "merészségében", ami



vei az emberhez kapcsolódik és kiteszi a lehetőségnek, hogy az (5t 
gyalázhassa majd... e merészségben villan elő első ízben az ő sze- 
retete! (H. Thielicke)

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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