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Egyházunk útján
Egyházunk öröksége 

Dékáni székfoglaló
a Teológiai Akadémia tanévnyitó ülésén 

1988. szeptember 23.

Püspök Urak, tisztelt Vendégeink, kedves Hallgatók!

Amikor húsz esztendős tanári szolgálatom során most harmadszor 
kellett Akadémiánk dékáni tisztét elvállalnom, úgy tűnt, mintha 
Krisztus Urunk harmadszor tette volna fel nekem is az egykor Péter 
apostolnak szegezett kérdést: Szeretsz-e engem? És ezért szembe
kellett néznem önmagámmal: öt, Krisztust igen, nagyon, de ugyanúgy
kell-e és ugyanúgy tudom-e szeretni földi egyházát, a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyházat és benne Teológiai Akadémiánkat is? Kérdé
semre feleletet kaptam, így igenlő feleletet is adtam.

Mai dékáni székfoglaló előadásomban pozitív válaszom miértjét 
kettős minőségben: mint egyháztörténész és mint egyéni, hívő keresz
tyén szeretém megindokolni. Mert meggyőződésem, hogy amiként min
den kettős —  apapi és anyai —  ágon örökli és hordozza génjeit, 
úgy Krisztus egyháza is —  s most kiváltképpen saját múltúnkra gon
dolok —  kettős örökség hordozója és ezzel együtt kettős elkötele- 
zés letéteményese. Aki ismer, tudja mire gondolok és sejti, miről 
szeretnék szólni. Igen, meggyőződésem, hogy egy értékes kulturális 
és egy gazdag spirituális örökségért ragaszkodhatunk nagy hálával 
és szeretettel Krisztus Urunk mai egyházához és benne Teológiai 
Akadémiánkhoz.

Előadásom derekas részében erről a kettős örökségről szólok.

1 .

Először a történelmi kincset tartom magasra. Magyar evangélikus 
őseink már a reformáció hajnalán, még Luther életének delén sok 
és gazdag kulturális ajándékkal lepték meg árva hazánk, a Kárpát- 
medence sokat szenvedett magyar német, vend és szlovák nemzetiségű 
népét. Most csak arra az időszakra koncentrálok, amely kerek 450 
éveel előzte meg mostani akadémiai tanévünket. Egyazon évben, 1538- 
ban Dévai Mátyásnak —  a "magyar Luthernak" —  két műve: magyar 
nyelvtana és evangélikus kátémagyarázata mellett látott napvilágot 
Benczédi Székely István Kátéja, Gálszécsi István énekeskönyve és 
Farkas András Krónikás Éneke, majd ezt követően Honterus görög nyelv-
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tana Brassóban a Sylvester Granmatica Hungarolatina-ja Sárvárott. 
Ugyanekkor kezdte el működését Bártfán annak neves, Wittenbergből 
ekkor hazatért szülöttje, Melanchthon tanítványa és barátja, a Paecep- 
tor Hungariae-nak nevezett Stöokel Lénárd.

íme, ezt a maroknyinak tűnő, mégis oly gazdag kincset, mint
drága vetőmagot szórták szét, vetették gonddal el Hungária evangé
likus tudósai Sárváron és Pápán, Bártfán és Eperjesen, Patakon és
Debrecenben, Brassóban és Nagyszebenben a szabad királyi-, bánya-, 
vagy mezővárosok kiszikkadt, szomjas talajába.

A wittenbergi szellemet 450 éve meghonosító debreceni iskolaügy 
magyarságunkat is átható örökségéről ezen az őszön nemzetközi, ün
nepi keretek között is megemlékezik a református testvéregyház.
Nekünk, evangélikusoknak a nehéz protestáns sorson belül is több
szörös megpróbáltatás: megtizedelés, nemzetiségi harc, kitelepítés
és elszakítás jutott osztályrészül. A reformáció korának több tucat 
evangélikus iskolái közül a történelem viharaiban csaknem mind el
veszett. Akadémiánkon kívül ma sem vagyunk birtokában egynek sem, 
ezért is természetes, hogy minden erőnkkel küzdünk saját nemzedé
künk, kortárs evangélikusaink több szintes szellemi-lelki képzésé
nek lehetőségéért és megvalósulásáért.

Századokon át féltve őrzött, ám megtépázott kulturális öröksé
günk két, olykor elhanyagolt forrásából szeretnék most a ma számára 
is élő vizet meríteni. Az egyiknek tavaly volt, a másiknak most 
lesz 450 éves, sokak számára a feledés körébe merült évfordulója.

Sárvárra, a dunántúli lutheri reformáció szellemi központjába 
írta Melanchthon Fülöp 1537-ben az ott iskolát alapító Nádasdy Ta
másnak ezeket a sorokat: "Mátyástól hallom, hogy nagy költséggel
iskolát állítottál és a legnemesebb tudományok tanulását szorgalma
zod. 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 plán
táló helyeket, hogy azokról az életet szolgáló tudomány ismét tovább 
terjedhessen Pannóniában..."

Átérezzük-e milyen jelentősége volt és van hazai és nemzetközi 
szempontból is a "maradék plántáló helyek" létesítésének és a "leg
nemesebb tudományok tanulása" szorga lm azásán ak? A magyar evangéli- 
kusság azért tudott négy évszázad viharai közepette is Középeurópa 
és a Kárpát-medence szellemi elitjéhez felsorakozni, egyházát és 
nemzetét egyaránt gazdagítani, mert maradék plántáló helyei kicsiny 
falvak elemi iskoláitól nemesi udvarházak magániskoláin át euró
pai hírű líceumokban, kollégiumokban, al- és főgimnáziumokban, taní
tóképzőkben, jogakadémiákon és teológiai fakultásokban a tudományok 
örökösei és őrei magas szinten, és zömükben megalkuvás nélkül áll
tak a vártán.

Vas mellett Sáros vármegyének 450 év előtti másik kulturális 
központjára emlékezem. Nem véletlen, hogy az Ágostai Hitvallás egyik 
első hazai szellemű megfogalmazása, a Confessio Pentapolitana is 
itt, bártfán, Eperjesen és Kisszebenben született, s azt Kassa és 
Lőcse is magáévá tette. Amikor Stöckel 450 éve Wittenbergből haza
tért, első dolga a később híressé vált bártfai iskola megszervezése 
volt. Mai tanulságul hadd idézzem a 15 cikkelyes Leges Scholae Bart- 
phensis szép bevezető szavait.
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"Príma debet esse cura scholastiois timor Dei..." magyarán és tovább. 
"A tanárok legfőbb gondja legyen az istenfélelem, amely a bölcses
ség kezdete. Istent pedig akkor féljük igazán, ha igéjét forgatjuk 
(meditáljuk), és annak tanácsához igazítjuk minden ténykedésünket, 
tanúskodásunkat, tanácsainkat, tanulmányainkat és egész életünket..." 
Az egykor északi végvár ma is érvényes üzenete hozzájárulhat ahhoz, 
hogy mai nemzedékünk, mint poraiból megelevenedett Fhoenix újra 
magára találjon, hogy azután szellemi kincseinek birtokában másokat, 
sokakat gazdagítson.

íme, az első örökség, amely egyházhűségre és aktív szolgálatra 
kötelez minket: a humanisztikus műveltségnek, a "sapiens et eloquens 
pietas"-nak máig érvényes és értékes hagyatéka.

2 .

De hadd szóljak a másik, spirituális kincsünkről is. Ha kul
turális hagyatékunk akutalitását az evangélikus értelmiség klasszi
kus műveltségének rohamos csökkenésében látom, akkor a spirituális 
örökség fontosságára a protestantizmus történelmi egyházai lelki 
elsivárosodásának a veszélye miatt hívom fel most a figyelmet. Akár 
az orthodoxia, akár a katolicizmus, akár a megújuló szerzetességek, 
csoportmozgalmak vagy karizmatikus közösségek belső természetére 
és azok vonzásának titkára gondolunk, fel kell mérni és meg kell 
kérdezni önmagunkat, hogy nem borította-e el az apostoloktól, egy
házatyáktól és reformátorainktól örökölt bensőséges spiritualitás 
eredetileg oly gazdag táptalaját a szekularizáció csaknem hurrikán
ként jelentkező tengerárja.

E kísértés azonban nemcsak egyházunké, hanem egyénileg sem 
vagyunk védve tőle. Bevallom, sok áldást adott nekem is az az egy
hetes elmélyülés, amelyben a Luther-kutatók VII. nemzetközi kong
resszusának a lutheri spiritualitással foglalkozó osloi szeminári
umában foglalkozhattam. Képviselve volt benne Korea, India, Amerika, 
NSZK, és Skandinávia egy-egy tudósa. Az aktív részvételre készülve 
már jóideje tanulmányoztam idehaza azokat a középkori devociókat, 
csoportokat, rendeket és mozgalmakat, amelyek szellemiségéből Luther 
Erfurtban vagy Wittenbergben meríthetett. Ezen a háttérén rajzoló
dott ki előttem igazán az a mély lelki gazdagság, gyermeki bizalom, 
krisztocentrikus hit és imádkozó élet, amely reformátorunkat még 
szenvedélyességénél is jobban és mélyebben jellemezte. Már az a 
tény, hogy a hazai protestánsok többsége Lutherban inkább a harcos 
polemikust, mintsem a hit atyját (Vater im Glauben) és Isten embe
rét látja, jelez valamit a több politikai, mint lelki hagyatéknak 
a terhéből, a felvilágosodás racionalizmusának sekélyes, minden 
spiritualitást a misztika ködébe utaló örökségéből.

Abban az új és jelentős korszakban, amely sokat próbált magyar 
társadalmunkra és benne egyházunkra a közeljövőben vár, és abban 
az ökumenikus kontextusban, amelyben élünk és hatnunk kell, sajátos 
küldetés vár ránk, az Ágostai Hitvallás mai letéteményeseire. A 
melanchthoni fogalmazás tanbeli tisztasága és nyitottsága alkalmas 
hidat képezhet más felekezetűek vagy másként gondolkodók felé, —  
de csakis akkor, ha az a Luthert is jellemző spiritualitás öröksé
gével, a Lélek plérómájával, a Spiritus Sanctus teljességével párosul.
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Éppen Luther ilyen irányú tanulmányozása győzhet meg mindenkit 
arról, hogy nem holmi pietista óhaj ennek az igénynek a hangsúlyozása. 
Éppen Luther imádkozó életének mélysége és több, ezzel kapcsolatos 
vallomása tárja elénk azt a felismerést, hogy csak egy spiritualis- 
ta kegyesség tisztíthatja meg érzékeinket és világosíthatja meg 
ig azán értelmünket is. Még egyházpolitikai döntéseinket is. Múltunk 
történetében is ki lehet tapintanunk, hogy azok az elődeink tud
tak helyesen, időtállóan, Istennek is tetszőén szólni és cseleked
ni, akiknek az életét nemcsak a korszellem szekuláris, hanem a Lélek 
által jövő spirituális befolyás határozta meg. Ezek tudták ragukévá 
tenni Luther felismerését, hogy "totam vitám esse poenitentiam et 
orationem et contritionem", azaz, hogy egész életünk bűnbánat, imád
ság és megtérés kell, hogy legyen. Mert amikor Luther a Krisztus
ban való váltság személyes tényét és a megigazulás erejét felfedez
te, akkor lett csak világos számára, —  noha már rég szerzetes és 
professzor is volt —  hogy a keresztyén ember egyszerre igaz és 
bűnös "simul iustus et peccator", sőt egyszerre beteg és egészséges: 
"aegrotus simul et sanus".

Újra meg újra olvasnunk kellene azt, amit Luther a Római levél 
magyarázatának előszavában 1529-ben, vagy az 51. zsoltár exegézi- 
sében 1538-ban írt. Ha azt akarjuk, hogy az ő nevét is viselő evan
gélikus egyház tagjai, elsősorban lelkészei és teológusai, ha nem 
is zsenialitásában, prófétai látásában vagy szenvedélyességében, 
de legalább mély spiritualizmusában hozzá hasonlóak legyenek, akkor 
forgassák elméjükben és szivükben Luther 450 év előtti szavait: 
"A megigazulásnak két része van: az első a Krisztusban feltárt ke
gyelem, s a második a Szentlélek adománya az Ő ajándékaival. A Lé
lek tárja fel testünk és lelkünk bűneit, hogy megvédjen a világot 
is félrevezető ördögi kísértésektől, és Ő munkálja, hogy Isten is
merete napról-napra növekedjék bennünk."

Azt kívánom magunknak, kiváltképpen leendő lelkészeinknek, 
hogy ha felteszik nekünk a kérdést, szeretjük-e, s ha igen, miért?
evangélikus egyházunkat, akkor szívbéli meggyőződéssel mutathassunk 
rá az atyáinktól kapott kulturális és spirituális örökség hálára
kötelező gazdagságára! Mert kulturális magaslaton álló és mély spi- 
ritualitást képviselő krisztusi tanítványokra vár napjainkban a 
forrongásban levő és sok próbatételen átesett magyar társadalom.

3.

Igen tisztelt akadémiai ülés! Dékáni székfoglalómat nem zár
hatom le anélkül, hogy információt ne adjak Akadémiánk jelenlegi 
helyzetéről és terveinkről. Tantestületünkben ez év szeptember 1-el 
nyugalomba vonul dr. Prőhle Károly professzor, aki több éven át 
az országos tanulmányi főigazgatói tisztet is betöltötte. Köszön
jük készségét, hogy még e tanév során mint tanszékhelyettes továbbra 
is közöttünk lehet és előadásaival tovább gazdagíthatja hallgatóin
kat. Így most még nem búcsúzunk tőle, hanem azt kívánjuk, hogy még 
sokáig szolgálhassa fiatalos lendülettel az Egyház Urát. ügyben 
örömnél közlöm, hogy Akadémiánk tanári karának szeptember 5-i egy
hangú javaslatára egyházunk Elnöksége tanári megbízást adott dr. 
Reuss András angyalföldi lelkész úrnak, a rendszeres teológiai tan-
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szék több előadásának megtartására. Amikor őt meleg testvéri szere
tettel köszöntőm, életére és köztünk is végzendő munkájára Isten 
gazdag áldását kérem.

Ugyancsak áldást kékrek azokra a lelkésztestvéreinkre, akik 
40 éve fejeték be tanulmányaikat a soproni Teológiai Fakultáson. 
Többen közöttük jelen vannak. Kísérje Isten gondviselő szeretete 
további életútját az 1948-ban végzett lelkipásztoroknak: Bánfi Béla, 
Brebovszky Gyula, Fodor Ottmás esperes, dr. Hafenscher Károly cím
zetes teológiai tanár, Németh István, Sztehlo Mátyás, Takács József 
és Vancsó József lelkésztestvéreinket!

