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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád...

„A türelem és a vigasztalás Istene adja meg nék- 
tek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek 
Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, 
egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istenét és Atyját.”

Rom 15,5-6

Egyetértés
Adj egyetértést népednek! -  énekeljük Luther köz

ismert énekében (255,3 Ékv). Ezt kéri Pál is a gyüleke
zetben a türelem és vigasztalás Istenétől. Erre van ne
künk is mérhetetlenül szükségünk ma is. -  Lehet, hogy 
vannak még nagyobb problémák, de hogy az egyet
értés is jelentős kérdés, az kétségtelen. Hiánya kínzó, 
lehetetleníti Isten dicsőítését és a Krisztus test normá
lis életét.

Az apostol az egyetértésről nem tanításként be
szél, ahogyan tanított az első nyolc fejezetben. Nem is 
végiggondolandó theodiceaként adja elő, mint a 9-10-
11. fe jeze t mondanivalóját. Nem intést ad, mint ami
kor a napi okos istentiszteletet ajánlja otthon, gyüleke
zetben, e világban, a 12-13-14. fe jeze t szerint. Pál itt 
imádkozik, áldást mond, vagyis konkréten a gyülekeze
tért imádkozik.

Az egyetértésre nagy szükség van ma is, mert v a d 
ban hiányzik, valóban hiánycikk gyülekezeti közegyhá
zi és társadalmi méretekben egyaránt. Széthúzás, vi
szálykodás, szembenállás jellem zi és rontja a közössé
get ma. Magyarországi Evangélikus Egyházunkban 
maroknyi lelkészi karunkat, kicsiny szórvány egyhá
zunkat gyengíti, mérgezi, szolgálatra alkalmatlanná te
szi az egyetértés hiánya. Az egyetértést szabad várni, 
kérni, kikönyörögni Istentől. Páratlanul szép jelzők  
állnak Isten neve előtt: türelem, vigasztalás, majd ké
sőbb reménység Istene. Joggal várhat türelmet a 
hosszútilrö Isten. Vigasztalást harc és ellenségeskedés 
helyett a vigasztalás Istene, reménységet pesszimiz
mus, letargia, apáthia helyett a reménység Istene.

A z egyetértésnek Isten maga a forrása, egyben m o
dellje. Am int Isten a Krisztusban befogadott minket, 
mi is úgy fogadjuk be egymást. Utánozhatjuk Istent 
( E f 5 , l )  és várhatunk Tőle erőt az egyetértéshez, ő  
tesz képessé az egyetértésre.

A z egyetértés kölcsönös lehet. Nem fölösleges ez a 
je lző  itt: kölcsönös. Nem elég, ha csak az egyik fé l  ért 
egyet a másikkal. Pártok gombamódra szaporodnak.
A z „elhatárolom magam” kifejezést gyakran hallani.

Az egyetértésre biztatás nyitottságot kíván, fé lre  min
den zártsággal, exclusív közösség alkotással, mások 
kirekesztésével. Kölcsönös egyetértés legyen közötte
tek! Ez több, mint taktika -fegye lm eze tt viselkedés -  
ez Jézus Krisztus akarata. Nem egy ősi felismerés: 
egységben az erő... nem is egy idősebb testvér vagy 
kolléga jótanácsa, az egyház sorsáért remegő nyugdí
jas lelkész óhaja ez: ez Jézus Krisztus akarata.

Az egyetértés eszköz Isten dicséretére. Ez teszi al
kalmassá az egyes embert és a gyülekezetét, hogy az 
emberi élet végső célját, a teremtettség végső értelmét 
be töltsük: Isten dicsőítését. Dicsérni ő t - e z  a dol
gunk e világon.

Szívvel szájjal dicsérni ő t ,  ez a feladat. A szív az 
egész embert jelöli, egész valónkat, egzisztenciánkat.
A száj lényünk legalkalmasabb eszköze, hogy kifejezés
re juttassuk, mi van bensőnkben. Dicséretünk így lesz 
harmonikus, összehangolt. Szeretem az énekkari szol
gálatot, gyermek és fe lnő tt énekkart egyaránt. Több 
szólam, mégis csodálatos összhangban, egy akarattal 
énekelnek. Nincs szebb az emberi hangnál. Ízlelgetem  
más nyelveken is a páli kifejezést: unó őre ... einmütig 
mit einem Munde lobét G o t t ... with one voice they 
may praise God...

Ne féljünk az egyformaságtól, amikor egyet
értésről van szó. Az egyetértés nem uniformizálódás, 
sőt lehet egy közösség, csoport nagyon is sokszínű, 
sok mindenben elütő, megtarthatja mindenki a maga 
identitását és mégis lehet egyetértés a fontos, az alap
vető, a valóban lényeges ügyekben.

Az egyetértés nem reménytelen, még nálunk sem  
az, a lelkészek között sem lehetetlen. Ezért hangzik 
így az egész összefüggő szakasz befejezése: A remény
ség Istene töltsön be hit által teljes örömmel és békes
séggel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent 
Lélek ereje által...

Csak fe l  ne adjuk a reményt: lehet, legyen, lesz 
egyetértés közöttünk egyházunkban, lelkészi karunk
ban...

Névadó hitvallásunk első artikulusa azzal kezdő
dik, hogy consensus, sőt consensus magnus, vagyis 
nagy egyetértés van a gyülekezetekben a tanítás terén, 
bárcsak konszenzus, akárcsak egy kis konszenzus élne 
ma közöttünk késői utódokban!

H.K.
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Tanuljuk a Krisztust!
V _______________________ ___________________________

400 éves a 
magyar 

Biblia
„Szent Biblia: az az Istennec 
ó- és wy testamentumanac 
Prophétác és Apostoloc által 
megíratott szent könyvei. Ma
gyar nyelwre fordíttatott egé
szen és wyonnan az Istennec 
Magyarországban való Anya 
szent Egyházánac épülésére. 
Luc. XVI. vers 29. vagyon Mo- 
sesec és Prophetaioc, hall
gassák azokat etc. Visolban 
Nyomattatok Manskovit Bá
lint által MDXC. Bódogassony 
hauanac 10. napián” -  ez áll a 
Vizsoly! Biblia címlapján. En
nek a Bibliának megjelenésé
re emlékeznek a 400 éves év
forduló alkalmából a magyar- 
országi protestáns egyházak.

Bár a 300. és a 350. évforduló alkal
mából sok tanulmány jelent m eg Károli 
Gáspár fordítói munkájának méltatásá
ra, az újabb és újabb történeti adatok  
közlésével m indig találtak alkalmat a 
magyar nyelvű Biblia jelentőségének  
hangsúlyozására, bizonyára most is 
lesznek egyháztörténészek, különösen  
is a bibliafordítások történetének kuta
tói között, akik újabb eredm ények köz
lésével gazdagítják ismereteinket. Hi
szen 15 évvel ezelőtt megjelent egy  új 
magyar bibliafordítás (alig egy évvel ké
sőbb megjelent a római katolikus új for
dítás is). A 400 éves jubileumra pedig -  
tervek szerint -  megjelenik az új fordítás 
revideált szövege. A reformáció egyik  
drága örökségének tartjuk, hogy a 
Szentírást minden keresztyén kezébe 
adhatjuk, és mindenki anyanyelvén ol
vashatja Isten igéjét.

Egy-egy ilyen évforduló, mint ez a 
mostani is, arra is alkalmat ad, hogy új
ra végiggondoljuk a bibliafordítással és 
a Szentírás értelmezésével, kezelésével 
kapcsolatos problémáinkat. Ha csak az

előbb említett két évfordulóra tekintünk 
vissza, láthatjuk, hogy ez így  történt ré
gebben is. 1940-ben jelent m eg pl. a „Ká
roli emlékkönyv", am ely 21 tanulmányt 
közöl történeti, teológiai, gyakorlati kér
déseket tárgyalva. Bizonyára ebben az 
évben is olvashatunk majd jó néhány ta
nulm ányt, cikket ezekkel a témákkal 
kapcsolatban. Szerkesztőségünk úgy  
gondolta, nekünk is ki kell vennünk a 
részünket ebből a munkából. A most kö
vetkező néhány gondolat akár egy cikk
sorozatot is elindíthat, am elyben a lel
késztársak megvitathatják a bibliafordí
tással és az egész bibliaszemléletünkkel 
kapcsolatos problémákat, kérdéseket.
1. 1975-ben, amikor az újfordítású ma

gyar Biblia megjelent, újra fellángolt 
a vita: miért nem elégszünk m eg a 
Károli Bibliával? Ez a vita a mai na
pig is tart. Teológusok, lelkészek, 
írók, bibliaolvasó gyülekezeti tagok 
újra m eg újra előveszik  ezt a kérdést. 
Akiknek számára azért drága a „ré
gi" Biblia, mert annak igéin nevel
kedtek, annak „aranymondásai" ma
radtak m eg emlékezetükben és szí
vükben, azokat m eg kell értenünk. 
Bibliatanácsunk nagyon bölcsen dön
tött úgy, hogy ezeknek a testvéreknek 
a kedvéért továbbra is kiadjuk a „ré
gi", a revideált Károli Bibliát. Akik 
azonban azért ragaszkodnak ehhez, 
mert szerintük „ez az igazi", azokat 
ki kell ábrándítanunk. Az általában 
Károli-Bibliának nevezett Biblia már 
régen nem Károli-Biblia. Bizonyítja 
ezt az 1981-ben az Európa Kiadó Ma
gyar Helikon osztálya által megjelen
tetett facsimile kiadás a vizsolyi Bib
liáról. Már az 1600-as évek elején re
videálták a vizsolyi Bibliát, amely 
aztán az évszázadok folyamán szám 
talan revízión ment át. Igen, mert 
azok, akik a nép kezébe akarták ad
ni a Szentírást, látták, hogy a nyelv  
változásával a régi kifejezések egyre 
kevésbé lesznek érthetők, márpedig 
a cél nem az, hogy egy  antik kincset 
adjanak kézbe, hanem az, hogy akik 
olvassák, értsék is, amit olvasnak. Az 
„igazi" Károli-Biblia a vizsolyi. Ez 
nagyszerű teológiatörténeti és iroda
lomtörténeti emlék, dokum entum . 
Teológusokat és lelkészeket segíthet 
egy-egy textus jobb megértésében, 
irodalmárokat a magyar nyelv kin
cseinek felkutatásában. De ahhoz, 
hogy Isten igéjét a gyülekezet tagjai 
meghallják, megértsék, arra van 
szükség, hogy a Szentírást a m aguk  
nyelvén olvashassák.

2. Ez az igyekezet, hogy a kortársak a 
m aguk nyelvén és egyre jobban ért
hessék az igét, a Szentíráson belül is

kimutatható. Az ún. hagyománytör
téneti kutatás kimutatta, hogy pl. az 
exodus-hagyom ányt, azt, hogy az 
ÚR Izraelt kihozta Egyiptomból, a 
történelem folyamán ismételten ak
tualizálták, a próféták és Izrael taní
tói m ás és m ásféle módon érttették 
m eg kortársaikkal. A Deuteronomi- 
um, am elyet M ózes 5. könyve tartal
maz, a Szövetség Könyvének (2Móz 
21-23.r. vö. 2M óz 24,7) a királyok ko
rára való alkalmazása, és úgy kelet
kezett, hogy az Izraelben élő léviták 
így prédikálták kortársaiknak a régi 
törvényt.

Ez a folyamat m egfigyelhető az Új
szövetségben is. Az Újszövetség ráadá
sul azzal az igénnyel lép fel, hogy Jézus 
és az apostolok értik helyesen az Ószö
vetséget, és ők prédikálják annak erede
ti értelmét. A z azonban mind a próféták
nál, mind az apostoloknál m egfigyelhe
tő, hogy nem szó szerint idézik a régi 
igéket. A z világos, hogy tartalmilag 
ugyanazt mondják, amit a régebbi tör
vény vagy a régebbi tanítók, de a Szent
íráson belül is m egfigyelhető, hogy az 
igéknek szám os variációja volt ismert 
már a régi Izraelben, a régi gyülekezet
ben.

Ehhez hozzá kell tennünk m ég azt 
is, amit a Szentírás szövegkritikai v izs
gálata állapított meg. A ránkmaradt, el
érhető szövegek mind másolatok. Iga
zán „eredeti" szöveg nem áll rendelke
zésünkre. A különböző másolatok 
összehasonlításából megállapíthatjuk, 
hogy a másolók nagyon vigyáztak arra, 
hogy pontos munkát végezzenek, ko
m olyan vették, hogy Isten igéjét másol
ják, de így is adódnak variációk, az e- 
lőbb említett belső variációkon kívül is.
3. A fundamentalisták, azok, akik a ver

bális inspirációt tanítják és vallják, 
éppen ezért nem tudnak egyetlen  
olyan szövegre sem  hivatkozni, ame
lyet m inden kétséget kizáróan „ere
deti" szövegnek mondhatnának. 
N em  tehetnek mást, mint amit az 
egyház tesz: m eg kell állapodni egy  
bizonyos alapszövegben, egy olyan  
másolatban, am ely a teljes kánont 
tartalmazza. Ilyen az Ószövetségre 
nézve a Leningrádi és az A leppoi Kó
dex (mindkettő a 10. századból), az 
Újszövetség legrégebbi teljes szövege  
a Sinai és a Vatikáni Kódexben talál
ható (mindkettő a 4. századból). A 
fordítói és teológiai munkában ezek  
számítanak -  megállapodás szerint -  
„eredeti" szövegeknek, illetve a bib
liafordításban és a tudom ányos teo
lógiai munkában azonban az Ó szö
vetség Stuttgarti kritikai kiadását 
(BHS), az Újszövetségnek pedig a
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Nestle-Aland-féle kritikai kiadását 
használjuk, ezek kritikai apparátusa 
tartalmazza a legfontosabb variánso
kat, szövegeltéréseket. Ez termé
szetesen a tudósok m egállapodása, 
abban a feltevésben, hogy ezek állnak 
a legközelebb az „eredeti" szöveg
hez. Amint azonban az „inspirált" 
szöveget akarjuk megállapítani, 
azonnal kiújul a vita: m elyik lehet az? 

Károli a v izsolyi Biblia előszavában  
közli, hogy  a fordításnál a Szeptuagintát 
(LXX) és a Vulgátát is tekintetbe vette, s 
ha alaposan m egvizsgáljuk a szövegét, 
valószínűnek tarthatjuk, hogy ezek dön
tően befolyásolták a fordításban. Ez a 
m egállapítás ugyan egyesek szerint vi
tatható, d e most csak azért említem, 
hogy lássuk: Károli valójában mindhá
rom szöveget, a hébert, a görögöt és a la
tint egyenértékűnek vette. Nálunk van
nak olyan fundamentalisták, akik az 
Ó szövetség „eredeti" szövegének a 
LXX-t tartják.
4. A z „eredeti" szöveg körüli vita azért 

folyik, mert -  legalábbis a protestáns 
egyházakban -  egyetértés van abban, 
hogy a keresztyén tanítás, hit és élet 
alapja és zsinórmértéke az Ó- és Új
szövetségből álló teljes Szentírás. Az 
„alap" és „zsinórmérték" azonban 
nem  jelent sima értelemben előírást, 
mintha a Szentírásból „szabályokat" 
kellene kiolvasni. Egy ilyen rövid 
cikk nem  ad lehetőséget a dolgok bő
vebb kifejtésére, így most csak né
hány gondolatot pendíthetünk meg.

N em  kellene-e, legalább nekünk, 
evangélikusoknak, újra elkezdeni Lut
hertől tanulni a Szentírás használatát és 
megértését? N em  segítene a Biblia olva
sásában, tanulm ányozásában annak he
lyes ismerete, mit értett Luther a törvény  
és az evangélium  megkülönböztetésén?  
N em  kellene elővenni és alaposan tanul
m ányozni ebből a szem pontból olyan 
Luther-iratokat, mint a D e servo arbitrio 
és a Sendbrief vöm  Dolmetschen?
5. Ha már Luthernál tartunk: azt se ár

tana alaposan tanulm ányozni, mit 
gondolt ő  akkor, mikor a „Krisz
t u s i t  kereste és találta m eg a Szent
írásban. Egyik asztali beszélgetésé
ben ezt mondta: Kérve-kérek s intve- 
intek m inden kegyes keresztyént, 
hogy ne botránkozzék meg a Biblia 
egyszerű beszédein s történetein ... 
akármilyen hitványnak látszik is, 
m égiscsak a felséges Isten hatalmá
nak, bölcsességének valóságos igéje 
m indez. ... E könyv a jászolbölcső és 
a pólya, am elyben a Krisztus fekszik.

A „Krisztus" Luther számára per
sze nem  egyszerűen az Evangéliumok  
történeteinek és igéinek különböző m ó
don való ism ételgetése, előrejelzése, ha
nem az az evangélium , jó hír, hogy Isten 
szereti az embert, megbocsátja a bűnö
ket és üdvözít. Az Ószövetségben nem a 
„közbenjáró" Ábrahám a Krisztus, ha
nem  az az Isten, akivel lehet „alkudni", 
aki öt emberért is hajlandó megbocsáta

ni Sodornának és Comorának, és ha nem  
talál ötöt, akkor is m egm enti Lótot cs 
családját. N em  az ártatlanul szenvedő  
Jób a Krisztus, hanem az az Isten, aki ak
kor is szereti Jóbot és igazat ad neki ba
rátaival szem ben, ha érthetetlen módon  
kiszolgáltatja őt a Sátánnak. Sorolhat
nánk a példákat. „Krisztus" a bűnöket 
megbocsátó, üdvözítő Isten, az evangé
lium Istene.
6. Talán m ég egyet: különböztetnünk  

kell Isten és a Szentírás között. Akár
milyen nehéz is elviselni ezt a gondo
latot: Isten nincs alávetve a Szent
írásnak, őt nem „kötelezik" a Szent
írás igéi, ő nagyobb, mint a Szentírás. 
Isten kiismerhetetlen. ASzentírás igéi 
egyszerűek és világosak, de nem  
szolgáltatják ki Istent az embernek. 
Minél alaposabban ismeri az ember a 
Szentírást, annál jobban látja, hogy  
Isten nincs az ember hatalmában. Is
ten Ura a Szentírásnak is. Luther 
azonban szebben mondja ezt: Chris- 
tus Dom inus Scripturae. És itt szabad 
hangsúlyt tennünk a „Krisztus"-ra. 
Hittel, Jákob vakm erőségével (nem  
bocsátlak el, m íg meg nem áldasz), a 
kánaáni asszony m erészségével (az 
ebek is kapnak az asztalon maradó 
hulladékból) ragaszkodhatunk a ke
gyelem  ígéretéhez: bár Isten mindent 
megtehet, elutasíthat, mert nincs köt
ve  az igéhez, a hit rem énységével ra
gaszkodhat az ember az ígéretekhez.

Akármilyen különösen hangzik is: 
itt van a gyökere a Szentíráshoz való ra
gaszkodásunknak. Az írás szüntelen és 
alapos tanulm ányozása tölt el a Krisztus 
mind gazdagabb ismeretével. Nem a be
tűkhöz, „előírásiakhoz" való ragaszko
dás, hanem a Krisztus ismerete utáni 
vágy, a Krisztus szüntelen keresése je
lenti a Szentíráshoz való igazi kapcsola
tot, a Biblia helyes használatát.

*

Igaz, hogy Károli nagyrészt a „re
formátus" (svájci) teológia hatását m u
tatja, de bibliafordítása, különösen is 
széljegyzeteiben elárulja, hogy Witten- 
bergben, a reformáció bölcsőjénél tanul
ta a Szentírás szeretetét és ismeretét. Ér
dem es volna ezeket az összefüggéseket 
is alaposabban tanulm ányozni. De ha 
magyar Bibliájának jubileuma a Szent
íráshoz való viszonyunk, az írás helyes 
használata problémáinak újra átgondo
lásához, ezek újból való megvitatásához 
vezet, akkor is hasznos lehet a 400 éves 
magyar Bibliára való em lékezésünk. Ta
lán ebben segít valamit ez a néhány gon
dolat.

Muntag Andor

A 460 éves 
Ágostai Hit

vallás idő
szerűsége 
és jövője

Időszerű-e számunkra nagy
múltú hitvallásunk, a Confes- 
sio Augustana? És van-e jö
vője? Reménységünk szerint 
ma is időszerű és jövő vár rá. 
Ezért foglalkozunk vele.

Nyúljunk vissza először a kezdet 
idejébe.
1. 460 éve történt. Pontosan 1530. június 

25-én az augsburgi püspöki palotá
ban, m ely a birodalmi gyűlés alkal
mával V. Károly császár szálláshelye 
volt. Dr. Christian Beyer szász kan
cellár du. 3 órakor belekezdett annak 
az apológiának a felolvasásába, ame
lyet az evangélikusok készítettek ta
nításuk és a lutheri reformáció terü
letein lassankint kialakuló egyházi 
rendjük m egvédésére. A palota egyik  
termében, m ely nem volt felettébb 
nagy, jelen volt a császár- a fejedel
mek, püspökök, rendek kíséretében. 
A kancellár érces hangját a kívül ál
lók is jól hallhatták. Az apológiát, va
gyis az Ágostai Hitvallást -  hiszen 
azóta így nevezzük -  német nyelven  
adta elő. De kéznél volt a latin nyel
vű példány is. Mindkettőt a m egfele
lő aláírásokkal, élen János szász feje
delem  nevével, átadták a császárnak. 
Mint érdekességet említem meg, 
hogy az eredeti német nyelvű pél
dányról azóta sem tudunk. A latin 
nyelvű 1569-ig a brüsszeli császári le
véltárban volt, ám akkor I. Fülöp 
megbízta Alba herceget, hozassa ki s 
alkalomadtán vigye Spanyolhonba, 
hogy ez a veszedelm es m ű végképp 
m egsemmisíttessék. Ez az aktus va
lószínűleg be is következett.

A Confessio Augustana előszavát, 
m ely a császárhoz szól, nem Melanch- 
thon Fülöp írta, kinek nevéhez fűződik 
különben magának a Hitvallásnak a 
megfogalmazása. Az előszó Dr. Brück 
választófejedelmi kancellár tollából va
ló. Melanchthon előszó fogalmazványai



is megmaradtak, de végül is ennek a ta
pasztalt jogásznak a m eglehetősen hiva
tali stílusban írt előszava került az írás
ba foglalt hitcikkek elé. Gregor Brück hű 
lutheránus volt. A birodalmi gyűlés ide
je alatt erősen állt az ingadozók között, 
sőt bátorította a csüggedőket.

A Hitvallás szövege tehát Melanch
thon műve. De sem m iképpen sem te
kinthető az ő egyéni hitvallásának. Sok 
előmunkálat folyt. Részt vettek benne 
nemcsak teológusok, de jogászok is. A 
főbb hitigazságokról már előzőleg is 
több összeállítás keletkezett. Kiváltképp 
fontos volt ezek között Luthernek 1528- 
ban írt Nagy hitvallás az úrvacsoráról c. 
művében a harmadik fejezet, melyben  
tételesen, de elég bőven kifejti, mi az ő 
hite a Szentírás alapján a Szenthárom
ságról, Krisztus szem élyéről, s művéről, 
a szentségekről egyenként, az egyházról 
stb. A birodalmi gyűlés ideje alatt Luther 
Coburgban tartózkodott, de állandó  
öszeköttetésben állt az augsburgiakkal. 
A választófejedelem időben megküldte 
neki a M elanchthon-fogalmazta A poló
giát m egvizsgálás céljából. Luther 1530. 
május 15-én, Cantate vasárnapján kelt 
válaszában közli a fejedelemmel, hogy a 
szöveget végigolvasta, nagyon tetszik  
neki, nem tud rajta sem mit javítani vagy  
változtatni s ez  nem is volna odaillő, 
mert ő nem képes oly szelíden s halkan 
lépni. Híressé lettek ezek a szavak, több 
félreértésre is okot adtak később, midőn  
nyilvánvalóvá vált, hogy a békülékeny 
hang nem tudta m egm enteni a vágyott 
keresztyén egységet. Az eredeti helyén, 
Luther levelében, ez a pár szó sem m i
képpen sem  vád, inkább dicséret Me- 
lanchthon nagyszerű munkájára nézve.

Ettől függetlenül bizonyos, hogy  
Luther nem bízott annyira a keresztyén 
egység megóvásában, mint Melanch- 
thon. N eki sokkal több keserves tapasz
talata volt Róma valóságos szándékáról, 
sem hogy bízott volna abban, hogy a 
visszaéléseket kész m egszüntetni. Lut
her határozottabb volt a reformálás kö
vetelésében. Tudunk például arról, hogy  
Melanchthon átm enetileg gondolt arra, 
hogy lem ond a Hitvallás átnyújtásáról s 
m egelégszik  azzal, ha m egengedik a két 
szín alatt való úrvacsoraosztást és a pa
pok házasságát. Hamarosan maga is le
tett ugyan erről a tervéről, d e Lutherről 
el sem  lehet képzelni, hogy ő ennyivel 
beérte volna! Szükség volt a hit nyilvános 
megvallására. Brück előszava is nagyon  
határozottan végződik: hivatkozik arra, 
hogy az evangélikusok fellebbeztek már 
törvényesen a császárhoz (ti. az előző  
évben, Speyerben), hogy legyen egyete
mes zsinat; ettől eltérni nem szándékoz
nak s erről ezen a helyen is nyilvánosan  
tanúságot tesznek.

Felettébb nagy jelentőségű tehát az, 
ami 460 évvel ezelőtt történt. A Confes- 
sio Augustana kiem elkedik a hitvallási 
iratok közül. Szépen írta id. Prőhle Ká
roly az Á gostai Hitvallás 400 éves jubile
uma alkalmából: „A keresztyénség terü

letén kialakult nagy egyházak között 
nincs egy sem, am elynek alapvető hit
vallása olyan kitűnő helyen és olyan ki
tűnő alkalommal került, volna a világ- 
történelem nyilvánossága elé, mint a mi 
egyházunk névadó hitvallása, és nyu
godtan elmondhatjuk, hogy az Ágostai 
Hitvallás alaki és tartalmi tekintetben 
egyaránt méltó volt ahhoz a kitűnő alka
lomhoz."

Mielőtt a Hitvallás időszerűségéről, 
például ökum enikus vonatkozásban, s 
jövőjéről szólnánk a XX. és lassan XXL 
század keresztyénségében, elébb m ond
juk ki világosan: elsősorban a magunk 
számára, evangélikus lelkipásztorok és 
hívek számára aktuális ez  a Hitvallás! 
Felhív bennünket a hit megvallására, a 
Krisztusról való bizonyságtételre, az 
evangélium nak mint a Biblia központi 
üzenetének az összpontosított hirdeté
sére! Ünnepi m egem lékezések, az ezzel 
kapcsolatos történeti és teológiai tanul
m ányok akkor érik el céljukat, ha bele
torkollnak ebbe a szem élyes kérdésbe: 
M i nekem a hitvallás? Mi nekünk evangé
likus lelkészeknek és evangélikus hívek
nek? M egváltozott körülmények között 
hogyan irányít bennünket a Szentírás 
jobb megértésére? Hogyan irányít egy
házi életünk s kegyességünk igazibb és 
teljesebb „evangélikussága" felé, vagyis 
az evangélium ban gyökerező mivolta 
felé?! Egyházunk névadó hitvallása 
nemcsak gondos tanulm ányozást érde
mel, de mindenekfelett szívbeli vallo
mást!
2. Térjünk rá az ökumenikus vonatkozások

ra. Legtöbben ma ebből a szem pont
ból látják időszerűnek az Ágostai 
Hitvallást.

A Strassburgban m űködő, ökum e
nikus kérdésekkel foglalkozó reformá
tus, anglikán, római katolikus, ortodox, 
metodista és baptista teológusok részvé
telével s 1979 végén könyvalakban is 
megjelentette az elhangzott tanul
mányokat, hozzászólásokat. (Augsbur- 
gische Konfession im ökumenischen  
Kontext, LWB-Report, 1979.) A gyűjte
m ény kiadója, dr. Harding Meyer pro
fesszor kifejti, hogy a mai ökum enikus 
helyzetben szükséges és lehetséges újra 
olvasni, újonnan olvasni az Ágostai Hit
vallást. Keletkezésekor bizonyos érte
lemben kudarcot vallott ugyan; az az 
ökum enikus szándék, hogy ne szakad
jon szét a keresztyénség, sikertelennek 
bizonyult. Ma azonban mégiscsak jó ki
indulópont az ökum enikus párbeszéd
re, mert olyan igazságokról tanúskodik, 
am elyek nélkül az egyház nem élhet. 
Edmund Schlink, volt heidelbergi pro
fesszor hasonlóképpen rámutat arra, 
hogy e Hitvallás átadói olyan princípiu
mokat mutattak fel, am elyek más törté
neti helyzetben is megállnak.

A XVI. századbeli egyéb hitvallá
sokhoz képest valóban a leguniverzáli- 
sabb az Ágostai Hitvallás. Készítői m ég  
benne tudták magukat az egy, apostoli 
egyházban s remélték az egész egyház re

formációját. N em  partikuláris szem pon
tokat tartottak szem  előtt. Figyeljük 
m eg, mennyire hangsúlyozzák több cik
kelyben is, hogy m egegyeznek a régi ke
resztyén tanítással. U gyanolyan eret
nekségeket ítélnek el, mint amilyeneket 
a régi egyház. Megbecsülik azokat a ha
gyom ányokat, am elyek megférnek az 
evangélium  szellem ével. A fogalmazás 
hangja elejétől végéig józan, tartózkodó, 
készséget nyilvánít az egység m egóvá
sára. Bizonyos esetekben elkerülhetet
len a „damnant", de a lényeg a „do- 
cent". N em  véletlen, hogy a Hitvallás
nak két fő része van. A z elsőben a hit 
igazságai foglaltatnak egybe s ezekben 
remélik a consensus kialakulását. Csak a 
m ásodik fő részben kerítenek sort a 
visszaélésekre, m integy feltárva, hogy  
azokban van a hiba. A visszaélések fel
sorolásában sem igyekeznek teljességre, 
mert hiszen ha a tiszta tanítás újra ér
vényre jut, azok maguktól megszűnnek. 
Persze azért helyenkint a visszaélések  
mögött m eghúzódó hamis tanítást is le
leplezik, pl. a miseáldozattal kapcsolat
ban. Érdekesek és tapintatra mutatnak a 
kihagyások. N incs szó kifejezetten pl. a 
szentségek számáról, nem foglalnak ál
lást a transsubstantiatio kérdésében, 
nem beszélnek külön a pápai primátus
ról. Tudvalevő, hogy Melanchthon a 
Schmalkaldeni Cikkek aláírásakor oda 
jegyzi: jure hum ano m egengedhetőnek  
tartaná a pápa felsőbbségét a püspökök  
felett.