Amint az ünneplő gyülekezet láthatta, templomunk szomszédságá
ban épül Akadémiánk új épülete. Úgy tűnik, jövő hónap végére tető 
alá is kerül és a tél folyamán a belső munkálatokat megkezdhetjük. 
Reménységünk szerint a következő tanévet már az új épületben kezd
hetjük meg. Ezúton is köszönöm a tervezők és kivitelezők szakszerű 
és többek részéről önzetlen munkáját a gyülekezeteknek pedig áldo
zatos, felelős és imádkozó szeretetébe ajánlom egyházunk jövő nem
zedékének e tudományos központját. Ugyanúgy, mint a fasori evangé
likus gimnázium iránti felelősséget, hiszen nagy örömünkre e héten 
írta alá egyházunk elnöksége és a Művelődési Minisztérium két ille
tékese az épület jövő nyári átvételére vonatkozó szerződést.

Tudatom, hogy dr. Nagy István teológiai tanár hivatalos kül
földi útja miatt van akadályozva megjelenésében. Közlöm, hogy a 
Dékáni Hivatal eddigi vezetője, Horváth Gabriella tanárnő sajnála
tunkra megvált itteni munkájától, ismét pedagógus lett és utódaként 
az Országos Egyház Elnöksége Csoszánszky Károlyné gazdasági ügyin
tézőt bocsátotta kérésünk alalpján rendelkezésünkre. Köszönjük, 
hogy az átmeneti időszakban Kesztler Lászlóné segített szokott ügy
szeretetével. Tanári Karunk ifj. Blázy Lajos oki. karnagynak karve
zetői, Kovács László békéscsabai Hl. éves hallgatónak pedig szeni- 
ori megbízást adott. Szolgálatukra Urunk áldását kérem.

Örömmel tudatom, hogy az akadémiánkra felvett halgatók össz- 
létszáma kereken 80, 58 férfi és 22 nő. Az I. évfolyamba felvett
21 hallgató közül tizenegyen egy éves katonai szolgálatot teljesí
tenek, név szerint Aradi András, Bruhács Tamás, Hvizsgyalka György, 
Karsay Lajos, Krámer György, Kutyej Pál, Németh Zoltán, Ördögh Endre, 
Rátz András, Schermann Gábor és Szpisák Attila.

Közlöm, hogy az I. évre felvett Zatykó Éva orosházi hallgató
tanulmányainak megkezdése előtt 1 éves önkéntes német nyelvtanfolyam
mon vesz részt Heidelberben. örömünkre szolgál, hogy I. éves hall
gatóink sorában a magyarországi Unitárius Egyház elnökségének kérése 
alalpján egy erdélyi unitárius férfihallgatót i3 köszönthetünk. 
Felsőbb éves hallgatóink közül tanári karunk cserediáki szolgálatra
küldte Pozsonyba Szabó Magda IV. éves nagyvelegi hallgatót, Greifs- 
waldba Koczor György III. éves budapesti és Jénába Fatalin Helga 
III. éves nemescsói hallgatót. Kísérje felelős szolgálatukat áldás.

A tanulmányaikat most megkezdő 18 elsőéves és az új tanév öt 
külföldi ösztöndíjasának köszöntésére ezután fog sor kerülni. Velük 
és eddig hallgatóinkkal az új tanévet a fóti Mandák Otthonban öku
menikus csendesnapokkal kezdjük. Kérjük a gyülekezetek imádságait, 
hogy Aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is végezze, és életünk 
fáját gyümölcstermővé tegye.

"Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, 
feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó
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erő szerint, Annak legyen dicsőség az Egyházban, 
bán, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen."

a Krisztus Jézus-

Dr. Fabiny Tibor
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________T a n u l m á n y o k _____
Evangélikus költők és énekszerzők 

a XVI—XVII. században
3- Bornemisza Miklós

Szilády Áron szerint Bornemisza Miklós életéről nem maradtak 
fenn adataink.Éneke versfejeinek hosszú latin szövegéből következtet: 
"E latin akrosztikonból valószínűnek látszik, hogy latin műveltségű 
pap vagy tanító lehetett". (RMKT VIII. k. 449. 1.) A Magyar Irodal
mi Lexikon már határozottan állítja, hogy "protestáns prédikátor" 
volt. Bornemisza azonban nem prédikátor, vagy tanító volt, hanem 
művelt, kora szellemi áramlataival lépést tartó vagyonos nemes. Ké
sőbbi következtetések érdekében szükséges szólnunk családjárói is. 
Tanulmányomban —  az adott lehetőségekkel számolva —  csupán a leg
fontosabb forrásokra utalok, részint a szövegben, a jegyzetekben 
gyakran összefoglalóan.

A család

A családban a Miklós keresztnévvel négy generációban öt ízben 
találkozunk. 1) A Hunyadiak idejében élt a költő azonos nevű nagy
atyja, akinek a Szatmár megyei Egriben is volt birtoka, ott is lak
hatott, mert egy okirat Egri Bornemisza Miklósként említi. Egyik 
fia, ugyancsak Miklós, Szepes várának helyettes kapitánya volt. 2) 
Dominusának, Thurzó Eleknek hatására és példájára a reformáció har
cos híve, aki egyre-másra foglalta el a katolikus egyház javadalmait 
képező birtokokat. A szepesi fratemitás jegyzőkönyve, a "Matricu- 
la Molleriana" nem győz ellene panaszkodni. 3) Vélelmébe vette a 
Szepesség reformátorát, a Mölenbachban működő Leudischer Györgyöt. 
Egyik védelmére írt levelében pártfogoltját igaz evangélikusnak ne
vezi, aki nem rajongó (Schwármer) és nem anabaptista, hanem Krisztus 
apostolai evangéliumának hirdetője. E nyilatkozatából saját hit
vallása is híven tükröződik. Erről tanúskodik a fraíernitás egyik 
jelentése, amely szerint a szepesi kapitányok senkit sem ismernek 
el feljebbvalójuknak a "wittenbergi vezéren" kívül. 4) Thurzó Elek 
1542-ben bekövetkezett halála után Szepes várának végrendeletileg 
jogos örököse Thurzó János volt, de igényt tartott rá, a egy időre 
birtokba is vette Báthory András országbíró, akinek felesége Thur
zó Elek Anna nevű leánya volt. Báthory melletti állásfoglalása miatt 
Bornemisza Miklósnak távoznia kellett az alkapitányságból 1544-ben, 
s vele együtt Nagy Miklósnak, a vár provizorának is. Bornemisza Mik
lós Zemplén megyében telepedett meg, s vele együtt alighanem Nagy 
Miklós is.
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Az idősebb Miklós másik fia János volt, akit Bereg megye Mun
kács melletti birtokáról Csemeki Bornemisza Jánosnak is neveztek. 
Első feleségétől, Zsámboki Orsolyától született Ferenc, Sebestyén, 
Farkas és Miklós nevű fia, az énekszerző. Második feleségétől va
dászi Lökös Judittól született Imre fia, aki először Thurzó Ferenc, 
a pozsonyi Magyar Kamara elnöke mellett prokurátorként munkálkodott, 
majd Krasznahorka, később Tokaj kapitányává lett. Atyja és anyja 
után Csernek! Lökös Imrének is nevezték, s fiát, az énekszerző Mik
lóst már csaknem következetesen "Nicolaus Bornemisza alias Leökös 
de Csernek"-o-k. 5' 1562-ben megszerezte Baranyai György Ung megyé
ben fekvő birtokát, Minajt, s ettől kezdve a birtokadományozó ki
rályi oklevelekben már Minaji Bornemisza Miklósként szerepel. Első 
felesége Natafalusy Kata, a második Szepessy Ilona volt, Szepessy Mik
lós és Izbugyai Hedvig leánya, akitől Magdolna, András, János és 
Miklós nevű gyermekei születtek.

Több megyében levő birtokai közül említést érdemel a Zemplén 
megyei Velejte, amelyet közösen bírt féltestvérével, Imrével együtt. 
6) Éhnek azért van jelentősége, mert Balassi Bálint Dobó Krisztinával 
való házassága, Sárospatak erőszakos elfogalalása és onnan történt 
kényszerű távozásuk után Velejtén találtak menedéket. (7) Balassi 
1585 október 3-án kelt végrendelete szerint Velejtén maradt egy ara
nyozott ezüst sisakja is. (8) Balassiék fő pártfogója Imre tokaji 
kapitány volt, de bizonyára testvérének, Miklósnak tudtával is, aki
nek éneke a Lugossy-kódexben együtt került lemásolásra Balassi éne
kével .

Bornemisza Miklós birtokainak nagyrésze abban az Ung és Zemp
lén megyében feküdt, amelyeknek örökös főispánjai a Homonnai Drugethek 
voltak 1684-ig, amikor Thököli Imre elfoglalta Ungvárt és Drugeth 
Zsigmondot Kassán lefejeztette, s így a család magva szakadtával a 

I várat adományként Bercsényi Miklós kapta meg. (9) A Drugethek szervi-
toraként lett Bornemisza Miklós az ungvári vár provizora (provisor 
arcis Ungvár). Ezt a tisztet töltötte be 1568-ban, éneke szerzése 
idején is. (10)

Bornemisza Miklós és Bornemisza Péter

Bornemisza Péter kassai csínyjével kapcsolatban kell szólnunk 
Bornemisza Miklósról. Az eseményt a jászói konvent 1553 december 
23-i titkos jegyzőkönyve örökítette meg hitelesen, amelyben kivizs
gálták Ormándy Demeter Zemplén megyei dicator, Sommer János kassai 
plébános és a kassai tanács lutheranizmusát. (11) Az akkor 18 éves 
Bornemisza Péter diák angyali ruhában a kemence mögé bűjt, s az es
ti imáját végző Feledi Lestár kassai kapitányt "angyali hangon" in
tette, hogy ne a szentképek előtt imádkozzék. Az első pillanatban 
megrettent kapitány kicibálta a diákot a kemence mögül. Bizonyára 
verés közben megkérdezte, hogy kicsoda, hogy hívják és miért jött. 
Bornemisza Péter azt felelte: "Engem Bornemisza Miklósnak (!) hív
nak, s a mindenható Isten küldött hozzád. Lelkemre mondom, úgy hidd 
el minden szavam, mintha Istentől jönne!" A kapitány ettől kezdve 
barátságosan kezdett beszélgetni az őt térítgetni akaró diákkal, 
majd elnevette magát, s abban a hitben, hogy részeg, elbocsátotta, 
mondván: "Drága barátom, holnap reggel keress fel ismét, hátha meg-
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javíthatod életemet és hitemet is". A diákot gyanútlanul elbocsá
tó kapitányt szervitorai figyelmeztethették a csalásra, s hogy is
meretlen éjszakai vendége merényletre is készülhetett, s azonnal 
megkezdték felkutatását. Amikor másnap megtalálták, a kapitány ke
mény vallatására bevallotta, hogy "Engem Pesthy Péternek hívnak, 
s nem én vagyok az, akire nagyságod gyanakszik, s aki tegnap este 
kísértette", vagyis Bornemisza Miklós. Feledi ezután börtönbe zárat
ta, s csak két hét fogság után sikerült neki a zár kinyitásával el
menekülnie.

A történet magyarázatának, s egyúttal Bornemisza kapcsolatai
nak megértéséhez éppen a Bornemisza Miklós név adja a kulcsot, de 
ezt nem szokták figyelembe venni. Feledi, ha első pillanatban meg 
is rettent, amikor kezébe kerítette a diákot, nem ő volt igazán meg
ijedve, hanem Bornemisza Péter. Az ereje teljében levő kapitány őr
ség nélkül is könnyen elbánhatott volna a tudomásunk szerint vékony- 
dongájú diákkal. Félelmében Bornemisza tudatosan mondott olyan nevet, 
amellyel a haragra gerjedt kapitányt lecsillapíthatta. A Thurzók 
pártfogolta Bornemisza Péter közeli ismeretségben, s talán rokoni 
kapcsolatban is volt a szintén Thurzók szolgálatában állt, egy eszten
dővel előbb elhunyt szepesvári kapitánnyal, s testvérével Bornemisza 
Jánossal és annak Miklós nevű, Bornemisza. Péterrel alighanem azonos 
korú fiával. Feledi Lestár megenyhült tekintélyes tiszttársainak 
rokonával szemben, s gyanakvás nélkül elbocsátotta, bízva abban, 
hogy másnap visszatér hozzá. Csak akkor kezdett kutatni utána, ami
kor értesült, hogy látogatója nem lehetett Bornemisza Miklós. Bor
nemisza Péter "hitvalló" bátorsága is akkor nyilatkozott meg, ami
kor látta, hogy az "álnév" hatására a kapitány haragja megszűnt. 
Csínyje széles körben ismertté lett. Először nagy ellenfele, Telegdi 
Miklós hányja szemére. Válaszként Bornemisza többször is visszatér 
az esetre, mentegetőzve, vagy dicsekedve. Arról azonban, amit a tit
kos jegyzőkönyv tartalmaz, hogy Bornemisza Péter "kölcsönvette" Bor
nemisza Miklós nevét, Telegdi nem tud, Bornemisza pedig hallgat. (12)

Bornemisza Miklós éneke

Bornemisza Miklós ungvári kapitánysága idején, a záróvers tanú
sága szerint 1568-ban, írt egy bibliai históriát. A latin versfő: 
"MARTIRíVM ELEASARIS ET SEPTEM FILIORVM EIVS CUM MATRE S0L0(M)0NA 
GRAFICE DESCRIPTVM PER NICOLAVM BORNEMISSA IN LAVDEH ALTISSIMI ÁMEN 
EEA". felekének magyar címe: "História miképpen az szent Eleázár pap 
Antiochus király alatt az Istennek törvényének megtartásáért márty- 
romságot szenvedett az ü feleségével és hét fiaival egyetemben, az
iránt meg vagyon Írván Maehab: 6. és 7. részében, feekbe szöröztetett 
Bornemisza Miklós által".

"A Magasság dicséretére" szerzett énekének forrása tehát 2 Mak- 
kabeus 6-7. fejezete, de felhasználta A Makkabeust is. Postbiblikus 
héber irodalmi hagyomány alapján, más szerzők azonos témájú énekei
hez hasonlóan név szerint is felsorolja Eleázár hét fiát: Makkabeus, 
Aner, Macher, Judás, Achas, Areth, Jákób.