Az Ágostai Hitvallás Róma elutasí
tása után különleges evangélikus hitval
lási irattá lett és valóban áthatotta a lut
heri egyházakat a világ minden táján, 
befolyásolta az evangélikus istentiszte
letet, kegyességet. Ezenfelül szélesebb- 
körű hatása is mutatkozott. Kálvin 1556- 
ban azt írja: „El kell ismernünk, hogy az 
Ágostai Hitvallásban sem m i nem talál
ható, ami a mi tanításunkkal ne egyez
nék." Kimutatható a hatás az angliká
noknál. Méginkább a metodistáknál, 
legalábbis, ami Wesley-t illeti.

Ismeretes, hogy a múlt század köze
pén Lőhe Vilmos bátran vallotta: a kato
likus és a református egyház között mi 
vagyunk a helyes közép. Összekötő 
erőnk van. Hadd hivatkozzam itt még- 
egyszer id. Prőhle Károly tanul
mányára, melyben e sorok olvashatók: 
„A z Ágostai Hitvallás az egészséges ke
resztyén közép hitvallása, m elynek ha 
nem is forma szerint, de a tartalom lé
nyegére nézve kell, hogy eljöjjön még az 
igazi nagy ideje, amikor a keresztyénsé- 
get mindinkább át-meg-áthatja az a 
vágy, az a törekvés, hogy a keresztyén 
egyház szétágazott és széjjelszakadt ré
szei, felekezetei a Krisztusban, a Főben 
újra egyesüljenek és legyen egy  nyáj és 
egy  pásztor." És: „Nem  a felekezeti 
szűkkeblűség, hanem a Krisztus evan
gélium ához, a tiszta evangélium i ke
resztyénség teljességéhez, bensőségé- 
hez és egyetem ességéhez való hűség pa
rancsolja nekünk, hogy az Ágostai
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H itvalláshoz törhetetlenül ragaszkod
junk abban a m eggyőződésben, hogy az  
nem  csupán a múlté, hanem ellenkező
leg: azé a jövő!" Vajon várhatunk-e a jö
vőben eredményeket? Luther idejében 
m ég csak Róma és Wittenberg állt szem 
ben egymással. Lőhe idejében a katoli
kus és református egyház közti helyünk  
lehetett a beszéd tárgya. Ma tucatnyi fe
lekezet van a keresztyénségen belül. Sőt 
az azonos nevű  vagy hitvallású keresz
tyén felekezetek különböző világrészek
ben m eglehetősen különböznek egy
mástól. Egyre inkább elképzelhetetlen a 
keresztyén egység  megvalósulása.

És m égis valam i rem énység m eg
csillan. A z ti., hogy egyszer m indenfelé 
koncentrálni tud majd a Krisztushoz ra
gaszkodók sokszínű serege az igazi köz
pont felé, m ely nem más, mint a szent 
evangélum . N em  az a döntő -  egyidő- 
ben beszéd tárgya volt - ,  hogy Róma el
ismeri-e az Ágostai Hitvallást vagy sem, 
és hogy  m ilyen magyarázattal ismeri el 
annak katolicitását. Az a döntő, hogy az 
evangélium  primátusát egyre inkább el
ismerjék, elismerjük m indenfelé. Az 
evangélium  tiszta hirdetésében -  ehhez 
hozzátartoznak magától értetődően a 
szentségek is -  teremti és tartja fenn az 
egyházat annak Ura. A szertartások és 
emberi szokások azonossága nem ok
vetlenül szükséges. „Ad veram unita- 
tem ecclesiae satis est consentire de 
doctrina evangelii et de administratione 
sacramentorum." (VII. cikkely) A Con- 
fessio Augustana újonnan olvasása  
ilyen értelemben segíthet ma ökum eni
kus rem énységeink hű őrzésére!
3. M ost ped ig  térjünk vissza a legfőbb 

kérdésünkre: m i nekem, mi nekünk az 
Ágostai Hitvallás? Erre csak akkor fel
elünk igazán, ha ennek az alapvető  
hitvallásunknak a tartalmát jól ismer
jük, illetőleg azt szívünkbe is befo
gadjuk. Amikor lelkészi eskünkben a 
hitvallási iratainkra is esküt teszünk, 
ez nem  formális, hanem tartalmi kö
töttséget jelent számunkra, olyat, 
am elyet örömest vallunk. Sopronban 
m i idősebb nem zedék tagjai annaki
dején teológiai stúdiumainkat a hit
vallásosság légkörében végeztük. S a 
gyakorlatban ez nem járt valam iféle 
zártsággal, hiszen mint láttuk, az 
Á gostai Hitvallás maga is őszintén  
nyitott. D e kétségtelen, hogy hitval
lási iratainkat forgatva és tanítva -  
irányt adott szolgálatunknak.

Arra nincsen m ód, hogy az Ágostai 
H itvallás tartalmát itt cikkelyről cik
kelyre kibontsuk. Elégedjünk m eg az
zal, h ogy  néhány csomópontnál megra
gadjuk a lényegeset. S ez annál is inkább 
szükséges, mert a cikkelyek nem izolál
tak egym ástól, nagyon is szorosan ösz- 
szefüggnek egym ással. (Eredetileg nem  
volt az egyes cikkelyeknek cím e, hanem  
egyvégtében olvastatott a részünkön lé
v ő  gyülekezeteink tanítják, továbbá ta
nítják...)

a) Kezdjük a doctrina evangelii szavakon. 
N em  puszta tantételekről va n .szó , 
hanem az egyházban, a megújított 
gyülekezetekben folyó igehirdetés
ről. Igehirdetésünkben az evangéliu
mot kell hirdetnünk. Ez a Szentírás 
veleje. Dr. Walter Kasper, a tübingeni 
katolikus teológiai fakultás profesz- 
szora az Ágostai Hitvallással foglal
kozó előadásában megállapítja, hogy  
az evangélium  fogalma, m ely Luther 
teológiájában konstitutív lett, a szko- 
lasztikában szinte nem játszott szere
pet! Bátran, az igazsághoz híven  
mondhatjuk tehát, hogy Luther újon
nan fedezte fel az evangélium ot.

Mi ez a Jóhír? Az, hogy Jézus Krisz
tus az Isten Fia. Testté lett, meghalt, fel
támadott érettünk, hogy m egváltson  
bűntől, kárhozattól. A Kiskáté a m áso
dik hitágazat magyarázatában is ezt 
em eli ki. Ő az én Uram, ki engem  elve
szett embert megváltott. Edmund 
Schlink szerint az evangélikus teológia 
középpontjában ez a „Christus pro nobis" 
áll. Mit köszönhetünk az Á gostai Hit
vallásnak? Azt, hogy igehirdsetésünk  
m indenestül krisztocentrikus! S ha né
ha-néha le-letérünk erről az útról, akkor 
arra visszavon. Evangélium  Krisztus 
nélkül nincsen. Az egyház az evangéli
um  hirdetéséből táplálkozik, vagyis ma
gából a Krisztusból, aki m indig Christus 
pro nobis.

Krisztus m egm entő váltsága vet 
élesen fényt az ember bűnös állapotára. 
Természetesen a minket m egítélő tör
vény tükrében is rútnak ismerhetjük fel 
orcánkat, de a bűn nagyságát jelesül az 
biozonyítja, hogy Megváltóra volt szük
ségünk. Az Ágostai Hitvallás bű ntanítá- 
sa zordon. Szerinl:e nem egyes vétkeink, 
morális kisiklásaink a bűnünk, hanem  
az, hogy az Isten félelme és szeretete hiány
zik  belőlünk. Vagyis elszakadtunk Isten
től. A bűn tulajdonképpen m indig az el
ső parancsolat ellen való vétek. S ez  egy
ben olyan vétkes tartozás, amit mi soha 
ki nem  fizethetünk. Az embernek nem
csak bűnös tettei vannak, de bűnös álla
potban találtatik. M indenestől m egrom 
lott, nincsen intakt rész benne. Ráadásul 
az egész emberiség ebben a romlottság
ban leledzik. Wesley, ki Luthertól indult 
el, mondja: a Szentlé lek segítsége nélkül 
az ember m ég jó gondolatokat sem  tud 
gondolni! A bűnnek ezt az irtózatos ere
jét, halálos komolyságát egyedül csak 
Krisztus áldozata felől láthatjuk meg.

Máris kapcsolódunk ezzel a megiga
zító hit tanításához. A hit igazat ad Isten
nek. Elfogadja Isten ítéletét és ugyanak
kor kegyelm ét, vagyis azt az „idegen  
igazságot", a Krisztusét, m elyet Ő szer
zett halálával, feltámadásával. Vajta Vil
m os mutat rá egy  idevágó előadásában: 
Isten az istentelent igazítja meg! Ez a bírói 
gyakorlatban analógia nélküli. Az, amit 
Krisztus végbevitt a kereszten, hogy ti. a 
mi bűneinket vette magára, a földi bíró
ságnál lehetetlen. Merőben m ás ez, mint 
az amnesztia, mert am nesztia esetén a

vétek megmarad, az ítélet jogos. Krisz
tusban azonban igazságot nyerünk! Ezt 
hinni teljes bizodalom m al, ez a megiga
zító hit. S hogy m indez mennyire össze
függ az eddigi gondolatsorral, bizo
nyítja, erősíti Luther ismert mondása: a 
hitben maga Krisztus van jelen. Érde
m es még ezenfelül azt is röviden megje
gyeznünk, hogy az evangélikus hit ma
gában hordozza a gyermeki hála meleg 
érzését, az istenfiúság boldog tudát. Is
tent szerető Atyánknak tudjuk s ebből 
nemcsak a felszabadultság érzése fakad, 
de a derűs életszem léleté és életvitelé is 
spontán következik.
b) A másik fontos csom ópont az egyház

fogalommal függ össze. Az egyház a 
szentek vagyis a hívők kongregáció
ja, amelyben az evangélium ot tisztán 
tanítják, hirdetik és a szentségeket 
rendeltetésszerűen szolgáltatják ki. 
Ez utóbbiban is benne foglaltatik az, 
hogy az evangélium  hozzátartozik a 
szentségek helyes kiszolgáltatásá
hoz. Mindenesetre ez a kettő konsti
tutív az egyházra nézve. Evangélium 
és szentségek -  e  kettő teremti, táplál
ja az egyházat, mint élő közösséget. 
Annyiban és ott látható az egyház, 
ahol hangzik az evangélkum , keresz
telnek, úrvacsorát osztanak rendelte
tés szerint. Annyiban láthatatlan, 
hogy egyedül Isten ismeri a szíveket. 
Az evangélium  prédikálásában és a 
szentségek kiszolgáltatásában maga 
az egyház Ura működik, munkálko
dik. U gyanez nem mondható el a kül
ső formákról, szertartásokról, szerve
zetről. Nincsen az egyháznak isteni (!) 
rendelésen alapuló kizárólagos szerveze
te! A hagyom ányok és szokások azo
nossága nem konstitutív tényező! 
Óriási jelentőségű tétel ez mind a mai 
napig. Az egyház egysége nem az 
emberi hagyományokban vagy szo
kásokban van, hanem Krisztusban.

Világos persze, hogy ezzel a Hitval
lás nem vet el m indenféle egyházi ren
det. H angsúlyozza pl. a „rite vocatus" 
fontosságát azokra nézve, akik az evan
gélium ot nyilvánosan prédikálják és a 
szentségeket kiszolgáltatják. Á m de fél
reértés volna ezt valami demokratikus 
intézkedésnek felfogni. Ennek a szolgá
latnak eredete is Krisztus rendelésében 
gyökerezik.
c) Vegyük elő m ég hitvallásunkat a leg

vitatottabb, d e nagyon is aktuális 
mondanivalójáért. A  világi dolgokról és 
az egyházi hatalomról szóló útbaigazí
tásról van szó, két cikkelyben is. 
Ezekben nyilvánvalóan kifejezésre 
jut Luther tanítása a két birodalom
ról, a kétféle kormányzásról. Meg kell 
különböztetni őket, de nem szabad 
őket szétszakítani. Mindkettőt 
ugyanis Isten rendelte és mindkettő 
felett Isten uralkodik, csak éppen 
más-más eszközökkel. Az egyházban 
az evangélium  igéjének hirdetése ál
tal, a világban pedig a törvény és a 
kard erejével. A világi terület is Isten
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nek jó rendje. Ezt Luther egyfelől a 
rajongók, az újrakeresztelők ellen  
volt kénytelen hangsúlyozni, másfe
lől célzott vele a középkori szerzete
si eszményre, m ely m egvetette a v i
lágot és elvonult előle. D e gondolnia  
kellett a katolikus püspökök és a ró
mai pápák gyakori világi hatalmi tö
rekvéseire is, illetve számtalan be
avatkozásukra világi dolgokban.

Tudott és sokszor em legetett tény 
viszont, hogy maga Luther is igénybe  
vette a fejedelmeket, segítségül a refor
máció véghezvitelében. Egy keresztyén 
fejedelem uralma elképzelhető volt szá
mára.

Azóta is rengeteg feszültség támadt 
a két hatalom közt. Már szinte minden  
lehetséges formáció előfordult a pápai, 
püspöki uralomtól annak ellenkezőjéig, 
a cézáropapizmusig; az állam -egyházi 
berendezkedéstől az egyház és állam  
szigorú különválasztásáig; a katharok 
gyülekezetétől a mindenkor világi hata
lom kiszolgálásának seregéig. Örök ve
szedelem m el telve a kettő viszonya.

Ámde éppen az itt rejtőző örökös 
veszélyek miatt m égis csak jó tanítás az 
a két kormányzásról szóló a maga d ia
lektikus feszültségében: m eg kell külön
böztetni, de szétválasztani nem szabad, 
nem is lehetséges őket. Jobb elvi irány- 
mutatásra aligha számíthatunk. Hol ta
lálunk jobbat?

N agyon m eg kell becsülnünk az
után az evangélikus hitvallások világos 
útmutatását a tekintetben, hogy a ke
resztyén ember a családi életben és földi hi
vatása mezején végzi el a jó cselekedete
ket, m elyek az új engedelm esség gyü 
mölcsei. A jó cselekedetek nem vesznek  
részt a megigazításban. Azt érdemünk  
nélkül, hit által, propter Christum nyer
jük el. De lehetetlen, hogy a jó fa jó gyü 
mölcsöket ne teremjen! Áz Ágostai Hit
vallás tiltakozik az ellen, amikor er
kölcsrontással vádolják katolikus 
oldalról. Ellenkezőleg az igaz, amit Lut
herről m ondott valaki: a szenteket a 
mennyből lehozta a földre! A szentek gyü 
lekezete elsősorban az élőké, nem pedig  
a holtaké. A z élőkre kell gondolnunk ke- 
resztyénségünk gyakorlatában, kivált
képpen az elesettekre, szegényekre, ín
ségesekre, m egrendült lelkiismcretüek- 
re: azoknak a sebét, bűnét kell
köpenyünkkel betakarnunk. Ez a jócse
lekvés m essze túlm egy a tem plom i, is
tentiszteleti közösség határain. Viszont 
éppen ott, az istenházában, ahol az 
evangélium  hirdettetik, ahol az oltári 
szentséggel rendszeresen élünk, ott 
nyerjük a Szentlélek erejét az önzetlen  
szolgálatra a világban, az embertársak 
között.

M indent összefoglalva: az Ágostai 
Hitvallás, ha magunkévá tesszük -  eg 
zisztenciálisan ragad m eg bennünket, 
akár az üdvösség kérdésében, akár az 
egyházi közösség kérdésében, akár a vi
lágban való szolgálatunk kérdésében  
igyekszünk nála tájékozódni.

Ha nemcsak újonnan olvassuk, ta
nuljuk, de odaszánjuk magunkat Annak 
kezébe, akiről elejétől végéig bizonysá
got tesz, azonnal kitűnik időszerűsége, 
maradandó üzenete s vár rá jövő.

Scholz L ászló

Ökumené -
Ökonómia 

-  Ökológia
Érdemes a Lutherische Monatshefte 

1989. 4. szám ából elolvasni Thomas 
Gunkel „Zwischen Ö kum ene und Öko- 
nomie" cím en írt cikkét. Nem  azért, 
mert még m indig sokan összekeverik a 
két fogalmat s nem tudják, mi a különb
ség „ökuménikus" és „ökonomikus" kö
zött; inkább azért, mert megkísérli ki
mutatni, hogy milyen összefüggés fűzi 
ma szorosra a két fogalmat. A világgaz
daság válságára, a kölcsönfolyósítások  
módjának kártékony hatására, az em be
riség két harmadát érintő eladósodás 
ijesztő méreteire hívja fel az egyházak fi
gyelm ét.

A zzal kezdi, hogy rámutat Luther
nek a lelkészek számára készített és az 
uzsora bírálatával foglalkozó körlevele 
aktualitására. Luther arra biztatja a lel
készeket, hogy az uzsora, a „Wucher" 
ellen prédikáljanak. Ez a rövid irat ma is 
figyelmezteti az egyházakat: vegyék ko
molyan nemcsak szűk hazai körben, ha
nem világviszonylatban a gazdasági 
kérdéseket. Vegyék komolyabban eze
ket a kérdéseket, különösen a lutheránu
sok, mert az ún. „két birodalomról szóló  
tanítás" segítségével hajlamosak arra, 
hogy távoltartsák maguktól, és csupán a 
szakemberekre tartozónak tekintsék a 
dolgot, miközben észre sem veszik, 
hogy „ez a 19. század végi és 20. század  
eleji teológiára visszavezethető és nem  
Lutherre jellemző m ódon használatos 
tan időközben sokat veszített teológiai 
erejéből, noha még m indig érvényesül."

Luther irata aktuális annak ellené
re, hogy a mai körülmények között nem  
másolható és nem alkalmazható közvet
lenül. Ó ugyanis a kamatfizetés feltételé
vel kölcsönző és a kölcsönt felvevő sze
m élyes kapcsolatát tartja szem  előtt és a 
kölcsönt felvevő érdekét védi. A kamat- 
fizetést szerinte nem  lehet összeegyez
tetni a felebaráti szeretet követelm ényé
vel. „Az uzsorás -  írja - ,  akárcsak a vér
szopó poloska, minden erejével arra 
törekszik, hogy az egész világot éhség

be, szomjúságba, nyomorúságba és baj
ba taszítsa. Azt szeretné, ha minden az 
övé lenne, s a többi ember, mint valami 
istenségtől, csak általa részesülhetne ja
vakban és örökétig jobbágy lenne."

Akik ma (nem teljesen indokolatla
nul) idejét múltnak tartják Luthernek az 
uzsorával kapcsolatos kirohanását, ket
tőre hivatkoznak. Először is, a modern 
piacgazdálkodás keretei között a köl
csön folyósítása intézm ényessé, sze
m élytelenné és nélkülözhetetlenné vált. 
Másodszor: a hitel, a kölcsön folyósítása 
a gazdasági élet fellendítését szolgálja. 
Mindebből következik, hogy a mai 
nagym érvű nem zetközi eladósodást 
nem lehet Luthernek az uzsorával kap
csolatos nézetei segítségével értelmezni. 
Ennek ellenére, Gunkel szerint, m égis 
aktuális Luther irata. Jelentősen segíthe
ti a mind sürgetőbbé vált szem léletvál
tozást.

Bármennyire tiltakoznak ellene a 
közgazdászok, napjaink világgazdaságát 
lényegében a Luther által annyira kifo
gásolt uzsora szellem e határozza meg. A 
világméretű eladósodáson technikai 
„válságkezeléssel" azért képtelenek se
gíteni a m enedzserek, mert az egész  
gazdasági életet az ember és a természet 
alapvető szükségletei iránt tanúsított 
közöm bösség határozza m eg. A pénz- 
gazdálkodás öntörvényűvé vált. Vállal
ja a vállalkozásokkal járó kockázatot, de 
a szem élytelenség, az anonimitás követ
keztében teljesen közönyössé vált a gaz
dasági élet áldozatai iránt. A jelenlegi vi
lággazdasági krízist csak a harmadik v i
lág és egyes szocialista országok nyögik. 
Van ennek a krízisnek azonban egy  
olyan kísérő jelensége -  a mindinkább 
világméretet öltő kömyezetártalom - ,  
amelyre már kénytelenek mindenütt fel
figyelni.

Gunkel így  jellemzi a mai folyama
tot: „A fejlődő országok kénytelenek ka
put nyitni a világpiac felé, ezért verseny
képesekké kell válniuk. Pénzre van 
szükségük, kölcsönt vesznek fel. Eladó- 
sódnak s kénytelenek az előírásokhoz 
alkalmazkodni. H elyzetük m egm ereve
dik. A 'status qohn' képtelenek változ
tatni. Így  hamarosan kiderül, hogy ami 
kezdetben ígéretesnek tűnt a szegények  
számára, milyen csalóka." Luther néze
te szerint az egész ördögi kör teológiai 
elem zést igényel. Új közgazdasági eti
kára van szükség. M indenek előtt az 
egész rendszerre jellem ző anonimitást 
kellene felszám olni, valamint a társada
lmi és környezet (ökológiai) problémák
kal kapcsolatos közönyt.

Gunkel tanulmányának befejező ré
szében az ökum ené, az Egyházak Világ
tanácsa közelgő nagygyűlése felé for
dul. N ézete szerint „az ökum ené máris 
lehetővé teszi, hogy párbeszéd induljon 
m eg a világgazdaság anonim tendenciá
inak felszámolására." Jó kiinduló pont
nak tekinti a Vancouverben (1983) ho
moktérbe helyezett három témát: a bé
ke, az igazságosság és a



környezetvédelem  ügyét. Szerinte a pri
oritás a harmadik témát, az ökológiát ille
ti m eg. A világgazdaság fejlesztési terve 
ugyanis a fejlődő országokat piacgazda
ságra s ezzel összefüggésben m onokul
túrák bevezetésére, műtrágyázásra, ke- 
mizálásra, erdőirtásra és így az ökoló
giai egyensú ly  megbontására 
kényszerítette. Ezért nehezedik hármas 
teher a fejlődő országokra: financiális, 
szociális és ökológiai teher. Ebből nem  
következik term észetesen a technika és 
a tudom ány vívm ányainak elvetése, ha
nem  inkább azok em berközpontú fel- 
használásának szüksége. A Kelet-Nyu
gat ellentét helyett az Eszak-Dél szoros 
egym ásrautaltságát, a közgazdaság hu
manizálását kell szorgalm azni. A világ- 
gazdaság válságát csak az öncélúan gaz
dasági szem pontok érvényesítésén túl
m utató eljárások útján lehet m egoldani, 
vagyis új közgazdasági étosz kialakítása 
útján. „A teológiai munkának az most 
egyik  feladata, hogy tárja fel a politikai 
és a gazdasági élet hátterében m eghúzó
dó  (ál)vallásos nézeteket... Ha korrigálni 
akarjuk a visszásságokat, el kell határol
ni magunkat a kártékony irányzatoktól 
és nevükön kell neveznünk azokat."

Saját helyzetünk és feladataink fel
m érése érdekében érdem es néhány  
m egjegyzést fűzni Gunkel cikkéhez.
1. M ax Weber (+1920) vallásszociológiai 

tanulmányai hatására hazánkban is, 
különösen református teológusok kö
rében, nem csak a rajongókkal szem 
ben tanúsított magatartása miatt, ha
nem  éppen az uzsora kérdésében ki
fejtett nézeteiért sokan minősítik  
Luther társadalmi és gazdasági felfo
gását maradinak, középkorinak. 
Hangoztatják, hogy a kálvini purita
nizm us jelentősen segítette az újkori 
(kapitalista) társadalmi és gazdasági 
rend kialakulását. Ebben van némi 
igazság. Gunkel m égis a kérdés fel
vetésére késztet: hátha prófétaibb 
volt Luther, m intsem  feltételezzük. 
Előre érzékelte a jövő problémáit. Erre 
különben nálunk Prőhle Károly és 
N agy Gyula professzoraink is több
ször felhívták figyelm ünket Luther
nek az uzsorával foglalkozó írása 
kapcsán.

2. Folytatni kellene a Wiczián D ezső és Só
lyom  Jenő által m egkezdett Luther- 
kutatást. Gunkel például kérdésessé 
teszi, hogy az ún. „két birodalomról 
szóló tanítást" Luther szándékának  
m egfelelően használjuk politikai és 
társadalmi kérdések elemzésekor.

3. Gunkel nem mondja ki szó szerint, 
m égis arra a belátásra jut, hogy a mai 
nemzetközi hitelrendszer gyakorlatilag 
uzsora jellegű. A felgyülem lett kama
tok gyakran meghaladják a kölcsön
bevett összeg mértékét. Az újabb köl
csönök nem oldják m eg, hanem fo
kozzák a válságot. Ezt a tényt 
eladósodott hazai gazdaságunknak  
is figyelem be kell vennie.

4. Luther számára az uzsorás még személy 
volt. A búcsúcédulákat árusító pápát 
s az egész ügyletet lebonyolító Fug- 
ger bankházat ügynökével, Tetzellel 
együtt nevén lehetett nevezni. Ko
runkban a kölcsönzés és a pénz m oz
gása anonim  folyamattá vált. Luther 
- bár emiatt később maradinak m inő
sítették -  a pénzgazdálkodás hajna
lán a bálványim ádás és (modern ki
fejezéssel élve) a kizsákm ányolás kí
sértésére hívta fel a figyelmet. A 
technikai forradalom nyomán a ki
zsákm ányolás keretei kitágultak. A 
kizsákm ányolás nem korlátozódik -  
mint m ég a „Kommunista Kiált
vány" m egjelenése idején -  csupán az 
üzem i bérmunkásságra, a prole
tárokra, hanem kiterjedt közös kin
csünkre, a teremtett világ javaira, 
egész környezetünkre. Globálissá 
vált. A sztálinizm us egyik  nagy el
lentmondása, hogy a környezet ki
zsákm ányolásában is élen járt. Még
sem  nyugtathatjuk m eg m agunkat 
azzal, hogy néhány gátlástalan máni
ákus nyakába varrunk m indent, mert 
az ökonóm iai, a világgazdasági m o
rál könyörtelen törvényeivel és m ód
szereivel országhatároktól függetle
nül találkozunk, s ezeket a törvény
eket és m ódszereket ném elyek véres 
kézzel, mások fehér kesztyűben, sok
féle változatban, globálisan alkal
mazzák.

5. Gunkel nem ellenzi a világgazdaságban a 
kölcsönfolyósítások rendszerét, d e tilta
kozik ennek pusztán a befektetés jöve- 
delm ezkőségét szem  előtt tartó erköl
csi közönye ellen. Elkerülhetetlennek 
tartja az új világgazdasági étosz ki
alakítását. A z északi félgöm b minél 
több termelésre és minél nagyobb fo
gyasztásra berendezett gazdaságait 
jelenleg m ég alig érinti a globális gaz
dasági válság. Azonban a környezet, 
a teremtett világ rohamos károsodá
sa, kikerülhetetlenül jelzi a veszély- 
helyzetet. Ökológiai szem pontból 
ugyanis szinte a „lenni, vagy nem  
lenni" kérdése elé került már az 
egész emberiség. Szerinte az ökonó
miai világválság komolyságára leg
közvetlenebbül az ökológiai válság  
figyelm eztet. (Érdemes az 1990. évi 
Evangélikus Naptárból újra elolvas
ni Szentpéteri Péter tömör, ténygaz- 
dag cikkét.) Hazánkban is tulajdon
képpen a környezetvédők tárták fel a 
dunai vízlépcső építésének abszurdi
tását és határozott, felkészült tiltako
zásuk egyengette, a „mentsük, ami 
menthető" érdekében, az utat m ég a 
nem zetközi tárgyalások felé is. Gun
kel szerint az egyház, vagy maga az 
Egyházak Világtanácsa ugyan nem  
avatkozhat közvetlenül ezekbe a fo
lyamatokba, de az összefüggések  fel
mutatásával elősegítheti a békét, a 
társadalmi igazságtalanságot és az 
em beriség környezetét veszélyeztető  
könyörtelen ökonom izm us törvé

nyeinek feltárását és segítheti az ez
zel szem beszegülők törekvését. Ezért 
javasolja az EVT-nek, hogy következő 
nagygyűlésén az ökológiai kérdések ol
daláról közelítse meg a politikai, szociális 
és gazdasági kérdéseket. H ozzá tehet
jük, hogy ez a „zöld út" keskeny út 
és kevesen járnak rajta...

6. Mi az ökum enén belül a magyaror
szági egyházaknak, közöttük a mi 
evangélikus egyházunknak is a fel
adata? Nálunk ugyanis összeomlott 
az a gazdasági és társadalmi rend, 
am elynek építésére a m agunk m ód
ján és bizonyos fenntartásaink han
goztatása mellett évtizedeken át el
köteleztük magunkat. Szégyenkez
zünk ezért és a világkeresztyénség 
valam ely fóruma előtti kanosszajá- 
rással vezekeljünk? Vagy ellenkező
leg: triumfáljunk, s ugyanezen fóru
m ok előtt népszerűségünket keresve 
bizonygassuk, hogy „győztünk" és 
azoknak lett igaza, akik m indezt elő
re már tudták és megmondták? 
Mindkét magatartásmóddal csak 
hátráltatnánk a világkeresztyénséget 
abban a feladatában, hogy kiútat mu
tasson -  nem a világgazdasági vál
ságból -  hanem az azt előidéző és 
meghatározó morálból. N ehéz pozi
tiven is m egfogalm azni a számunkra 
feladott leckét. Egyelőre csak a vá
laszt igénylő kérdés helyes felvetésé
vel kísérletezünk. Talán segítséget je
lent, ha elgondolkozunk Risto Lekto
rien 1989 augusztusában a 
finn-észt-magyar lelkésztalálkozó al
kalmával Espo-ban tartott előadásá
nak néhány mondatán. A marxi-leni
ni ideológiák alapján létesült társada
lmak krízisét elem ezve az egyház és 
az ökum ené felé a következő kérdé
sekkel fordul: „Tudnak-e egyházaink  
és az ökum ené perspektívát közvetí
teni a nagyobb igazságra? Vagy felejt
sük el az egész társadalmi igazságos
ság problematikáját azért, mert egy 
ennek a nevében fellépő ideológia el
vesztette ütőképességét? Vagy az 
egyház válasza csupán egy mély 
megkönnyebbült sóhaj és kritikátlan 
meghajlás a piacgazdaság és fo
gyasztói ideológia előtt?" Ha rászán
juk magunkat és elgondolkodunk az 
ilyen kérdéseken, valószínűleg el
őbbre jutunk saját kérdéseink és vá
laszaink konkrét megfogalmazása te
kintetében.

Év elején a svéd szociáldemokrata 
párt keresztyén frakciójának egyik kép
viselője járt hazánkban. Kapcsolatot ke
resett evangélikus lelkészekkel is. A kér
désre, hogy szerinte mi a különbség a 
szociáldemokrácia és a kommunizmus 
között, így válaszolt: Gorbacsov a szo
cializm ust szeretné humanizálni, mi pe
dig a kapitalizmust. Ú gy tűnik, hogy ne
künk a jövőben mindkettővel kapcsolat
ban bőven lesz tennivalónk.

Benczúr László
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Egyház
zenénk

megújulásá
ért

A történelem Ura hazánk társada
lmi-politikai átrendeződésével 
szélesre nyitotta előttünk a cse
lekvés kapuját. A szabadság és a 
lehetőségek sokfélesége arra 
kényszerítenek bennünket, hogy 
az egyházi munkaágak működé
sét felülvizsgáljuk. Érezzük, nem 
dolgozhatunk úgy, ahogy eddig, 
még akkor sem, ha így lenne ké
nyelmesebb. Minden munkaterü
leten nem csupán korrigálásra, 
de újragondolásra van szükség. 
Ez vonatkozik az egyházzenére 
Is. Az elmúlt negyven év egyház
zenénket perifériára szorította, 
szerepét bagatellizálta. Szüksé
ges felidéznünk Luther egyház
zenéről vallott felfogását, szük
séges szembenézni múltunkkal, 
hogy jobban érezzük felelős
ségünket, s jobban értsük jelen 
feladatainkat.

Luther és az egyházzene
Nem elegendő, ha Luther egyházzene

értékelését két közismert idézetével határoz
zuk meg, amelyek ezek: „Nagyon szeretem 
a zenét” és „Az első helyet a zenének adom 
a teológia után”. A zene jelentőségéről val
lott felfogásáról többet megtudhatunk a ko
rábban megjelenő énekeskönyvek által írt 
előszavaiból, valamint az Encomion musi- 
ces (1538) és a Peri tés muskés című ira
tokból. Ezekben a zene emberformáló jó ha
tását emeli ki. A  zene megindít, gyönyör
ködtet és tanít (movere, delectare, docere). 
A gonosz gondolatokat és a kísértéseket el
űzi, „ezért az ördög nem állhatja”. Itt a bib
liai történetre utal, mely szerint Dávid hár
fajátékával enyhítette Saul depresszióját. A 
zene erkölcsnemesítő, pszichológiai és gyó
gyító hatásán túl Luther a zenét közvetlen 
kapcsolatba hozza az igehirdetésével. „A 
zene sokszor felgerjesztett és megmozga
tott, hogy kedvem legyen prédikálni” (En
comion). ,A  zene lecsendesíti a szívet és 
előkészíti azt az Isten igéjére” (Előszó). ,A  
hangok az igét élővé teszik”, ,A  muzsikálás 
azért történjen, mert az igét ez hozza moz
gásba” (Asztali beszélgetések). Mivel az 
igehirdetésnek a zene ilyen nagy segítője, 
ezért jelenteti meg már 1524-ben első éne

keskönyvét, 1526-ban pedig a Deutsche 
Messe-t. Ez utóbbival vezeti be gyülekeze
teibe az anyanyelvű gregorián alapú isten- 
tiszteleti rendet. Az énekelt igének eszközei 
azok a műzenei kompozíciók is -  kórusra írt 
motetták és korálfeldolgozások melyek 
Luther szorgalmazására ezerszám születtek 
a reformáció területén. Számára a zene tel
jes területe dicsérte az Istent: a „musica na
turális” is, az egyszerű ember gyülekezeti 
éneke, és a „musica artificalis”, a művészi 
zene is, amelyet zeneszerzők alkottak, és 
énekkarok, muzsikusok adtak elő.

Luther teológiájának hatására virágzott 
fel a 16. században az egyházzene, gyüleke
zeti éneklés, kórusmuzsika és orgonaművé
szet. Ebből a virágzásból bontakozott ki tö
retlen fejlődéssel az evangélikus egyházze
ne, többek között egy olyan iskolai és 
templomi énekkultúra, melynek csúcspont
ján Bach áll. Ez a kibontakozás még a fal
vakban is általánossá lett, mindenhol, ahol 
evangélikus templom és iskola állt.

Ma, amikor a német, skandináv, finn 
evangélikus egyházak magas színvonalú 
egyházzenéjével találkozunk, ne gondoljuk, 
hogy ez a világi kultúra hatására alakult ki, 
hanem mélyen a lutheri teológia gyökerei
ből táplálkozik. A magyarországi evangéli
kus egyházban kezdetben ugyancsak gaz
dag zenei élet bontakozott ki, ezt azonban 
több tényező gátolta, illetőleg teljesen el is 
pusztította. Ezek a tényezők történetiek: a 
török hódoltság és az ellenreformáció, vala
mint teológiai áramlatok, a puritanizmus és 
racionalizmus hatása. A fejlődés, majd pusz
tulás tényeire, bizonyítékaira e cikk kereté
ben nincs módunk kitérni. Csak a 20. száza
di helyzettel foglalkozunk, amikor evangé- 
likusságunk újra öntudatra ébredt.

Új kezdetek és reménységek
Az első világháború után nagy lendü

lettel indult meg az egyházépítés mind a ka
tolikus, mind a protestáns egyházakban. Ez 
a lendület az egyházzenére is hatással volt. 
Megtalálta saját hangját. A dalárdákból egy
házi kórusok formálódtak, pl. a Lutheránia 
esetében is. A  Kodály Zoltán által meghir
detett „Éneklő Ifjúság” országos mozga
lommá vált, melyben az egyház is részt vett. 
A katolikus egyházzenét mind Kodály sze
mélyesen, mind pedig a Bárdos Lajos által 
alapított .Magyar Kórus” kiadóvállalat tá
mogatta. Jeles zeneszerzői gárda ontotta az 
egyházi kórusműveket. A Zeneakadémián 
megalakult az egyházkamagyképző szak, 
ahonnan kiválóan képzett, jól vezénylő és 
orgonáló egyházzenészek sora került ki. A 
protestáns tagozatot Zalánfy Aladár vezette. 
Növendékei Fasang Árpád, Kapi-Králik Je
nő, Peskó Zoltán, Rezessy László, Súlyok 
Imre. Remek gárda! Zeneszerzői vénával, 
pedagógiai tálentumokkal, alapos szakmai 
felkészültséggel készen arra, hogy az evan
gélikus egyházzenét kibontakoztassák. A 
teológusok ezidőtájt a fiatal Gárdonyi Zol
tánt hallgatták: ez a lelkészgeneráció mind
végig zenepártoló volt! Peskó Zoltán a faso
ri gimnáziumban kísérletet tett arra, hogy 
nálunk is meghonosítsa a Németországban 
eleven hagyományt: iskolai fiúkórussal el
látni a templom zenei feladatait, beleértve a 
koncerteket is. A falvakban a kántortanítók

tehetségüktől telhetőén alakítottak iskolai és 
gyülekezeti kórusokat. Szaporodtak az 
énekversenyek, énekkari találkozók. Ezt a 
mozgalmat még a második világháború zi
vatara sem tudta megtörni. A negyvenes 
évek végén például még énekelt a győri ta
nító-zseni, Fodor Kálmán csodálatos gyér-' 
mekkórusa.

A liturgikus- és énekreform-mozgalom 
kezdetei is biztatóak voltak. Jánossy Lajos, 
a soproni fakultás gyakorlati tanszékének 
professzora még 1932-ben megírta alapvető 
könyvét „Az evangélikus liturgia megújho
dása történeti és elvi alapon” címmel. A má
ig is korszerű, értékes doktori disszertáció 
alapja lett egy lelkészgeneráció liturgikus 
nevelésének. Ezzel esett egybe a Raffay 
püspök által fémjelzett istentiszteleti re
form, amely a váltakozó éneklést vezette be 
gyülekezeteinkbe, átmenetképpen énekver
sekkel. (Ez a mai ének-verses rendünk.) Az 
énekreformon dolgoztak Schulek Tibor, Sú
lyok Imre és Bottá István. A „Régi magyar 
istenes énekek” (1945) a 16-17. századi ma
gyar anyagot tette közkinccsé, a „Cantate” 
énekfüzet (1950) pedig mintát adott a  német 
protestáns énekkincs ritmikus éneklésére. 
Ezekben az években énekes-liturgikus moz
galom is indult a Cantate-konferenciák 
megrendezésével. Ezzel kapcsolatos a győ
ri és a kelenföldi gyülekezetek matutinum 
és vespera-rendjei énekelt liturgiával. A li
turgikus- és énekreform-mozgalom egyre 
több hívet szerzett magának.

Nehéz évtizedek
Mindezt romba döntötte a fordulat évét 

követő szisztematikus ateista kultúrpolitika. 
Iskoláinkat államosították, kántorainkat vá
lasztás elé állították: tanítók lesznek vagy 
kántorok. Mivel a gyülekezetek elvesztették 
anyagi bázisukat, megélhetésük érdekében 
kénytelenek voltak a tanítóságot választani. 
A gyülekezetek kántor nélkül maradtak. A 
kórusok feloszlottak. A Zeneakadémián 
megszüntették az egyházkamagyképző tan
szakot. Ezzel az egyházzenét lefejezték, 
közkatonáit szétkergették. A Magyar Kórust 
és az egyházzenei egyesületeket megszün
tették. Az orgonagyárak speciális gépeit 
széthordták, az Angster céget koporsókészí
tésre kényszerítették, a Rieger céget rossz 
vezetéssel és kényszerintézkedésekkel tönk
retették, a kisiparosokat iparuk felszámolá
sára szorították. Sokáig élt az az AEH-ren- 
delkezés, melynek alapján még egy orgona
motor beszerzését is engedélyeztetni kellett.

Az egyházellenes kultúrpolitika az 
egyház és állam szétválasztásának elvén 
mindenféle kultúrmunkát kivett az egyház 
kezéből. A gyülekezeti házak színpadjait be 
kellett falazni, diavetítést, magnóhasznála
tot püspöki rendelkezések tiltottak. Az egy
házak koncertet nem tarthattak, ezért min
den egyházzenei esemény istentiszteleti 
időben és keretben történt. Kötelező lett az 
igehirdetés, amely végül is az egyház hasz
nára vált 1 Mózes 50,20. értelmében, 
ugyanis ezek az alkalmak misszió lehetősé
get adtak. Mivel a kultúrmunka tilos volt az 
egyházban, énekkaraink bármily magas 
szinten álltak is, úgy szolgáltak negyven 
esztendőn keresztül, mintha nem is lettek 
volna a magyar kultúra részei. Jellemző az
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is, hogy például a Műemlékfelügyelőség 
csak az orgonák külsejének renoválásához 
járult hozzá, mert az a „képiséghez” tarto
zott, az orgona belseje pedig kultikus esz
köz lévén, támogatását megvonták. Ebben a 
széthasítottságban, szinte tudathasadásos ál
lapotban kellett egyházzenészeinknek élni 
és dolgozni.

A  másik végzetes tendencia a liturgia 
ellen irányult. A liturgiával való foglalko
zást üldözték. Az indoklás így hangzott: 
„Eltereli a figyelmet az aktuális és fontos 
politikai kérdésekről.” Terhelte a liturgikus 
kutatást és kísérletezést az is, hogy azt „ma
gasegyházinak” kiáltották ki, s Ordass La
jos püspök egyházkoncepciójához (?) kap
csolták. (Megjegyezzük, hogy a II. vatikáni 
zsinat liturgia-reformja éppen a nép felé for
dult azzal, hogy a lutheri koncepciót átvet
te. Jánossy Lajost professzorságától, Schu- 
lek Tibort lelkészségétől, Botta Istvánt bu
dapesti lelkészi állásától fosztották meg.) 
Ezek után minden „liturgizálás” gyanússá 
vált. Az Agenda 1963-as kiadása előtt a 
szerkesztőt feljelentették az énekelt liturgi
kus rend közlésének szándéka miatt, így ke
rült ez kompromisszum eredményeként a 
függelékbe. Nem is nagyon nyúltak hozzá 
lelkészeink ehhez a rendhez, annál is in
kább, mivel használatát külön engedélyhez 
kötötték. Minden, a liturgiát gazdagító pró
bálkozás zsákutcába jutott.

Küzdelem a talpon m aradásért
A hirtelen elnémult orgonák mellé oda

ültek azok, akik valamit értettek a kottához, 
billentyűhöz. A legtöbb helyen a papnék 
vállalták ezt a kisegítő munkát, vagy egy
szerű, képzetlen, de lelkes fiatalok. És akkor 
mindegy volt, milyen színvonalú volt ez a 
szolgálat. Akkor ez hősi tettnek számított. 
Ebben a kántorhiányos időben minden egy
háznál kialakult a gyorstalpaló kántorkép
zés: háromnapos átképző, egyhetes konfe
rencia. A  Luther Márton Intézetben tízhóna
pos tanfolyam működött, de végzősei jóval 
gyengébbek voltak, mint a régi, többéves 
kántortanítói képzettséggel rendelkezők. 
Később erre a tízhónapos tanfolyamra sem 
tudtak fiataljaink eljönni. így alakult ki az a 
kántorképzési rendszer, amely máig is mű
ködik: téli tanfolyam hétvégeken, nyári tan
folyamok bentlakással. Más felekezeteknél 
is hasonló rendszerben történik a kántorkép
zés.

Közben állandó erőfeszítéseket tettünk 
a színvonal emelésére. Ennek eredménye
képpen elértük, hogy okleveleseink a teljes 
korál-anyag ismerete mellett középnehéz 
Bach-művek játszására is képesek. Zene- 
akadémiát végzett karvezetőkből olyan ok
tatógárdánk van, amely igényes kórusmű
vek vezénylésére készíti fel a hallgatókat. 
Az itt elért színvonal ma magasabb, mint 
amit a régi tanítóképzőkben követeltek a 
kántortanítóktól. A  kántorképzés színvona
láért tett minden erőfeszítés mégsem gyü
mölcsözik igazán a gyülekezetekben. Az 
okokat, sajnos, a lelkészek szemléletében 
kell keresnünk.
1. A  Fótra küldött fiatalokat találomra vá

lasztják ki, hadd menjenek „egy kis kon
ferenciára”. Nem a képességük szerint

legjobbakat biztatják erre, mert nincs ko
moly szándékuk belőlük kántort nevelni.

2. Azokat a fiatalokat, akik kétszer vagy há
romszor már részt vettek a fóti képzés
ben, nem kísérik figyelemmel, folytat
ják-e tanulmányaikat. Így a jelentkezők 
fele mindig kezdő.

3. Ha valaki nyáron jó eredményt ér el, nem 
szorgalmazzák, nem támogatják, hogy a 
téli tanfolyamon bejárással bizo
nyítványt vagy oklevelet szerezzen. 
(Volt eset, hogy az oklevél megszerzése 
előtt álló derék kántorképzősünket letil
tották az orgonáról.)

4. Ha hallgatónk bizonyítványt szerzett, 
nem kap feladatot a gyülekezetben, nem 
támogatják például a kórus megszerve
zésében.

5. És a legnagyobb baj, hogy számos egy
házmegye csak igen ritkán küld egy-egy 
fiatalt kántorképzésre. Pedig a távolság 
nem lehet akadály, hiszen akit biztattak, 
az Somogyból, Békésből vagy akár a 
Nyírségből is bejárt.

Mindennek a gyökere az ötvenes évek
ben kialakult egyházi közvéleményben van, 
amely szerint az egyházzene: Ha van, jó, ha 
nincs, úgy is jó. Ha jól csinálják, szép, ha 
rosszul, az sem baj, az Úristen úgyis nem a 
hibát, hanem a szívet nézi.

Odavan a kántorság becsülete is. Ha 
valaki évekig tanult, gyakorolt is, tudását 
nem számítják szaktudásnak. Ha bizo
nyítványa, oklevele van, az sem szakképe
sítés. Szolgálata amolyan kedvére vállalt 
hobby, amit jó, ha olykor korlátoznak. (Egy 
városi gyülekezetben például meghatároz
ták: A preludium nem tarthat tovább egy 
percnél.) A kántor nem kap társadalmi meg
becsülést sem, mert egyházi alkalmazott. De 
egyháza sem becsüli, jogát senki sem védi. 
(A lelkész egyik vasárnapról a másikra el
küldheti, nem követ el törvénysértést.) Szol
gálata nem válhat igazán hivatássá, mert 
jogfosztottságban és kiszolgáltatottságban 
él.

Nincs különb helyzetben az sem, aki a 
legmagasabb fokon szeretne egyházzenét, 
orgonát tanulni. Még egy-két évvel ezelőtt 
is elhangzott a Zeneakadémia hivatalos sze
mélyiségétől: „Nem képzünk kántorokat!” 
Nem csoda, ha sok tehetséges orgonistanö
vendék külföldi főiskolán tanul. Sajnos, a 
múltban ez sem ment könnyen: egyházfőha
tósági hozzájárulás kellett a külföldi tanul
mányokhoz. Ezt a hozzájárulást az elmúlt 
évtizedekben három tehetséges fiatalunktól 
tagadták meg. Egyikük kisodródott az egy
házból, a másik kettő „csak” egy életre hor
doz sebeket. Önmagunk szerezte veszteség!

Amire a jövőt építeni lehet
Az egyházzene jövője mégsem re

ménytelen. Ha megkapná megbecsülését, az 
alább felsoroltakra építve egyhamar kibon
takoztatható:
1. Van korszerű, kottás énekeskönyvünk, 

amelynek alapján gyülekezeteink nagy 
része máris átvette az európai egyházak 
által gyakorolt éneklési stílust: a ritmikus 
éneklést. Az énekreform elterjesztésében 
nagy segítséget jelentett a fóti fiatalok 
lelkes csapata. Gyümölcsözik a teológu
sokkal szemben támasztott konzekvens

követelmény. Mind fiatal lelkészeink, 
mind kántoraink egységes, széles alapú 
énekismerettel rendelkeznek.

2. Van a liturgikus élet kibontakoztatásához 
szükséges egységes agenda-énekes- 
könyv-korálkönyv-együttes. A teológián 
és Foton ezekkel ismerkednek a hallga
tók, s ezek ismerete alapján indult meg 
néhány gyülekezetünkből a liturgikus 
reform. A liturgikus anyag variálási lehe
tőségei oly gazdagok, hogy ez sokáig 
forrása lehet a gyülekezetek változatos 
liturgikus életének.

3. Van kántorképzésünknek kerete és ottho
na. A fóti Mandák Otthon kibővült, mo
dernizált épülete alkalmas 40 fő számára 
bentlakásos, tízhónapos téli tanfolyamok 
tartására. Kidolgozható többéves tanul
mányi rend: megvan hozzá a képzett fia
tal oktatógárda. Van kottaanyagunk, ki
próbált tanmenetünk, metódusunk, van
nak hangszereink. Elképzelhető egymás 
mellett kántor- és kántor-katechetakép- 
zés. Pest közelsége a teológiai tárgyak 
tanítására is lehetőséget ad.

4. Ha a kántori munka megszervezett, min
den feltétel adott a rendszeres gyülekeze
ti énekkari munkára is. A szükséges kot
ták rendelkezésre állnak, illetve újra- 
nyomtathatók. Gyermek- és női 
karoknak a Karénekeskönyv I. kötete, 
vegyeskaroknak a II. kötet hosszú évek
re, évtizedre is ad elegendő anyagot az 
istentiszteleti szolgálatok ellátására.

5. Lehetőségünk van a túlságosan centrali
zált egyházzenei munka decentralizálá
sára. Vidéki városainkban, jelentős gyü
lekezeteink templomaiban többnyire jó, 
újjáépített orgonák állnak, így Sopron
ban, Győrben, Miskolcon, Nyíregyhá
zán, Békéscsabán, Kiskőrösön, Pécsett. 
E helyeken a magasabb képesítéssel ren
delkező egyházzenészek jelentős egy
házzenei munkát végezhetnének, gon
doskodhatnának a környező gyülekeze
tek kántorainak továbbképzéséről, zenei 
konferenciákról, énekkari találkozókról, 
így a tájegységek zenei centrumaivá vál
hatnának. (Ennek csírái az egyes egyház
megyékben működő Fótra előkészítő 
tanfolyamok.)

6. Reménységünk szerint magas szintű egy
házzenei képzésre is hamarosan lesz le
hetőség a Zeneakadémián az újonnan 
megnyíló egyházkamagyképző szakon.

Ezek tehát adottságaink. Ami pedig 
alapvetően hiányzik: egyházunk eltökélt 
szándéka, hogy az új egyházi struktúrában 
jelentős helyet biztosítson az egyházzené
nek. Ennek a szándéknak, szerintem, első
sorban a gyülekezetekben kell testet öltenie, 
mégpedig a kántori állások megszervezésé
vel. Ez a kulcsa annak, hogy az egyházzene 
újra elfoglalja méltó helyét a gyülekezeti 
munkában.

Ott, ahol két lelkészi állás van, minden 
bizonnyal egy kántori állás megszervezésé
re is van lehetőség. A nagyobb, egy lelkészt 
foglalkoztató gyülekezetekben is van ma 
már több segítő: adminisztrátor, gondnok 
stb. Nagyon fontos lenne, ha a lelkésznek itt 
is a legközvetlenebb segítője, munkatársa a 
kántor volna! Ha másképp nem megy, dol
gozzon kombinált állásban: kántor-kateché-
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ta megbízatással, ahogy ez az NDK-ban tör
ténik.

A kántori munkakört pontosan meg 
kell határozni. Ide tartozhat az. istentisztele
tek zenei vezetésén túl a temetéseken való 
éneklés, az énekkari munka (gyermek-, ifjú
sági- és felnőtt énekkarok szervezhetők 
egymás mellett) a konfirmandusok és az if
júság énektanítása, a tehetséges gyerme
kekkel való foglalkozás (harmónium, 
blockflőte). Ezt kiegészítheti más gyüleke
zeti munkaág vezetése: ifjúsági csoporté 
vagy cserkészcsapaté. Az új falusi struktú

rában mindez helyet kaphat, hozzájárulhat 
az ott élők jobb közérzetéhez.

Jogilag is tisztázni kell a kántor státu
szát. Az új Egyházi Törvénykönyvben kü
lön törvénycikk szabályozza, határozza meg 
a kántori szolgálatot. A kántor munkáját a 
presbiterek ne a nyolcórás munkanap szá
monkérésével minősítsék, akiben él a hiva
tástudat, az úgyis jóval többet dolgozik en
nél, beleértve készülését, gyakorlását.

Az utóbbi időben mintha a lutheri egy
házzenei koncepció jobban érvényesülne 
más egyházaknál, mint éppen nálunk. A re

formátusok és baptisták énekkari kultúrája 
kiszélesedőben van. A katolikus eghyáz li
turgiai megújuláson megy keresztül, terje
dőben a hangszerkíséretes, nagy misék elő
adásának gyakorlata. Hogy talpon marad
junk, nekünk is élnünk kell az egyházzene 
megelevenítésének nagy lehetőségével. 
Csak így tudunk zeneileg visszatérni oda, 
ahonnan leszakadtunk: Európa evangélikus 
„éneklő egyházainak” nagy családjába.

Trajller Gábor

Evangélikusok a nagyvilágban

Curitiba 1990
Életemben egyszer esett meg velem, hogy olyasmiről kel

lett írnom, ami még nem történt meg. 1984 nyarán a budapes
ti LVSZ világgyűlés előtt egy hónappal volt a Diakonia perio
dikánknál lapzárta. A szerkesztő unszolására cikket írtam ar
ról, hogy mi várható a 7. világgyűléstől. Merész vállalkozás 
volt. Jó, hogy amit írtam, nem vált hamis próféciává. Szavaim 
ma is érvényesek maradtak.

Most a Lelkipásztor februári lapzárta idején fejeződik be 
a LVSZ 8. világgyűlése Földünk másik felén, delegációnk még 
nem érkezett haza. Angol, svéd, német hírforrásból tudunk 
egy s mást, de koránt sincsen képünk még arról, hogy mi is 
történt Curitibában. A jövő számban már adhatunk tájékoz
tatást, sőt bővebb anyagot is, megszólalhatnak delegátusaink, 
összeállhat a kép. Jelenleg csak kérdéseim vannak s jobb 
híján ezeket teszem fel. Sok-sok kérdésemből csak néhányat 
válogatok ki.

Ismét a harmadik világba látogatott a lutheránus világcsa
lád, sőt olyan helyre ment, ahová már készült egyszer 1970- 
ben, Porto Allegre volt a tervezett színhely, az utolsó pillanat
ban kellett áttenni a helyszínt Evian-ba, a francia-svájci határ
városkába. Vajon most miért volt lehetséges a vendéglátó 
egyház hívásának elfogadása? Mi változott azóta? Más a bra
zil társadalom? Kormányzat?, gazdasági helyzet? Mit jelentett 
ez a római katolikus többségű (legalább is névlegesen római 
katolikus) ország az evangélikus világgyűlés háttereként? Mi
lyen most ott az ökumenikus légkör?

Nem mosta-e el a mai Kelet-Európa robbanásszerű gaz
dasági és politikai változás eseménysorozata az ott égető kér
déseket? Hogyan tudott a világgyűlés figyelni a helyi problé
mákra, amikor a világsajtó rólunk cikkezett? Általában mit je
lentett a déli félteke lutheránusságának jelenléte, szemben az 
északi félteke erősebb, nagyobb létszámú, de talán konzerva
tívabb evangélikusságával?

Mi lett a LVSZ alkotmányának megváltoztatásával, ami 
várható az előrejelzések szerint? És mit jelent a sokat emle
getett strukturális változás? Létszámleépítés a központban? 
Takarékosság, racionalizálás az adminisztrációban?

Folytatódott-e a szokossá vált gyakorlat, hogy a helyi ven
déglátó egyház jelöltje lesz a LVSZ elnöke a következő cik
lusban? Maradt-e a főtitkár pozíciójában?

Érezhető-e a törekvés, hogy a föderációból közösség for
málódik? Ismeretes, hogy 1923-ban Lutheránus Világkonvent- 
ről beszéltünk, Lund 1947-től Szövetségről (Federation) és

már Budapesten emlegették a Közösség (Communion) szót, 
ami ekkléziológiai meghatározás és teológiailag többet mond, 
mint a Szövetség, hiszen ugyanazokból a közös javakból ré
szesedünk. Ennek még ökumenikus relációban is lehetne ér
téke, hiszen dialógus partnereink „az egy evangélikus egyház
zal” beszélgethetnének.

Mit jelent a teremtettség megóvásának, védelmének kér
dése ott, ahol őserdőket irtanak és az indusztrializáció benyo
mul az agrár jellegű területekre? A természeti kincsek kizsák
mányolása a harmadik világnak még égetőbb problémája, 
mint nálunk? Az ökológia ma teológiai kérdés is mindenütt.

Mit jelent az igazságos béke kérdése? A társadalmi igaz
ság és igazságtalanság feszültsége nem tűnt el a világból 
azáltal, hogy Kelet-Európábán változások mennek végbe. A 
latinamerikai Felszabadulás teológia, ha zömében római ka
tolikus jelenség is, nem hagyhatja érintetlenül a protestáns 
teológusokat és egyházakat, benne az evangélikusokat sem. 
Isten igazsága és a társadalmi igazság még evangélikusok
nál sem szigetelhető el egymástól.

Mit jelent a szegénység és gazdagság kérdése az egy
házban? A világgyűlés címe nem hagy kétséget afelől, hogy 
Isten meghallgatja a szegények kiáltását.

Mit jelentett a nők és fiatalok felemelt százalékának érvé
nyesítése? Csak jelen voltak a fiatalok és a nők vagy hallat
ták hangúkat? Milyen volt a preassembly?

Mi van a misszió prioritásának kérdésével? Világgyűlós- 
ről világgyűlésre a misszió ügye első helyen állt, most is? Van- 
e új elképzelés az evangélizáció és reevangélizáció szolgála
tában?

Milyen a viszony más felekezetekkel és más vallásokkal 
a világgyűlés tükrében. Most nemcsak rómaiakra, hanem ang
likánokra és orthodoxokra is gondolok.

Milyen volt a magyar képviselet? Az utolsó Világgyűlést 
rendező egyházat kérdezték-e? Ez az összetételű delegáció 
miként tudta képviselni a MEE lelkészeit? (Nagy püspök úr el
őadóként és VB tagként volt jelen, Harmati püspök úr megbe
tegedett, Sólyom professzor a nem lelkészi elemet képvisel
te, gazdag tálentumú s. lelkészünk, Brebovszky Éva még lel
készvizsga előtt áll, Pángyánszky Ágnes II. éves teológa, 
Keveházi Klára a MÉÖT-ben dolgozik.) Ki reprezentálta a ma
gyar evangélikus lelkészek gondjait és örömeit? Hosszú idő 
óta most először nem készítettünk magyar hozzászólást és a 
magyar egyházi sajtóban is kevesebb helyet kapott a Curiti
bában rendezett világgyűlés, mint az előbbiek.

Van hát kérdés elég — érdeklődéssel várjuk a választ, a 
beszámolót, a kiértékelést. A következő számokban adunk te
ret Curitiba 1990-nek.

H.K.
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Tanít az egyháztörténet...

Luther tanainak 
korai terjedéséről 

Magyarországon
A Bécsi Udvari Levéltárból való az alábbi rövid híradás, a 

lutheri tanok magyarországi korábbi terjedéséről Székesfehér
váron. Várdai Pál esztergomi érsek írta a levelet Ferdinánd ki
rálynak Bécsbe, 1543. május 30-án. Szabadjon e levél közlése 
előtt ismertetni Székesfehérvár akkori helyzetét, nem sokkal a 
törökök kezdte végzetes ostrom előtt, jóllehet a vár katonasá
ga és a város polgári lakossága hősiesen védekezett. Egy el
őször névtelennek látszó magyar szerző, Várdai Pál érsek fia
tal rokona, Medvei Sebes így jellemzi a város hősi helytállását 
1543 szeptemberének elején: „Azon egyenes Csillag, ami vele 
dicsérhető emlékezetünkben.”

A fönt említett Levéltár révén már 1542 májusából hírt ka
punk a városba menekülőkről: Május 9-én Ferdinánd a fehér
vári harmincadost figyelmezteti levelében, hogy a menekülő
ket barmaik után ne adóztassák, azaz barmaik után harminca - 
dot ne szedjenek, a török szomszédságában. Rendeli, ha nem 
kereskedés okából hajtják oda a barmokat, a nevezett Borne
missza Pál harmincadot ne szedjen.

1542. július 17-én Fejér megye rendjei közük Ferdinánd- 
dal, hogy Csutról a nemesek ide fordultak Székesfehárvár vá
rosához, ügyük oltalombavételéért, hogy emberségüket meg 
dolgaikat megvédjék, „minthogy közelsége rémületesen nagy 
a töröknek, közel hozzájuk.” Ekkor a hátralévő császári őrség 
elhajtotta több mint 300 marhájukat. Ezért fordul a megye a ki
rályhoz, „e" valóban elszegényedett tizenegy nemes végett 
ezekben a háborúságot hozó időkben, annyira a tiközületek va
lók által és a házatok továbbítása által kifosztanak: buzdítások 
a legvégső elszegényedésben-szükségben az elnyomott pana
szosokat meg nem indítják, ha Őfelsége nem segít.” Vagyis se
gítség hiányában nem vállalják a fegyveres védelmet, ezt ért
hetjük a fönti sorokból.