Nótájául Szegedi Gergely 37. zsoltárparafrázisának dallamát 
jelöli meg: "Nagy bánatban Dávid mikoron vala". (RMDT I 95. sz.)
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"Szent Eleázárnak", feleségének és fiainak magatartását a keresz
tyén mártíroméág példájának tartották, ezért a IV. századtól a XIX. 
századig állandó témája volt a vallásos költészetnek, s többek közt 
Hans Sachs is megénekelte. Magyar szerzők közül bibliai históriaként 
Sztárai Mihály (1546), Bornemisza Miklós (1568) és Zombori Antal 
(1582) dolgozták fel. (13)

Bornemisza énekét elemezve és értékelve, hasznosnak vélem egy
bevetni Sztárai hasonló tartalmú énekével. Sztárai 228, Bornemisza 
464 sorban írja meg ugyanazt az éneket. Sztárai csak Eleázár hitval
lását és martíromságát részletezi. Solomona kivégzéséről nem szól, 
a fiúk nem szónolkolnak, kínzásukat sem írja le, s halálukat is egyet
len versszakkal "prédikálja el" kegyes intelemként hallgatóinak:

"Az nagy Úristennek országába ménének,
Nagy példát hagyának ők a keresztyéneknek,
Hogy mi is ezképen az keresztyén hitnek
Ótalmazói lennénk".

Bornemisza Antiochus király képében bemutatja a kíméletlen zsar
nokot , aki ígérgetésekkel és fenyegetéssel akarja rávenni az apát, 
hét fiát és anyjukat hitük megtagadására, de az akaratának feltét
lenül nem enegedelmeskedőket szánalom nélkül tapossa el. Kegyetlensé
ge érzékeltetésére Bornemisza felvonultatja százada kínzókamráinak 
minden eszközét, s a kivégzések mindenféle módját. A mérsékletet 
szem előtt tartó, méltányos, más véleményt elviselni képes felsőség
gel szemben a kegyetlen, önkényes uralkodót állítja hallgatói elé, 
aki az akaratának ellenszegülők hóhérává válik. Bornemisza énekében 
Antiochus negatív, elriasztó példa.

A pozitív, buzdító példa a főpap, felesége és fiai. Nem sírnak, 
fiem jajgatnak, hanem még halálos gyötrelmeik közt is hitükhöz való 
ragaszkodásukról, meggyőződésükről tesznek bizonyságot, külön-külön 
mindegyik hosszú beszéddel. Vallástételeik az ének 88 sorát teszik 
ki, mintát adva a tűrésre, a kibírhatatlan rendületlen elviselésére. 
Bornemisza mondanivalója hangsúlyát nem is annyira a "martiromság"- 
ra, inkább az állhatatosságra és a szenvedés semmibevételére helye
zi.

Éneke tanulságát a 453-465. sorban két ótestamentumi példával 
sonmázza: a hitében állhatatosan kitartó Dánielt Isten még az "orosz- 
lánlik"-ban is megőrizte, a kegyetlen Sancherib asszír uralkodót 
pedig megverte és száznyolvanezret népéből elvesztett (2Kir 19,37. 
v.)

E rövid elemzés alapján is kimondhatjuk, hogy énekéből sztoi
kus filozófiai meggyőződése csendül ki. Ennek a bontakozó filozófi
ának két alapeszméje a politikai mérséklet, vallási téren pedig a 
türelem és fllhatatosság, ahogyan ezt alaptételükben vallották. A 
sztoikus bölcs inkább meghal, de emberi kényszer előtt meg nem ha
jol.

Bornemisza Miklós éneke elsősorban nem azért figyelemreméltó, 
mert költeményként kiválónak mondható. Jelentősége abban van, hogy 
a kor ébredő szellemi áramlatának, az újsztoicizmusnak európai egy
idejű befogadását tükrözi, mégpedig az ország legkeletibb vidékén.

A sztoicizmus nem volt elfelejtett filozófia a reneszánsz korá
ban, de a XVI. század második felében emelkedett egyre nagyobb je
lentőségre. A háborúságokba, kegyetlenkedésekbe, hatalmaskodásokba,
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vallási harcokba és türelmetlenkedésekbe belefáradt és ezektől meg
zavart lelkű emberek kerestek valami olyan eszmét, ami mérsékletre, 
türelemre intett, szilárd erkölcsi bázist nyújthatott számukra, s 
ezt találták meg a szotikus filozófiában. Jellemző, hogy nemcsak 
külföldön, de hazánkban is egymás után jelennek meg ennek a filo
zófiának alapművei. A "Dicta Catonis" már 1539-ben megjelent Honte- 
rus brassói nyonriájában: "Catonis Disticha Moralia". (RMNy I. 31.
sz.) Borzsák István írja: "A Cato... neve alatt járó gnómák évszá
zadokon, sőt évezredeken keresztül szolgáltak tananyagul Európa is
koláiban. A "Catonis Disticha" még a múlt században is tankönyv volt 
Magyarországon". (14) Honterus 1542-ben ugyancsak Brassóban már Epik- 
tetost nyomtatja: "Epiktétou Encheiridion". (RMNy I. 49A. sz.) Az
antik sztoicizmusnak ezt a Justus Lipsius fellépése előtti jelentke
zését Klaniczay Tibor ebben az időben egy később uralomra jutó szel
lemi áramlat "sporadikus mozzanatai"-nak tartja. (15) Ez jelentkezik 
igen korán, s alapelveiben tiszta formában Bornemisza Miklós bibliai 
históriás énekében.

Bornemisza Miklós és Egri Lukács

Az ének szerzési idejét, tartalmi mondanivalóját, s a körülmé
nyeket figyelembe véve, arra a következtetésre jutunk, hogy énekét 
Bornemisza Miklós fogságban levő, az ő, s talán a Drugethek ungvári 
antitrinitárius prédikátorának, Egri Lukácsnak vigasztalására és 
bátorítására írta. (16)

Egri Lukács születése évét nem ismerjük, helyére, a Heves megyei 
Egerre is csak nevéből és életpályájából következtetünk. 1552 júni
us 20-án iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 1555 április 9-én, 
útban hazafelé, Krakkóból levelet írt Melanchtonnak, amelyből ki
derül, hogy mesterének kedvelt tanítványai közé tartozott, s még 
hithű lutheránusként elborzadva ír Kálmáncsehi oltárrombolásáról 
és imádság-ellenességéről. Hazatérve Egerben szolgált lelkipásztorként. 
1558-ban már mint kolozsvári prédikátor, Molnár Gergely rektorral 
együtt elsőként lett a helvét irány követőjévé, s úttörő szerepük 
volt abban, hogy 1559-ben Dávid Ferenc, majd Melius Péter is a hel
vét irányhoz csatlakoztak. Részt vett Heltai Újszövetség-fordításában. 
1564-1565-ben Dávid Ferenc Blandrata hatására egyre aktívabban mun
kálkodott az antitrinitarizmus terjesztésén, s Egri Lukácsot az elsők 
közt nyerték msg az antitrinitárius tanoknak. Egri 1565 tavasza kö
rül visszatért Egerbe. Tanítása gyorsan terjedt a tiszáninneni része
ken, elsősorban a borsodi és ungi szeniorátusban.

Éppen Erdélyben és a tiszáninneni részeken kétféle tanítást 
vallottak a Szentháromság ökonómiájáról. A keleti orthodox egyház 
kérdésessé tette a Szentlékenek az Atyával és Fiúval való egylénye- 
gűségét, amikor a 325-ben tartott nicaeai zsinat hitvallása alapján 
azt vallotta, hogy a Szentlélek az Atyától "jön", s nem fogadta el 
a 381-i konstantinápolyi zsinat "filioque" kiegészítését, amely szerint 
az Atyával és Fiúval egylényegű Szentlélek "az Atyától és a Fiútól 
jön".

A Szentháromság-tannak ezen az "oldott talaján" Köröspeterdi 
Arany Tamás végezte az antitrinitarizmus úttörő munkáját. (17) Ne
ve tanúsága szerint a Bihar megyei Köröspeterdről származott. Papi szol-
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gálatban állt. Az ellenfelei által lejegyzett disputáció-tételei 
és az a tény, hogy a debrecenieknek 1561 november 30-tól december 
13-ig tizennégy napra volt szükségük, azt mutatják, hogy egy logiku
san felépített tanrendszert valló alapos képzettségű ember volt. 
Tanításának két alappillére: a Szentháromság tagadása és egy radi
kális praedestináció-tan. Nem volt anabaptista, mint Kathona Géza 
feltételezi. Már Révész Imre jelezte, hogy mestere, Camillo Renato 
sem helyzeti súlyt a keresztségre. Makkai László szerint számukra 
a sakramentumok nem ígéretek, promissa, hanem csak megemlékezések, 
memória, voltak. E tanrendszert északolaszországi és délkelet-svájci 
teológusok épitették ki.

Az 1550-ik évi velencei antitrinitárius zsinat után sokan mene
kültek Svájcba: Camillo Renato, Lelio Socino, Blandrata, stb., s
a század ötvenes éveiben szoros kapcsolatban álltak Kálvinnal és 
Buliingerrel. Elképzelhető, hogy Arany Tamás svájci tanulmányai so
rán ismerkedett meg Camillo Renato tanításával, valószínűbb azonban, 
hogy a Buliinger környezetében élő és hazánkban is megfordult Renato 
tanítvány, Lelio Socini révén ismerkedett meg Renato tanításával, 
s tette azokat magáévá, s terjesztette sokakat megnyerve eszméinek, 
annyira, hogy 1561-ben már arra is alkalmasnak tartotta az időt, 
hogy Debrecent is meghódítsa. (RMNy I. 181. sz. Ajánlás) Pártfogói
ra és a területre, amely tanításait befogadta, a reverzálist aláí
rókból következtethetünk: Szokoli Balthazár, Szabolcs megye alis
pánja, Peterdi Tamás, Bihar megyei földesúr, Keresztes Antal, bi
zonyára a Zemplén megyei birtokos nemes család tagja. Arany Tamás, 
bár reverzális aláírására kényszerült, s a városból is kivezették 
(ez akkor a legenyhébb büntetés volt, amit hatalmas pártfogóinak 
köszönhetett), térítő munkáját tovább folytatta. Melius 1563-ban 
is kíméletlenül ostorozza őt és "az ő dögös tanítványai"-t (RMNy 
I. 194. A4. lev.) Még 1556-ban is az "aszú falalevelek"-nek nevezett 
hamis tanítók közt név szerint említi őt. (RMNy I 259, Rr4. lev.) 
Arany tanítása tehát tovább hatott és terjedt, sőt, ha 1565-ban még 
élt, Egri Lukácsban társra, ha nem élt, tanítása örökösére talált.

Ez év január 22-re a tiszáninneni szeniorátusok prédikátorait 
zsinatra hívták Göncre, s ezen Egri Lukács és Károlyi Gáspár között 
heves vita folyt. Egri tételeiből kitűnik, hogy antitrinitárius volt, 
de anabaptista nem. Bár elítélő határozat nem született, Egri hely
zete bizonytalanná vált, s ez év őszén az ungvári plébánosi állásra 
hívták meg, ahonnan Ungvári Demeter, a .később is Szentháromság-valló 
prédikátor, alighanem kényszerű okokból távozott. Debreceni Einber 
Pál szerint Egri a szeniort tisztet is betöltötte. (18) Meghívásában 
részük lehetett a Homonnai Drugetheknek, de mindenképpen támogató
ja volt Bornemisza Miklós, az ungvári vár provizora.

1567 február 24-26-i debreceni zsinat Ítélte el újból Egri taní
tását, s a zsinatról kiadott Melius-mű Egrit "csácsogó hólyag Lukács"- 
nak nevezi, aki a kolozsváriakhoz hasonlóan Renato mérsékeltebb irá
nyától egyre inkább a radikalizálódó Servet tanítását követte.

A tiszáninneni helvét irány hívei 1568 január 6-ra zsinatot 
kívántak összehívni Szikszóra, de a lutheránus Schwendi Lázár felső- 
magyarországi főkapitány nem engedélyezte megtartását. Szabó András 
bizonyítja, hogy a zsinatra hívó levél után Schwendi Egrit még 1567 
decemberében letartóztatta, s az 1568 január 27-i kassai zsinaton, 
amelyen a felsőmagyarországi városok lutheránus papjai és a tiszán
inneni helvét esperességek prédikátorai vettek részt, már fogolyként
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volt jelen. Március 15-én Egrit Schwendi a szádvári börtönbe szál
líttatta. Meliusról az az alaptalan hír terjedt, hogy Egrit ő "dis
putái ta be a szádvári börtönbe".

Egrit ezután a kivégzés veszélye fenyegette, ugyanúgy, mint 
Servetet, akinek tanait magáévá tette. Ettél valé megmentésére töre
kedtek az újsztoikus filozófia mérsékletet hirdető hívei, köztük 
Dudith András is, aki Krakkóból két levelet is írt Miksa királynak 
Egri érdekében. Ebben az időben született Bornemisza éneke, a záró- 
vers szerint "Istennek hívein keserűségben", amelyben Egrit és üldö
zést szenvedő híveit bibliai példával vigasztalja s erősíti hitük
ben. Antitrinitárius hitvallásként hangzik az ének 81-82. sora:

"Soha az ég alatt többet nem vallók,
Egy igaz Istennél többet nem hiszek".

Bornemisza azonban eredménytelenül biztatta. Egri ugyan hosszú 
ideig kitartott nézete mellett, de 1572-ben átvitték a jászói bör
tönbe, s a katolikusok kezébe került. Bornemisza Gergely váradi püs
pök, szepesi és jászói prépost fenyegetései és a hosszú börtönvise
lés megtörték. A kezébe adott Újtestamentumot és lutheránus teolár
gusok műveit tanulmányozva, húsz tételt írt össze a Szentháromság 
védelmére, s úgy nyilatkozott, hogy ha kiengedik a börtönből, haj
landó az antitrinitáriusok ellen küzdeni. Bár a lutheránusok kérésé
nek eleieget akartak tenni, Bornemisza Gergely megakadályozta sza
badon bocsátását. Egri 1574 elején megbetegedett, s meghalt a jászói 
börtönben. Halála után, s talán börtönben történt "megtérése" hatásá
ra is, hívei elenyésztek, s megmaradtak Szentháromságot valló egy
házaik tagjainak, Bornemisza is lutheránusnak. Sztoikus meggyőződé
sén azonban nem változtatott, sőt amikor azt Justus Lipsius újszto
ikus rendszerévé kiépíttette, s az hazánkban gyors befogadásra talált, 
Bornemisza is Lipsius hazai követőinek köréhez csatlakozott.