1543. április 17-én Warkocs György fehérvári várkapitány 
ír Ferdinándnak Fehérvárról, hogy a János pártján volt Podma- 
niczky Jánossal tárgyalt. (Podmaniczky János király szolgála
tában volt Várpalota várkapitánya.) „Fogadja be őfelsége, ne
hogy úgy ágáljon, mint ellenség szokott, ilyen veszélyes idő
ben.”

1543. május 30-án Várdai Pál esztergomi érsek ezt írja Fer
dinándnak: Fehérváron, Szent Miklós prépostságában (a Szi
geten) van egy kanonok, aki bár nincs felszentelve, szent cse
lekményeket végez, akit akkoron Albert prépost Felséged előtt 
védelmezett

Most Albert prépost vikáriusa hírül hozza, hogy ez az em
ber eretnek tanok fonákságaival telt el (heretica pravitate im- 
butus). A Szentséget két színben osztja, a luteránus dogmát hir
deti, a gyertya és; búzaszentelést megtiltotta, valamint kereszt

járó napok áj tatosságát is. Pünkösd napján a misét magyar nyel
ven decantálta... Parancsolja meg őfelsége Warkochnak, hogy 
veresse vasba és küldje a helytartóhoz.”

Hegedűs László fordításában

Források: Bécsi Udvari Levéltár. Dr. Kammerer Ernő múltszázadvé- 
gi másolásából Becsből. Tolna Megyei Levéltár. Kammerer hagya
ték. -  Georgii Pray Annales Regum Husngariae. Liber II. Bécs. (La
tin szövege után Székesfehérvár korabeli történetéből: Hegedűi 
László: Azon egyenes Csillag, ami vele dicsérendő emlékezetűnk
ben. Megjelent: Fejér Megyei Szemle, 1984/1.

Melanchthon
követői

Magyarországon
David P. Daniel

Concordia Semlnary, St. Louls, MO USA

AXVI. századi reformáció, Sziléziát kivéve sehol sem ala
pozódott meg oly szélesen és fejlődött ki oly sokféleképpen Eu
rópában, mint Magyarországon. Röviddel megjelenése után a 
reformáció eszméje kereskedők által került az országba. Né
hány pap nyilvánosan idézte Luther írásait és Budán egy kisebb 
befolyásos társaságban, amely a wittenbergi reformfolyama
tokkal szimpatizált, szintén megvitatták e tanokat Akárhogy is, 
a reformáció csak az 1526-os Mohácsi csata után -  mikor Ma
gyarország elvesztette királyát, főpapjainak felét rengeteg ne
mesét -  ragadta magával az országot, mely hamarosan három 
részre szakadt. A középső részt a törökök szállták meg, a kele
ti rész Erdélyé lett, a maradék területeken, észak és nyugat felé 
pedig a Habsburgok gyakorolták hatalmukat.

A reformáció főként azon magyarok, németek és szlávok  
munkája nyomán terjedt és szilárdult meg az ország egész te-  
rületén, akik tanulmányaik tökéletesítése végett külföldre utaz
tak és hazatértükkor népszerűsítették a kinttartózkodásuk során  
magukba szívott új tanokat és új teológiák A lőcsei (Levoca)  
Martin Cyriacus példáját követően 1522-től több, mint ezer 
honfitársa látogatta a wittenbergi egyetemet a XVI. században. 
Legtöbbjük, visszatérve hazájukba, a nemzet intellektuális és 
vallási életének meghatározó elemévé vált. Melanchthon halá
lakor, 1560-ban a reformáció tanítása már országszerte széles
körűen elfogadott voltak. A következő fél évszázad során, an
nak ellenére, hogy a magyarországi reformáció vezető alakjai
nak többsége a Wittenbergi Egyetemen tanult, vagy itt 
szentelték pappá, a Praeceptor Germaniae halálával a teológiai 
sokféleség fokozódott. A szélesen megalapozott humanista 
protestáns reformfolyamat a század második felére három kü
lönböző egyházi közösségre szakadt, úgy mint Lutheránus, 
Református és Anti-Trinitárius. Figyelembe véve a szoros kö
teléket a wittenbergi egyetem és a magyar reformátorok között, 
vajon mi lehetett az oka a magyarországi reformfolyamatok el
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különülésének? Talán az, hogy a magyar református egyház 
gyökerei inkább Wittenbergbe, mint Genfbe vagy Zürichbe 
nyúlnának vissza, vagy az, hogy a „magyarországi reformáció 
igazi szíve”1 a wittenbergi egyetemen volt? És vajon Melanc- 
hthont követő volt-e orientációjában a magyarországi reformá
ció?

Több, mint egy évszázadon keresztül a tudósok azt a felte
vést vették figyelembe, mely szerint a magyarországi reformá
ció sokfélesége és a média senlentiae kizárólag Melan- 
chthonnak, a magyar reformátorokra tett teológiai hatásának 
tulajdonítható. Kezdve a római katolikus tudós, Fraknói Vilmos 
2 úttörő munkájával, aki „Melanchthon kapcsolata Magyaror
szággal” címen 1874-ben publikált, majd a egyháztörténész, 
Stromp László3 írásával, ami „Magyarország és Melanchthon” 
címen jelent meg 1903-ban, Melanchthon kapcsolatait és hatá
sát a magyar reformációra közvetve és közvetlenül három ge
neráció tudósai tanulmányozták. Az elmúlt három évtizedben 
egyre bővülő témakörökben jelentek meg Angyal András 4 Só
lyom Jenő 5, Binder Lajos6. Bucsai Mihály7, Kari Reinert8 írá
sával, ami „Magyarország és Melanchthon” címen jelent meg 
1903-ban, Melanchthon kapcsolatait és hatását a magyar refor
mációra közvetve és közvetlenül három generáció tudósai ta
nulmányozták. Az elmúlt három, Andrej Hajduk ,9 Borzsák Ist
ván 10, Wilhelm Neuser11, Erich Roth12 Heinz Scheible13 és 
mások munkái, melyek bővilik a magyar reformációról és a ma
gyar személyek, Melanchton és a wittenbergi egyetem közti 
kapcsolatokról meglévő ismereteinket.

Célom a továbbiakban ezen tanulmányoknak két szem
pont: a magyarországi reformáció lefolyása, valamint Melanc- 
hthonnak a reformáció fejlődésére tett hatása alapján való átte
kintése, summázása és a benne foglaltak kiértékelése.

Az újabbkeletű történelmi tanulmányok egyrészt egyet
értenek abban, hogy a magyarországi reformációra Melanch
thon nagyobb hatással volt, mint bármely más vezető reformá
tor, beleértve Heinrich Buliingert is, akinek teológiai hatása 
még a wittenbergi humanistákéival is vetekedett. Másrészt 
azonban a tudósok eltérnek annak pontos kiértékelésében, hogy 
egyénileg és összességében a magyar reformátorokra hogyan 
és milyen mértékben hatott Melanchthon.

Melanchthonnak a magyar reformátorokkal való szemé
lyes ismeretsége azon kutatásokból is jól látszik, melyek a XVI. 
században élő és tevékenykedő személyek és Melanchthon kö
zötti közvetett, illetve közvetlen kapcsolatokat tárják föl. To
vábbá a XVIII. század végén Johann Samuel Klein 14 egy, a 
magyar evengélikus lelkipásztorok életével és kiadványaival 
kapcsolatos beszámolókat tartalmazó, háromkötetes gyűjte
ményt készíteti, míg 1817-ben Bartholomaeides János35 ki
adott egy életrajzi jegyzéket azon magyarokról, akik Witten- 
bergben tanultak. A reformátorok munkájáról és nézeteiről va
ló ismereteinket nagymértékben növelték azok a 
próbálkozások, amelyek a magyarországi reformációval kap
csolatos információk összegyűjtésére és egységbefoglalására 
irányultak, valamint a múlt századi, reformátorokról szóló bi
ográfiai tanulmányok 16. Ezek a különböző levéltárakból szár
mazó Melanchthonianaval kapcsolatos tanulmányok és beszá
molók 17 világosan mutatják, hogy Melanchthon a korai ma
gyar reformátorok közül sokat ismert személyesen és levelezett 
is velük. Ezt erősíti meg Heinz Scheible 18 nemrég megjelent 
vizsgálata Melanchthon magyarországi kapcsolatairól 1546-ig, 
tűni Melanchthon levelezéseinek új szempontok szerint vizs
gált kiadását készíti elő,

1521 júniusától kezdődően, mikor volt pforzheimi iskola- 
társának, Grynaeus Simonnak írt, aki ekkor a Corvina könyv-

1 Kovács Endre, „Melanchthon und Ungam” in Melanchthon-Kommittee dér Deutschen Dcmodkralischer Republik, Philipp Melanchthon, 1497-1560. Bd. 
I. Philipp Melanchthon, Humanist, Reformtor, Praeceptor Germaniae /Berlin: Akademie Verlag, 1963/, 261. oldal

2 Franki (Fraknói) Vilmos, Melanchthons Beziebnungen zu Ungam, Adolf Dux fordításában (Budapest: Franklin Véréin, 1874). Valamint „Melanchthon és 
magyarországi barátai” Századok 3 (1874): 149-184.

3 Stromp László, „Ungam und Melanchthon’ Deutsch-evangelische Blatté, N.F. 3 (1903): 724-746. Valamint Georg Loesche, Luther Melanchthon und Cal
vin inOsterreich-Ungarn. Zu Calvins Vierler Jahrhundetfeier. Mit archivalischen Beilagen (Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1909).

4 Angyal Endre, „Recent Hungárián Renaissance Scholarship”, Medievalia el Humanistica 8 (1954): 71-94.
5 Sólyóm Jenő, „Melanchtonforschung in Ungam” 177-188 Vajta Vilmos (kiad.) Luther und Melanchton (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, (1961). 

Valamint Luther és Magyarország (Budapest: Luther Társ. 1933)
6 Ludwig Binder, „Melanchthon in dér Siebenbürgischen evangelischen Kirche” Theologische Literalurzeitung: Monatsschift für das gesamte Gebiet dér 
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7 Bucsay Mihály, „Die Bedeutung dér Augsburger Konfession für die evangclische Kirche in Ungam”, Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte 
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tárban volt könyvtáros és rektor egy budai iskolában 19, Me- 
lanchthon kiterjedt levelezésbe kezdett magyar személyiségek
kel.

Bár a levelek közül sok elveszett, mégis jelentős számú 
maradt hátra. Ezeket három kategóriába sorolhatjuk: 1. levelek, 
melyek tanácsokat, javaslatokat tartalmaznak; 2. személyes le
velek; 3. szakirányú, teológiával, egyházi dolgokkal és peda
gógiával foglalkozó levelek. A kor szokásainak megfelelően 
Melanchthon sokat írt mind a városi tanácsoknak, mind pedig 
egyes városi polgároknak és nemeseknek, mely levelekben 
egyetemi hallgatókat, vagy ismerőseit ajánlja az iskolaigazga
tói tiszt betöltésére, vagy lelkészek tanulmányainak folytatásá
hoz kér anyagi támogatást. De ezek mellett a hangnemükben 
ugyan szívélyes, mégis hivatalos levelek mellett sok személyes 
írást is találhatunk. Ezek kölcsönösen ismert személyekről, 
vagy nemrégiben történt wittenbergi, illetve magyarországi 
eseményekről szóló beszámolókat tartalmaznak, személyes kö
szöntésekkel, buzdításokkal és jótanácsokkal egybekötve. A 
megmaradt levelek, Magyarországon vagy Németországban 
megvitatásra került általános, vagy speciális teológiai témák cí
meit is őrzik. A leveleknek ez a típusa azt mutatja, hogy Me
lanchthon nemcsak a tisztán luthetámus teológiát vallókkal állt 
baráti kapcsolatban, hanem olyan személyekkel is, akik később 
a református egyház vezetői lettek.

Ez a levelezés arra is bizonyíték, hogy Melanchthon meg
lehetősen jól informált volt a magyarországi eseményeket ille
tően. Akárcsak sok magyar, Melanchthon is római bálvány
imádásnak tartotta a törökök Isten-ostorát. Ugyanekkor Ma
gyarországot az európai kereszlyénség védőbástyájaként 
tisztelte és fájlalta, hogy a német hercegnő az ország védelmé
ben nem gondoskodott sokkal nagyobb katonai segítségről. Le
veleiben újra és újra ismétlődő témaként olvashatunk a magyar 
emberekkel való együttérzéséről, azok hite iránti érdeklődésé
ről és reménységéről, hogy sikerül kiszabadulniuk a rabságból. 
Ez a téma, mely Retorikájának 20 1542-es bővített kiadásában 
is megtalálható és magyarul megjelent korai munkáiban is el
őfordul, Melanchthon történelmi gondolatait tükrözi.

Ahogy Kovács Endre felfedezte, Luther és Melanchthon 
török kérdésekre vonatkozó nézetei „a magyar reformáció tör
ténelmi nézőpontjának egy szervezeti alkotórészévé váltak” és 
a XVI. századi magyar reformerek irodalmi munkáiban is 
visszatükröződtek 2 .

Mivel Melanchthon a magyar származású diákoknak wit
tenbergi tartózkodásuk ideje alatt testi-lelki támasza volt, nem 
csoda, hogy köztük szívélyes baráti viszony alakult ki. Halála 
előtt 442 magyar diák iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 
Ók azért jöttek Wittenbergbe, mert itt volt az új humanista esz
mék központja; mert a reformátorok lelkésszé szentelésének le
hetősége Magyarországon nagyon csekély volt és, mert a Wit- 
tenbergben való lelkésszé szentelés külön erkölcsi súllyal, te
kintéllyel bírt 22 Melanchthon sokuknak segített a szállás 
keresésében és anyagi támogatást eszközölt ki nekik. Észrevet
te a minimális német nyelvtudással rendelkezők sajátos nehéz

ségeit is. Az ő számukra rendszeres előadásokat tartott az evan
géliumi versek magyarázatáról latinul, amely előadások az ő 
Postillá-ján alapultak. Ezenfelül, amint azt Szabó Géza a wit
tenbergi magyar csoportról, a Coetusról írott tanulmányában 
kifejti, valószínűleg Melanchthon találékonyságának volt kö
szönhető az is, hogy a magyarok az egyetem szabályainak el
lenére is képesek voltak ezt a nemzeti szervezetet létrehozni. A 
Coetus 1555-ben alakult a krakkói magyar burza mintájára és 
az egyetemre járó magyarok szociális és lelki életének központ
ja lett. Ez önkéntes és teljesen magyar szervezet volt Működé
se során, amely 1614-ig tartott, sem németek, sem szlovákok 
nem kapcsolódhattak be 23. A Coetus tagjai körében olyan re- j 
formnézetek alakultak ki, főként Melanchthon halála után, me- i 
lyek működésének utolsó évtizedeiben jelentős problémákat 
okoztak.

Akárhogy is, a Coetus tagjainak a reformációval való azo
nosulása valószínűleg nem annyira Melanchthon teológiai ha
tásának, mint inkább humanista magatartásának és mértékle
tességének eredményeként könyvelhető el. Míg a magyar re
formátorok első generációját még a humanista orientáció és a 
protestáns teológia ugyanolyan mértékben vonzotta a witten
bergi egyetemre, addig Melanchthon halála után a Coetus ta
gok közül sokan már reformnézetekkel érkeztek Wittenbergbe. 
A humanizmus, különösképpen az olasz humanizmus már a 
XV. században megvetette alapjait Magyarországon az értelmi
ség és az arisztokrácia köreiben, akik hagyományosan Olasz
országban, Bécsben és Krakkóban folytatták tanulmányaikat. 
Amint azt a cseh humanista, Bohuslav Lobkowitz24 25 26 megfigyel
te, a magyar egyházi főméltóságok jobban ismerték Platont és 
Vergiliust, mint a Szentírást. így egyértelmű, hogy azok a ma
gyarok, akik Melanchthon halála előtt iratkoztak be a witten
bergi egyetemre és latin nyelvű magyar iskolákban, illetve a 
krakkói egyetemen 25 26 ismerhették meg az alapvető humanista 
eszméket, csak később azonosultak a magyar református egy
házzal, míg azok, akik Melanchthon halála után kerültek Wit- 
lenbergbe, már előzőleg elfogadták e tanokat. Lényeges meg- 
említeni, hogy az egyetem német és szláv hallgatói, a Melanc- 
hthonhoz való egyformán szoros kötődés ellenére sem mutattak 
érdeklődést a református teológiai kifejezések iránt, hanem 
Melanchthon teológiájának voltak leglelkesebb védői, melyet 
hitelesen lutheránusnak tekintettek és az antitrinitáriusokkal és 
a szakramentariusokkal folytatott vitáikban használtak fel . |

A magyar egyetemistákat főként hírneve: „A XVI. század 
egyik vezető humanistája” vezette Melanchthonhoz. Iránta va
ló csodálatuk óriási volt. Az első magyar nyelvű történelmi írás
ban, a Chronic-ban, mely 1559-ben, Krakkóban jelent meg, 
Bencédi Székely István 27 ezt írta: „Ez a Fülöp olyan, mint a 
Nap napkeltekor és napnyugtakor, nincs más, ki bölcsebb vol
na nála az egész földkerekségen.”

A klasszikusok műveinek kiadása és a hozzáfűzött magya
rázatok; a grammatikai és retorikai tanulmányok, valamint pe
dagógiai műveiben megnyilatkozó humanista felfogás teljes 
mértékben magával ragadta a magyar diákokat. Ezen munkák

19 Lásd Borzsák István, „War Simon Grynaeus Kustos dér Bibliotheca Corviniana?" Acía Classica Univ. Scient. Debrecen 1 (1965): 63-75.
20 Kovács, 266. oldal
21 Ugyanott 267. old. Szintén Szilárdy, Régi magyar költők Iára II (Budapest: 1880)95-113 és V. (Budapest: 1886): 7-20.
22 Szabó Géza, Geschichte des Ungarischen Coetus an dér Universitát Wittenberg, 1555-1613 (Halle)s: Akademischer Verlag, 1941) 14. old.
23 Kovács, 264-265 old., Szabó, 20-27. old.
24 Tóth, „Highlights of the Hungárián Reformation”, 145. old.
25 Lásd. Kovács E. 263 old., valamint Révész Imre, „Magyar tanulók Wittenbergben Melanchthon haláláig”, Magyar Történelmi Tár. 6 (1859): 208.
26 Lásd Dávid P. Dániel, „The Acceptance of the Formula of Concord in Slovakia", Archív für Reformationgeschichte 70 (1979): 260-267.
27 Idézet Tóthtól, „Highligts of the Reformation in Hungary”, 145 old.
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még Melanchthon halála után is nagy hatással voltak a magyar 
értelmiségre. Ezt bizonyítják a magyar oktatással foglalkozó 
kutatások is, akárcsak Peter Vajciknak 28 és Mészáros István
nak29 a XVI. századi szlovák közösségi iskolák és a studia hu- 
manitatis rendszeréről, rendszabályairól és pedagógiai gyakor
latáról szóló tanulmányai. A XVI. század folyamán több, mint 
125 evangélikus iskolát alapítottak, illetve újítottak fel, melyek 
rendszerükben a melanchthoni, 1528-as háromosztályos isko- 
lamodellt követték, ahol a humanizmusnak a reformáció ügyét 
kellett szolgálnia és ahol az alázatosságot fontos pedagógiai 
célnak, ékesszólásnak tekintették. Melanchthonnak a magyar 
reformációra tett hatása ezekben az iskolákban látszik a legtisz
tábban. 30

Melanchthon, mint humanista tanító, nem egyszerűen csak 
a tananyag megreformálására törekedett, hanem az irodalmi 
kultúra szélesebb körű elterjesztésére is. Kiadott munkái nem
csak az oktatási tervek miatt voltak hasznosak. A magyar hu
manisták is ezeket a műveket használták irodalmi tevékenysé
gük modelljeként. Amint arra Dankanits Ádám31 tanulmánya, 
a XVI. századi olvasmányok és más magyarországi kiadvá
nyokról szóló széleskörű áttekintések is rámutatnak: az újon
nan alapított folyóiratok sokkal többet tartalmaztak Melanc
hthon munkáiból, mint bármely más íróéból. Melanchthon mű
vei közül főleg a történelmi, grammatikai, retorikai és 
szövegelemzésre vonatkozó tárgyúak kerültek kiadásra. Ezek 
a munkák, amint azt Borzsák István 32 egy nemrég elkészült 
esszéjében kifejti, a magyar értelmiség körében nagy lelkese
dést váltottak ki és saját anyanyelvük módszeres vizsgálatára 
és szabályok szerinti rendszerezésére, valamint az anyanyelven 
való publikálásra ösztönözte őket.

A legrégibb magyar nyelvtani összegzés, az első szótár, az 
első magyar nyelvű történelmi kiadvány és az első magyar 
nyelven nyomtatott könyv, egy Pál apostol leveleinek fordítá
sa Erdősi Szilvesztertől, mind Melanchthon tanítványainak, il
letve levelező társainak munkája nyomán jöttek létre 33.

Kutatások bizonyítják, hogy Melanchthon óriási megbe
csülésnek és tiszteletnek örvendett a magyar reformátorok kö
rében, mint korának egyik vezető humanistája és pedagógusa, 
személyes kapcsolatain, kiadványain és tanításain keresztül pe
dig nagy hatást gyakorolt rájuk. De vajon teológiai hatása is 
ilyen mértékű lett volna?

A tudósok Melanchthon magyar reformátorokra tett teoló
giai hatásának vizsgálata során egyrészt Melanchthon egyházi 
kapcsolataira, másrészt az úrvacvsoráról vallott elvi megfogal
mazására összpontosítanak. De amint azt Sólyom Jenő észre
vette 34, a református és az evangélikus tanok nem csupán a 
szentségi teológiában állnak közel egymáshoz, hanem más hít- 
tani, liturgiái és etikai kérdésekben is. Amíg ezeket a témákat 
meg nem vizsgáljuk, Melanchthon teológiai hatását nem tud
juk pontosan meghatározni és felbecsülni. Másrészt viszont 
meg kell jegyeznünk, hogy a magyar humanista reformáció hit

vallásának kialakítását nagymértékben befolyásolták Melanc
hthonnak az úrvacsoráról vallott nézetei, melyek a XVI. század 
végi lutheránusok felekezetközi vitáinak lényegét alkották a fe
lekezeteken túli problémákkal szemben. Ezzel foglalkozik Wil- 
helm Neuser35 36 nemrég megjelent, Melanchthon úrvacsorával 
kapcsolatos tanításainak magyarországi hatásáról szóló esszé
je is, mely Melanchthont „kripto-kálvinistá”-nak nevezi, Krisz
tusról vallott tanai és a mindenütt jelenvalóság brenzi tanításá
nak elvetése. Mindemellett, amint azt Neuser és mások is meg
figyelték, Melanchthon élete végéig rendületlenül kitartott 
Krisztusnak az úrvacsorán való személyes jelenléte mellett.

A legújabb kutatások arra mutatnak rá, hogy a magyaror
szági hitvallási vitákra és egyházi viszályokra sokat hatott a hu
manista gyakorlat, melyet az emberek még Wittenberg, Buliin
ger és a reformáció második, illetve harmadik generációs ve
zetői, valamint a XVI. század végi magyarországi viszonyok 
hatásának befogadása előtt folytattak.3”A református, ill. a ké
sőbbiek során reformátussá lett diákok nem fogadták el feltét
lenül Melamchton nézeteit, de a lutheránusok is csak alapvető 
lutheránus kijelentéseivel értettek egyet. így hát nehéz azt állí
tani, hogy Wittenberg a magyar protestáns egyház teológiai 
bölcsője lett volna.

De azt azért bátran mondhatjuk, hogy a magyar reformá
ció Melanchthon-követő volt, amin széleskörű kulturális jelen
tőségét, nem pedig hittanát kell érteni. A magyar diákok azért 
utaztak Wiltenbergbe, mert az evangélikus humanizmusnak itt 
volt az első nagy központja, ő k  elfogadták és igyekeztek fel
ülmúlni Melanchthon ékesszólását és kegyességét. Mialatt el
fogadták és nagyra becsülték a reformátorrá lett humanistát, aki 
egységbe foglalta a humanizmust és a reformáció teológiáját és 
kegyességét, tanításait azzal az evangéliumi humanista irodal
mi és filozófiai hermeneutikával magyarázták, amelyet elis
mertek, de ami ellentétes hittételek szövegének kialakításához 
is használható volt. Bár elfogadták és gyakran hivatkoztak Me
lanchthon teológiai állításaira és publikációira, saját álláspont
jukat tartották helyesnek és azt védelmezték. A teológiai kü
lönbségek ellenére továbbra is nagy becsben tartották és példa
képként tisztelték Melanchthont, mint barátot, humanista 
pedagógust és írót, a lelki munkában való kegyesség és ékes
szólás terén pedig munkatársuknak vallották. Ilyen alapon Wit
tenberg mégiscsak a magyar reformáció bölcsője volt, melynek 
fő vezéregyéniségeit ha nem is minden tekintetben, de lelkiek
ben mindenképp Melanchthon-követőknek nevezhetjük.

Ford.: Kőszeghy Éva

28 Peter Vajcik, Skolstvo, studijne a skolske poriadky na Slovenska v XVI. storoci (Bratislava: Slovenska Akadémia Vied, 1955).
29 Mészáros István, XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitalis", Humanizmus és reformáció 11, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981).
30 Vajcik és Mészáros újabb müveivel együtt lásd Fraknói Vilmos, A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században (Budapest: Hoffmann és Molnár, 1873) és 

Pavel Krizko, Histories of Individual Schools, József Hörk, Breznyik János, Markusovszky Sámuel, Hudak Adalbert és mások.
31 Dankanits Ádám, XVI. századi olvasmányok (Budapest: Kriterion, 1974).
32 Borzsák, „Zum Frage Reception Melanchthons in Ungam”.
33 Loesche 73. old., Kovács, 269. old, valamint lsd. Jozef Minarik, Renesancna a humanisticka Literatura, svetova, ceska slovenska (Bratislava, Slovenské 

Pedagogické Nakladatelstvo, 1985) és Klaniczay Tibor (kiad.), A History of Hungárián Literature (Budapest: Corvina Kiadó, 1982), 37-75. old.
34 Sólyom, „Mélánehthonforschung in Ungam”, 184. old.
35 Wilhelm Neuser, „Melanchthons Abendmahlslehre und ihre Auswirkung im unleren Donauraum", Zeitschrift für Krichengeschichle I (1973): 49-59.
36 Kovács Sándor, „Die Sodalitas Litteraria Danubianaund das ungarische geistige Ixben”, 44-51. old. L. Magnón és mások, Sludien zűr Geschichte dér de- 

utsch-ungarischen literarischen Beziehungen (Berlin: Akademie Verlag, 1968). Zsindely András, „Dér Calvinismus in Ungam”, Reformation: Zeitschrift 
für evangelische Kultur und Politik 8 (1959): 342-349; Zoványi Jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-1600-ig, Humanizmus és reformáció 6, (Bu
dapest: Akadémiai Kiadó, 1977); Nagy Barnabás, „Geschichte und Bedeutung des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses in den Osteuropiáschen Lander”, 
109-204. old. Joachim Staedtke (kiad.), CAauben und Bekennen, Vierhunderl Jahre Confessio Helvetia Posterior. Beitrage zu lhrer Geschichte und Theo- 
logie, (Zürich, Zwingli Verlag, 1966); Schlégl István, „Die Beziehungen Heinrich Bullingers zu Ungam”, 351-359. old. Wilhelm Hubatsch 6 kiad.), Wir- 
kungender Deutschen Reformation bis 1555 (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967).
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A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

G yógyító
történetek

Elsőrendű lélekgyógyászati segéd
eszközként ősi, sokatmondó törté
neteket használ egy perzsa származású, 
Nyugat-Németországban működő 
pszichiáter, Dr. Nossrat Peseschkian. 
Nemcsak megérezte, de módszeresen 
alkalmazza is azt a bölcsességet, belső 
rendet teremtő erőt, amelyet évszázadok 
vagy évezredek óta árasztanak ezek a 
sokszor vallási összefüggésű elbeszélé
sek, példázatok. (Ki tudná megmonda
ni, hogy ezúttal hányadszor látják meg 
újra például a Biblia értékét?) Ezzel pár
huzamos jelenség, hogy a mítoszok 
nagy jelentőségének felismerése után a 
pszichológia jó egy évtizede mindin
kább fölfedezi a klasszikus mesékben 
rejlő mély értelmet is, s azt igyekszik 
korunk embere számára gyógyforrássá 
tenni.

Peseschkian nemrég hazánkban 
járt, s egyik előadását alkalmam volt 
meghallgatni, kissé még tolmácsa is 
voltam. Ritka élmény volt tapasztalni, 
hogy ez az ötvenes évei elején tartó fér
fiú mély keleti kultúráját milyen szeren
csésen ötvözte igen alapos nyugati kép
zettségével, és stílusa, friss személyi
sége milyen közvetlen, képies 
színességével mennyire eleven és meg
győző. Egykori mestere, a hírneves Be- 
nedetti professzor írja róla: „Aki szemé
lyes tanúja lehetett lelkesedésének és 
optimizmusának, az megérti, miért oly 
eredményes rövid pszichoterápiás (lé
lekgyógyászati) eljárása.” Noha a gya
korlatban is ismerem ennek a nagyon 
igényes hivatásnak sokrétű és komoly 
nehézségeit, nem kétlem, hogy a kiváló 
bázeli professzor elismerése túlzástól 
mentes, a lélekgyógyász személyiségé
nek ugyanis nagy a hatóereje a pszichi
kus nyomorúságok kezelésében. Bálint 
Mihály, Angliában világhíressé lett ha
zánkfia ezt így fejezte ki: „Az orvos ma
ga is gyógyszer.” (Az érett személyisé
gű hívő emberről lényegében hasonlót 
mondhatunk, vö. Ef 4,13.)

Transzkulturális alapon az emberi
ség hagyományos hitbeli és szellemi ér
tékeit élő és ható közkinccsé tenni igen 
nagy jótétemény, lelki érzéketlenségre s 
ezzel betegségre hajló korunkban külö
nösképpen. A kiváló perzsa orvos lélek
gyógyászati rendszerének ismertetésére 
nem vállalkozhatunk e cikk keretében, 
ízelítőül szolgálhat azonban, hogy a A 
kereskedő és a papagáj című könyvé
ben milyen gondolatokat fűz a „kelet
nyugati” látású pszichiáter a salamoni 
ítélet történetéhez (1 Kir 3,16-28). Eb
ben két utcanő azon civakodik, hogy 
melyiküké az újszülött, mire Salamon 
király elrendeli, hogy kettévágással 
osszák meg a gyermeket közöttük: ebbe 
az egyik dühösen beleegyezik, a másik 
viszont azt mondja: Akkor inkább le
gyen az övé! — s ezzel máris kiderült, 
melyik az igazi anya. Peseschkian úgy 
látja: az ószövetségi történetek mind
egyike valamilyen módon a mai ember 
számára is lényeges tanítást ad, s mint
egy népi lélekgyógyászatként eligazít
hat.

„Jó példa erre a salamoni ítélet, 
mely nagyon modemül hat, és prece
densként szolgálhatna válási döntések
ben a gondozási jog megítélésekor: 
Nem az hivatott a gyermek gondozásá
ra, aki szigorúan és vakon az igazság 
merev megtartásához ragaszkodik, ha
nem az, aki lemondani is képes a gye
rek, ill. a partner javára.

Modem megfogalmazásban Bertolt 
Brecht felhasználta ezt a témát. Nem a 
feudális uralkodó, Salamon szájába ad
ja a szót, hanem a ravasz községi bíró
val, Azdakkal mondatja ki. A kardról is 
lemond, s az anyáknak kell megküzde
niük: melyikük tudja a maga oldalára ci- 
bálni a gyereket.

Amire a salamoni ítélet csak utal, s 
amit az egyik perlekedő fél anyai jósá
ga megakadályoz, vagyis a kisded ket- 
tészelése, az válási huzakodásokban 
tényleg meg is történik a gyerek él
mény- és érzésvilágában. Egy szív s egy 
lélek az anyjával, hogy aztán az igaz
ságérzet vagy a bűntudat viszont egé
szen az apja mellé sodorja. Ez belső ket
tészakítottsághoz vezet.” Hozzátehet
jük: amennyiben mindkét fél ilyen 
balgán és önzően viselkedik, hiszen az 
igazi szülő az, aki (jobb megoldás híján) 
inkább igen fájdalmas áldozatot vállal, 
mert különben az egyetlen biztos ered
mény a gyerek lelki „szétcibálása” len
ne, az pedig súlyos következményekkel 
járhat hosszabb távon is.

A gyógyító történetek alkalmazója 
több, eddig már bevált pszichoterápiás 
rendszert felhasználva önálló módszert 
dolgozott ki, melyben az adott proble
matikát nem a negatívumok felől köze
líti meg. Jellemző erre két könyvének a 
címe: Pozitív pszichoterápia, ill. Pozitív 
családterápia, s voltaképpen a harma
dik is: Értelemkeresőben. (Ezek néme
tül a frankfurti Fischer, angolul pedig a 
berlini Springer Kiadónál jelentek meg 
az utóbbi években.) Annyit még meg 
kell említenünk erről a lélekorvoslási 
felfogásról, mely életformának is ne
vezhető, hogy a vallás világát nemcsak 
tiszteletben tartja, hanem a kiegyensú
lyozott hitet a lelki egészség nagy táma
szának is tekinti. Ezzel csak egyet
érthetünk, mindamellett, hogy a Biblia 
számunkra ennél is több: az Élet köny
ve, az isteni kijelentés páratlan doku
mentuma.

Bodrog Miklós

Tusako
dástól

gyógyulásig
A szerzetesek írásainak kiadója a 

Vier-Türme-Verlag Münsterschwar- 
zach. Szép kiállítású, zsebbevaló, 60-80 
oldalas könyvecskéiknek kiemelkedő 
szerzője Alselm Grün, aki mellesleg 
igen jól ismeri C.G. Jung lélektanát. Dér 
Umgang mit dem Bősen című füzetében 
összeveti régi szerzeteseknek a démo
nokkal vívott harcokban szerzett tapasz
talatait -  főként a 399-ben meghalt 
Evagrius Ponticus írásai nyomán -  az
zal, amit Jung ír. Grün elismerésre mél
tóan differenciál. Leszögezi: Jung empi
rikus tudósként ír, nem lépve át szaktu
dományának korlátait, s ezt össze lehet 
vetni a régi szerzetesek élményeivel, 
megfigyeléseivel, amiből igen érdekes 
párhuzamok adódnak. Szerzőnk óvako
dik attól, hogy el akarja dönteni: melyik 
szemlélet vagy megközelítés áll köze-
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lebb ahhoz a valósághoz, amely mara
déktalanul aligha ragadható meg.

Hasonlóan jár el Lebensmitte als 
geistliche Aufgabe című könyvecskéjé
ben is. „Az emberélet útjának felén” fel
lépő, szinte menetrendszerű válságáról 
Die Lebenswende címmel írt Jung (GW 
8). Grün előbb a nagy misztikusnak, Ta- 
ulemak az idevágó tapasztalatait ismer
teti, aztán pedig párhuzamba állítja ve
le (nem konkurrenciaként!) Jung fejte
getéseit Figyelemre méltó példa ez 
arra, hogy a teológia illetve a hitélet ho
gyan élhet a lélektan legmélyebb kútból 
merített felismeréseivel anélkül, hogy 
kapitulálna előtte, sőt anélkül is, hogy 
azt megpróbálná diszkreditálni. Miért is 
tenné ezt, ha gazdagodhat általa?

Einreden, vagyis a bebeszélés egy 
másik könyvecskéjének a témája. Há
nyan gyötrik magukat azzal, hogy nega
tív tételeket beszélnek be maguknak, 
amivel aláássák saját ellenállóképessé
güket. Grün a régi szerzetesek hagyo
mányaiból is táplálkozva „átkapcsol”: 
az Igéből vett pozití v tételeket ajánlja 
interiorizálásra: ezeket érdemesebb „be
venni”!

Gyógyító pszichodráma oldaláról 
mutatja be Grün rendtársával, Michael 
Reepen-nel az egyházi évet Heilendes 
Kirchenjahr címmel. Látásuk szerint a 
megváltás körül csoportosuló ünnepek 
archetipikus jellegűek, s lelkünknek új 
meg új aspektusait tárják elénk. (Azt hi
szem, hitünknek jót tenne, ha bensősé
gesebb lenne.)

Guido Kreppold szerzetes diplomás 
pszichológus is. Die Bibel als Heilungs- 
buch címmel Jung lélektanára támasz
kodva kifejti, hogyan mutatja meg a 
Szentírás az embernek rendeltetése 
megvalósításának útját, hogy feladja 
belső életét megnyomorító elfojtásait 
(=problémaletagadásait) és gyógyírt ta
láljon sebeire. Szerzőnk sorra veszi a 
jungi lélektan alapvető stációit, rámutat
va a bibliai párhuzamokra, s arra is, 
hogy a mélylélektani egzegézis az ősi 
szerzetesi gyakorlathoz is milyen közel 
áll. (Tartok tőle: a protestantizmus a ha
nyatló szerzetesség bírálatába annyira 
belemélyedt, hogy azóta sem tudta kel
lően észrevenni annak eredeti értékeit.) 
Ezt a könyvecskét különösképp ajánlom 
olvasásra, mert hetven-egynéhány 
„zseb-oldalon” láttatóan tárja fel a ben
sőnknek s egészünknek szóló üdvüzene
tet s annak lélektani aspektusait. Egek! 
Miért ne volna párhuzam az anima és a 
spiritus között?!

A fenti, színes kartonkötésű, ízlé
ses, kézhezálló, „belsőzsebbe” való fü
zetek 1980-85 között jelentek meg, áruk 
6-8 DM körül mozog. Részei a Müns-

terschwarzacher Kleinschriften sorozat
nak. Ennek újabb kiadványai közül An- 
selm Grün: Trawne auf dem geistlichen 
Weg-jét (1988) hadd emeljem ki. Hang
súlyozza: a teljességre törekvő spiritua- 
litás nem sétálhat el „Isten elfelejtett 
nyelve” vagyis az álom mellett; álma
inkban találkozunk ámyékszemélyisé- 
günkkel, hogy az Isten világosságába 
kerüljön s gyógyulásra leljen.

Jörg Zink régi ismerősünk lélekis
merő, biblikus, bensőséges írásaival. 
Két gyönyörű kiállítású, mélyre látás
hoz segítő meditációs könyvét veszem 
elő, melyek 1989-ben jelentek meg a 
stuttgarti Kreuz Verlagnál. Ich werde 
gerne alt, jelenti ki az egyik címében, 
vagyis ő szívesen öregszik. Nosza, hadd 
lám -  gondoltam, mivel én ezt még nem 
merném elmondani magamról (igaz, ne
ki hét év előnye van velem szemben). A 
szerző felvételei tárulnak elém: java
részt öreg vagy éppenséggel vén fák, 
odvasak, girbe-gurbák, nem egyszer ha- 
sadtak-töiöttek, de azért ágat hajtók. 
Ám ifjú fák is feszítenek itt-ott, mintegy 
a belső ember megújulását (2Kor 4,16) 
példázva. Az utolsó előtti képen egy „el
fekvő” fa. Ahogy eldőlt a tóban, mely
ben az ég kékje tükröződik, azonmód 
úgy maradt; mögötte hegyek kéklenek 
bele a horizontba. A végtelen mélység 
és végtelen magasság kékje fogja át az 
eleven természet zöldjét. Az utolsó ké
pen egy nagy tó -  vagy tenger -  partján, 
dombok-hegyek mögött nyugszik le 
(vagy kél?) a nap. Elolvastam a képei
det, Jörg Zink. Most már -  talán -  ké
pes leszek betűidet is haszonnal olvas
ni.

Unterwegs zur Weisheit -  hangzik a 
másik szerény címe. Igen: nemcsak the- 
ológia viatorum-ról illik beszélnünk, a 
bölcsességnek is legföljebb zarándokai 
lehetünk. Zink a fényképezésnek is 
mestere. Két tárgyi őstapasztalat jelenik 
itt meg fotóin: a szikla és a víz, melye
ket a vegetáció foglal keretbe. „A böl
csességhez vezető út azok felé a forrá
sok felé vezet, amelyekből életünk szár
mazik. Olyan ez, mintha sziklák és erdő 
közepette hegyi patak mentén tartanék 
fölfelé, s közben színes kavicsokat vá
logatnék ki a mederből -  annyit, ameny- 
nyi elfér a markomban abból a bölcses
ségből, amelyet Isten keze szórt szét. 
Ahogy fölszedtem őket, úgy ülnek meg 
a tenyeremen, a világ titkának csodála
tos részeként, mely nekem jutott.”

Bodrog Miklós

Néhány
gondolat

Barátaim hívták fel figyelmemet a 
Lelkipásztor-ban (1989. X.) megjelent 
Véghelyi Antal: „Hol száll fel a máglya 
füstje?” c. cikkére. Mivel mint keresz
tyén pszichiáter úgy érzem, a szóbanfor- 
gó dolgozat egy igen nehéz területen: a 
lelkibetegségek kérdéseiben olyan gon
dolatokat, állásfoglalásokat fejt ki, amik 
közül sok nemcsak hogy szakmailag hi
bás, hanem szellemében is téves, mert 
inkább a viszálykodást szítja, mint az 
együttműködést keresi, segíti -  ezért 
úgy gondoltam, néhány gondolatomat 
közreadom e problematikával kapcso
latban.

Az ilyen típusú írásoknak az olva
sása engem leginkább elszomorít. Első
sorban azért, mert az ilyen beállítódású 
szerzők nincsenek tisztában azzal a sú
lyos, reális nyomorral, amelyben orszá
gunk, de sokkal szélesebb körben civi
lizációnk emberei tömegestől vannak. 
Ha a kegyeskedő szólamokon és a fari
zeusi törvényeskedésen túl csak kicsit is 
reálisan látnák ezt, akkor szánalom, se
gítőkészség mozdulna meg bennük, és 
hajlandók lennének tanulni, reális erőfe
szítéseket tenni ezekért az emberekért, 
azokért is, akik ezeket a problémákat 
ténylegesen mégiscsak vállukra veszik: 
pszichiáterekért, klinikai pszichológu
sokért, pszichoterapeutákért.

A lelki-szellemi betegek gyógyítá
sa, segítése még rendkívül nehéz terüle
te az orvostudománynak, de már igen
igen sok eredményt is elértünk. Lehetne 
is segíteni, de kevés a kellően képzett 
munkás. Ilyen bajoknál szembeszökő, 
ha ugyanaz a „lelkész”, aki testi beteg
sége esetén fut az SZTK-ba, lelki beteg
ségeket pedig gyakran még más laikus
nál is balkezesebben, egy irracionális, 
álszent, előítéletektől terhes, anakro
nisztikus fantáziavilágból közelít meg 
és avatkozik bele. Aki például körmé
nek elgennyedt sebével a sebészeti 
szakrendelés orvosát veszi termé
szetesen igénybe -  aki érettségi után mi
nimum még tíz évet tanult ahhoz, hogy 
ezt megtehesse - ,  de saját vagy más lel
ki bajához a laizálás szintjén viszonyul. 
Milyen az ilyen ember valós értékrend-
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je, hol helyezkednek el benne a testi és 
hol a lelki értékek? Mennyire becsüli, 
értékeli az ilyen „lelkipásztor” az embe
ri lelket? Pedig égetően nagy szükség 
lenne e területen keresztyén lelkülettel: 
erővel, szeretettel, józansággal rendel
kező, szakmailag felkészült munkások
ra. Ehelyett sajnos, sok esetben a fé
lelem és szorongás lelke uralkodik el az 
egyházi embereken, ha a pszcihiátriával 
és pszichoterápiával kapcsolatba kerül
nek (V.ö.: pszichofóbia).

Ez a hivatás az itt dolgozó szakem
berek életén is gyakran meglátszik. Ez 
azonban nem lehet argumentum e szak
terület ellen. Én is több perverz ösztön
életű lelkészt ismerek és kezeltem, de ez 
nem érv számomra a keresztyén hitélet
tel szemben. Ha a misszió fogalmát 
nemcsak földrajzi kategóriákban tudjuk 
elképzelni, hanem lelki-szellemi terüle
teken is, akkor a lelki betegségek, zava
rok a vallásos emberek túlnyomó több
sége számára még félelmetes, sötét 
dzsungelt jelentenek. A szemléletbeli el
maradás kb. 100 éves (a mélylélektani, 
tudományos igényű lelki gyógyítás ki
alakulása a múlt század végétől számít
ható). A pszichiátriai betegségek, zava
rok kérdéseiben nagy együttműködésre 
lenne szükség, és nem egymás elleni ás- 
kálódásra, sokszor háborúra. (Még ak
kor sem lenne szabad ebbe belemenni, 
ha erre egyébként mindkét félnek min
den oka gyakran meg is van.) A két tá
bor közeledése véleményem szerint 
nem a teóriák, dogmák és logika szint
jén történhet elsősorban -  ebből értel
metlenül nagy túltermelés van - , hanem 
az érzület, lelkület és a cselekedetek 
szintjén.

A bírált cikk szerzőjének fő és po
zitív igénye a személyes felelős
ségvállalás, az erkölcsi-morális érték 
szükségességének hangsúlyozása. Eb
ben egyet lehet vele érteni, de következ
tetései már sokkal beszűkültebb érvé
nyűek.

Nem igaz, hogy minden pszichiáter 
úgy kezeli a betegeit, ahogy ő vázolja. 
Itt figyelembe veendő az a több évtize
des elnyomás, ami a pszichoterápia kel
lő hazai fejlődését visszavetette, a meg
indult fejlődést pedig sajnos tényleg sok 
gyermekbetegség sújtja, de az urológus
tól nem váijuk azt, hogy fogat húzzon 
és viszont. A pszichoterápiának már szá
mos iskolája, módszere van, különböző 
indikációs területtel. Magyarországon a 
pszichiátereknek és pszichológusoknak 
csak egy része rendelkezik pszichoterá
piás képzettséggel és gyakran az is 
egyoldalú. E terület, hangsúlyozom, na- 
gyon-nagyon igényelne keresztyén lel
kületű szakembereket.

Alapvető probléma, hogy sok ke
gyes ember sem a pszichiátriai betegsé
gek természetével, sem a pszicháterek 
munkájával nincs tisztában, legkevésbé 
pedig a lélektani gyógyítás folyamatai
val. Például a kérdéses cikk szerzője az 
általa idézett, Nagyfáról szökött alkoho
lista legfelszínesebb szociopátiás manő
verét sem tudta megoldani. Néhányan 
úgy gondolják, hogy ha pár könyvet el
olvasnak e témákkal kapcsolatban, ak
kor már értenek is hozzá. Pedig amint 
az ökölvívást, vagy hegedülést könyv
ből megtanulni még alapfokon sem le
het, elsajátításához is mélységesen elég
telen ennyi, úgy a lelki gyógyítás művé
szete sokkal bonyolultabb. Sőt: az 
illetékesség illúziója itt éppoly vesze
delmes, mintha egy „művelt” -  egész
ségügyi műveltséggel rendelkező -  pap 
egy hasi műtéthez akarna szikét ragad
ni.

A lelki gyógyítás elsajátításának há
rom alappillére van. 1. A személyes te
rápiás élmény, 2. Az elméleti képzés, 3. 
A szupervízió állal kontrollált munka. 
(Mindhárom külön-külön több száz órás 
képzést igényel.) Sajátos módon lelké
szekben a terápiás saját élmény kelt leg
inkább szorongást: félnek önmagukkal 
komolyan szembenézni -  valójában 
ezért választják inkább a szakma eluta
sítását elméleti és teológiai konstrukci
ókkal. A nehéz, sokszor fájdalmas kép
zési procedúra helyett sokkal könnyebb 
erkölcsi prédikációkat tartani (és gyak
ran a bűnt hirdetni, nyomasztó félelme
ket, szorongásokat növelve, a bűnbocsá
nat és az örömhír hirdetése helyett). Ám 
ez lelki betegség esetében éppen olyan 
erkölcstelen tett, mint testi kór esetében 
nem hívni orvost.

Szerencsére növekvő számban van
nak ellenkező példák is, olyan kegyes 
emberek, akik gyakorlatilag foglalkoz
nak szerencsétlen lelkibetegekkel, iszá
kosokkal, drogosokkal, akik a pszcihiát- 
riának is kissé mostohagyermekei. Te
szik ezt sok-sok áldozatos, igazi 
szeretettel, s munkájuk érdekében haj
landók komolyan tanulni is, együttmű
ködni is.

Dr. Sü le  F erenc
OTSI Sportmentálhygiénás Osztály főorvosa

A hozzászólás 
vagy vitatkozás 

TÍZPARANCSOLATA

1. Ne szólj, ha nincs mondani
valód; ne hallgass, ha van 
gondolatod!

2. Ne a tekintélyeddel adj súlyt 
szavaidnak, hanem az igaz
ságoddal!

3. Ne akarj magadnak dicsősé
get aratni. Szolgálj tehetsé
geddel a közösségnek!

4. Ne kezdj beszélni, mielőtt 
meggondoltad volna, mit 
akarsz mondani; készülj fel 
gondolatban reá, hogy be
szédednek legyen sava-bor- 
sa, szilárd váza és világos 
menete!

5. Ne kalandozzál el a közös 
tárgytól; bármily okosan 
szólsz, hiába, ha nem a he
lyén mondottad el.

6. Ne szólalj fel minduntalan, 
nem szükséges mindenki
nek külön válaszolnod; várd 
ki és ragadd meg az alkal
mat, midőn összefoghatod 
legfontosabb mondanivalói
dat.

7. Előadásodban ne légy szen
vedélyes, de légy inkább 
meggyőző!

8. Ne hadarj, ne motyogj, ne is 
kiabálj, csak a fegyelmezett 
beszédet lehet bosszúság 
vagy mulatság nélkül hall
gatni.

9. Ne keseredjél el, ha vélemé
nyeddel magadra maradtál. 
Lehet, hogy igazad van; sok 
más vélemény mégis arra 
int: vizsgáld felül ítéleteidet!

10. Ne haragudjál arra, aki 
meggyőzött tévedésed felől, 
-  hálával tartozol neki!

***
(A Sopronban 1947. július 1-14. nap
jain tartott első Lelkészi Továbbkép
ző Szeminárium idején a fenti szöveg 
ki volt függesztve jól látható helyen. 
Mai konferenciáinkon is útmutatásul 
szolgálhat. A konferencia egyik veze
tője juttatta el a szerkesztőhöz ezt a 
dokumentumot.)
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Fórum
Lackner Aladár

A tolnai német 
protestáns 

kegyességről
Tudatosan adtam e dolgozatnak ezt a címet. Egyfelől 

azért, mert nem lehet elválasztani egymástól az evangélikus 
és református kegyességet, másfelől, mert nem tudom valójá
ban mélységig követni e kegyességi forma kialakulását.

A törökök kiverése után ez a vidék teljesen elnéptelene
dett, óriási problémát jelentett a földek megmunkálása. Az 
egykori birtokosok utódai kapták meg az őket illető birtoktes
teket, vagy ha nem volt igazolt örökös, úgy az a császár egy- 
egy hű alattvalójának jutott.

Látszik a régi feljegyzésekből az a küzdelem, amit azért 
vívtak, hogy embereket szerezzenek. Elsősorban magyarhoni
akat szerettek volna letelepíteni. Észak-Dunántúlról sikerült 
valamennyit idehozni, de ez nagyon kevésnek bizonyult. A fel
vidéki szlovákság nem jutott le ideáig. Megyénkben alig két- 
három olyan falu van, ahová bizonyíthatóan szlovákok kerül
tek, de ott is csak kisebbségben voltak. Így kényszerültek ak
kor arra, hogy német nyelvterületről szerezzenek embereket. 
Ezért került aztán sor arra a nagy akcióra, amit nagyrészt 1720 
és 1730 között valósítottak meg, nevezetesen a németség be
telepítésére. Magyar földbirtokosok jól megfizetett verbuváló- 
kat küldtek ki, akik szónoki tehetségük latbavetésével ecsetel
ték, hogy itt ez a rész nem más, mint ama tejjel-mézzel folyó 
Kánaán, ahova eljutni minden ember vágya. Templomtereken, 
piacokon, kocsmákban folyt az agitáció. Ennek nagy foganat
ja volt.

Ami népünk legnagyobbrészt Hessen földjéről került ide. 
1710 és 1720 között nagy volt a szegénység e területen. Tűz
vész, éhínség és döghalál tette nehézzé a nép életét. Ha ehhez 
még hozzávesszük, hogy a fejedelem kicsapongó, pazarló éle
te is ezernyi teherrel sújtotta a lakosságot, talán nem csodál
kozunk azon, hogy sokan döntöttek a Magyarországra való át- 
telpülés mellett. Nyilván nem kis szerepet játszott a vállalko
zási kedv sem, amely mindig benne volt népünk vérében.

Otthoni adósságaikat kifizetve, kis ingóságaikkal és népes 
családjukkal elindultak az ismeretlen felé. Nehéz volt az út és 
nehéz volt a kezdés. Igaz, kaptak bizonyos kiváltságokat, de 
ez csak csepp volt a nehézségek leküzdésének tengerében.

Hessen, a maga sokféleségében, vegyes vallású terület 
volt akkoriban, ma is az. Vannak tipikusan protestáns és van
nak erősen katolikus részei. A kitelepülök mindenhonnan jöt
tek. Az itteni földbirtokosok erősen vigyáztak arra, hogy egy- 
egy faluba lehetőleg egy-hiten-levők kerüljenek, ezzel is ele
jét véve későbbi torzsalkodásoknak.

A protestánsok vegyesen jöttek, lutheránusok és reformá
tusok. A falvak betelepítésében is vegyesen osztoztak. Tüd- 
nunk kell, hogy a hesseni evangélikusságon belül ma is meg
van ez a két irányzat. Vannak gyülekezetek, ahol együtt van
nak, de vannak területek, ahol egyik vagy másik irányzat az 
erősebb. Mindegyik evangélikusnak vallja magát, és alig lehet 
észrevenni a különbséget.

így volt ez akkor is! Amelyik gyülekezetbe az evangéli
kusok jöttek többen, ott evangélikussá vált az egész, ahová a 
reformátusok jöttek többségben, ott reformátussá váltak a gyü
lekezetek. Voltak torzsalkodások, előfordult, hogy a kisebb
ségben levők olyan faluba költöztek át, ahol az ő irányzatuk 
volt többségben.

Még itt az elején kell megjegyeznem, hogy általában úgy 
jöttek, hogy felszentelt papokat hoztak már magukkal. Egy se
regnyi előimádkozó tanító is jött velük. Sokszor már a hosz- 
szú utazás alatt gyülekezetté szerveződtek és együtt teleped
tek le egy-egy kijelölt területen. Volt papjuk, tanítójuk. Az ott
honok felépítésével folyt a gyülekezetépítés és a gyülekezeti 
élet is.

Az akkori körülmények között csak az tartotta bennük a 
lelket, hogy nagy volt az Istenbe vetett bizodalmuk. A letele
pedést követő első-második évtizedben dögvészek pusztítot
ták a népet. Vannak gyülekezeteink, amelynek több, mint a 
fele elpusztult azokban az években. Ezek a megpróbáltatások 
még nem keserítették el a népet. Nem vádolták sem az Istent, 
sem a körülményeket. Hitük és meggyőződésük úgy diktálta, 
hogy bűneik miatt sújtja őket az Isten, ezért penitenciát tartot
tak és szent örökségben az utódokra hagyták, hogy amíg gyü
lekezet lesz azon a területen, egy-egy meghatározott napon 
(akár a dögvész kezdetének vagy befejeződésének napján, 
vagy mindkettőn), minden évben tartson a gyülekezet bűnbá
natot, emlékezzék a nehéz időkre és arra, hogy Isten nem 
hagyta el a népét, csak magához térítette. Ezek az ünnepek ma 
is megvannak. Komolyan vételük vetekszik a sátoros ünnepe
kével! Ilyenkor még a faluból elszármazottak is visszajönnek 
bűnbánatra és úrvacsoravételre. (Ez külön tanulmányt érde
melne, ha volna rá idő és erő.) Egyházunk kegyességének ar
culatát nagyban alakította az a tény, hogy már a kezdet kez
detén pietista lelkészek szolgáltak a gyülekezetekben. Gondol
junk arra, hogy Szeniczei Bárány György 1718 óta Tolnában 
szolgált. Fiai és vői, valamint számos unokája lett tolnai lel
kész, és éppen a sváb gyülekezetekben. Kimutatható, hogy ép
pen azokban a gyülekezetekben, ahol ennek a körnek a tagjai 
lelkészkedtek, ott van ma is erős és komoly gyülekezeti élet, 
még akkor is, ha csak az egykori gyülekezetek töredékei ma
radtak meg.

Meggyőződésem, hogy ezek a lelkészek terjesztették el 
azokat a kegyességi iratokat, amelyek még ma is használato
sak öregjeinknél. A Biblia és az énekeskönyv mellett Luther 
kiskátéja volt a legelterjedtebb. Két olyan mű van, amit alap
vetőnek látok abban, hogy ez a kegyességi forma kialakult és 
megmaradt. Mindkettőnek keletkezési ideje a betelepítési idő 
környékére esik. Az egyik a Starck-féle áhítatoskönyv, a má
sik pedig a Salzburgi exulánsok vezetőjének, Schaitberger Jó
zsefnek írásai. Mindkettőnek ismertetésére kitérek. Ezenkívül 
még eléggé elterjedt volt a múlt században íródott, Gossner 
által összeállított Schatzkastchen...
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Gyülekezeteinkben a hangsúly a vasárnap megszentelésén 
volt. Már a szombat délután mintegy előünnepnek számított. 
Vasárnapra az egész falunak ragyognia kellett a tisztaságtól és 
ragyogott is! Szombat este minden családnál vacsora után 
együtt maradtak az asztalnál: énekeltek és imádkoztak és fel
olvasták a vasárnap evangéliumát és epistoláját. Nagyanyám
tól hallottam, hogy itt aztán a nagypapa — mert általában ő 
volt a ház feje — arról beszélt, amit másnap hallanak a temp
lomban. Vasárnap mindenkinek be kellett számolnia a prédi
kációról. Csak a főzőasszonyok maradtak otthon, de délután 
ők is elmentek istentiszteletre. Vasárnap nem dolgoztak, meg
látogatták egymást, elmentek a temetőbe, és otthon olvasták 
az áhítatos könyveket.

A kegyesség gyakorlása és erre történő nevelés az asszo
nyok dolga volt. A férfiak feladata a gyülekezet vezetése, a 
feladatok megoldása, az anyagiak biztosítása, ő k  a Biblián és 
énekeskönyvön kívül legfeljebb a kalendáriumot olvasták. Az 
asszonyok voltak a kegyesség fő hordozói és ápolói.

A gyülekezeti alkalmak a vasárnapi és ünnepi istentiszte
letekből, valamint az ádventi és böjti reggeli áhítatokból áll
tak. A többi mind a családban zajlott.

Hadd ismertessem most azokat az áhítatoskönyveket, 
amelyeknek kiemelkedő szerepe volt és esetenként még ma is 
van népünk kegyességi életében.

Starck Johann Friedrich műve a Das tagliche Handbuch, 
hagyott kitörölhetetlen nyomokat a kegyességben. A szerző 
1680-ban született Hildesheimben, polgári családból. Ugyan
ott járta a gimnáziumot, majd Giessenbe került egyetemre, és 
itt jutott az ige hatása alá May és Lange hitébresztő igehirde
tései alapján. Hosszú ideig volt káplán, részben Genfben, rész
ben Frankfurtban. 1715-ben lett Sachsenhausen városi papjá
vá. Nyolc évvel később került Frankfurtba, ott a konsistórium 
tagja is le tt 1756-ban halt meg. Végig töretlen erővel szolgált 
igehirdetéseivel és írásaival. A speneri pictizmus képviselője. 
Frankfurti munkája, ahogy ő maga jegyzi meg, Spener mun
kájának az ápolása és őrzése volt. Harmninc éven át minden 
vasárnap istentisztelet után, délután privát „Erbauungsstu i- 
de!-t” tartott Egyik fő törekvése a vasárnap megszentelése 
volt. Személyes lelkipásztorolást végez, mindenkivel törődik, 
aki útjába kerül. Legfőbb műve, én is ezért beszélek róla, a 
hatásaiban mindmáig áldást adó „Tagliches Handbuch in gu- 
ten und bösen Tagen." 1727-ben jelent meg az első kiadása, 
és az elmúlt években a pillanatnyi utolsó. Nekem megvan a 
24. kiadás, és sok elszakadozott régi foszlány ebből a könyv
ből. Hat részből áll. Egészségesek, betegek, szomorkodók, 
haldoklók, terhesek és gyermekágyasok számára szánt részek. 
Hosszú, hosszú imádságok vannak benne. Ezeket mindig meg
előzi egy rövid bevezetés azzal a helyzettel vagy állapottal 
kapcsolatban, amiben az imádság elhangzik. Ezáltal már rá
hangol az imádságra. Befejezésül rendszerint egy maga sze
rezte, rímekbe szedett tanítás van. Ez a könyv generációkat kí
sért végig bölcsőtől koporsóig. Nincs még egy áhítatoskönyv, 
amely ekkora népszerűségnek és elterjedésnek örvendene, 
mint ez, és ezek közül még Arndt-nak a Washres Christentum- 
ja  sem kivétel. Starck nagy érdeme abban van, hogy nem tö
rekszik magasröptű teologizálásra. Egész könyvét a nép által 
is érthető, biblicitás tölti el. Nemes egyszerűséggel hozza kö
zel az emberekhez a bibliai igazságokat, és azokat a minden
napi életre igyekszik alkalmazni. Egyik ismertetője azt írja ró
la: „Mélységekbe nem vezet. Igyekszik a lelkeket ébreszteni, 
de nem viharszerű lerohanásban, hanem csendes felvilágosí
tással.” Azt hiszem, innen érthető e könyv közkedveltsége és 
áldásos hatása is.