Bornemisza Miklós és Justus Lipsius (19)

Az antwerpeni születésű Justus Lipsius (1547-1606) Erasmus és 
Melanchthon után a század legnagyobb humanistája. Műveiben az antik 
Stoa tanítását újította fel és foglalta egységes tanrendszerbe. Új- 
sztoikus filozófiájával rendkívüli hatást gyakorolt a szellemi élet
re, a teológiára, államelméletre és irodalomra egyaránt. 1572-től 
Miksa király udvarában, Bécsben tartózkodott és sokat köszönhetett 
a tudós magyar Zsámboki Jánosnak. Klaniczay Tibor szerint "mintha 
valmi nemzetközi akadémia elnöke volna, az egész tudós világot be
hálózta leveleivel". 1579-1591-ig a hollandiai protestáns leydeni 
egyetem professzora volt, s ebben az időben jelent meg két legnagyobb 
hatású műve. 1584-ben a "De constantia" (Az állhatatosságról), amely
ben egy olyan "erkölcsileg megalapozott életenergiát" hirdet, "mely 
az ember belső függetlenségét és morális erejét hivatott biztosíta
ni a külvilág szorongató, gyötrő nyomásával és a szerencse kiszámít
hatatlan változásaival szemben". "Erkölcsi ellenálló erőt nyújt az 
elvtelen behódolókkal szemben" —  írja róla Klaniczay Tibor. 1589- 
ben jelent meg a röviden "Politica"-nak nevezett munkája. Erasmus- 
hoz, Melanchthonhoz és Morus Tamáshoz hasonlóan a politika alapja
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szerinte is a morál és az etika.
Lipsius később rekatolizált, s 1592-1606-ig a jezsuita hatás 

alatt állé leuveni egyetemen munkálkodott. Úttörőjévé lett a barokk 
katolikus vallásosságnak. Tanításával, munkáival tehát mind a protes
táns, mind a katolikus teológia szellemi beállítottságát meghatároz
ta.

Lipsius tanítását gyorsan befogadták a magyar arisztokrata-nemesi- 
-polgári körök. Leveleket váltottak a humanizmus vezéralakjával, esz
méit terjesztették, irodalmi munkásságukban követendő példájuknak 
tekintették. Hazai irodalmunk alkotóit és támogatóit, a "Lipsius köré"- 
hez tartozókat szinte irodalmi társaságnak nevezhetnék. Közülük a 
legnevesebbek, akik külföldi egyetemeken is megfordultak, Witten- 
berben, Strassburgban, Padovában stb., s irodalmi, tudományos alko
tásokkal is megörökítették nevüket: Melith István, a császár belső 
tanácsosa, a szepesi kamara elnöke, Forgách Mihály, Forgách Simon 
felsőmagyarországi főkapitány fia, Forgách Imre, Trencsén megye fő
ispánja, Révay Péter, Turóc megye főispánja, királyi tanácsos, koro
naőr, aki két értékes müvet írt a magyar szent koronáról, Rimay Já
nos, a Balassi-hagyaték gondozója és Balassi után a kor legjelentő
sebb költője, fintai Darholcz Kristóf sárosi nemesúr, Zsámboki Já
nos polihisztor humanista, Dudith András, ugyancsak európai hírű 
humanista, Kátai Mihály, Bocskai István kancellárja, Bocatius János 
kassai polgármester, diplomata, stb. Azt, hogy Bornemisza Miklós 
is a magyarországi Lipsius-i kör tagja volt, bizonyítja Bocatiusszal 
való kapcsolata.

Bornemisza Miklós és Joannes Bocatius (20)

Joannes Bocatius, eredeti nevén Johann Bock (1569-1621) a XVT. 
század kilencvenes éveiben jött Magyarországba. Először Selmecbányán 
tanított, majd Eperjes iskolájának rektorává lett 1593-ban. Már "poéta 
laureatus"-ként ment Wittenbergbe 1596-ban, s ott magisteri fokoza
tot nyert. Hazatérve újból Eperjesen tanított, majd Kassára hívták 
rektornak, később a város jegyzőjévé, 1603-ban bírójává választották. 
Bocskai István és Bethlen Gábor alatt diplomáciai szolgálatot vég
zett, s fogságot is szenvedett. 1615-től Kassa polgármestere, s a 
fejedelem helytartója. Janus Pannonius mellett ő hazánk legjelentő
sebb latinul verselő költője. A Lipsiust követők, irodalompártolók 
mindegyikével kapcsolatban állt, s nekik ajánlotta költeményeit. 
Bornemisza Miklósnak, aki Bocatius egyik kötetéhez ajánló verset 
írt, három kötetében is ajánlotta költeményét. Külön is megemlít
jük az 1598-ban, Bártfán megjelent "Novus Annus" című verskötet 30. 
énekének ajánlását: "Generoso et egregio D. Nicolao Bomemissae, fau- 
tori de me optime merenti", ami azt jelenti, hogy Bornemisza olyan 
jelentős támogatója volt Bocatiusnak, hogy az a legnagyobb mérték
ben lekötelezettnek érezte magát iránta. (21)

Bornemisza Miklós halála

Haláláról Bethlen Farkas tudósít Erdély történetéről írt mun-
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kájában. (22) A Tisza vidékén önkényesen portyázó hajdú csapatok 
saját házában titkon megölték, minden vagyonából kifosztották, s 
a zsákmánnyal Erdélybe menekültek Székely Mózeshez, aki rögtön se
regébe fogadta őket, zsoldot rendelt számukra, s Gyulafehérvár kör
nyékének őrzését parancsolta nekik. Mivel Székely Mózes 1563 április 
elején kezdett harcot a fejedelemség elnyerésért, Bornemisza Miklós 
meggyilkolását ez év március havára tehetjük.

Bornemisza Miklós énekének lelőhelyei

Első Ízben Debrecenben jelent meg 1605-ben, két variációban, 
Rheda Pál nyomdájában. (RMNy II. 927. sz.) Alighanem a szerző test
vérének, a Debrecennel szoros kapcsolatot tartó Bornemisza Imre to
kaji várkapitánynak közvetítésével.

Az ún. "Kuun-kódex"-ben, amelyet 1621-1647 közt írtak össze, 
Bornemisza éneke az első helyen szerepel. A kódexet Stoll Béla szerint 
valószínűleg Erdélyben, szerintem a Felső-Tiszavidéken is írhatták. 
Az ének a debreceni kiadványtól függetlenül kerülhetett a másoló 
birtokába, mert a debreceni kiadványban hiányzó "Solomona" akrosz- 
tikon "M" betűvel kezdődő versszaka is megvan benne.

Érdemes felfigyelni arra, hogy az 1621-ben másolt első 18 ének 
végén a következő megjegyzés található: "finis per me Nicolavs Nagy 
Anno Domini 1621". (23) Sejtésem szerint ez a Nagy Miklós fia lehe
tett az azonos keresztnevű szepesvári provizomak, akinek Bornemisza 
Miklós alvárnaggyal együtt kellett elhagynia állását, s tiszttársá
val ugyancsak Zemplén és Ung megyében helyezkedhetett el és ott írta 
kéziratos énekeskönyvét.

Az ének harmadik 'közlése az ún. "Lugossy-kódex"-ben található, 
amelyet 1629-1635 között másolt a dunántúli Újfaluban Somogyi Pál. 
Található benne olyan ének is, amelyet gyermekkorában írt, 1009-ben, 
Hobolon, főtisztelendő Földvári Ambrus nádpálcája alatt, s ezt, alig
hanem más énekekkel együtt 1630-ban újra lemásolta kéziratos énekes
könyvébe. (24) A XVI. század egyik legjelentősebb kézirati gyűjtemé
nyét reánk hagyó Somogyi Pál alighanem a Felvidékről és a Szepesség- 
ből, rokoni kapcsolatok révén juthatott Bornemisza Miklós énekéhez. 
Innen kerülhetett hozzá Balassi Bálint éneke is: "Ó én kegyelmes 
Istenem". Ezt csupán családnévi azonosságból következtetem. A szepe
si káptalan provizora 1586-ban Somogyi Simon volt. Talán az ő révén 
kerülhetett Somogyi Pálhoz Balassi éneke és Bornemisza Miklós éne
kének eredeti szövege, amelyben megtalálható a debreceni kiadvány
ból hiányzó "M" akrosztikonos versszak.

Jegyzetek:
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Igehirdető műhelyéből

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap
1Móz 1,26-28.31

Uralkodjatok! - ez a kifejezés mellékzöngéket kapott, mert az 
ember uralomra való hatalmával visszaél. Így öncélú despotává 
válik. Az uralkodás valóban fölérendeltséget jelent, de nem azért, 
hogy az ember mindent a maga hasznára fordítson, hanem jelenti 
a megőrzést, gyarapítást. Az uralkodó akkor tölti be hivatását, 
ha a rábízottakat szereti és felelősséget érez irántuk.
A kifejezés háromszor is előfordul szövegünkben. Az uralkodás 
tárgya főként az állatvilág, de említi a növényeket és a földet 
is. Vagyis a teremtés minden addigi teremtményét felsorolja, de 
azt még véletlenül sem mondja, hogy uralkodjatok egymáson. Isten 
az emberek közt nem teremt hierarchiát.
Képmás - szintén háromszor fordul elő. Ennél nyomatékosabban már 
nem lehet hangsúlyozni, hogy Isten a saját tulajdonságaiból ad 
néhányat az embernek. Idetartozik minden olyan szellemi és lelki 
képesség, amellyel az állatvilág tagjai nem rendelkeznek. Ilyenek 
például a beszéd, a tervszerű gondolkodás, az alkotóképesség (munka), 
lelkiek pedig az önfeláldozó szeretet, felelősségtudat, lelkiisme
ret, stb.
A hasonlóság nem azonosság. Az alá-fölérendeltségi viszony megmarad 
ember-isten viszonylatban, ezért partnerségről beszélni fölösleges. 
Az úgynevezett kultúr-parancs kettős irányú. A szaporodás nem 
cél, hanem eszköz a teremtett világ fenntartásához, fennmaradásához. 
Ugyanakkor, mivel Istentől kapott parancs, kötelesség is. Ennek 
a feladatnak igazi emberi módon történő megvalósulása a család.
A másik irány a ránk bízott teremtmények uralom alá hajtása. A 
31. vers emlékeztet minket arra, hogy mindez még a bűn rombolása 
előtti állapotot tükrözi.
Mi az ember?

Lehet-e egyáltalán erre a kérdésre felelni? Megismerheti-e 
magát az ember? Elegendő-e az értelme saját lényegének megismerésé
re? Tény az, hogy az ember emberségének egyik mércéje, hogy felteszi-e 
egyáltalán ezt a kérdést. Van-e remény a megoldásra, vagy csak 
Sziszifuszként görgeti az ember ezt a kérdést, de talán maga is 
sejti, hogy nem kap rá feleletet. A biológia, a fiziológia, a 
pszichológia mindent elkövet, hogy az embert megismerje. A másik 
oldalról a filozófia és a társadalomtudományok kutatják, hogy 
mit jelent embernek lenni egyéni és társadalmi vonatkozásban.
A harmadik oldalról pedig a művészetek teszik föl sokszor nagyon 
komolyan és mélyen ugyanezt a kérdést és adnak rá válaszokat színe
sen, izgalmasan, de egymástól nagymértékben eltérően. Mi lehet a mi 
feleletünk erre az antropológiai kérdésre?
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1. Isten teremtménye
A gyermek számára természetes, hogy azt szereti, azt tiszteli, 

ahhoz megy minden bajával, aki őt világra hozta, akitől függ, 
akitől mindent kap. A kisgyermek "istenként" tiszteli szüleit. 
Ösztönösen érzi, hogy nincs más lehetőség számára. Felnőttkorban 
eggyel magasabb szinten ugyanúgy át kellene éreznünk az Istentől 
valő feltétlen függést. Ezzel szemben erőnkben a saját erőnket, 
egészségünkben a saját megérdemelt, természetesnek vett 
egészségünket látjuk. A teremtett világ szépségeiben egyszerűen 
a világ szépségeit ismerjük fel. A teremtett világegyetemben a 
végtelen világegyetemet látjuk. A teremtő helyett a teremtmény 
került a középpontba. Az Isten helyett az ember, és az Isten - 
központú világbői emberközpontú világ lett. Ugyanígy fel szokta 
ütni a fejét a teocentrikus, illetve krisztocentrikus teológia 
helyett az antropocentrikus teológia is.

Isten teremtményének lenni már önmagában is öröm lehet annak, 
aki ezt igazán felismeri. A tékozló fiú azonban elment otthonról, 
mert utálta a függőségi állapotot, a felelősségérzést, azt, hogy 
az apja élő lelkiismeretként álljon mindig mellette. Azt gondolta, 
tökéletesen szabad lehet apjától. Micsoda naivitás! Zsebében az 
apja pénzével! Valójában az emberségét vesztette el ezzel az önállóso
dással.

2. Istentől feladatot kapott teremtmény
Azzal, hogy az Isten belénk helyezte az alkotásvágyat, tulaj

donképpen az ember egyik éltető elemét határozta meg. A munkában 
nemcsak a fáradságot, de a belefeledkezés és a siker örömét is 
átélheti az ember. Ahogyan Isten is szeretettel és "jó kedvében" 
alkotta a világot; ezt éli át a munkájában feladatot és célt látó 
ember. A jóízűen végzett munka és alkotás megsejteti velünk, 
hogy ez teremtettségünkből fakadó, alapvető emberi feladatunk, 
és hogy nélküle szegényebbek lennénk, illetve éppen emberségünkből 
veszítenénk valamit.

A másik terület a család. Isten azzal, hogy férfit és nőt 
teremtett és rájuk bízta a szaporodás képességét, valamint szeretet- 
ből eredő hűséget adott a férfi és a nő szívébe, tkp. megteremtette 
a családot. Ez az ember emberségének másik nagy feladata, de próbakö
ve is. Durvábban fogalmazva: emberségedet ne idegenek előtt próbáld 
bizonyítani, igazolni, hanem saját családodban! Könnyű emberséges
nek mutatkozni futó ismeretségben, baráti társaságban, rövid beszél
getésben, nyíltan hangoztatott véleményben a békéről, az éhezésről, 
más országok politikájáról. Könnyű emberségesnek mutatkozni utcán, 
munkahelyen, templomiadban, iskolában. A családban nehéz. Nehéz, 
mert hosszú ideig, halálig tart, és csak a szeretet képes a bűnök 
kölcsönös elviselésére. Éppen a családban végtelenül sok lehetőség 
van arra, hogy ha rendeltetésünknek megfelelően élünk, Istentől 
kapott feladatainkat teljesítjük. Ha ennek megfelelő a családi 
élet, akkor megint megéreztünk valamit az eredeti teremtettségi 
állapotunkból, melyet még nem mérgezett meg a bűn.