A másik nagyon elterjedt áhítatoskönyv a Schaitberger ál
tal írt iratok gyűjteménye. Egymásután jönnek elő ezek a

könyvek vagy részleteik, ami annak a bizonysága, hogy na
gyon elterjedt lehetett egykor. Például az 1733-as kiadásún lát
szik, hogy nagyon sokat forgatták. Erről a Schaitberger Jo- 
seph-ről nem túl sokat tudok. Salzburgi exuláns. 1658-ban 
született a Hallein melletti Dümbergben. Bányászember volt, 
akit lutheránus hite miatt 1658-ban bebörtönöztek, és miután 
nem volt hajlandó hitét megtagadni, mintegy ezer hitsorsosá- 
val együtt arra kényszerítették, hogy vagyonát és gyermekeit 
visszahagyva, elhagyja az országot. Gyermekeit a salzburgi 
püspök katolikusoknak neveltette. Maga Schaitberger Nüm- 
bergben talált menedékre, és ott napszámosként élt. ő  a híres
sé vált éneknek „Ich bin ein armer Exulant"-nak a szerzője 
is. A salzburgi exulánsok lelki atyja lett. Ezeket a titokban tör
tént látogatásaival, leveleivel, röpirataival és énekeivel erősí
tette. Amikor ezek 1731-ben emigrálni voltak kénytelenek, 
még Nümbergben, átvonulásuk alkalmával fogadta és erősí
tette őket. 1733-ban halt meg Nümbergben. összegyűjtött írá
sai mintegy 700 oldalt tesznek ki. Óriási hatással voltak ele
inkre. Vallási üldöztetéseikben hiterősítő forrás lett számukra. 
Ez a könyv is az élet minden helyzetére hoz vigasztalást, bá
torítást ad és imádságokat, amik valóban a nép ajkára formá
lódtak. Ma is „élvezetes” szép olvasmány a könyv.

A harmadik igen elterjedt áhítatoskönyv már jó egy év
századdal fiatalabb. Gossner, Johannes Evangélista műve a 
„Schatzkastchen". Ez dátum szerint ad minden napra igét, áhí
tatot, imádságot és éneket. Nem elterjedt annyira, mint az e- 
lőző kettő. Gossnerról annyit tudok, hogy a salzburgi püspök
ségben nevelkedett, katolikus pap volt, de összeütközésbe ke
rült a klérussal. 1773-ban született Hausenban. Néhány évig 
Péterváron és Odessában ténykedett, visszatérése után Lipcsé
be ment, 1827-ben evangélikussá lett Ott lett a Bethlehems- 
gemeinde lelkésze. Sokat írt, sokat prédikált. Nevéhez fűző
dik a Gossner misszió megalapítása, amely főleg Kelet-Indiá- 
ban működött.

Ezek tehát azok a könyvek, amelyek kitörölhetetlen nyo
mot hagytak gyülekezeteink életében. Ha belegondolok abba, 
hogy egyik-másik gyülekezetünkben évtizedeken át nem volt 
helyben lehetősége vallása gyakorlására, ezeknek a könyvek
nek a szellemét ismerve megértem, hogy miként tudtak meg
maradni hitükben, egyházhűségükben!

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az énekeskönyv sze- 
repét sem a kegyesség gyakorlásból. Gyülekezeteink éneklő 
gyülekezetek voltak, és részben még ma is azok. Az iskolában 
valamikor nagyon sok éneket kellett könyv nélkül megtanul
ni. Öregjeink ma is bámulatraméltóan sokat tudnak. Nagyon 
sajnálom, hogy sok régi szép dallamunk feledésbe megy, mi
vel már nem „divatosak” többé.

Hogy mekkora ereje van az éneklésnek, azt mi sem bizo- 
nyitja jobban, mint az, ha egy gyülekezetben elénekeljük né- 
pünknek szinte himnuszként szeretett énekét, a „Gott ist get- 
reu"-1, akkor nemcsak a hangerő és a nosztalgia az, ami otte- 
lőjön, hanem az a feltétlen hit az Isten hűségében, amil 
háromszáz éve igazi ereje és megtartatása a népünknek. I

Mi maradt meg? A templom iránti féltő szeretet, az Egy-I 
ház megbecsülése, a lelkészek tisztelete és a nagy felelős-! 
ségérzet azért, amil ma Magyarországon az jelent, hogy evan-l 
gélikusok vagyunk. Gyülekezeteinkre lehet építeni, és minden! 
körülmények között számítani, ha nem vezetjük őket félre é a  
nem nézzük le őket, mert talán más a szokás sok mindenből! 
mint másutt az országban, vagy mert néha szívesen énekelnél! 
még mindig németül, vagy hallgatnak meg egy-egy néme! 
szolgálatot. I
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Dr. Pusztay László

Vend-szlovén
evangélikus

kapcsolataink
Magyarországon

A történelmi Magyarország délnyugati határán, a Rába és 
a Mura folyó közötti területen, Vas és Zala megye déli részén 
kezdettől fogva élt egy népcsoport, melyet vendeknek nevez
tek. A Trianoni Békeszerződés ezt a területet Jugoszláviához 
csatolta és Prekmurje, azaz Murántúl lett a neve. E terület la
kossága sohasem volt egységes. Magyarok és vendek mindig 
összekeveredetten éltek itt. A XVI. században a lakosság je
lentős része a reformációhoz csatlakozott.

A vendvidék Szlovénia része lett és hivatalosan a v e n d  
megnevezés helyett a s z l o v é n  -használatos. Evvel tudato
san a vendek szláv mivoltát akarják hangsúlyozni.

I. Történeti háttér
A vendek történetének kiterjedt irodalma van. Századunk 

huszas éveinek végén jelent meg a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium tudós matematika és fizika tanárának, a Magyar- 
országi Vendek Szövetsége elnökének, Milcola Sándornak egy 
46 oldalas tanulmánya: A vendség múltja és jelene című Bu
dapesten. A megjelenés ideje nincs feltüntetve. A szerző fel
hívja a figyelmet arra, hogy már a Krisztus születését megelő
ző évszázadban éltek vend népek (Venedi, Veneti) Európában, 
melyekről görög és római írók, mint Ptolemeus, Plinius, Júli
us Caesar, Tacitus ismételten megemlékeznek. Azonkívül vá
rosnevek, mint Venetia (a mai Vannes Franciaországban), má
sik Venetia (Velence, Venedig), Vindobona (a mai Wien), We- 
enden (Göttingen mellett). A Bodeni tónak Vendtó, Lacus 
Venetus, a Danzigi öbölnek Vendöböl, Sinus Venedicus volt a 
neve. És még sok más helység- és hegységnév is vend eredet
re enged következtetni.

Milyen fajú népek lehettek ezek az Európában megtalál
ható vend népek? Mikola Sándor válasza: „Az bizonyos, hogy 
semmi esetre sem lehettek szláv fajúak és nyelvűek, mert a 
szlávok csak a Krisztus születése utáni hatodik században 
hagyták el ősi hazájukat, a nagy Sarmata síkságot, hogy nyu
gat és dél felé előretörve, új hazát keressenek maguknak.” Ev
vel a kérdéssel foglalkozott Schachmatov orosz nyelvész is 
(Archiv für slavische Philologie, 1911), aki folyók, hegyek és 
községek hátramaradt neveinek összehasonlításából arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy az ókorban valamennyi vend nép 
kelta származású volt és kelta nyelvet beszélt, később azon
ban más népekbe olvadtak bele és új nyelvet vettek fel.

Ebből a sokféle kelta eredetű vend népből két kis néptö
redék maradt meg. Az egyik Lausitz-nak az NDK-hoz tartozó 
területen élő, vend nyelvet beszélő szorb nép. Lélekszáma kb. 
100 ezer. Vallása evangélikus. (Új Magyar Lexikon, VI. kt. 
273.1.). A másik pedig a Mura-vidéki vendek töredéke, me
lyek a maguk nyelvét ószlovén vagy vend-szlovén nyelvnek

nevezik. Ez a krajnai szlovén nyelvvel áll rokonságban. A ven
dek akkor szlávosodtak el, amikor a VI. században a germá
nok, a XII.-VIII. században pedig a Balkán félszigetre beha
tolt szlávok az Adriai tengerig, az Alpokig és Pannóniáig nyo
multak előre.

Schachmatov elmélete mellett szól az a jelenség is, hogy 
a vend nép tudatából a fajiságát mutató vend, vindis elnevezés 
sohasem veszett ki. Magyarországon a szlovén kifejezés volt 
az ismeretlen. Itt a vendek magukat, amikor vendül beszéltek, 
mindig vendnek nevezték. A stájerországi német városokban 
élő vendeket pedig vindisnek. Az Amerikába kivándorolt ven
dek is magukat szintén vindisnek nevezték. A „Magyaren Spi
egel” 1744. Lipcsében megjelent könyv, mely a magyarorszá
gi különböző népekről szól azt úja, hogy a vendek 2000 év 
óta laknak Európában és „csekély létszámuk dacára magukat 
és vend nevüket mind a mai napig fenntartották.” I. Csaplo- 
vits: Croaten und Wenden Pressburg, 1929. c. munkájában azt 
állítja, hogy a vendek nyelve nem azonos sem a horvát, sem 
a szlovén nyelvvel, hanem egészen különálló nyelv. Kora- 
binszky a múlt század elején, 1805-ben kiadott térképgyűjte
ményében a vendségnek egész külön lapot szentel ezzel a cím
mel: „Bezirk der Wenden Tótság genannt” Letenyei István 
csepregi esperes, 1627. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvében 
a vend gyülekezetek „vendszláv” névvel vannak jelölve.

A fentiek is bizonyítják, hogy a vend népben az ő vend- 
ségük tudata kezdettől fogva élt és sóha ki nem veszett. Mi
kola Sándor külön kiemeli ebben a vonatkozásban Schachma- 
lov orosz tudós, az orosz tudományos akadémia titkára szere
pét, akinek nem lett volna érdeke egy szláv nyelvű népről 
kimutatni nem szláv eredetét, ha erre az igazság ereje nem 
kényszerítette volna.

Magyarország első évszázadaiban a vendek életéről bizo
nyára sok úás és feljegyzés található az egyházi levéltárakban 
és az Országos Levéltárban is. Dr. Csánki Dezső: Magyaror
szág történeti földrajza c. nagy művéből megtudhatjuk, hogy 
a vendség területén több város, mint Lindva (Alsó Lendva), 
Belmura (később Muraszombat), Felsőlindva (Felső Lendva), 
Dabronak, Dabra (Dobra), TÖmiscse. Az okiratok szerint a 
legnagyobb város Felső Lendva volt Falvakról is történik em
lítés: Váraljafalu, Bükkalja, Rodohóc, Kovácsfalva, Ottóc, 
Pecsnaróc, Fejér Ivánfalva, Dankóc, Salamoné, Beznóc, Tivo- 
dorc, Alsó Szalóca, Felső Szalóca, Szent Márton, Predanóc, 
Lihomér, Szebeborc, Szent Trinitás, Németfalu, Tissina, 
Györgyfia Miklósfalva, Peszkfalva, Noszikfalva, Bidonyfal- 
va, Jakabfalva, Luczafalva, Kuzmadombja, Domonyarév, Hó
dos, Kapornak stb.

A hozzáértők megállapíthatják, hogy a felsorolt helység
nevek nagyobb része tiszta magyar. A Csánki történeti föld
rajzában ismertetett családnevek legnagyobb része szintén 
magyar. Ezekből az adatokból is megállapítható, hogy a vend- 
ségben magyarok és vendek Magyarország első évszázadai
ban egymással összekeveredetten éltek. Azokban az időkben 
még több magyar élt azon a vidéken. Idővel sokan elvende- 
sedtek, lakóhelyük is vend nevűre változott így Bidonyfalvá- 
ból Vidonci, Noszikfalvából Nuszkova, Szent Trinitátisból 
Petrovci, Kuzmadomba = Küzdoublen, Luczfalva = Lucova 
stb. lett. Mivel együtt éltek, természetes, hsogy a vendek meg
tanultak magyarul, a magyarok meg vendül.

A reformáció és ellenreformáció a Muravidéken
Itt a XVI. század második felében honosodott meg a hit 

amikor a lendvai Bánffy család a lutheri reformáció tanítását 
elfogadta. Nádasdy Kristóf urasága alatt alakult meg az első 
evangélikus gyülekezet (Sebjanic után). A Magyar Protestáns 
Egyháztörténeti Adattár, Budapest 1902-1911. Egyháztörténe
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ti Emlékek. Sopron, 1910. című kiadványokból megtudhatjuk, 
hogy az első prot. lelkészek a vendvidéken a következők vol
tak. Szalaszegyi György, Zalay Márton, Miklósi Simon, Szilá
gyi István, Bereczki Péter, Kanizsai Pálfi János, Szalaszegi Já
nos, Brehóci Ambrus, Gederóci János, Terbócs János, Geöde 
György, Perlaki Márton, Kriscián Tamás, Tissinai György, Al- 
lodiátor Mihály, Domjáni Mihály, Bossáni Martini György, 
Gombosi János, Kanizsai Farkas János, Donkóci Miklós, Zsi- 
lávecz András, Szkarics Gáspár. Ezekből a nevekből az tűnik 
ki, hogy a vendvidék első protestáns lelkészei túlnyomó több
ségben magyarok voltak, akik magyarul is prédikáltak. Tehát 
a vendség nagy többsége a XVI.-XVII. században tudott ma
gyarul. Okiratok bizonyítják, hogy a protestáns vendek részt 
vették az egyházi, esperességi gyűléseken, ott magyarul szó
laltak fel, és az esperesek és szuperintendensek az egyházlá
togatások alkalmával magyar nyelven szolgáltak, hallgatták ki 
a népet és vették fel a jegyzőkönyveket.

Bár a Bocskai-felkelés eredményeképpen létrejött 1606. 
évi bécsi béke teljes vallásszabadságol biztosított a protestán
soknak, ez azonban nem valósult meg. Bánffy Kristóf 1612- 
ben katalizált. Ezután a Muravidék északi része vált az evan- 
gélikusság fő területévé. A surdi Kuzmics-anyakönyv I. köte
tének táblája belső felére feljegyezve találjuk, hogy „Muraköz 
szigetén a Zrínyi grófok elűzték az evangélikusok lelkészeit 
és tanítóit... az 1525. és 1526. években”, továbbá az is fel van 
jegyezve a surdi anyakönyv táblájára, hogy a Bánffy grófok 
1624 és 1625. években Belatinc, Tumisca, Dobronok, Alsó 
Lendva stb. helységekből üldözték ki az evangélikusok veze
tő embereit és semmisítették meg az ottani virágzó gyüleke
zeteket.

Az ellenreformáció, főleg Pázmány Péter jezsuita eszter 
gomi érsek munkássága következtében 1643-ban a Nádasdi 
ak, 1647-ben pedig a Széchyek is katalizáltak. Ez azonban 
nagymértékben nem befolyásolta protestáns jobbágyaik hely 
zetét. A feljegyzések szerint a Muravidék esperese 1628-ban 
Terbócz János, Felső Lendván és 1651-ben pedig Krizsán Ta 
más muraszombati lelkész.

A vendvidék protestáns lakossága I. Lipót uralkodásánál, 
„gyászos évtizede” alatt is állhatatosan kitartott evangéliumi 
hitében, annak ellenére, hogy a gyülekezetek többsége lelké
szek és tanítók nélkül maradt. Az 1681. évi soproni ország- 
gyűlés „artikuláris törvénye” is jelentős lett a vend evangéli- 
kusság számára.

1697-1698-ban a győri római katolikus püspökség végzett 
egyházlátogatást a Muravidéken. Kazó István vasvári apát a 
két év alatt végiglátogatta Vas vármegye csaknem vala
mennyi egyházközösségét és filiáját. Az evangélikusokat is. 
Ezután még több ilyen egyházlátogatás is volt. Az utolsó 
1726-ban.

1732-ben Rosti István, Vas megye megbízottja katonaság
gal foglalta el a péterhegyi Szentháromság-templomot és ab
ban miséket tartatott. Majd elfoglalta Hodost is. Ebben az idő
ben a templomaikat és iskoláikat elvesztett evangélikusok hi
tüket úgy erősítették, hogy sokszor 100 km távolságra is 
elzarándokoltak az artikuláris gyülekezetekbe, a Vas megyei 
Nemescsóba, a kemenesaljai Nemesdömölkre és a Somogy 
megyei Surdra, hogy ott hallhassák Isten igéjét magyarul, jobb 
esetben még vendül is. A nagy ünnepeken a templomok ki
csiknek bizonyultak, olyan sok vend érkezett gyalog vagy sze
kéren.

AXVIII. század első évtizedeiben az ellenreformáció zak
latásai elől családok menekültek és települtek át a szomszédos 
Somogy megye délnyugati részébe. így 1718-19-ben a Nagy
kanizsa és Surd között elterülő Liszó majorba a Zakócs, Lan- 
csák, Leposa, Szmodics és Smolcz családok települtek át a Mu

raszombat környéki falvakból. Draskovics János gróf özve
gye, Nádasdy Mária adott itt nekik a letelepedésre alkalmas 
helyet. A néhány család nemsokára gyülekezetté fejlődött. Ha
marosan templomot is építettek a mai kat. templom helyén. 
De az nem sokáig állhatott. A r. kat. türelmetlenség földig le
rombolta. Türelemmel viselték a rájuk mért megpróbáltatáso
kat. Később iskolát építettek és tanítót fogadtak, majd 1867- 
ben felépítették most is álló szép kis templomukat. A vend te
lepesekből alakult liszói gyülekezet máig Surd filiája. Közben 
a XX. század derekától egy ideig Nemespátróhoz tartozott.

A sandi gyülekezet is vend eredetű. A település helyén a 
Szegedy családnak volt nagyobb majorja, ahová Battyánd és 
Hodos környékéről jöttek telepesek. Az első családok: Farkas 
Ferenc, Novák Mátyás, Novák Mihály és Novák Ádám család
jai voltak, akik nagy érdemeket szereztek úgy a község, mint 
az evangélikus gyülekezet megalapításában és felvirágoztatá
sában. Később még jöttek mások is, és 1867-ben már 41 csa
ládra szaporodtak. Nyelvükre nézve vendek, vallásuk szerint 
pedig evangélikusok voltak. Eleinte Sand Iharosberény fdiája 
volt. 1806-ban templomot építettek, és 1827-ben önállósult a 
gyülekezet.

Voltak még Vésén, Iharosberényben, Porrogszentkirályon 
és Gyékényesen is szép számmal vend származású családok. 
És meg kell még említeni Tarany községet. Mesterházy Sán
dor: A somogyi Ag.h.ev.keresztyén egyházmegye története c. 
munkájában megemlíti (13. o.), hogy Taranyban 1631-ben Ke
nyeres István volt az evangélikus lelkész. Ide is települtek ven
dek a Muravidékről a XVIII. században. Mivel az egyházkö
zség a zágrábi római katolikus püspökséghez tartozott, az 
1767-ben önálló plébániát alapított ott horvát nyelvű plébá
nossal, aki aztán a vend evangélikusokat áttérítette a római ka
tolikus hitre. Az 1960-as évek végén Taranyban az idősebbek 
közül néhányan még tudtak vend-szlovénül.

A XVIII. század közepe táján a vend evangélikusságra na
gyon pozitív hatást gyakoroltak a nemescsói vendül is tudó is
kola-rektorok. Közülük kitűnt Sever Mihály kántortanító, aki 
1747-ben kiadta „Az üdvözülés rendje" c. munkáját, mely 
egyúttal katekizmus és olvasókönyv is volt vend nyelven. 
1750-ben halt meg. A halotti anyakönyvi bejegyzés szerint: „A 
vend nép tanítója volt”.

Őt követte 1751-ben rektorként Kuzmics István, aki szin
tén a Muravidékről, Sürüházáról (Strukóc) származott. Taní
tói elfoglaltsága mellett irodalmi tevékenységet is folytatott.
1752- ben kiadta Vandallus kis katekizmus c. munkáját, majd
1753- ban vend nyelven írt ABC-s könyvei. Iskolai használatra 
szánt tankönyve volt a Magyar arithmetika és coUoquia. Te
hetsége már ezirányú munkáiban is megmutatkozott. Kuzmics 
István 1755. június 6-án került Surdra lelkésznek. Azért jött 
ide, mert innen, mint artikuláris helyről lehetősége nyílt arra, 
hogy vend hitsorsosain is segítsen. Pedig itt is volt elég dol
ga. Surd és Nemespátrón kívül Porrogra, Szentpálra, Zákány
ba, Gyékényesbe, Őrtilosba járt keresztelni, gyóntatni és te
metni. Vasárnaponként jöttek istentiszteletre nagy számban 
muravidéki honfitársai is. Nekik külön anyanyelvükön prédi
kált és szolgálta ki a szentségeket. Ennek emlékét máig őrzi 
az a szép szokás, hogy minden szombaton délután 3 órakor 
megszólalnak a surdi evangélikus templom harangjai. Kuz
mics Istvánnak sok munkája mellett még arra is volt ideje, 
hogy vend nyelvre lefordítsa az Újtestamentumot, amit 1771- 
ben Halle-ban adott ki Torkos József soproni lelkész elősza
vával. Ehhez a nagyon sok energiát igénylő munkához nem
csak az eredeti görög szöveget és a latin fordítást használta fel, 
hanem az addig elérhető szláv fordításokat is. Vend nyelvű 
énekeskönyvet is akart hívei kezébe adni. Ehhez magyar éne-
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keket fordított vendre. El is készült a könyv. De kiadására már 
nem került sor, ebben megakadályozta halála.

Kuzmics után a szintén muravidéki Bakos Mihály lett a 
surdi lelkész, aki 1784-ben visszament hazájába, és egy évig 
Tótkeresztur lelkészeként irányította a gyülekezet újjászerve
zését De már a következő évben, 1785-ben újra Surdon talál
juk őt, ahol a Somogyi Evangélikus Egyházmegye esperese 
lett. 1786-ban vend nyelvű ABC-t, 1789-ben pedig vend éne
keskönyvet adott ki, a még Kuzmics István által előkészített 
Nouvi Graduál-t. Vend nyelvű Agendát is akart készíteni, de 
annak kiadását már nem érhette meg. 1803-ig volt surdi lel
kész.

Az 1781. évi Türelmi rendelet értelmében a Muravidéken 
először Battyánd (Puconci), Tótkeresztur (Krizevci) és Hodos 
községekben szervezték meg újra az evangélikus gyülekeze
teket. Mindhárom helyen felekezeti iskolát is állítottak fel. 
Utóbb Bodonhely (Bodonci) is önállósult. Azután egyre több 
régi gyülekezet éledt újjá.

A szabad vallásgyakorlat a Muravidéken is az 1791. évi 
törvények 26. te. alapján valósult meg. Mindkét protestáns fe
lekezet önkormányzati jogot nyert, és ezzel egyidejűleg meg
szűnt a római katolikus egyházigazgatatás a protestáns egy
házközségek, illetve lelkészek felett.

A lehetőségeket kihasználva, egyre több ifjú tanul a jóhí
rű magyar evangélikus iskolákban. 1794-ben 18 muravidéki 
diák tanult a soproni líceumban.

1817-ben jelent meg Kuzmics vend Újtestamentumának a 
II. kiadása Pozsonyban, a III. kiadás 1848-ban Kőszegen, a IV. 
kiadás pedig 1883-ban Bécsben. Mindig a Brit és Külföldi 
Bibliatársulat támogatásával. A Zsoltárok könyvét Terplán 
Sándor battyándi lelkész fordította vend nyelvre és kapcsolta 
Kuzmics Újtestamentumának III. kiadásához.

Mivel a XVIII. század első évtizedeiben Somogy megyé
be települt vend evangélikusok az évtizedek során jóformán 
teljesen elmagyarosodtak, a Somogyi Ág. Hitv. Evang. Egy
házmegye 1830-ban tartott közgyűlése határozattal megszün
tette a vend nyelvű istentiszteletek tartását és az iskolákban a 
vend nyelvű oktatást. Azóta a templomokban és az iskolákban 
kizárólag a magyar nyelvet használják. A XX. század máso
dik felében már csak a családnevek után lehet következtetni 
az egykori vend származásra a Nagykanizsa környéki zalai és 
somogyi gyülekezetekben. De ez így van fordítva is. A Mura
vidéken is sok magyar nevű ember már nem tud magyarul.

A XIX. századi magyar-vend kapcsolatok részletes feltá
rására e cikk keretében már nincs lehetőség. Az külön tanul
mányt igényel.

Még azt megemlítem, hogy a Muravidék a XX. század II. 
világháborúja idején néhány évig újra Magyarországhoz tar
tozott. Ebben az időben az ottani evangélikus gyülekezetek a 
vasi- és zalai egyházmegyékhez kerültek vissza. A háború után 
e területek újra Jugoszláviához csatoltattak.

II. Kapcsolataink a jugoszláviai szlovén
evangélikus egyházzal a II. világháború után

Kuhár József, a szlován evangélikus egyházmegye fel
ügyelője és Sebjanic Ferenc muraszombati tanár az 1960-as 
években többször Surdra és környékére jöttek és Kuzmics-em- 
lékek után kutattak. Evvel kezdődött a kapcsolatfelvétel. A kö
vetkező lépés az volt, hogy 1969. október 31-én dr. Pusztay 
László surdi lelkész részt vett a muraszombati gyülekezeti 
székház (centrum) avató ünnepségén. 1970. június 21-én nagy 
ünnepség volt Surdon. A surdi evangélikus gyülekezet és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház a surdi templom falába 
elhelyezett gránit táblán örökítette meg a gyülekezet egykori

tudós lelkésze, a vendek reformátora és a vend irodalmi nyelv 
megteremtője, Kuzmics István emlékét. Ez ünnepi alkalom
mal D. Káldy Zoltán püspök hirdette az igét és leplezte le az 
emléktáblát. A szlovén evangélikus egyházból közel kétszázan 
vettek részt az ünnepségen Kercsmár Sándor Alsó Lendva-i 
esperes, Luthár Ádám battyándi ny. esperes és több aktív lel
kész vezetésével. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházme
gyét Lágler Béla esperes és a szomszédos lelkészek és gyüle
kezeti tagok képviselték. Kuzmics István munkásságát a helyi 
lelkész és szlovén Luthár Ádám méltatta. 1973. október 31-én 
a surdi gyülekezet tizenkét tagú küldöttséggel részt vett Sílrü- 
házán (Strukóc) Jugoszláviában, Kuzmics István születésének 
250. évfordulója alkalmával tartott ünnepségen. Dr. Pusztay 
László surdi lelkész méltatta Kuzmics érdemeit és üdvözölte 
az ünneplő gyülekezetet.

A magyar-szlovén kapcsolatokat tovább mélyítette orszá
gos szinten Sólyom Károly, a magyarországi déli evangélikus 
egyházkerület püspökhelyettese és a Tolna-Baranyai evangé
likus egyházmegye esperese, majd a jelenlegi surdi lelkész, 
Smidéliuszné Drobina Erzsébet.

A magyarok és vendek évszázadokon áldott közösségben 
együtt éltek egymással. Jó lenne ezt a kapcsolatot tovább is 
fenntartani!

Felhasznált irodalom:
Dr. Melich János: A magyarországi vendnyelvű irodalom bibliográfiája.
Magyar Könyvszemle, 1902. X. kötet
Szalóky E. -M esterházy S.: Kuzmics István 1723-1779, Csurgó, 1911.
Mikola Sándor: A vendség múltja és jelene. Budapest. é.n.
Egyháztörténeti emlékek, Sopron, 1910.
Mesterházi Sándor: A somogyi ág.hitv.evang.keresztyén egyházmegye
története, Nagykanizsa, 1932.
Új Magyar Lexikon 273.1. 6. kötet
Néprajzi Lexikon 5. kötet 523.1.
Franc Sebjanic: A pannóniai szlovének protestáns mozgalma. Munka
Sobota, 1979.

Dr. Fabiny Tibor

A zsinat lelkészi 
szemmel

Aki ismeri a magyarországi evangélikusság múltját, tud
ja, hogy történeti fejlődése során részben egy alulról történő 
mozgás, részben egy központi irányítású szervezés jellemez
te. Az előbb inkább az „organizmus” természetes növekedésé
vel és egyben védekezésével járt együtt, az utóbbi az „organi
záció” felülről átgondolt, alkotmányos és jogi szempontjait kí
vánta érvényesíteni. Lehet, hogy spontánabb és dinamikusabb 
volt az első -  hiszen mélyről fakadt -  de ugyanakkor (ha sta
tikussá vált is olykor) magasabb és távolabbi érdekeket kép
viselt a második.

Látásom illusztrálására alkotmányos múltunk két zsinati 
ü'pusára hívom fel a figyelmet Az egyik a legelsők közé tar
tozik és még Luther életidejére esik. Az 1545 szeptemberére 
összehívott erdődi zsinatra gondolok. A szatmármegyei mező
városban, Nagyváradtól északkeledé 29 — mellesleg színtisz
ta magyar nyelvű — lelkész gyűlt össze. Ezt az első evangé
likus helyi zsinatot szaknyelven partikulárisnak szokták ne
vezni. Azt is gyakran leírták róla, hogy az előző évben fiatalon 
elhunyt patrónus, Drágfy Gáspár özvegye, Báthory Anna hív
ta össze. Valójában azonban igazán alulról szerveződött, és ha
sonlóan az erdélyi, barcasági papok 1542-es konventjének
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szelleméhez, ők is hitvallást akartak tenni, hittételekbe kíván
ták foglalni tanításukat. Erre égető szükség volt részben 
missziói célokból, részben defenzív okokból. Érdemes napja
inkban is áttanulmányozni ezt a 12 erdődi hitcikkelyt, hogy 
lássuk: hogyan gondolkodtak teológiai kérdésekben bibliai el
kötelezettségű őseink magyar földön a reformáció első, dina
mikus korszakában. Kellett hozzá néhány vérbeli teológus és 
néhány jól felfegyverzett skolasztikus ellenfél. Az éles hitvi
ták az élet jelei voltak, az igazság szenvedélyes keresésének 
elkerülhetetlen velejárói. Dévai Mátyás és a ferences Szegedi 
Gergely vitáin túl azonban a legfontosabbat eredményezték: 
egy hitvallásos evangélikus keresztyén állásfoglalás rögzíté
sét.