3. Bűnre hajló teremtmény
Ezt a pontot legszívesebben kihagynám. Textusunk még a bűneset 

előtti állapotot mutatja. Talán éppen ezért még égbekiáltóbbnak 
tartjuk azt a különbséget, amilyen az eredeti és a valós állapot kö-
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zött éktelenkedik. Vég nélkül lehetne sorolni az imago Dei elhomályo- 
sulásának következményeit, a kultúrparancs tökéletes visszafordításá
nak változatait. Ezek mind a családot, mind a természetet képesek 
teljesen tönkretenni. Ez mehet körülbelül addig, míg a világ (tékozlé 
fiú) a disznók vályújához nem ér. Addig pedig folyhat az egymáson 
való hataimaskodás, az igazságtalan politika, a környezet tönkretétele, 
az individuum fejlesztése, a kényelem szeretete, a válások, a 
gyermekek nem-vállalása, a bűnözés, a korrupció, a visszaélések 
minden területen; addig folyhat a gyermekek tönkretétele mindenféle 
szeméttel, amit az igazság helyett adunk nekik; addig folyhat 
a kicsapongás, a pazarlás, a szenvedélyek hatalma, stb.

A disznók vályúja után már csak két lehetőség marad: az öngyil
kosság, vagy a megtérés. Jól emlékszem, a hideg futott át rajtam, 
amikor Nyilas Misi elvesztette a re3kontót. Kost mi lesz? Lehet 
ezután még élni? Átfuthat rajtunk is a hideg, ha az elvesztett 
Paradicsomra gondolunk.

k. Isten-képű, Krisztus-arcú teremtmény
Istent újra létezésünk középpontjába kell állítani, ő egyébként 

is mindennek a közepe, csak az ember dobta ki gondolkodásának 
középpontjából, hogy helyébe Saját magát állítsa. Ennek a folyamatnak 
a visszaíordítására lett Isten' emberré, bizonyítva ezzel, hogy 
5 nem "Isten önmagáért", hanem "Isten érettünk". Ahhoz azonban, 
hogy ez a folyamat valósággá legyen bennünk, két dolog is kell.
Az egyik Isten üzenetének meghallása, a másik a hit. Csak ha ez 
a két dolog megvan, akkor történhet meg az, hogy az ember életében 
az eredeti állapot létrejöjjön, vagyis, hogy a centrumba újra 
Isten kerüljön. Enélkül bármilyen energiával is próbálkozik az 
ember saját lényegét felfogni, csak részeredménnyel járhat kísérle
tezése, de az ember végső lényegét megérteni nem fogja.

Az ember pusztulását Isten nem nézte tovább és tökéletesen 
kiábrázolta magát egy "emberen". Jézus pedig tanítása legelején 
meghirdeti a célt: Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti Mennyei
Atyátok is tökéletes. Ő lett az, aki megtalálta nekünk az elveszett 
Paradicsomot, és ezzel együtt minden feladatnak, melyet egykor 
Istentől kaptunk, újra értelmet adott. Újra felderenghet rajtunk 
az elhomályosult Isten-kép. Ez pedig már azonos a Krisztus-arc
cal.

Hogy kiábrázolódik-e rajtunk a Krisztus-arc, azt a kegyelem 
dönti el, de már ma elkezdődhet. Elkezdődhet azzal, hogy hivatásunk
hoz méltó keresztyénekként járjunk. És hogy bármerre járunk, család
ban és m unkában, emberek közt és a természetben , életünk kapja 
meg eredeti értelmét, azaz áldássá legyen.

Mekis Ádám
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Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap 
Ézs 5,1-7

Kortörténeti tájékozódás

Az Ézsaiás működését megelőző időben Júda királyai Uzzijjá és 
Jőtám "Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de az áldozóhalmok 
nem szűntek meg." 2Kir 15, 3-4, —35. Uralkodásuk idején látványos
megerősödése, virágzása idejét élte az ország. Akház, a következő 
uralkodó mélybe Ívelő úton vezette népét. 2Kir 16, 2 - így tanúsko
dik ellene: "Nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr." Ezékiás 
elődeit és utódait megszégyenítően ilyen tisztességet szerezve 
vonult be Júda történetébe: "Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, 
bízott az Örban. Nem volt hozzá hasonló Júda királyai között, 
sem előtte, sem utána." 2Kir 18, 3-5. Tiszta kegyessége azonban 
már nem tudja átjárni olyan mélyen az emberek szívét, mint amilyen 
mélyen fertőzött az elődök félutassága, a meghagyott áldozóhelyek 
pogány érája. Ézsaiás kortársával, Mikeással egybehangzóan Isten 
félreérthetetlen panaszát tárja föl, és hirdet ítéletet. De a 
pusztulás, a sötét jövő képei fölött újra és újra megszólal a 
megtérő maradékot megmentő kegyelem ígérete.

Textusunk a szüretelők énekébe rejtve mondja el, milyen drága szőlős-
kertje volt Izrael háza Istennek.

Ézsaiást olvasva, vagy visszapörgetve Izráel életének eseményeit, 
egy-egy szakasznál megállva annyi csalódásra okot adó történést 
találunk. Istennek már senmd illúziója nem lehetett nemcsak a 
hivatalosakkal, de a választottakkal kapcsolatban sem. Annyiszor 
igazolta Izráel népe és Krisztus óta a keresztyénség is Isten 
leleplező megállapítását: Gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. 
Éppen ezért nem az a meglepő, hogy Isten csalódik az övéiben, 
hanem az, hogy bár tudja, messze nem jutunk - Ő maga ad új kezdetet, 
új nekibuzdulást. A teljes csődeljárás után is úgy képes kézbe 
venni az ő forrón szeretett népét, hogy teljes bizalmát veti belé. 
Most majd megtérnek, most majd megőrzik az igazság útját é6 szívük 
hajlik az engedelmességre.

Lehetetlen megszámolni, hogy ez a szőlős dal hányadszori újrakezdése 
Istennek Izráellel. Megint olyan buzgalomnál, fáradhatatlansággal 
munkálta a jövő ígéretét, ahogy a jó szőlősgazda teszi a szőlőjével. 
Szívesen vesződik, szeretettel ápolgatja, tisztogatja, mirden 
áldozatot meghoz érte, mert a szüret örömének bizakodásában él. 
Hűsége, gondossága garancia a bőséges gyümölcstermésre. De csalódnia 
kell. Milyen oktalan, milyen nehezen tanítható a választott nép. 
Már annyi könnyet elsírt saját engedetlensége folytán, mégsem 
képes elfogadni, hogy Isten gondos őrizetében lehet csak biztos 
megmenekülése a pusztulás veszedelmétől. Küldetését fölvállalva 
és teljesítve számíthat csak áldásra.
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Izráel lehetne a világban az ú.i kezdet. Isten munkájának sarja, 
tükörképe az eljövendőnek, amikor Isten lesz minden mindenekben. 
Isten szereti ezt a népet és reménységgel van iránta. De vesződségé- 
nek nincs eredménye, "üdvösségre hívod népedet, átvezeted a pusz
taságon. Mannával táplálod és sziklából fakasztott vízzel üdíted 
őket. Lerombolod Jerikó falait és utat nyitsz népednek az ígéret 
földjére. Amikor pedig mindez megtörténik, néped meg van győződve 
arról, hogy nem is volt szüksége Rád: ami történt, az a saját U- 
gyességének és hatalmának köszönhető. Sőt annyira meg van győződ
ve erről, hogy az első adandó alkalomnál elhagy Téged: bálványt 
keres magának és azt imádja."(Carlo Carretto). A hálátlanság fe
lett nem csak legyint, hanem hosszú és alapos számvetés után mód
szeres pusztítás következik. Föltartóztathatatlan lavinaként rá
zúdul az ítélet. Minden visszautasítot gesztusért bűnhődni kell. 
Isten nemcsak sorsára hagyja, hanem elemi haraggal indul a szere
tett, féltett birtok ellen. Nemcsak jóindulatát vonja meg, de ki 
is szolgáltatja romboló erőknek. Nem azért dolgozott annyit szől- 
lején, hogy annál nagyobb pusztítást vigyen véghez. Nem azért épí
tette ki körülötte a védelmet, hogy annál borzalmasabb legyen a 
letárolás. Építő, megtartó hatalmának próbált érvényt szerezni. 
Micsoda növekedés, micsoda gazdagság lehetne ott, ahol Isten aka
dálytalanul munkálkodhat!

Megtartja népével szemben az elszámolásait és nem lehet meghatározni 
ezeknek idejét és rendszerességét. Közben pedig meghökkentően
türelmes és bizakodó. Annyira, hogy türelmét, csöndes várakozását 
némelyek hajlamosak összetéveszteni a halálával. Bízik annak ellené
re, hogy azok, akiknek hordozniuk kellene keze nyomát, nem vállalják, 
és nem értik szándékait. Bizakodását igazolja, hogy a babiloni 
fogság után is folytatódik Izráel története. Isten ad folytatást.

Eljött az Ember Fia, elmondta tanítását a gonosz szőlőmunkásokról, 
akik még az örökösre is kezet emeltek. Utolsó napjaiban zokogva 
sírt Jeruzsálem felett: itt voltam és nem vetted észre, érted 
és miattad jöttem - elutasítottál, értetlen és vak maradtál, és 
ezért nem marad benned kő kövön. Es még ez nem az utolsó ítélet, 
mert akkor nem lett volna érdemes Jézusnak elküldeni egyetlen 
tanítványt sem, hogy tanítson és kereszteljen. Úgy kellett elindul
niuk az apostoloknak, hogy ők az új kezdet. Isten munkájának 
új sarja, a só és a jó termőföld a sokszoros terméssel.

Miért érzi akkor mégis úgy az ember, hogy külső és belső hatalmak 
csapdájába esett? Miért úgy tapasztalja ezt a világot, hogy. Isten
verte, Istentől elhagyott? Talán azért, mert az Isten a kezdettől 
számol, méri fel a hiába elpazarolt szeretetet, az ember meg csak 
pillanatnyi sérelmét nyögi. Isten igazsága felől kérdez —  hogy 
tűrheti? Személyes életében pedig keménysége és értetlensége 
miatt kész a végső elszakadásra is Istentől. A ma sebei és fájdalmai 
adnak annyi foglalatosságot számunkra, hogy ne legyen időnk megkér
dezni, minek a következtében jutottunk ide. Pedig Isten önmagát is 
ellenőrizve bírálja felül, hogy nem hiányozhat semmi ahhoz, hogy 
életünk hasznos élet legyen.



Azért ad kenyeret az asztalunkra, hogy szívesen megosszuk azokkal, 
akik nem tudják majd viszonozni. Azért ad hatalmat a kezünkbe, 
hogy méltányosan és igazságosan gyakoroljuk. Azért kell tapasztal
nunk árvák szeretethiányát, hogy a ránk pazarolt isteni szeretet 
bőségéből juttassunk nekik. Isten nagyon komolyan elvárja a feddhe
tetlen, tisztességes emberi magatartást, figyelmességet, megértést 
és irgalmasságot, az emberi méltóságot és az élet védelmét.

Nem azért vár gyülekezeti, istentiszteleti közösségbe, hogy egymást 
túllicitálva felszínes formaságokkal teremtsünk ünnepet magunitnak, 
hanem azért enged közel magához, hogy megerősítsen, megújítson 
az iránta való bizalmunkban és feladatink végzésében. Minden szüksé
günket megelégíti, ha javainkat, erőnket, hatalmunkat, képességeinket 
a felebarát javára áldozzuk fel. De a fogyasztói életmódot nem 
tűri.

Az istentiszteleti hódolatunkat, imádságunkat is a hétköznapi 
életvitelünkhöz méri. Meg kell látszania az Istennel eltöltött ünnepi 
perceknek az életünkön. Nem a fennkölt, magasztos imádságainkban, 
rongyossá fórgatott szent könyveinken, hanem cselekedeteinken, 
amelyek miatt dicsőíthetik mennyei Atyánkat. Hogyan lehet törvénytip- 
ró, hamis és az igazság ellenzője, aki az Isten oltárától áll 
fel?

Forgácsok az igehirdetéshez

Nagyon kegyetlenül koppanva hullanak az ítélet szavai az ének 
második felében, és nem mondhatjuk rá, hogy igazságtalan végzése 
az Istennek. Mégis ne a megrettenés, az ítélettől való félelem 
serkentsen életvitelünk felülvizsgálatára, józan, őszinte számadásra 
és a feltárt hiányosságok, bűnök felett való igaz bűnbánatra. 
Lehetetlen nem látnunk Urunk irántunk megnyilvánult bizakodó, 
türelmes szeretetét. Fáradhatatlan vesződséggel nyújtotta javait 
és támogatását az újrakezdéshez. Emberek barátsága, ragaszkodó 
szeretete Tőle való ajándék volt. Kezünk munkájára áldás Tőle 
jött. Hogy lehetne, hogy hálátlanul és érzéketlenül vegyük tudomásul 
gondoskását! Lehet-e a golgotái keresztre - ahol Isten a legdrágáb
bat is odaadta értünk - történelmi tényszerűséggel nézni csupán?!

Isten számadása nem gazdasági természetű. Nem a hideg adok-veszek 
kereskedői elvre épül. Nem önmagának akar aratni, szüretelni, 
hogy öncélúan gyönyörködjék a termés bőségében. Értünk van minden, 
közöttünk osztja szét gazdagságát. Élni és a kapott javakat élvezni 
nem lehet másként csak közösségben - ezt így akarja Isten. Nem 
egymás ellen, hanem egymásért kaptunk házastársat, szülőket, 
gyermekeket, munkatársakat, honfitársakat, felebarátot. A velük, 
mellettük való élethez kapunk maximális isteni segítséget.

Ugyanezért van a számonkérés is. Nem tehetünk egymás ellen semmit 
büntetlenül. Nem tagadhatunk meg semmit úgy egymástól, hogy azzal 
Isten ellen is ne vétenénk. Nem engedi, hogy végképp tönkretegyük 
egymás életét, közösségeinket és a teremtett, világot. Ezért, amikor 
meggondolatlan mozdulatra lendül a kezünk, vagy álnok terveket 
szövögetünk, tudnunk kell, hogy mindezért az Isten ítéltre von.
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Tanuljuk megköszönni a számonkérő büntetést. A zsidóság, a keresz- 
tyénség történelme azt igazolja, hogy Isten nem első nagy haragjában 
tart végítéletet. Az értelmeseket az alázatra és bűnbánó megtérésre 
vezeti.
A mai napunk és a vasárnap 1988. október 16-án is ezt hirdeti, 
hogy haragjában is kegyelmes az Isten, mert megint adott új kezdetet, 
a jobbítás, megtérés lehetőségét. Hogy lehetne ekkora türelmével 
és bizalmával visszaélnünk?! A büntetés és a kereszt is szeretetének 
jelei, hogy szándéka szerint való gyermekei legyünk.

Isten jósága indítson megtérésre minket és törékeny szavaink, 
vallomásunk által hallgatóinkat is.

Bálintné Varsányi Vilma

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap 
Jón 3,1-10

Mindenekelőtt fel kell hívnom a figyelmet Zászkaliczky Pál 
mélyreható és sokoldalú exegézisére (LP 1980, 506-510), melyben 
további forrásokra is történik utalás. Szükségtelen megismételni 
a könyv műfajáról és főszereplőjének "történetiségéről" leírtakat. 
A színes elbeszélés tanító-jellegű példázat arról: milyen Istenünk 
van, s arról is: milyenek vagyunk mi, az Ő népe - általában.

Perikópánk a prófétai könyv központi mondanivalóját szólaltat
ja meg: Jónás - engedelmeskedve az isteni parancsnak - hirdeti 
az igét, s a prédikáció hatására megtér egész Ninive, a pogány 
nagyváros, Isten pedig megváltoztatja elhatározását és fenyegetését 
nem teljesíti be. Hallatlanul éles az üzenet már magában véve 
is: "Jónás az izraelita hallgatót vagy olvasót jeleníti meg, akit 
Isten pogányoknak is üdvösséget adományozó szabadságáról és jóságáról 
kell meggyőzni" (Rózsa H.: Az ŐSZ keletkezése, 528.), olyan olvasót 
és hallgatót, aki a saját kiválasztottságáról és a pogányok elvetett- 
ségéről volt meggyőződve. Textusunknak vannak olyan részletei, 
melyek ezt a feszültséget még jobban kidomborítják.

Az indítás - "Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz" - 
máris arra késztet, hogy átlépjük a perikópa kereteit és szóljunk 
az első megbízatásról, annak engedetlen elutasításáról. Ugyanígy 
"határátlépésre" késztet az önmagában nagyon örvendetes evangéliumi 
textus-zárás is, amely Isten pusztító ítéletének megváltoztatását 
jelenti be, hogy ti. az, ami templomjárő gyülekezeti tagjaink 
számára természetes, megkapja valóságos értelméta a próféta haragvó 
reakciójában. Így - ha nem is olvassuk fel - elengedhetetlennek 
látszik a 4, 1 szem előtt tartása a prédikációban. Jónás indulata 
- csakúgy, mint a példázatbéli Tékozló fiú bátyjának haragja - 
azonos tőről fakad: Isten irgalmasságát felháborítónak és méltányta-



lannak, Igazságtalannak tartja. Az isteni irgalom nem magától 
értetődő, gyakorta indulatokat kiváltó tényező.

Indokolt a kérdés: vajon Jónás hűséges tolmácsolója volt- 
e az isteni üzenetnek? Ha csak az a dolga, hogy a nagy város pusztu
lását kihirdesse, akkor aligha kerül sor lázadására az első esetben, 
és a mondanivaló bizonyos megváltoztatására, szűkítésére a második 
esetben. Az igehirdetés pozitív hatásának csodálatos volta így 
még erőteljesebben hangsúlyozódik. Az elbeszélésnek nyilvánvaló 
szándéka, hogy olvasója, ill. hallgatója észrevegye azt az éles 
különbséget, mely az ige hirdetője és az ige hallgatói között 
van.

Az igehirdetés ninivei hatásának leírásánál gondolni lehet 
arra az ellentétre is, ami a prófétai igehirdetés sorsára utal: 
a r r a , hogy királyok, a nép hatalmasai és gyakran maga a nép is, 
milyen gyakran hallgatta "süket fülekkel", vagy éppen dacosan 
visszautasítva istenének szavát. így válik az események leírása 
sürgető felhívássá. Vegye komolyan az isteni intelmet mindenki, 
akinek szól, és addig, amíg alkalma van rá.

A helyzet, a város és a szereplők leírása sematikus. A szerző 
számára nem  fontos, hogy kik, mikor és milyen bűnöket követtek 
el; így a prófétai igehirdetés tartalmát sem lehet aprólékosan 
boncolni. Ez az ábrázolásmód nem különös. Tulajdonképpen ugyanígy 
rajzol meg tiltást, majd a parancs áthágását követő büntetést 
a Bűneset története is: "ha esztek a tiltott gyümölcsből, meg 
fogtok halni!", ill. "mivel feljutott hozzám gonoszságaitok híre, 
- el fog pusztulni városotok!" Ezen a ponton is kiváló lehetőséget 
kapunk arra, hogy rámutassunk: a próféciák "zordsága", (a nem 
ritkán bírált ítélethirdetések), voltaképpen nem egyebek, mint 
a következmények bekövetkezésére mutató üzenetek. S talán arra 
is lehet utalni; legalábbis igen röviden: nem a próféta, az üzenet- 
közvetítő a fontos, hanem az a hír, amelyet továbbad és képvisel.

Nem lehet elhallgatni, hogy konfliktusa a prófétának van, 
nem a niniveieknek. A "nagy város" lakói - kicsinytől nagyig, király
tól az utolsó szolgáig - engedelmesen meghajolnak Isten ítéletét 
hirdető igéje előtt. Megintcsak túlvisz textusunkon, de nem hallgat
hatunk arról, hogy Jónás ezzel szemben szavaival és tetteivel 
minduntalan felülbírálja Isten igéjét, ami kétségtelnül az ő szemé
lyes életébe való beleszólás is. Húzódozik a Ninivébe meneteltől, 
mert nem akar követe lenni az ÚRnak; nem akar értelmetlennek minő
sített munkát végezni, hiszen nem fáj neki azok baja, akik nem tar
toznak az ő népéhez. És ő az, aki a tömegméretű megtérés fölött nem 
csodálkozik, (úgy tűnik, azt természetesnek tartja, hiszen Isten ere
jéről meg van győződve), hanem haragszik, duzzog. Pedig - Isten ural
ma alatt élők körében örvendezés van egyetlen bűnös megtérésén...

Textusunk az Agenda tematikájához (Járjunk elhivatásunkhoz 
méltóan! - A hit harcában!) úgy kapcsolható, ha a mondanivalóban 
kidomborodik egyfelől az ítélet elfogadásáért vívott küzdelem 
(Ninive), másfelől az isteni irgalom beteljesülésével kapcsolatos 
azonosulni-nem-tudás, a közvetítés ridegsége (Jónás). Szükségünk 
van arra, hogy a mindegyre jelentkező beszűkülésre csábító kísérté
sekkel szemben elérjen minket a határokat átlépő isteni irgalom 
üzenete.

id. Magassy Sándor
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Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap 
1Móz 50,15-21

Az alapigéről

A pátriarcha-történetek sorából József története bizonyos szem
pontból kilóg. Azon túl, hogy a történet színhelye Egyiptom, igen 
tudatos szerkesztésű az elbeszélés, a kezdettói a csúcspontig. A 
többi pátriarcha története viszonylag lazán összefűzött események 
sorozata, de József története szigoró logikával írja le hogyan lett 
az elkényeztetett kedvencból —  a nagy mélységeken át vezető útja 
során —  Egyiprom második ura, a gyűlöltből családjának, népének 
szabadítója. Az Ige olvasásakor mindvégig egyértelmű, nem József 
a főszereplő! Az ő története ez, de mégsem ő a fontos. Nem is a bűn, 
melynek pusztító, nyomorító hatalma, sodrása tűnik minden történés 
mozgatójának. Az események ura mindvégig Isten, s az elbeszélés csúcs
pontja nem is lehet más, mint amikor ez a tény József szájából hit
vallásként hangzik el.

Noha igeszakaszunk is világosan fogalmazza meg mindezt, a József 
elbeszélés csúcspontjának én a 45. fejezet első verseit tartom. Itt 
a legvilágosabb József szavaiban a rendíthetetlen bizalom az élő 
Istenben. Az Úr gondoskodó, megőrző szeretetében átértékelődött min
den József számára; testvéreinek bűne, a kiszáradt kútban töltött 
idő, rabszolgaságának kiszolgáltatottsága s a börtön két esztende
je, a főpohárnok hálátlan feledékenysége, a minden, elképzelést felül
múló nagy ugrás a hatalom csúcsára. Isten cselekedett. Alapigénk, 
—  ha ebből a szempontból ítélünk —  halványabb. Van azonban igen 
figyelemre méltó többlete az említett, 45. fejezethez képest. Tudni
illik Józsefnek újra bizonyságot kell tennie; nincsen benne harag, 
ő megbocsátott, nem a testvérek bűnét látja, hanem Isten csodálatos 
vezetését az életében, a sorsában. Azok nem hittek neki igazán, és 
most apjuk, Jákób halála után úgy hitték, a leszánolás ideje elér
kezett, Pedig József, akkor, amikor az Úr cselekvését ismerte föl 
sorsának alakulásában, már tökéletesen megbocsátott mindazoknak, 
akik eszközként vétettek ellene.

A vasárnapról

"Járjunk elhívatásunkhoz méltóan! Megbocsátásban!" —  találjuk 
az Agendánkban az igehirdetés fő irányát. Az újszövetség felől néz
ve József előképe Jézusnak. Hiszen Őt is az övéinek bűne, a mi bű
neink veszítették el, ezért járta meg a mélységeket, de hozzánk a 
megbocsátás és kegyelem örömével érkezett. A mi helyzetünk nem Jó
zsefé, hanem a hitetlen, bizalmatlan, félelemben élő testvéreké; 
merjük-e hinni, hogy mindent, valóban mindent megbocsátott a kereszt
fán Jézus? Ezzel nem a vasárnap irányát kívánom módosítani, csupán
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a sorrend fontosságát aláhúzni; megbocsánatani csak azok tudnak, 
akik meglátták az Űr igazi arcát!

Az igehirdetéshez

A bocsánat, megbocsátás életünk része. Helyet követel magának 
mindenütt, ahol két ember együtt van. Fontossága, szükségszerűsége 
mindenki előtt nyilvánvaló. A gyülekezetben, Jézus népe körében kü
lönösen is így kell, kellene lennie. Hitünk szülője is, de hitünk 
szülöttje is legyen. Jézus népét jellemzi az öröm, a közösség, a 
reménység s persze jellemezze a megbocsátás is. "Az az én parancso
latom, hogy úgy szeressétek egymst, ahogyan én szerettelek titeket." 
Szeretet és megbocsátás között nincsen éles határvonal.

1. Nekem kell megbocsátani. A józsefi szerepkör is kosztásra 
kerül, s a teher is megtalálható. Vétettek ellenem, tönkretette az 
iszákos férj az életemet, a szüleim eldobtak maguktól, a testvérem 
kisemrdzett, a szomszédom hamisan tanúskodott ellenem, s mennyi még 
az a prónak látszó hétköznapi sérelem!

Lehet-e megbocsátani, lehet-e felejteni? Az irgalmatlan szolga 
példázata szerint: kell! Az erő ehhez az Úr gondviselő szeretetének 
fölfedezése. Látom azt, amit tönkretettek, vagy azt, hogy az Úr ke
zében vagyok. Nyögöm mások gonoszságát, vagy hálaadást kelt bennem; 
a hajatok szála is számon van tartva. Az embert látom, aki keresztbe 
tesz, vagy az urat, aki utat ad a lábam alá. A nagy felismerés: éle
tem minden pillanata az Úr szeme előtt zajlik, s már nincsen harag, 
csak megbocsátás.

2. Nekem van szükségem a bocsánatra. Aa testvérek bőrébe is 
bele kell bújni. Milyen pontosan tudják a bűnüket, noha hosszú évek 
múltak el azóta. Bánják is, félik a következményét. Nem beszélnek 
pökhendien, hogy József nekik köszönheti Egyiptomba kerülését, legyen 
hálás érte. Szívükbe ült a bűn! Jézus figyelmeztetett, nem a vakság 
a nyomorult állapot, hanem ha látóknak mondjuk magunkat, de nem lá- 
tunk. Van mit meglátni. Szomorú tanúsága az igének: évezredek óta 
azokat bántjuk, akiket leginkább szeretni kellene. Házastársnak, 
szülőnek, gyereknek, testvérnek és hittestvémek gyalogolunk bele 
az életébe. S mindegyikben Jézust gyötörjük meg.

Mindezért bocsánatot nyerni nem mindig lehet, mert a másik nem 
bocsát és nem felejt. Sokszor nem, s a keserű tapasztalat mérgez, 
s már az igazi megbocsátásban sem hiszünk. A teljes feledés, a tel
jes rendezés is alig hihető. Hányszor vesz valaki ugyanazért úrva
csorát? Hány bűnvalló imádság ostromolja az. eget ugyanazért? S a 
végletekig vezetve a vonalat; hitvesztés, vagy akár öngyilkosság, 
mert "erre nincsen bocsánat"! Pedig van ígéret, ha skarlátpiros is 
lenne, fehérré lesz, a tenger mélyére kerül minden bűn. S Jézusban 
meg is történt!