Másik illusztrációm a száz év előtti hazai egyházi állapo
tokat tükrözi. „A Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangéli
kus Egyház 1894-i Országos Zsinata” nem kevesebb, mint 23 
évi előkészítést igényelt. Az egykorú krónikaíró szerint ennek 
két oka volt: a lelkesedés és akarat hiánya, valamint a szüksé
ges előkészületi munkálatok elhúzódása. Valójában e kettő 
mellé döntően kapcsolódott a harmadik ok: az egyházvezetés
ben is dúló nemzetiségi harc. Ez volt az a politikai tényező, 
amely a pánszláv egyházi törekvések miatt gátolta a kibonta
kozást, ezért kellett az 1870-ben alakult zsinati előkészítő bi
zottságnak csak 1891-re eljutni a célig. Aki pedig mai szem
mel végiglapozza a zsinat történetének 1895-ben kiadott több 
mint hatszáz oldalas történetét, az meggyőződhet tételem iga
záról: a kétségtelenül alapos jogalkotás elsősorban szervezti 
és egyházpolitikai célokat szolgál, és alig érvényesít teológiai 
vagy evangéliumi szempontokat.

De térjünk át e XVI. és XIX. századi példák után a jelen
re. A ma érvényben lévő -  ezidáig utolsó, 1966-os zsinaton el 
fogadott -  egyházi törvénykönyvünkről meg kell állapítanunk, 
hogy az sajnos nemcsak teológiai, hanem elsősorban jogászi 
szempontból nem sikeres munka. Igaz az egykori Miskolci 
Evangélikus Jogakadémia tanárának ezzel kapcsolatos mai ál 
lásfoglalása: „néhány olyan új jogintézményt honosított meg, 
amely egyházunk demokratikus jogrendszerével nem egyez 
tethető össze”.

Nemcsak ez a megállapítás indokolja csupán az új tör
vényhozást. Sürgeti az egyház5 közvélemény, és jövő évre ki 
is tűzte az Országos Presbitérium. A tavaly decemberi Orszá
gos Közgyűlés által -  két tartózkodással -  megerősített Hatá
rozat értelmében megalakult tehát egy 16 tagú Országos Zsi
natelőkészítő Bizottság. Ennek első ülésére rövidesen sor ke
rül. Emellett e hónapokban megalakul mindkét egyházkerület 
és minden egyházmegye zsinatelőkészítő bizottsága is.

Úgy tűnik tehát, sínen van az ügy és minden rendben van. 
Vagy mégsem? Hiszen az említett Határozat egyik pontja azt 
is kimondta, hogy még ez év folyamán menjen végbe az új 
egyházi törvények alapelveinek, egyházunk szervezetének és 
az egyházi törvényeknek a lehető legszélesebb körű megvita
tása, a lelkészek és világiak, minden egyházi irányzat, csoport 
és vélemény bevonásával országos, egyházkerületi és egyház- 
megyei szinten, majd történjék meg a kidolgozott javaslatok 
összegyűjtése.

Mi indokolja tehát azt a nyugtalan, feszült hangulatot, 
amely kis közösségekben is, kerekasztaltárgyalásokon is, pres
biteri gyűléseken és a Lelkészi Munkaközösségek alkalmain 
megnyilvánul?

Feleletem egyszerű: egy mély bizalmi válság hatja át egy
házunk széles köreit. A negyvenéves hallgatáshoz szokott lel
készi kar és a negyven éven át mellőzött világi elem csak 
olyan zsinattól remél valódi kibontakozást, amelynek szemé
lyi összetételébe van beleszólása és amelynek előkészítő mun
káját majd ő is nyomon követheti.

Ennek feltételeit az egyház vezetőségének mindenképpen 
biztosítania kell. Végzetes hibába esne, ha az ellenzéket ellen
ségnek tekintené. Akkor is, ha a kisebbséget elhanyagolható 
tényezőként kezelné. A Római Birodalom is akkor tévedett, 
amikor el akarta fojtani Jézus kicsiny tanítványi körét, s a Né
met-Római Császárság is akkor, amikor a Kúriával karöltve el 
akarta fojtani az akkor még kisebbségben lévő reformátorok 
hangját.

Olyan forradalmi korban él egész Európa, s olyan belső 
forradalom zajlik le a magyar protestantizmus lelkében is, 
hogy még a zsinatelőkészítés során helyre kell állítani a belső 
szétesettséget, fel kell tárni a bizalmi válság okait, fel kell szá
molni a válsággócokat és meg kell teremteni az egyház belső 
egységéi. Az egyes csoportoknak, politikai és kegyességi 
irányzatoknak -  identitásuk feladása nélkül -  kezet kell nyúj- 
taniok egymásnak.

A zsinathoz -  ez kétségtelen -  tiszta emberek kellenek. 
Igaz emberek. Ám egyházunkban senki nem „tiszta és igaz”, 
legfeljebb megtisztult és megigazult. Legkevésbé az tiszta és 
igaz, aki magát annak tartja, a másikat pedig megítéli. Tisztá
zásra, igazságtételre viszont valóban szükség van. Enélkül 
nem volna olyan légkör, amelyben tiszta judiciummal dolgoz
hatnánk és a jövő egyenes útját megszabhatnánk.

így fest lelkészi szemmel egyházunk mai nehéz helyzeté
ben egy jövőre esedékes zsinat perspektívája. Addig vezető 
pozíciók várnak betöltésre. Új püspök, új egyházkerületi fel
ügyelő, új országos főtitkár, új teológus otthonigazgató, új es
peresek, új pest-budai lelkészek. Nem lehet többé egyszemé
lyes vezetés, nem lehet többé egyházi diktatúra. De nem is le
het tovább széthúzás, hitelrontás vagy gyanúsítás. Szót kell 
érteni és meg kell békélni. Azután rend kell és fegyelem. Jog
rend és jogbiztonság. Egyházi törvény és egyházfegyelem.

Így vezesd népedet új, igaz zsinatra, egyházunk Ura!

Véghelyi Antal

Részlet 
egy levélből

„Legyen szabad a Diakóniában megjelent Protestantiz
mus?” című cikkhez -  mint olyan témához, amni engem is 
mindig foglalkoztat -  röviden hozzászólnom.

Mélységesen egyetértek azzal, hogy a reformátoroknál és 
elsősorban Luthernál a „Solus Christus”-nak primátusa volt a 
többi „Sola”-val szemben. Azzal is egyetértek, hogy a „Solus 
Christus” lehetne az ősi „satis est”, az egységhez elég mér
ték...” Azzal pedig különösképpen egyetértek, hogy Luther 
nem gondolkozott a későbbi protestáns gondolkozásformák
ban. En még azt is meg merném kockáztatni: Luther nem pro
testáns volt, hanem keresztyén, a szó eredeti értelmében, tehát 
christianus.

De éppen ezért szükségesnek tartanám annak vizsgálatát, 
hogy a „protestáns gondolkozásformák” miben térnek el Lut
her gondolkodásától! Gyanítom, hogy éppen abban, amivel 
katolikus, helyesebben római oldalról vádolták a protestantiz
must: papiros pápát csinált a Bibliából: vagyis szép lassan, 
szinte észrevétlenül megszüntették a „Solus Christus” primá- 
tusát és a „Sola Scriptura” elv tett szert primátusra.

Ha most a mai képletet nézem, akkor szerintem éppenl 
annyiban fér be az evangélikusság a protestantizmus tágabbl



családjába, amennyiben nem tiltakozik a „Sola Scriptura” elv 
primátusa ellen. Reformátusoknál és szabadegyházaknál -  ép
pen a gyakorlatban! -  a „Sola Scriptura” primátusának érvé
nyesülése egyre határozottabb, -  legalábbis az én látásom sze
rint. Éppen ott látom a problémát, hogy mi, evangélikusok ész
re sem vesszük, hogy ez ellen éppen a reformátoraink 
örökségét ápolva tiltakoznunk kellene, azaz újra meg újra pro
testálnunk kellene a „Solus Christus” primátusa mellett. Meg
győződésem, hogy magyar evangélikus egyházakban széles 
körben elterjedt közvélemény, hogy Luther reformátori művé
nek lényege nem más, mint hogy újra magasra emelte a Bib
liát, pontosabban az Igét, jó hosszú „f’-betűvel, és feledésbe 
merült, hogy Luther számára az lge=Krisztus. Ennek a „Sola 
Scriptura” irányába való eltolódásnak egyik nagyon gyakori 
tünete az úrvacsora háttérbe szorulása: „Mi evangélikusok va
gyunk, nekünk elég az Ige stb...” szólamok hangoztatásával. 
Az én olvasatomban: Krisztus Igéje kell, de Krisztus maga 
nem kell... „ev Xptcrto”, azaz Krisztusban lenni pedig nem le
het csak az Igéjével való „táplálkozás” útján. Luthernek nem
csak Krisztus Igéje kellett, neki Krisztus maga kellett, ő nem 
érte be azzal, hogy Krisztus az Igéje által is valóságosan jelen 
van, tehát az Ige hallgatása által lehet „ev Xptcrto” élni. Ő 
mindenek felett Krisztus személyét tisztelte, Krisztus szemé
lye volt számára a „kánon”, Krisztus személyéhez ragaszko
dott, -  ez tette fontossá számára Krisztus Igéjét. Lutherétől el
térő új, azaz protestáns gondolatrendszerbe, koordinátarend
szerbe helyezve kezdtük hangsúlyozni, hogy Krisztussal csak 
az Igéjén keresztül lehet személyes kapcsolatunk, és a páli „ev 
Xptoro” értelemben vett személyes kapcsolatról való beszéd 
misztika-gyanús, ezért ezt átengedjük részben a rómaiaknak, 
részben a szabadegyháziaknak, köztük elsősorban a pünkösdi 
jellegű irányzatoknak, akik a Sola Scriptura mellett, azzal pár
huzamosan egy másik vonalat is hangsúlyoznak: a Lélektől 
(ahogy ők mondják: Szent Szellem) kapott magánkinyilatkoz
tatás vonalát. Ha mi evangélikusok akarunk maradni, akkor 
egyrészt a protestáns Ige-kultusszal szemben kell hangsúlyoz
nunk, hogy igenis létezik személyes kapcsolat Krisztussal, és 
ez több, mint az „Igével való táplálkozás”, másrészt ennek a 
személyes kapcsolatnak az eszköze nem a római szerzetesi 
misztika, nem a pünkösdista, igétől és szentségektől független 
„lelki” út, hanem az úrvacsora az a Krisztustól rendelt alka
lom, ahol a vele való legbensőségesebb közösséget átélhetjük: 
nem a római és nem a szabadegyházi misztikus elmélyülés út
ján, hanem hit által. Mert ha már rangsorolni kell, akkor Lut
hernál a „Solus Christus” után, szorosan ahhoz kapcsolódva, 
rögtön a „Sola Fide” következik! Ez a két igazán lutheri alap
elv, a másik kettő ezeket csak értelmezi, behatárolja. (Solus 
Christus -  de nem akárhonnan, hanem az írásból vesszük, amit 
Krisztusról vallunk; Sola Fide, de nem akármit várunk és re
mélünk Krisztustól hittel, hanem, amit az írás tanúsága szerint 
ő megígért, azt várjuk, hisszük, reméljük.) A Sola Gratiát pe
dig megint csak új koordinátarendszerbe emelte át a protes
táns gondolkodás, amikor az érdem ellentételezésére használ
ta fel egysíkúan. Luthernál a kegyelem nem az emberi érdem 
ellentételezésére szolgál. Luther úgy látja, hogy a kegyelem 
magában Istenben ellentételez valamit, ti. a bűn fölötti harag
ját stb. Nála a kegyelem Isten oldaláról nézve az ítélet ellen- 
tételezése: hisszük, Krisztusért, hogy Isten nem ítélkezni fog 
fölöttünk, hanem megkegyelmez. Luthernál -  szemben példá
ul Barth-tal -  az ítélet és a kegyelem a legkiélezettebben vagy- 
vagy kérdés. Luther ezt mondja: amikor Isten ítél, akkor csak 
ítél, és akkor jaj az embernek. Amikor viszont kegyelmez, ak
kor csak kegyelmez, és akkor ezt korlátlanul, határtalanul te
szi, hiszen így méltó ez Istenhez. Kegyelmével nem határok 
közé szorítja az ítéletet, hanem először elítél, utána megke

gyelmez, és ez az utolsó szava, nem az ítélet. De a kegyelem 
előtt nem kerülhető el az elítéltetés. Luthernél hangsúlyos, 
hogy Isten mindent végletesen tesz! Végletesen, szélsősége
sen irgalmas! El szokták hanyagolni, pedig szerintem döntő: 
Luther olyannak ismerte meg Istent, mint aki „felindulásból” 
cselekszik! Vagy haragra indul fel, és akkor felindulásában 
ítél, büntet, vagy szánalomra indul fel, és akkor mértéktelenül 
irgalmas, „dédelgeti” azt, akihez lehajol, hogy kegyelmével 
átölelje. A protestánsok a puszta gondolatától is megborzad
nak, hogy Isten felindulásból cselekedhet, szerintük ez Isten 
megengedhetetlen antropomorfizálása: itt közelítenek a sco- 
lastica élettelen, merev „állóképéhez” Istenről. Tehát én nem 
tudok mást tenni, mint hogy tiltakozom a „protestáns gondol
kodás” egyházunkba való begyűrűzése ellen, mint ami Luther 
szellemiségétől, lelkiségétől és a christianizmustól idegen do
log. Tudomásul veszem, hogy Luther sem a protestánsok, sem 
a romanisták táborába nem tartozik. Tudomásul veszem, hogy 
kilógni a két nagy sorból kellemetlen -  de vállalom, mert kül
detésnek tartom. Itt a földön egyedül vagyunk, ez kellemet
len! De nem vagyunk elhagyottak! Aki Velünk van, az kárpó
tol annak a kínjáért, hogy mindkét tábor céltáblája vagyunk, 
amíg csak megmaradunk lutheránusnak, azaz christianusnak. 
Nekem erről ez a véleményem. Elnézést, hogy bátorkodtam 
elmondani.

Csepregi Béla

Akarunk-e lelki 
ébredést?

Reuss András ugyan nem tesz kérdőjelet a magángyónás
sal foglalkozó cikke után, sőt inkább határozott állításokat szö- 
vegez meg: „nincsen magángyónás az evangélikus egyház
ban” -  „állítom, hogy valójában mi nem is akarunk magán
gyónást”, hogy mégis egy hosszú magángyónási rendet közöl 
írásában „segítségül és indításul” az arra enged következtetni, 
hogy legalábbis szeretné vagy feltételezi, hogy egyesek sze
retnék ilyen lelkipásztori gyakorlat megelevenedését gyüleke
zeteinkben.

Hozzászólásomnak csak az az indítéka, hogy a magán
gyónás gyakorlatának nem az a feltétele, hogy akarjuk-e vagy 
nem, hanem az, hogy kívánjuk-e a lelkiébredést gyülekezete
inkben, imádkozunk-e érte, munkálkodunk-e rajta megfelelő 
igehirdetéssel és pásztori szolgálattal. Ahol van bűntudatra éb
redés, bűnbánat és bűnbocsánat utáni vágy, ott sorra kerül a 
magángyónás is. Amint történt ez a nyilvánvaló ébredés ide
jén is. Lelkigondozók sokszor alig győzték a magángyónásra 
sorbaállók fogadását. S ezeken az alkalmakon nemcsak pász
tori beszélgetések történtek, hanem személyes bűnvallás és a 
feloldozás hittel való fogadása, békességnyerés és hálaadás is. 
Én a mai időről se merném Reuss Adrás elutasító „nincseit” 
olyan magabiztosan hangsúlyozni, mert az nem a megfelelő 
hely, alkalom, formula hiányolását jelentené, hanem a Szent
lélek munkájának a tagadását. Azt pedig túlzott bátorság len
ne tagadni, ha vannak, akik imádkoznak érte. Ebben az eset
ben pedig lehet bűnbánat is és a bűnbocsánatról való megbi
zonyosodás is, olykor és itt-ott magángyónás is. Persze, ha 
többet imádkoznánk érte és igazabban munkálkodnánk rajta, 
akkor jobban elterjedne a magángyónás is.
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Az igehirdető műhelye

Böjt 1. vasárnapja
2 Kor 6,1-10

Az egzegézisek a kérdések özönét zúdítják ránk a textus
sal kapcsolatban. (Például: EPM 87/88.1.) A kérdések közül 
kettő tűnik a legfontosabbnak. Az első: önéletrajzi adalékhal
mazzal van-e dolgunk. vagy olyan életforma leírásával, amely 
minden más keresztyénre is érvényes? Heroikus Pál-ikon raj- 
zolódik-e elénk, vagy netalán olyan önmarcangoló keresztyén- 
ség, amelynek örömet szerez a szenvedés? Sokkolhatnak 
ugyan ezek a kérdések, de nem söpörhetnek le az asztalról. 
Mindenesetre a szószékre nem ezeket a kérdéseket kell felvin
ni.

Az ellentétpárok sok rejtélyt, szinte megfejthetetlen titko
kat rejtenek. Szó sem lehet költői fordulatokról, noha maga a 
költőiség nem elvetendő eszköz. A Bibliától sem idegen. El is 
vele bőségesen. Gondoljuk meg, mi mindent köszönhetünk 
azoknak, akik a költő nyelvén mondták ki a földhözragadt va
lóságot és mégsem lett „lila köd” belőle. A régiek sem termé
szetrajzban gondolkodtak, amikor azt állították, minél maga
sabban száll a sas, annál pontosabban látja, mi van lenn.

Számomra mégsem ezek a kérdések a legizgalmasabbal:, 
hanem maga az első vers. Ezt vélem a kulcsnak, amely nyit
hat, vagy a fonál végének, ahonnan legombolyítható a szál.

Praktikusan pedig sokat segített a latin fordítás, amely az 
„eu; K£vov”-t „in vacuum”-mai adja vissza. Így a színtelen 
és képtelen magyar „hiába” egyszerre szemléletessé válik. 
Még kapcsolópontot is jelent homiletikailag akkor, amikor 
szekuláris vonatkozásban is, politikaiban is ezer változatban 
figyelemeztetnek a vákuum lehetőségére és óvnak kiszámít 
hatatlan veszélyeitől.

Az igehirdetésre nézve a kérdés így fogalmazható meg: 
mi lesz, ha légüres térbe kerül az Isten kegyelme? Pontosab
ban: mi lesz, ha vákuum támad Isten Jézus Krisztusban való 
munkája és a gyülekezet között? Pál mindenesetre nem kér
dez, hanem int, figyelmeztet, bátorít és vigasztal, hogy ne így 
legyen, hanem eltűnjön a vákuum. Pásztori magatartás ez, 
pásztori mondanivalóval, amely nem látleletet akar kiállítani, 
hanem a gyógyulás lehetőségét nyújtja. Valahogy így:

1. Jézus Krisztus úgy győzi le az idő okozta „vákuum”- 
ot, hogy Élőként, az evangéliumhirdetéssel ér el bennünket. 
Természetesen -  evangélikusként, evangélikus keresztyénként 
-  az evangéliumhoz a szentségeket is hozzáteszem. Az evan
gélium-hirdetés és a szentségek által a „ma” és a „most” nem 
jelkép, hanem valóság. Nem mi verünk hidat, nem mi álmod
juk vissza Jézus Krisztust, hanem Jézus Krisztus megszólaló 
szava és a rendelése szerint végzett szolgálat betölti a távolsá
got. Az a bizonyos sokat emlegetett „haec dixit Dominus” 
ilyen vonatkozásban is igaz: az Úr most mondja és egyúttal 
teszi velünk, ami üdvösségünkre szolgál. Innen nyer értelmet 
az „együttmunkálkodás” és „együttmunkálkodók” sokszor 
gyanús, sokszor félreértelmezett terminusa is: az evangélium 
nem könyvben nyugszik, nem a levegőben száll, hanem a 
Krisztus által munkába állítottakon keresztül szólal meg. A 
megbízatás szüli az együttmunkálkodót. Ezen a ponton -  bár 
a textusban nem esik hangsúly erre, és így az igehirdetésben

sem hangsúlyos -  el kell gondolkodni azon, hogy az evangé
liumhirdetés szukcessziója elgondolható-e az evangéliumhir- 
delők szukcessziója nélkül?

2. A „ma” és a „kellemetes idő” Böjt első vasárnapján kü
lönösen is hangsúlyos. A „kellemetes” a latin fordításban az 
„akceptálandó” jelentését hordozza: a lutheránus gyakorlat őr
zi az egyetemes tradíciót: ha valamikor, akkor ebben az idő
szakban kerül a gyülekezet elé a „hit titka”. Érdemes figyel
nünk és figyelmeztetnünk az Énekeskönyv 707. oldalán talál
ható, az egyházi esztendő értelmére utaló pár sorra!

3. Jézus Krisztus legyőzi az űrt, amely a személyes hit és 
a szolgálattevő hit között tátonghat a gyakorlatban. A keresz- 
tyénség elleni „offenzívá”-t sokszor épper az váltotta ki, hogy 
hadiállapot keletkezett a hit és gyakorlása között. Nem lehet 
vákuum a „hit titka” és a hit praxisa között.

4. A Jézus Krisztusban való hit kitölti azt a vákuumot, ami 
a személyes sors sok nyomorúsága és az Istentől remélt és el
várt gondtalanság és sérthetetlenség igénye támaszthat az em
berben. Krisztus éhezett és m é g i s  ellene mondott a gonosz
nak. Szenvedett és m é g i s az Atyára bízta magát. Úgy gon
dolom, itt az ideje, hogy valamit legalább mondjunk a 
gyülekezetnek, hogy a hit nem a jólét és biztonság biztosítéka. 
A böjt vissza kell nyerje betű szerinti jelentését is: a hit lemon
dó gyakorlatát, aszkézisét másokért így jó értelemben exhibi
cionista a keresztyén: kiteszi magát a másikért. Nem kirakat
ba kerül, hanem használatba. Külön kellene szólni külső-bel
ső körülményeink között a t ü r e l e m  gyakorlására, 
aszkézisére. (Lásd.: Assisi Szent Ferenc imádságát.)

5. A Jézus Krisztusban való hitnek kell kitölteni azt a vá
kuumot, ami a vallástalanság és a vallásos igény között tátong. 
Mintha a korábbi „ámítók” túlságosan is reflektorfénybe ke
rültek volna. Divatba jött a vallás. A keresztyén hit nem szol
gálhatja ki a vallásos igényeket. K r i s z t u s  a mondaniva
lónk és megtörténhetik, hogy Őt a vallásosság, vagy az ezt fel
használók és kihasználók ellenében kell elmondanunk. Mintha 
a keresztyénségen belül is valami vallási infantilizmus öntene 
el bennünket. A türelem és a lelkiismereti szabadság sem 
eresztheti le a mércét. Nem szabad megijednünk a vallásos 
giccs áradatától, sem bedőlnünk neki. Nem Krisztusnak dol
gozik, csak az üzletnek. A folyó a mederben marad. Ezt pedig 
Krisztus ásta meg. Az előző érvényesülni akar, az utóbbi gaz
dagítani.

6. Végül a Krisztusban való hit kitölti azt a vákuumot, ami 
a halál tapasztalati ténye és Isten ígérete között látszik. A ta
pasztalat valóban ez: a halálban valóban nem marad semmink. 
A „mégis” nem azért születik meg, mert valamiben hinni kell. 
A „mégis minden a miénk” igazában hitvallás az Élőről. Aki
vel Isten mindent nekünk ajándékozott. így Böjt első vasár
napja igéjének a kicsengése már tulajdonképpen a húsvéti ha
rangszó első kondulása.

Fehér Károly

10. vershez. Mint bánkódók, noha mindig örvendezik. Bánkódva is ör- 
vendezők. A keresztyén ember öröme nem annyira eredmény, mint inkább tu
domány. A keresztyén ember tud örülni olyankor is, amikor mások nem tud
nak. Elfogadja a leckét, hogy „mindenkor örüljetek". Mindenkor tanulgatja a 
keresztyén ember ezt a tudományt, hogy öröme ne külső körülményeknek a 
lelkében mutatkozó visszfénye legyen. (...)

Igen, a bánkódás is valami módon ott van lelkűnkben. De az apostol nem 
azt mondja, hogy mint időnként bánkódók, máskor pedig örvendezök, egy
szer öröm, máskor bánat... nem éz a keresztyén élet. Az apostol szerint: időn
ként a bánat beámyékozza az örömünket, de nem semmisíti meg. Nem lehet
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riválisává. Hangsúly van ezen a szón, hogy „mindig örvendezők”. Nem sza
bad belezavarodni azokba a problémákba, melyek a világban vannak. És ez 
csak akkor lehet így, ha van perspektívánk, ha tudjuk, hogy minden véres va
júdásban születik valami, az Isten terelgeti a világtörténelmet, haladunk a ki
bontakozás felé, az új ég és új föld felé. Ebben a perspektívában igenis lehet 
élni és lehet örülni. „Mint bánkódok, noha mindig örvendezők”. Mint bánkó
dok, azaz az örömön, az öröm világán belül bánkódok! Mint bánkódók élünk, 
akik magunkra vesszük a világ nyomorúságait és saját szégyenünket is, de 
alapvető módon, elsődlegesen mégis mindenkor örvendezünk. (Farkas József)

Böjt 2. vasárnapja
1Thessz 4,1-7

A vasárnap jellege
Reminiscere vasárnapjáról Jánossy Lajos professzor a kö

vetkezőket írja: „Ez a vasárnap is harcról szól. A kananeai asz- 
szony ősi evangéliumában (Mt 15,21-28) azt hirdeti az Úr igé
vel és tettel, hogy még a legnagyobb, szinte elviselhetetlen kí
sértéssel szemben sem szabad feladnunk a harcot, hanem 
állhatatosan ki kell tartanunk... Az epistola pedig (1 Thessz 
4,1-7) a megszentelésünkért való igazi böjti harcra int: „nem 
tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el az Isten!” -  Krisz
tus híve -  Neki szolgáló egész életével -  szüntelen harcban el
lene mond az ördögnek, a világnak és saját teste kísértései
nek.” (Az egyházi év útmutatása 18,1).

A szöveg
Egész textusunk műfaját félreérthetjük, ha nem tisztázzuk 

a TtapaKOtXeco igen árnyalt jelentését. Nem valamiféle kato
nás intésről van szó, vagy kioktatásról, hanem figyelembe kell 
venni a görög ige sokszínű jelentéstartalmát: odahívni, meg
hívni, inteni, felszólítani, kérni, vigasztalni, bátorítani, barát
ságosan biztatni... Pál szóhasználata tehát nem jogosít föl min
ket dörgedelmes erkölcsprédikáció tartására, sokkal inkább 
azzal a felelős szeretettel kellene bátorítanunk a szószék alatt 
ülőket, ami az apostol szavait is átmelegíti.

Másik kulcsfontosságú szavunk a textusunkban három
szor is előforduló ayiacpoq kifejezés. Kiss Jenő görög szótá
ra így magyarázza: „megszentelés, mint Isten tevékenysége, 
melyet megelőz a kiengesztelés, a hívek erkölcsi életformája, 
szentség.” A megszentelődés tehát nem az ember „teljesítmé
nye”, hanem Isten munkája bennünk, melynek célja a Terem
tő eredeti elképzelésének helyreállítása. Ez a „rekonstrukció” 
az egész embert érinti beleértve testi mivoltát is. Izgalmas teo
lógiai kérdés a megigazulás és a megszentelődés összefüggé
se Pál apostonál. A lényeg tömören talán így summázható: a 
megszentelődés alapja a megigazulás. A megigazulás új életet 
teremtő ereje éppen a megszentelődésben realizálódik.

Vitatott a 4. versben szereplő σκευος és κταυος szavak 
helyes fordítása. A Jubileumi Kommentár a következőket írja 
erről a kérdésről: „A 4. verssel sokat viaskodtak az írásmagya
rázók. Augusünustól kezdve sokan az „edény” szót az 1 Pt 3,7 
értelmében vették („... az asszonyi nemnek, mint gyöngébb 
edénynek tisztességét tévén”). Viszont a reformátorok és má
sok is az ember testére vonatkoztatták. De az első esetben is 
és még inkább a második esetben nehézséget okoz a κτασθαι 
ige, amelynek jelentése: valamit megszerezni. „Tudja megsze
rezni tulajdon feleségét?” „Tudja megszerezni tulajdon tes
tét?” A görög ige így is fordítható: birtokolni, tulajdonunkban 
tartani. Az „edény” szót pedig minden bizonnyal úgy használ
ja  az apostol, mint 2 Kor 4,7-ben: „Ez a kincsünk pedig cse

répedényekben van...” Az edény szó tehát itt a testet jelenti, 
mint a lélek tartályát (test = a Szent Lélek temploma -  1 Kor 
6,19). V.ö. Jubileumi Kommentár 279 1. De számos írásma
gyarázó elfogadhatónak tartja az új protestáns fordítás megol
dását: „mindenki szentséggel és tisztasággal tudjon élni fel
eségével”. (v.ö. katolikus fordítás, Die Gute Nachricht...)

Az 5. vers igazán a kortörténeti ismeretek összefüggésé
ben érthető. A thesszaloniki pogány-keresztyén gyülekezet 
olyan környezetben él, melyet a nemi erkölcs elvadulása jel
lemez, és ezen a ponton komoly aktualitása van textusunknak.

Végül problematikusnak tartják a 6. vers értelmezését is. 
Megoszlanak a vélemények, hogy itt még mindig a parázna- 
ság bűnéről szól az apostol, vagy pedig már az üzleti élet ve
szélyeire, kísértéseire utal. Ez utóbbi értelmezését támasztja 
alá az eredeti szöveg elemzése, mely szerint a πλεοωεκτεω 
jelentése: valakinek az eszén túljárni, valakit megkárosítani, 
becsapni. A πραγμα pedig így fordítható: tett, üzlet, ügylet, 
peres ügy, civakodás.