Sztojanovics András



Gondolatok az igehirdetéshez
Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap 

Ézs 5,1-7

Isten szőlője nem valami siralmas, gondozatlan föld. Gondozza 
Isten. Gondozza, mint valami kertet. Isten semmit nem kíván. ettől 
a kerttől, amit előzőleg meg nem adott volna neki. nem úgy tesz, 
mint az az ember, aki azt gondolja, hogy a végtelenségig ki lehet 
használni a földet, anélkül, hogy valamit is adna neki az ember. 
Egy kertész mondta nekem egyszer, hogy a legjobb tápanayag, amit 
csak ismert, annak a verejtéke, aki a rögöt megmunkálta. Ebben való
ban nem volt Istennél hiba. Évszázadokon keresztül küldözte szolgád 
it, hogy megmunkálják a földet, irtsanak és gyomláljanak, de ültes
senek és plántáljanak is. A 126. zsoltár írója pedig azt mondja, 
hogy a könnyek különösen jók Isten szántóföldjének: "Akik könnyhul
lajtással vetnek, vigadozással aratnak majd". Isten nem sajnálta 
ksönyeit sem a szántóföldjéért. Olvassuk csak el erre nézve a Zsol
tárok könyvét és a próféták könyveit. Akkor megértjük, miért panasz-, 
kodik Isten így egy emberének száján keresztül. (...) Nemcsak hogy 
sokat nem sajnált érte, hanem semmit sem sajnált érte, sem könnye
ket, sem verejtéket, sem vért. Ezért, ezért vár szőlőjéből jó sző
lőt. Nem pedig vadszőlőt. Ezért mondja, hogy gyümölcséről lehet 
megismerni őket. Ahol azonban elmaradnak az Istentől méltán elvárt 
gyümölcsök, ott az történik a szőlővel, amit Ézsaiás 5,1-5-ben pon
tosan el lehet olvasni. (W. Lühti: "Andachten für alle Tage des 
Jahres", október 21-re szóló részből)

Soha ne felejtsem el, hogy nincs ellentét Istennek áldó szere
tető és ítélő szentsége között. Megférnek egymás mellett sértetle
nül, sőt egyik sem lehet el a másik nélkül. (Amikor Isten kiárasztja 
valakire szeretetét, ez nem jelenti azt, hogy az illetővel szemben 
felfüggeszti szentségének követelményeit. Ellenkezőleg. Az Ő szere- 
tete mindig olyan, mint a gazdának gyöngéd gondossága a szőlőskert
je iránt. Reápazarolja minden figyelmét és fáradtságát, de gyümöl
csét akarja látni. Nem olyan az Ő szeretete, mint sok földi szőlőé, 
aki agyonbecézi gyermekét, de soha nem törődik azzal, hogy mi lesz 
majd belőle. (És amikor Isten ítélete lesújt valakire, ez nem jelen
ti azt, hogy Ő közömbös és hideg az illeltő iránt. Fájó, sajgó szív
vel mondja ki és hajtja végre Ő minden büntető végzését. A megsér
tett szeretet tüze hevíti haragját. (...)

Éreztesd velem mindig Uram, milyen komolyan szeretsz minket! 
(Victor János: Csendes vizek mellett, II. kötet 68. o.)

Olyan szépen indult minden, mint minden lombsátor ünnepen, 
ilyenkor ősszel, amikor végigfutott a tömegen a hír, hogy jön a



próféta. Mindenki megdöbbent erre a hírre, mert a próféta már annyi 
kellemetlenséget okozott nekik, mindig valami ünneprontás, jajki
áltás hangzott ajkán. És amikor megállt előttük szelíd fénnyel sze
mében, mindenki megkönnyebbült. (Mert valójában jó hírt hozott. 
Úgy kezdte mondanivalóját, mint egy trubadúr, mint egy szerelmes 
diák. Felséges hangulatú énekével megerősítette őket abban a hitük
ben, hogy ők a legnemesebb palánták az Űr szőlőjében. (A mai Ige 
a szerelmes Isten-arcot állítja elénk, annak a szerelemnek arcát, 
amely egy letűnt romantikus világ felejthetetlen szépségében él 
emlékezetünkben. így fejezi ki Isten az ő választó szeretetét ennek 
a maroknyi népnek és ezzel akarja érzékeltetni, hogy ott van Ő, 
ahol ez a forró áramlás realizálódik. Csak a szeretet frontján lehet 
megoldani az élet szörnyű ellentmondásait és feszültségeit. (...) 
De hamarosan hangot vált a próféta és belehasít a templomi gyüleke
zetbe Isten üzenete. Mivel a nép a maga útján járt és gyümölcstelen 
volt az élete, nincs tovább védelem. Mert a visszautasított szere
tet negatív következményei nem maradnak el. (Báliké Zoltán: Igehi- 
detői jegyzetek, 1880 oldal, kézirat, idézett rész 1098. o.)

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap 
Jón 3,1-10

Isten másodszor is szól! (1. v.) Ez az Ő, emberhez való hűsé
ge. Nem restell elfelejtett parancsokat megismételni. Semmiféle 
megátalkodottság és semrmiféle konokság nem tartja vissza. Hű marad 
önjmagához. Istennek ez a hűsége az egyház fundamentuma. Ezen az 
alapon nyugszik a gyülekezet, melyről megmondatott, hogy a pokol 
kapui sem vehetnek rajta diadalt. Ha elhagyja ezt a talajt, akkor 
a beszédhez elfogy a lélegzete. És a cselekvéshez az erőt már annak 
előtte elveszítette. Jónás nem az első volt, és hála Istennek, az 
utolsó sem, aki megtapasztalhatta Istennek ezt a hűségét. (...) 
De ezen múlik aztán az is, hogy gyakran oly kínos dolog Isten igé
jét hallgatni. Ez arra emlékeztet, amit már régen meg kellett volna 
tenni. Napvilágra kerül a mulasztás és vétkes hanyagság. Amikor 
Isten "másodszor" is 'szól, akkor napvilágra kerül az, amit Jónás 
még mindig nem tett meg. Még a hallatlan szabadítás után is Isten 
kénytelen újra hívni. Valóban csodálatos hívás ez! Így nem a kemény 
főnök beszél a lusta alkalmazottjához. Így az édesanya küld üzene
tet gyermekének. (...) Mi tudjuk, hogy általában milyen sok kell 
ahhoz, amíg az ember hozzáfog valamihez, ami nem a szája íze szerint 
van. De Isten is tudja ezt, számol ezzel. És ezért mindig segítség 
rejtőzik parancsaiban. (...) Mi mégse dobjunk követ Jónásra. Isten

ld. még: Turóczy Zoltán: "És hívják nevét csodálatosnak", 149- 
156. o.)

ld. még: Keken András: Látni és érteni, Bp 1985. Text.: 29- 
33. o.



nem akármiféle szolgálatra akarta felhasználni fit, hanem igehirde
tésre! Ez —  legalábbis az én szememben —  mentségére szolgál. Az 
az ember, aki nem riad vissza az ilyen feladattól, nem tudja, hogy 
amikor prédikálni küldi őt, mit kíván tőle Isten. (...) Valóban 
nem kellene magától értődőnek tartani, hogy oly könnyedén az ige
hirdetés új és új alkalmait! (...) Az őskeresztyén gyüleekezetre 
vetett egyetlen pillantás mutatja, hogy az Ümak először csak olyan 
tanítványai voltak, akik szívük mélyén mintegy nehezteltek (bosszan
kodtak) azon, hogy Krisztus "csak" prédikál nekik —  majdnem kizá
rólag csak prédikál — , és Ő éppen a prédikációban látja tulajdonkép
peni feladatát. Ők pedig egyenesen Isten uralmát kívánták. (...) 
És ezért semmit sem kívántak jobban, mint hogy az igehirdetés ide
jének vége szakadjon s eljöjjön a tettek és a beteljesedések ideje.

Jónásnak, Isten prédikációjával, a nagyvárosba, Ninivébe kell 
mennie. Aki ért a Biblia nyelvén, az tudja, hogy ez rendkívül nehéz 
feladat volt. Talán a legnehezebb, amit Isten a szolgájának egyál
talán adhat. Nem hiába kellett Jézusnak is legvégül a városba menni 
Istenigéjével. Mert a város, az írás fényében, mindig az a hely, 
ahol az ember felállította uralmát a föld felett. Itt utasítja visz- 
sza leginkább az uralkodó ember az Isten uralmáról szóló igét. A 
legvilágosabban annál a városnál látjuk ezt, amelyről (Bábelről), 
a Biblia beszél. (...) A városokban vár kereszt Isten követeire. 
(...) Ha mégoly jogosak is ezek a kérdések, történetünk mégis azt 
bizonyítja, hogy nem szabad könnyen lekicsinyelni a városban egy 
olyan ember jelenlétét, aki ott az Igét mondja. Mindig számolnunk 
kell azzal, hogy Isten igéje az! Igéjének ereje olyan dolgokat is 
tehet, amelyek ahhoz hasonlítanak, amikről Jónás prédikációjával 
kapcsolatosan olvashatunk. (R. Brunner)

Egy város felfigyel. (Jónás 3,1-10). Tehát .az történik, hogy 
egy egész népet ragad meg a töredelem és imádkozni kezd. Egy nagy 
város forrong. Ebben a bibliai részben mindenesetre erről van szó. 
Ninive bűnbánati napot tart olyan bensőséges odaadással, hogy elkép
zelni is alig tudjuk. Nagyokat és kicsiket, mindenkit megihlet a 
komoly éra. Mintha remegés nyilalna át a városon. Asszíriának nagyon 
is tudatosan élő városa megrendül, életere lázasan lüktet. (...) 
Jónás nem szívesen prédikál. Szinte a "szíve ellen prédikál. Jónás
ban nincs veleszületett engedelmesség. (...) Ninive nem a mi vilá
gunkat jelképezi-e? (...) De Ninive haladékot kap. (...) A fejezet 
vége hangsúlyozottan kiemeli, hogy Isten "látta cselekedeteiket", 
tehát nem csupán gondolataikat, szavaikat vagy passzív igehllgatá- 
sukat. Mindig ez a jobb jövő reménységének ereje. (W. Pfendsack)

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap 
1Móz 50,15-21

Nem fejezhetjük be Jákóbról és fiairól szóló elmélkedésünket 
anélkül, hogy ne beszélnénk Isten kegyelméről, amely a szegény, 
esendő Jákóbot olyan gyermekkel is megajándékozta, mint József.
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Amennyira tudom, József életében egyetlen hibáról sem emlékezik 
meg a Szentírás. Inkább adjunk hálát Istennek és bátorodjunk fel, 
hiszen itt azt látjuk, hogy Isten kegyelme újra meg újra felülhalad
ja bűneinket. Ez az a kegyelem, amire mi, mai szülők is számíthatunk. 
És Jákób története elejétől végig e kegyelem története. (G. C. Willis)

Ugyan már, testvéreim, öreg testvéreim —  válaszolta József, 
és kitárva karját, feléjük hajolt. —  Mit is beszéltek itt? Egészen 
úgy szóltok, mintha félnétek, és azt akarjátok, hogy bocsássák meg 
nektek! Vajon olyan vagyok-e mint Isten? Ott alant úgy mondják, 
olyan vagyok, mint a Fáraó, és Fáraót ugyan istennek nevezik, de 
ő csak egy szerény, kedves teremtmény. Ha bocsánatot kértek tőlem, 
akkor, úgy látszik, nem értettétek meg igazában az egész történetet, 
amelyben benne élünk. Nem korhollak érte. Bizony az ember benne 
élhet egy történetben, amelyet nem ért. Talán így is kell lennie, 
és bűnös voltam, hogy mindenkor túlságosan tudtam, mire megy a já
ték. Nem hallottátok-e atyánk ajkáról, amikor megáldott, hogy csak 
játék volt és jelkép, ami velem történt? És vajon megemlítette-e 
rólatok szóló ítéleteiben a gonosz dolgot, amely köztetek és közöt
tem lejátszódott egykor? Nem, hanem hallgatott róla, mert ő is részt 
vett a játékban, Isten játékában. Az ő védelme alatt kellett gonosz
ságra ingerelnem benneteket, égbekiáltó éretlenségemben, de persze 
Isten jóra fordította, úgyhogy sok népnek adtam kenyeret és egy 
idővel mégiscsak megértem. De ha közöttünk, emberek között, megbo
csátásról van szót akkor nekem kell tőletek bocsánatot kémem, mert 
néktek kellett a gonosz szerepét játszanotok, hogy minden így történ
jék. És vajon most arra használjam Fáraó hatalmát, csak mert élhe
tek vele, hogy megbosszuljam rajtatok a három napos áristomot a 
veremben, és ismét elrontsam, amit Isten jóvátett? Ezen már aztán 
nevetnem kell! Mert nevetséges az, aki jog és józan ész ellenére 
csak azért él hatalmával, mert az az övé. És ha talán ma még nem 
is nevetséges a jövőben az lesz, mi pedig a jövővel tartunk. Nyu
godtan alhattok! Isten segítségével holnap visszaindulunk a külö
nös Egyiptom földjére". (Thomas Marm: József és testvérei, Bp 1986. 
II. kötet 809-810. o.)

Mert nagyobb a szertetet s mi szivünknél/ nem fér el soha benne,/ 
/ha volna köztünk szeretettel teljes/ micsoda órjás lenne!/ /Mert 
könnyű a gyűlölség terhe nagyon/ de mily nehéz szeretni/ aki csak 
aratni szeret jaj annak/ nehéz csak vetni vetni!/ /Az jgazi sze
retet olyan mint/ a jó faültetőé/ terhes és terhe nem neki hoz enyhet 
a/ bor nem a szőlőtőkéé/. (Bóka László: Nagyobb a szeretet)

Ebben a zárójelenetben van elrejtve hitem szerint a József- 
történet kulcsa. Szeretném, ha ezt próbálgatnátok majd a naponkén
ti olvasmányaitok során, hogy niytja-e? Megfejti-e? "Avagy Isten 
gyanánt vagyok-e én?" Még világosabban így kellene fordítani: Az
Isten helyén vagyok-e én? Az Isten helyett vagyok-eén? aki ítélke
zik? azt hiszitek rólam, hogy én úgy fogok bánni veletek, mintha 
én lennék az Isten? —  Ez egy kicsi mondat, beletűzdelve sok mondat 
közé. Átszoktunk ugomi rajta, de én most ezt szeretném kiemelni
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és Isten Lelkének világosságát szeretném kérni erre a mondatra. 
Mert hitem szerint ebben van József történetének a nyitja. Életének 
ebben a győzelmes pillanatában, amikor igazán bosszút állhatott 
volna, amikor minden hatalom, sőt bizonyos igazsága is meg lett 
volna, József elárulta az ő titkát: Én nem akarok Isten helyére 
állani. Életem eddigi idejében se akartam az Isten helyére állni. 
(...) Köztudomású, hogy sokan vannak,akik az Isten helyére akarnak 
ülni, és őhelyette akarnak mindent megcselekdni. Érdemes ennek a 
gondolatnak a tükrébe belenézni, mert egyet-mást leleplez a mi éle
tünkből is. (Farkas József: Igehirdetések, kézirat)

"A Törvénynek mása", Így titulálja a régi verses káté (s a 
görögös Deuteronomium névvel a teológiai tudományosság is) Mózes 
5. könyvét, az e könyvből kölcsönzött kifejezéssel, 17.18. (...)
Meg kell vallanunk, hogy meglehetősen mellőzött könyv igehirdetésünk
ben és igeolvasásunkban egyaránt. Ezért hasznos, ha néhány jeles 
vonását szemügyre vesszük.

Reformációt eredményező könyv. Most, a reformáció hónapjában 
különösen közel kerül szívünkhöz a Deut., kiváltképpen, ha elolvas
suk fölfedezésének (Kr.e. 622) és hatásának, a Jósiás király ide
jében lezajlott reformációjának történetét, 2Kir 22.23. (...) A
benső világot megrendítő események kerültek napirendre Jósiás király 
korában, az őskeresztyénség életében, Luther és Kálvin idejében, 
és kerülhetnek "napirendre" saját magunk szívében és így gyülekeze
teinkben is.

Az "egy-Istent" shirdető könyv ez. Nagy szüksége volt a taní
tásra Izraelnek: körülvette a bálványozás fantasztikus mérető és
vonzó gyaakorlata. És szükségünk van mimagunknak is e tanításra, 
mert a szívünk —  Kálvin kifejezésével élve —  "bálványgyártó műhely".

Személyes Istent hirdető könyv. .Állandóan, mintegy 300 helyen 
így emlegeti (5t! á te Istened, a mi Istenünk... a ti Istenetek. 
(...) Ez a személyes Isten ajándékozta oda magát á reformációban, 
amikoris a nemzeti nyelvű igehirdetés megszólalásában, a Biblia 
nyomtatásában és terjesztésében és az áldozópapság eltörlésében 
millió és millió szív került közvetlen kapcsolatba Vele. Megszűnt 
Isten, igéjének megfoghatatlansága és távolisága, feleletre közeli
vé lett, szánkra és szívünkbe került. (Szénási Sándor, Reformátu
sok Lapja, 1974)

1. vers: Ebben a versben egészen kidomborodik az örödik könyv 
sajátos jellege. Hallgassatok és cselekdjetek, hogy élhessetek és 
bírhassátok a földet. Általános és örök érvényű alapelv ez! Igaz 
volt Izraelre nézve és igaz reánk nézve is. Az élet útja és a "föld 
bírásának" igazi titka az egyszerű engedelmesség Isten parancsola
tai iránt. Isten nem azért adta nekünk Igéjét, hogy oskoskodjunk 
és vitatkozzunk felette, hanem hogy engedelmeskedjünk neki. És ameny-

Reformáció ünnepe 
5Móz ^,1-2.9-10
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nyire szívünk szerint készek vagyunk engedelmeskedni Atyánk rendelé
seinek és végzéseinek, annyira tudunk az élet fényes ösvényeit járni 
és mindazt élvezni, amit Isten számunkra Krisztusban elkészített. 
Jn 14,21. (...) Amikről itt szó van, mindezt jól meg kell fontol
nia annak, aki valóban kedves akar lenni a mennyei Atya és a mi 
Urunk Jézus Krisztus szívének. Az engedelmesség mindig kedves Isten 
előtt és az "Ő parancsolatai nem nehezek". Sőt, inkább szeretetét 
fejezik ki irántunk. (C. H. Mackintosh)

Vajon mi indította egyházunkat arra, hogy reformáció ünnepén 
ezt a textust írja elő az igehirdetés alapjául? Mert a reformáció 
első tétele: Egyedül a Szentírás. Ott van reformáció, ahol ez a
szó: "egyedül", ez van a központi helyen és mindig ott van elhajlás,
ahol valami hozzá kerül. (...) Ahol a reformáció érvényesült, ott
a legnagyobb értéket jelentette a nép számára is a Biblia. A refor
máció ünnepe annyit ér, amennyire szívére udja helyezni a mai em
bernek is ezt az alapvető szempontot.

2. A második alapvetés ehhez csatlakozik: Egyedül a hit! Ma
úgy tűnik, hogy a hit egyedülisége is veszélybe került. Ehhez a 
tételhez is odakerültek az "és" kötőszóval a jócselekedetek. Isten 
és ember között csak hitről lehet szó. Semmisem állhat Isten és 
ember közé segítő tényezőként, egyedül az, amit Krisztus érettünk
véghezvitt. És mivel egyedül Krisztus cselekedetének van súlya, 
ezért egyedül hit által üdvözölhetünk. Nekünk úgy kell a hit pá
ratlanságát hirdetni, hogy magunk legyünk bizonyságai annak, hogy 
aki hisz, az megtelik szeretettel és ennek a szeretetnek gyümölcsei 
is nyilvánvalókká lesznek. Nekünk bizonyítani kell, hogy a hit egy
szerre jelent új életet és szolgálatvégzést.

3. A harmadik jól ismert reformációi tétel: Egyedül Jézus.
A reformációnak egyedül Jézusra van szüksége. (...) Ez legyen ma 
számunkra is a reformáció üzenete, hogy Istennel való szövetségün
kön csorba ne essék. (Balikó Zoltán)

Szentháromság ünnepe utáni 23- vasárnap 
5Móz 30,&-10

A Deutoronomium középpontjában az Isten népe eszméje áll. Az 
egész mű célja, hogy teológiailag kifejtse: mit jelent ez és milyen
nek kell lennie Isten népének. Mindennek bemutatására feleleveníti 
Isten nagy tetteit népének történetében, és leírja azt az életren
det, amelyet Isten népétől követel. A Deut. teológiáját a legmar
kánsabban a szövetség-formula fejezi ki: Jahve Izrael Istene, Iz
rael pedig Isten népe. Ez az a maradandó elv, amely áthatotta és 
megformálta Izrael vallási-politikai életét egész történelmén keresz
tül. (...) Az Isten népe teológiája egyben a kiválasztás, és pedig 
az ingyenes kiválasztás teológiája is. A kiválasztás Isten szabad 
tette, nem emberi kiválóságra vagy nagy száma alapján, sem igaz 
volta miatt választotta ki magának isten Izraelt a többi nép közül,
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hanem mert szerette ezt a népet, féltékeny és szenvedélyes szeretet- 
ből.Az ingyenes és szeretetből fakadó kiválasztás teológiája utat 
nyit annak a hívő magatartásnak, amelynek alapmotívuma a szeretet- 
ből kiválasztó Isten iránti viszontszeretet és odaadás. A Deut. 
buzdítás e szeretetből fkaadó kiválasztás mindent felülmúló adományá
ra hívja fel hallgatói figylmét az Isten iránti odaadásra. Isten 
szeretete mélységének ez a felismerése rokon a prófétai igehirde
téssel. (...) Isten népe köteles megtartani az Istentől kapott in
tézményeket, törvényeket és rendelkezéseket, de ezek nem puszta
jogszabályoknak tekinthetők, minthogy indítékukat a főparancs adja: 
Dt 6,5. Teljesítésük nemcsak előírások végrehajtása, hanem az emberi 
szándékból fakadó, hittel irányított cselekvés, rugója és indítéka 
pedig a kiválasztó Isten iránti viszontszeretet. (Rózsa Huba: Az
Ószövetség keletkezése, Bp Szent István Társulat 1986. 748 old.
id. rész: 167-183- o.)

A Deutoronomiumban az áldás az uralkodó fogalom. Isten szabadí
tó tettei a múltéi. Mielőtt Jákób fiai lábukat az ígéret Földjére
tennék, elhangzik az ottlakozásukra vonatkozó áldás ígérete, a pat- 
riarcháknak adott áldási Ígéretekhez kapcsolódva, Dt 7,13-16; 28,3-6.

A parancsolatok mindenekelőtt Isten igéjének összefüggéseibe 
tartoznak bele. Ezek tanító igék, amelyek az ÓT-ban az ígéretek
mellett Isten igéjének fő részét alkotják. Isten igéjének kettős 
volta (tanítás és ígéret) különösen az ősatyák történetében mutat
kozik meg... de e kettő összetartozik az ember, ill. Izrael válaszá
ban is, mert Izrael a parancsolatokban és törvényekben eligazítást 
kap arra, hogy miként válaszolhat cselekvőén Istenének. (...) A 
szentírók tudatosan döntöttek úgy, hogy a parancsolatok és törvények 
a 'Sinai-eseményhez ta r to z z a n a k, jóllehet nagyon is tudatában voltak 
annak, hogy az egyes törvény— corpusok mikor és hol, milyen törté
neti összefüggésekben alakultak ki. (...) Ez határozottan teoló
giai döntés volt, amely Isten parancsolatainak és törvényeinek ki
emelkedő jelentőséget biztosított népe, Izrael életxben. Ennek jelen
tősége azonban csak a maga további összefüggéseiben érthető meg. 
(...) így hárul el a kísértés, hogy a törvényt Isten szabadító tét
iétől elválasszák és abszolutizálják. Minthogy Isten Izraelhez sza
badító jaként közeledett, ezsért parancsolta meg neki akaratát. Erre 
pedig Isten parancsolatai és törvényei szerinti crelekvés a válasz. 
(Claus Westermann)

Ha egy fiú a helyes úton jár, atyja örül, hogy segíthet neki 
és jó lehet hozzá. És ha a fiú rossz útra tér akkor is az atya
"öröme", ha talál módot, akármilyen kínosat is, hogy visszatérítse 
a jó útra. Éppígy Isten is "örvend", ha a bűnös Izraelt a számki
vetés próbáival és szenvedéseivel megtisztítja és felemeli és így 
méltóvá teszi jóakaratára. (J. H. Hertz)

A megtérés útját vállalóknak Isten bővölködő életet kínál, 
tehát megtapasztalják Isten gazdag áldását. Életükben elkezdődik 
a rendeződés és minden a helyére kerül. Ez a megtérés földi követ
kezménye. A mennyei következménye pedig az, hogy a bánkódó Isten 
arcán felragyog az öröm. A megtérés után ez a legnagyobb csoda. 
(Balikó Zoltán)
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Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap 
Jn 11,33-45

Lázár sírbólja egy másik sírboltra emlékeztet, amelyen már 
a kőfaragók dolgoznak. Arimáthiai József kertjében. (...) Jézus 
nemcsak arra kész, hogy beteg Lázárrá legyen, hanem arra is, hogy 
halott, eltemetett Lázár is. Erről van itt szó! Ezért a küzdelem, 
a megrendülés. Ez egyedül az ő küzdelme. Útja Lázárhoz, ahhoz 
a meghalt Lázárhoz és minden meghalthoz, az Ő útja tulajdon kereszt
halálához. Igaza van annak a sok vendégnek, akik Őt sírni látva 
így szólnak: "íme, mennyire szerette őt". De ez, átfogóbban igaz, 
seirmint gondolnánk. Azt jelenti, mondjátok meg mindenkinek, nemcsak 
azoknak, akik még fehér betegágyakon feküsznek, hanem mindenkinek, 
akiknek fekete koporsó mellett kell állniuk. Mondjátok meg mindannyi
unknak: Az Úr itt van, ha egy testvér meghal. Ha valahonnan nem 
hiányzik az Úr, az a halotti ágy, az a koporsó, a sír, minden 
olyan hely, ahol a múlandóság jár. Dicsősége behat a sírba. (...)

Ámde az örök szeretet szent útja nemcsak a beteg, majd a 
halott Lázárhoz vezet. Nemcsak a betegágyhoz, nemcsak a sírba. 
Isten útja hozzánk, szegény emberekhez még titokzatosabb. Krisztusnak 
abból a küzdelméből, amelyet érettünk vív, győzelem válik. Mivel 
az Atya győzelmet adott neki Lázár halála fölött, ezt mondja Mártá
nak: "Feltámad á te testvéred". Majd pedig: "Én vagyok a feltámadás..." 
Ezzel az elhangzott a döntő szó, itt világos lesz minden, mintha 
egy függönyt húztak volna félre (...) Nemcsak hogy van feltámadás 
és Élet -, nem! Sokkal határozottabban: "Én vagyok, ego eimi.:" 
őbenne foglaltatik, kívüle nincs is feltámadás és Élet. Életünk 
azon az úton dől el, amelyet most beteg, majd halott Lázárért 
tesz meg. (...) Voltaképpen nem is Lázár feltámasztásáról van 
itt szó, hanem egy sokkal átfogóbbról: a Jézus Krisztus feltámadásá
ról. Ami itt a Lázár sírjánál történik, az a legnagyobb és a legvég
sőbb tényre mutat. Jézus mégis másként fog feltámadni, mint Lázár. 
Lázár, feltámadása után is csak halandó ember, aki egy nap újra 
megbetegszik és meghal. Jézus azonban a feltámadás után nem ember, 
nem fog többé remegni, csüggedni, sírni, hanem dicsőségben feltámadni, 
mindörökre, Nemcsak önmagának támad fel, mint Lázár, mintha ez 
csak az ő magánügye volna. Jézus feltámadása túlnő az ő személyén. 
Krisztus úgy támadott fel, mint zsenge. Feltámadott mindenkiért 
és mindenki számára! (W. lüthi)

Jézus szomorúságát és könnyeit a Szentírás másutt is említi 
(Lk 19, 41; Zsid 5, 7). A meggrázó esetek őreá is úgy hatottak, 
mint minden emberre. De nem kétséges, hogy itt az evangélista 
a háttérben teológiai motívumokra gondol. A zsidók egy része 
is úgy magyarázta szomorúságát, hogy az a barátja iránti szeretet 
megnyilatkozása volt. Biztos, hogy ezt nem lehet kétségbe vonni, 
de a magyarázat csak a felszínen marad. Az evangélista az egész
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könyvben arról beszél, hogy Jézus hogyan nyilatkoztatta ki magát, 
mint az Isten Fia. A teljes magyarázatot inkább ott kell keresni, 
hogy a barát sírjánál Jézus mint ember és megváltó szembenáll a 
halál egész sötétségével. Az evangélista érzékelteti, hogy Jézus 
megértette a halál zordonságát, azt magára is vette és ágy hozott 
rá orvoslást. 6 nem felülről nézte a szenvedést és az emberi sorsot, 
hanem belülről s áldozatának ez adott értéket. Ez a lelkiállapot, 
az emberi lét homályának ez az átélése magyarázza azt is, hogy 
a csoda előtt az Atyához fordul. Az imában keresi a feloldódást 
éppúgy, mint a Gecsemáné-kertben. (...) Az ő kérő imájáról többször 
esik szó a könyvben, de sohasem kimondottan emberi szükségleteket 
foglal szavakba, hanem megváltói célját. (Gál Ferenc)

Az a nyomatékosság, mellyel az evangélista Jézus lelkének 
megindultságát kiemeli, arra enged következtetni, hogy az ő könnyezé- 
sének oka több volt közönséges fájdalomnál és rokonszenvnél. 
Annak a keserűségnek, múlandó test természetszerű sorsa. Szerette 
a gyászolókat, velük együtt érzett, de mostani magatartásukban 
látott oly vonást, mely Őt szomorúsággal tölti el. Fájt neki annak 
látásra, hogy íme, hívei közül a legjobbak, akiket annyiszor tanított, 
még mindig nem hisznek s nem tudják, hogy a halál is az Ő hatalma 
alatt ál. (D.M. Dods)

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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