A szószék felé
Már az 5. verssel kapcsolatban utaltam a szekuláris kon

textusra, melyet alapigénk megszólaltatásánál komolyan kell 
vennünk. Hazánkban a gazdasági káosznál is nagyobb az esz
mei és morális zűrzavar, s ez átjárja az egyházat is, a szószék 
alatt ülő igehallgatókat is. Sokan éppen az egyháztól várnak 
világos, egyértelmű szót etikai kérdésekben. De vajon van-e 
egyértelmű szavunk, mértékadó normánk éppen szexuáletikai 
kérdésekben és az üzleti morál területén? Tünetértékű jelen
ség az „IGEN” című katolikus ifjúsági lap aláírásgyűjtő akci
ója a pomóhmullám visszaszorítása, vagy legalábbis gátak kö
zé kényszerítése érdekében. Sokatmondó az „Új ember” kriti
kai kérdése az aláírásokat gyűjtő akcióval kapcsolatban: „Csak 
félig-meddig tiltakozzunk?” Az „IGEN” főszerkesztőjét, Cza- 
kó Gábort fogják vallatóra: „Nem kevés ez a tiltakozás, csak 
a nyilvános fogalmazás és reklámozás ellen?” A szerkesztő 
így magyarázkodik: „Természetes, hogy álláspontunk a Tízpa
rancsolat alapján a pornográfia és az erőszak teljes elutasítá
sa. A jelenlegi helyzetben azonban azt tartjuk fontosnak,hogy 
a társadalmat e kérdésekben ellenállásra, tiltakozásra szólítsuk 
fel. E célból olyan közös nevezőt keresünk, amelyhez a nem 
katolikus vagy a nem vallásos, de jóérzésű emberek is csatla- 
kozhatnak, akik a pornográfiát és az erőszakot ellenzik, de úgy 
gondolják, hogy a teljes tiltás netán egyesek jogait sértené, s 
esetleg csak olaj lenne a tűzre...”

De vajon nem kerül-e túl sokba az egyháznak, lassan már 
évtizedek óta, az a bizonyos „közös nevező”. Vajon nem ép
pen azért veszítjük el hitelünket, mert félünk a világos NEM 
kimondásától? S ha kritizálják a katolikus „IGEN” visszafo
gott „NEM” szavát, akkor vajon mit szóljunk az evangélikus 
egyház szótlanságához ezekben a kérdésekben? Vagy éppen 
azért hallgatunk, mert érezzük, hogy kevés a morális alapunk, 
hitelünk a világos szólásra? De a hallgatás, a mellébeszélés 
csak tovább rontja hitelünket. Nem a makulátlan, rendíthetet
len erkölcsprédikátor mennydörgő hangján kell megszólal
nunk, de alapigénk kötelez a határozott intés szavára.

A „vér és arany” a Teremtő csodálatos ajándéka lehet éle
tünkben, de egyben a legsötétebb kísértések és bukások forrá
sa is. Igénk örömüzenet, hogy lehet ezekkel az ajándékokkal 
is Istennek tetsző módon élni, de ezért küzdeni, harcolni kell. 
Sok mindenben szeretnénk előbbre jutni, Pál most erre a terü
letre fordítja tekintetünket: „Ebben jussatok még előbbre.” 
Nem lehet állandóan a korszellem fedezéke mögé húzódni / a 
slágerszöveggel élve: „nem bűn már ma, amit kérek...” /  Hogy 
mi a bűn, hogy mi lehet életem végzetes céltévesztése /
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„αμαρτια” = a cél eltévesztése! / azt Isten igéje világíthatja 
meg. Eleget volt már az egyház a társadalom tükre / sokszor 
torz tükre... /, végre komolyan vehetnénk a jézusi biztatás nyo
mán íródott éneksorokat: „Hogy sugarat hintsünk, az Úr bízta 
ránk. Miért vagyunk hát árnyék a föld kerekén?... Legyünk 
végre azzá, ami benned vagyunk: Vonzó látvány, íz, fény -  
úgy lesz holnapunk!” (473. ének)

S hogy mindezt Isten komolyan gondolja, azt textusunk 
utolsó versével pecsételi meg az apostol: „Isten Szentlelkét is 
adja nektek.” Őáltala lehet új, megszentelt életünk házasság
ban, családban éppúgy, mint a hétköznapok munkahelyein.

Gáncs Péter

Minden gyümölcs növekedését meg lehet akadályozni. Az apostol e fe
jezetben arra törekszik, hogy az ilyen akadályokat elhárítsa az útból. Jézus 
megújító életerejét fel lehet tartóztatni. A gyümölcs el fog satnyulni, ha elzár
juk azokat az életerőket, amelyek érlelhetnék. Pál itt a „szentség megvetésé
ről” beszél (8.V.). Nem hitetlenekre mondja. A maga gyülekezetéhez szól. Ke
resztyének között is támadnak a szentségnek megvetői. Sok mindent akarnak 
Isten ajándékaiból... de nem akarják a szentséget. Azt mondják: „Én már csak 
ilyen vagyok”. „Engem már nem lehet megváltoztatni.” Persze, ember nem 
tud megváltoztatni. De vajon nem az van-e az ilyen szavak mögött, amit az 
apostol a szentségnek, a benned lévő isteni munka megvetésének mond? Mint
ha ennek az isteni hatásnak semmi dolga nem lenne, gondolod. Mintha nem 
lenne hatalmában, hogy a te és az én érdes természetemet átalakítsa és újjá
formálja?! Nem látjátok-e a szentség legbensőbb erejét: a Szentlélek benned 
munkálkodik! Ha valóban hiszel Krisztusban, akkor a Szentlélek benned van. 
Megveted, ha nem akarsz bízni benne. Abban, hogy belőled is új embert te
remthet. A mi életünkben még egyáltalán nem érte munkája csúcspontját a 
Lélek. (W. Pfendsack)

Megértetik velem az apostol szavai: mi a lényege az élet megszentelő- 
désének, amelyre olyan komolyan seikenti olvasóit. Nemcsak abból áll az, 
hogy „megtartóztassuk” magunkat bűnös cselekedetektől, hanem abból, hegy 
ezt az Isten kedvéért tegyük. Több ez az ő  büntetésétől való félelemnél. Ez 
az Isten gyermekeinek lelkülete, akiknek fáj Öt megharagítani. (...) Isten nem 
hagyott minket homályban afelől, hogy mi kedves Őelőtte és mi vonja magá
ra haragját. (...) Akik megismerték Őt és az Ő jótetszését keresik, azok úrrá 
kell, hogy váljanak kívánságaik felett. (Victor János)

Böjt 3. vasárnapja
Ef 5,1-9.

Egzegetikai megjegyzések
Az Efezusiaknak írt levél jelentősen különbözik Pál apos

tol többi írásától. Jóllehet éveken át Efezusban élt, és sok jó 
barátja volt ebben a városban, a levélből mégis hiányoznak a 
szokásos személyes üdvözlések. Nem tesz említést semmilyen 
különleges problémáról vagy hírről. Mivel a legrégibb kézira
tokban még az „Efezusban élő” (1,1) megjelölés is hiányzik, 
valószínű, hogy olyan körlevélről van szó, amelyet Pál apos
tol a mai Törökország nyugati vidékein élő keresztyén közös
ségeknek küldött.

Az Efezusi levelet Pál apostol a fogságból írta (valószínű
leg a hatvanas évek elején, Rómában). Ezért leginkább a töb
bi, fogságból írt levélre -  a Filippi, a Kolosséi, Filemonnak írt 
levélre -  hasonlít. Általános jellege miatt nem tér ki az egyes 
egyházak belső életének leírására, de a tartalomból világosan 
kitűnik, hogy olyan közösségekhez szól, amelyekben a po- 
gánykeresztyén többség lenézte a zsidókeresztyéneket. Pál a 
pogányok apostola volt, de az egyházon belüli széthúzást min
dig a leghatározottabban elítélte. Ebben a levélben is a keresz- 
tyénség csodálatos egységére mutat rá: Istennek az a terve, 
hogy Krisztusban egyesítsen minden népet, származásra és 
kulturális háttérre való tekintet nélkül. Törekednünk kell tehát 
arra, hogy egységünket hozzáállásunk és viselkedésünk által

is megvalósítsuk. (A Biblia kézikönyve, Novi Sad 1989. 604 
oldal alapján.)

Az Efezusi levél teológiájának figyelmen kívül hagyásá
val megnövekedik annak veszélye, hogy igehirdetésünk olcsó 
moralizálássá válják. A keresztyén közösségek erkölcsi több
lete nem „genetikai” meghatározottság, hanem a megváltás 
új rendjének bemutatása a családi életben, a gyermekek neve
lésében, az emberi kapcsolatok bonyolult szövevényében.

Az „Isten követői” kifejezés csak itt fordul elő az Újszö
vetségben. Érdemes elgondolkozni a kifejezésen. Micsoda kü
lönbség van aközött, amikor Jézus követőiként akarunk Isten
re hasonlítani, és amikor a Kísértő fondorlatos útmutatását kö
vetjük! Sajátos lelkészi kísértésünk, hogy Istent a mindenütt 
jelenvalóság vonalán kövessük. Ennek eredményeként sehol 
sem vagyunk igazán jelen. Vajon Krisztus valóságos jelenlé
tét hitelesen tudjuk-e pl. reprezentálni az úrvacsorában (attól 
függetlenül, hogy ebben nem a lelkész személye a döntő), ami
kor azon kell izgulni, hogy odaérek-e a következő szolgá
latomra? A mindenhatóság, és mindentudás legalább ekkora 
gond és veszedelem. Jó lenne éppen a böjti időszakban rádöb
benni: a szeretetben kell Istent „imitálnunk”!

A 3. és 4. versben az apostol ősi tapasztalatot fogalmaz 
meg: a bűn mindig a szeretetlenség és a hálátlanság meleg
ágyában növekszik nagyra. Kriminológusok egybehangzó vé
leménye szerint a bűncselekmények úgy születnek meg, hogy 
az elkövetők kigondolják (értelmi szerző), megbeszélik, majd 
végrehajtják. A Krisztusban új életet kapott embernek már a 
bűn megfogantatásakor abortálnia kell szívéből a gonoszt.

Az 5. vers üzenete szerint életünk legnagyobb bukása nem 
az istentelenség, hanem a bálványimádás. Az önjelölt istensé- 
gek jelentkezzenek bár szexuális torzulásokban, anyagiak haj
szolásában, mindig azt akarják elhitetni magukról, hogy töb
bet adnak, mint az Isten.

A 8. és 9. versek új dimenziókat nyitnak meg. Az Isten 
követeként élő egyén és közösség világosságban él: világosak 
a szeretet által meghatározott gondolatok, nyilvánosak az Is-  
ten számára az érzések, és kiszámíthatóak a cselekedetek.

Gondolat szilánkok
Isten követei csak úgy lehetünk, ha követői vagyunk. Sok

szor aggódva figyelem hazánk és egyházunk lelkiállapotát. 
Minden tudományos analízis helyett többet és igazabbat mond 
el Fáy András állatmeséje: „A kakas peckesen hága fel sze
métdombjára, s széttekintve udvarnyi birodalmán, büszkén 
kukorékoló: Hatalmam végtelen, úr vagyok a szemétdombon 
s az egész udvar felett! Ám egy arra cikázó fecske megszólí -  
tá: Ostoba! Nem veszed-e észre, hogy birodalmad csak a ke
rítésig terjed, s azon túl ott a tág világ?” Amíg önigazolások, 
érdekek, bűnök kerítésén nem látunk túl, nem fedezhetjük fel 
a szeretet tág világát. Lelkészként és gyülekezeti tagként csak 
úgy lehetünk Isten követői és követei, ha ezt a tág világot él
jük meg.

Mit is jelent a szeretet tág világa? Mindenekelőtt Krisztus 
áldozatának tágasságát. Ebben mindenki elfér, még én is. Sok
szor hasonlítunk gyülekezetben és ökumenében a csokoládén 
veszekedő gyerekekre, akik azt hiszik, ha jön a másik, nekem 
nem jut. Előítéletek, bűnök sziklafalát rombolja le ez az áldo
zat.

A bálványimádás szűkösségét felváltja a megváltottság tá
gassága. Az aranyborjúk körül kavargó otromba tánc helyett a 
szeretet mozgáskultúráját tanulhatjuk. Azt a jézusi titkot, hogy 
a legegyszerűbb gesztusokban is felragyoghat az Isten.

A bűnök sötétségét és ködét, melyben lehetetlen tájéko
zódni, amelyben legfeljebb a birtoklási vágy, a testi örömök

56



hamar kimerülő elemlámpái világítanak, eloszlatja a világ vi
lágossága. A sötétség terméketlen cselekedetei helyett ragyá
sig teremhet a gyümölcs az érlelő Fényben: lehet szüretelni a 
jóságot, az igazságot és az egyenességet. A szavak, tettek üres 
kosarai megtelhetnek szeretettel. A jussát követelő kisebbik fi
úból az Atya vállán zokogó örökössé válhatunk, kiket semmi
féle ígérgetés nem csalogathat már el. Lázadókból, pártütők
ből nem jellemtelen megalkuvók, ideig és örökkévaló előnyö
kért hajlongók lehetünk, hanem engedelmes gyermekké tesz a 
tág szeretek

Isten követőiként csak ebben a távlatban létezhetünk.

Laborczi Géza

Ezek az intő szavak megszégyenítésünkre és ítéletünkre szolgálnak! Kö
zülünk milyen sokan, akik hisznek a Megfeszítettben és megvigasztalódnak 
bocsánatával, egyáltalán nem ragaszkodnak pontosan az igazsághoz, hanem 
vétkessé teszik magukat a szükség-hazugságokban, az üzleti hazugságokban 
és megtelhetik lelkiismeretünket rothadt beszéddel, amely kárt okoz, ahelyett, 
hogy olyat szólnának, ami használ. Milyen sokan káromkodnak mindenért, és 
csak ítélkezve beszélnek mindenkiről. Milyen hasznos volna számunkra sza
vaink szigorú ellenőrzése! Milyen áldásos, amikor ajkunkon, mint határon a 
határőr, a Szentlélek fegyelmet és őrséget tart és egyetlen egy szót sem enged 
keresztül, amelynek nincs mennyei útlevele. (...) Alapigénkben Pál átmegy a 
mindennapi életnek látható és gyakorlati területein. Kövessük őt ezen az úton. 
Ébredjetek fel... a Krisztus ragyogjon fel néktek. (...) Ezekben az igékben úgy 
jelenik meg nekünk a keresztyén élet, mint amilyennek lennie kell annak, mint 
a kereszt ereje gyümölcsének, Ő adja meg nekünk, a Megfeszített, de magunk 
is küzdjünk érte az Ő erejével, hogy minden újjá legyen: érzelmi világunk, 
beszédünk, az egész mindennapi életünk. Mindez a Megfeszített dicséretére 
és magasztalására. (B. Pfister)

Böjt 4. vasárnapjára
Gal 4,21-31

A vasárnap jellege
Két és fél hónappal Böjt 4. vasárnapja előtt sem kell nagy 

jóstehetség ahhoz, hogy forrongó társadalmi helyzet jellemzi 
majd ezt a vasárnapot és környezetét. A szabad választások 
napja ez. Túl egy várhatóan nagyszabású hazafias ünnepségen, 
túl egy várhatóan fárasztó kampányon és procedúrán, a sajtó 
hangos lesz az önjelölt győztesek énekétől és a várható vesz
tesek panaszától. E forrongó, változó világban nekünk a vál
tozatlan evangéliumot kell hirdetnünk (vélt) győzteseknek és 
(vélt) veszteseknek egyaránt.

Az egyházi évben is összetett jelleget kap ez a vasárnap: 
egyrészt ún. „feketevasárnap”, ami utal a régi szokásra, az ál
dozati bárány kiválasztására. Ez ószövetségi hagyomány 
„megkeresztelése”, hogy ilyenkor Jézus Krisztus áldozatára 
emlékezünk, aki „meghalt bűneinkért” (Agenda) és aki „az 
élet kenyere”. Ezt az összetettséget kifejezi a böjtben is meg
csendülő öröm, hiszen Laetare vasárnapja van.

Igénk közvetlenül nem utal ezekre a jellegzetességekre, 
de a Pál által bemutatott ellentétes párhuzam módot ad a fen
ti sajátosságok megszólaltatására is. A böjti öröm a vajúdás 
öröme, a reményen-túli-remény öröme, a hihetetlen és mégis 
hitet követelő ígéret öröme. „Ujjongj, te meddő, aki nem szül
tél, vigadj és örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az 
elhagyottnak, mint a férjes asszonynak” -  idézi a 27. véts 
ÉzsaiásL

A szöveg
P. Tíllich egy helyen Pált „a választó teológusnak” neve

zi. Más megközelítések is elsősorban a teológust, ezen belül 
is a „rendszeres teológust” látják az apostolban, továbbá az 
írásmagyarázót, vagy éppen a misztikust. Az újszövetségi szo
ciológiával foglalkozó chicagói professzor, Robin Scroggs 
mindezekkel szemben elsősorban az ókori rétort látja Pálban, 
aki szabad polgárként vesz részt kora közéletében, magán vi
selve a görög-római világ szokásait, iskolázottságát stb., öt
vözve azt a rabbik és rabbinista vándorprédikátorok termé
szetével. Mai perikópánk alátámasztani látszik Scroggs pro
fesszor véleményét, hiszen Pál korántsem rendszerezve adja 
elő tanítását, írásmagyarázata pedig igencsak megkérdőjelez
hető rabbinista szempontból. Ezzel szemben szenvedélyesen 
érvel, vitatkozik, mégpedig felvonultatva a retorika gazdag 
eszköztárát. A szakaszkezdő kérdés máris ilyen, amellyel egy
részt bevonja az olvasót egészen személyesen az ügybe, más
részt meg szinte erősíti azt az előző versekben elmondott 
óhajt, hogy szeretne személyesen ott lenni a galaták között, 
hogy meggyőzze őket. Mindezeken túl él az irónia eszközével 
is ezzel a szakaszindító kérdéssel.

Pál nem történeti elemzését adja a Genezisből ismert el
beszéléseknek (példának okáért: Ábrahámnak több mint két 
fia volt...), sőt akár önellentmondásnak is vehetjük, hogy 
3,16k-ben saját érvelési rendszerében szerepel, hogy Ábra
hámnak csupán egy fiáról akar tudni.

A szakasz formai kulcsszava a 24. vers „aXXmoponpe- 
v a ”, „per allegóriám” kifejezése, amely -  meglepő módon -  
hapax legomenon, vagyis az Újszövetségben csak itt szereplő 
kifejezés. Látni fogjuk azonban, hogy itt mégsem allegóriát 
hoz Pál, hanem tipológiát. Mindez megint csak hellenista re
torikai és írásmagyarázati módszer: Homérosz híres allegóriá
ira elég csak utalni, vagy a hellenista műveltségű Philóra. Ez
zel szemben az Ószövetségben és a rabbinista irodalomban 
nem igazán ismeretes az allegória, Jézus példázatait pedig ki
fejezetten allegóriamentesen kell értenünk. Pálra persze jel
lemző, hogy -  különösen Jézushoz viszonyítva -  nem igazán 
szerencsésen bánik a képekkel, illusztrációkkal. Itt kell szól
nunk a 25. versről, amely joggal „crux interpretum”. A kuta
tók különböző nyelvi, földrajzi és teológiai kísérleteit bárki 
megtalálja Cserháti Sándor kommentárjában. (Ezért csak zá
rójelben: nem igazából szoktuk mérlegre helyezni azt a három 
évet, amelyet Pál megtérése után Arábiában töltött. Ez nem 
csupán „luk az életrajzon”, hanem meg is engedi azt a feltéte
lezést, hogy az apostol -  arábiai ismeretei birtokában -  egy 
számunkra ma már nem érthető, rejtett utalást használ.

Mondani sem kell, hogy a kegyes zsidókat mennyire fel
háborította az, hogy Pál nem egyszerűen a számukra szent Áb- 
rahám-hagyományt fordítja ellenük, de kifejezetten a szolga
ság állapotának bélyegzi a Sínai szövetségkötést.

A szakasz mindvégig az ellentétes párhuzam elvére épül 
(ez is retorikai eszköz!), amelyet Dieter Lührmann kommen
tárja nyomán a következő táblázattal ábrázolhatunk:

22 két fiú: a szolgától a szabadtól
test szerint ígéret által

24 két szövetség a Sínai hegyi
24 szolgaság szabad 26
24 Hágár a mi anyánk 26
25 a mostani Jeruzsálem a mennyei Jeruzsálem 26
E táblázat alapján kiderül Pál logikai menete, amely a leg- 

lesújtóbb véleményt eredményezi a választott népről, kora zsi
dóságáról. Az írásmagyarázat erőltetettségét lehet vitatni, de 
ami ezen túl feltűnik, az az a hiány, amit Pál nem mond ki,
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nevezetesen, hogy mi az, ami a Sínai szövetséggel szembehe
lyezhető. Amit itt -  nagy lendületében -  elhallgat, azt kimond
ja lKor 11,25-ben, a kehellyel kapcsolatos igében: az új szö
vetség. Egyedül ezért a semmihez nem hasonlítható, Jézusban 
radikálisan újat hozó szövetségért érvelt Pál ilyen szenvedé
lyesen. Mi pedig, akik a Szentírás egészére tekintünk, így ju
tunk el -  böjtben, feketevasámapon! -  Krisztushoz, aki meg
halt bűneinkért, aki az úrvacsorában önmagát adja mint az élet 
kenyere, akinek halála által Isten új szövetséget köt velünk.

Gondolatok az igehirdetéshez
„Az ígéret gyermekei vagytok!" -  ezt a mondatot lehetne 

címként kiragadni a szakaszból, s akkor találhatunk egy olyan 
ösvényt, amely elkerüli az írásmagyarázati dzsungelt.

Az ábrahámi történet -  nagy vonalaiban -  alighanem min
denki számára ismerős. Ha nincs utód, kihal a család, vagyis 
nem valósulhat meg, amit Isten mondott. E kétségbeesett, szo
rult helyzetben mutatkozik egy megoldás, amely azonban em
beri megoldás lenne, tulajdonképpen csalás: a Hágártól szüle
tett Iszmáelre építeni. Sokszor mi is így, kisebb-nagyobb stik- 
likkel, csúsztatásokkal akarjuk kivágni magunkat szorult 
helyzetünkből, vagyis az emberi megoldással, „test szerint”. 
Ezzel szembenáll azonban az, ami „ígéret szerint” való, va
gyis ami Isten műve. Van-e az embernek türelme, bátorsága, 
hite, hogy kivárja ezt a megoldást?!

A böjti öröm hármas forrása:
— ISTEN ÍGÉRETET AD,
— SZABADSÁGOT KÍNÁL,
— ÚJ SZÖVETSÉGET KÖT.

1. Isten ígéretet ad
Emberek egymás közt nap mint nap ígérünk valamit, az

tán vagy megtartjuk, vagy nem. Devalválódott az adott szó, az 
ígéret. Isten azonban nem ígérget, hanem ígér. Azt pedig hű
sége által meg is tartja. Pedig az ígéret a hihetetlenség határán 
áll, vagyis az ígérettel kockázatot vállal. Nem egy húszéves, 
életerős férfiúnak, hanem az agg Ábrahámnak ígér utódot (Rí n 
5,20: „elhalt már saját teste”: terminus technicus impotentiae). 
Jürgen Moltmann figyelmeztet arra, hogy a mai teológia ki
nyilatkoztatás-megközelítését a görög metafizika fogalmai 
szövik át. Ezektől úgy lehet megszabadulni, hogy visszatérünk 
az Ószövetség ígéret-fogalmához, amelynek lényege: Isten 
ígéretekben és ígérettörténetekben nyilatkoztatja ki magát. (Ez 
mindig éles szembenállást is jelent Izráel ígéret-hite és a kör
nyező népek „epifánia-vallása” között.)

Az ígéretek mögött az az Isten áll, aki hűségével azok fe
dezetét is nyújtja. „Hű az, aki ígéretet tett”, fejezi ki hitval- 
lásszerűen Zsidó 10,23. A mai hallgató is döntésre kényszerül 
ezen ígéretek hallatán, s e téren is érvényes Moltmann állítá
sa: „A bizalom hiánya és kétség Isten teljesítő szándéka iránt 
ezért Isten becsületének megrablása.” (Theologie dér Hoff- 
nung.) Ez rímel Luther gondolatára, aki szerint a hiteüenség 
nem más, mint istenkáromlás, amely Istent hazugnak mondja.

2. Isten szabadságot kínál
Több mint négy évtized után ma zajlanak az első szabad 

választások. A pártok elárasztanak bennünket propagandájuk
kal, valamennyien igazi szabadságot ígérnek. E politikai bo
szorkánykonyha ínycsiklandozónak mutatkozó falatai helyett 
Urunk a hamisítatlan, tiszta táplálékot kínálja: nem egyszerű
en emberektől, elnyomástól való szabadságot, hanem a lelki
ismeret és a hit szabadságát. Ez nem egyszerűen valami tó/ va

ló szabadság, hanem valamire. A Galata-levél szinte mindvé
gig a szabadság kérdésével foglalkozik. Jézus előtt a törvény 
tartott bennünket fogságban (3,23-nak ez a helyesebb fordítá
sa). Hit állal azonban szabadságra vagyunk elhíva (5,13). A 
keresztyén szabadság állandóan Krisztushoz kapcsol. A ke
resztyén élet ezért ennek a szabadságnak a megőrzése és gya
korlása. Minden elkövetett bűnünkkel csorbítjuk saját szabad
ságunkat, hiszen újra fogságba, megkötözöttségbe kerülünk. 
Isten új választott népe nem a szolgától, hanem a szabad 
asszonytól származik.

3. Isten új szövetséget köt
A Sínai-hegyi szövetség az életet jelentette a zsidóságnak. 

Krisztusig ez valóban megtartó erő lehetett. De Benne Isten 
már nem test szerinti, hanem ígéret szerinti, Lélek szerinti szö
vetséget köt. A földi Jeruzsálem, megannyi történelmi és val
lásos értékével elmúlik, ezért a mi új szövetségünk a mennyei 
Jeruzsálemre utal, túlutal világunk úgynevezett realitásain. Az 
úrvacsora mintegy előízt ad a majdani mennyei lakomából. 
Ennek szerzése során Jézus a kelyhet felemelve „az új szövet
ség véréről” beszélt. Az Ő kiontott vére, keresztáldozata tette 
teljessé az ígéreteket, biztosítja a lelki szabadságot és pecsé
teli meg Isten új szövetségét.

Fabiny Tamás

Laetare azt jelenti, hogy örüljetek. Öröm a böjtben. Érezzük a feszültsé- ' 
get a kettő közölt. Mert hiszen ha nem is gondolunk arra a szigorú böjtre, 
amely ételtől-italtól való megtartóztatásban, a test megsanyargatásában nyíl- j 
vánul meg, de a böjt mégis azt jelenti, hogy valami mindig híjával van éle- j 
lünkben. (...) Isten Igéjének mai üzenete: Böjtben is örülni lehet azért, mert | 
hihetünk Isten ígéretében, tudhatunk arról, hogy a biológiai törvényeknél is I 
nagyobb Isten hatalma, és hittel ragadhatjuk azt, amit még nem láthatunk. Ha 
minden számvetés elejére Istent helyezzük, Aki az időnek az Ura és Akinek 
az ígérete akkor is megáll, ha emberileg elképzelhetetlen annak teljesítése, ak
kor örökösök vagyunk. De ha visszakanyarodunk a törvényhez és Isten ügyé- . 
nek biztosítására emberi akciózásba kezdünk, akkor szolgák vagyunk és min- ; 
dent elveszítünk. I^elare vasárnapján örülhet az, aki egyedül és igazán az Úr- j 
ra tekint és az Ő ígéretében bízik. Az igazi egyház azokból áll, akik mernek 
csak Isten ígéretére figyelni és ebben feltétel nélkül hinni. (Balikó Zoltán)

Még egyszer összefoglalja és szemlélteti Pál a tanítását egy bibliai tör- \ 
lénél allegorikus mnagyarázatával. Pál allegóriája azt mondja: Hágár az Ószö- j 
vétségét, azaz a cselekedetek szövetségét jelenti, Sára pedig a kegyelmi szö
vetséget. Itt a testamentum: dialhéké, isteni rendelkezést, intézkedést jelent, a 
történelembe belépő és megjelenő sajátos isteni üdvakaratot (...) Mindezt még 
megerősíti Pál azzal, hogy a Sínai hegy Arábiában van, tehát nem a Szentföl
dön, az árecen, Ismael szétszórt utódainak területén. Szolgaságnak földje ez.
De a szolgaság földje Jemzsálem is, a testi, mely jóllehet az ígéretek szent 
földjén épült, de reménységét a törvénybe vetette s odajutott, hogy Jézus 
Krisztust a törvény alapján a keresztre szögezte. (...) A 25. versben ezt a mon
datot: „mert Hágár a Sínai hegy Arábiában”, Luther így magyarázza: Egy arab 
szó: chadsar, hasonlít a Hágár szóhoz. Azt jelenti: kőszirt. Talán a Sinai hegy
ség egyik csúcsának neve. Ezzel illusztrálja Pál, hogy Hágár: Sinai hegy, tör
vény, szolgaság, és ide sorozza a testi Jeruzsálemet is, és ez a zsidó névre a 
legnagyobb sértés. A törvény szent hegyét és a szent várost egyenlővé tenni 
Ismaellel, a törvénytelen fiúval! (Ravasz László)

E szakaszban megint az írásra való hivatkozással szól a Krisztusban hí
vők „törvényes” leszármazásáról. Ábrahám életéből vett példa alapján teszi 
ezt, képiesen magyarázza azt, ami ott természet szerint történik. Pál ezt meg
tehette. Nála nem fenyegetett még az allegorikus írásmagyarázattal való 
visszaélés. Pál a képies itt azért használta, mert fentebb már a képies beszéd 
nélkül világosan szólt a hit által való megigazulásról, és a törvénybe való 
visszasüllyedés veszélyéről. A kifejtett igazság megerősítésére pedig már ve
szély nélkül alkalmazható az allegorikus írásmagyarázat. Ilyen értelemben 
Luther is használta. 22-23 . Szavaiból kiérezhető némi irónia, ők , akik a zsi
dóságba akarnak visszasüllyedni, az írást nem olvasták-e? Magatartásuk te
hát magával az Ószövetséggel áll ellentétben. Pál szerint ellentétben a zsidó 
büszkélkedéssel, Izmáéi a zsidók, Izsák a keresztyének típusa. (...) A két anyá
ban a két szövetségkötést látja. A hasonlatot azonban nem fejezi be, bár a foly
tatás magától értetődő: az Újszövetség pedig Sára. 29-31. Az allegória vigasz
taló tartalmú lezárása. Örüljenek tehát, hogy a szabadság fiai, és ne törődje
nek a szolgasággal, a törvény már nem lehet úr felettük. (Dr. Kiss Jenő)

Mivel a magasságos Jemzsálem fiai ígéretből, nem pedig e világi mód 
szerint élnek, ezért velük és ügyeikkel ezen a világon emberileg a legképte
lenebb dolgok történnek. Az Isten Országáról szóló üzenettel épp úgy van,
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mint ahogy a zsidó meddő és megvénült Sárával történt, minden emberi „le- 
hetetlenség"-gel szemben áll az isteni „de mégis”. Éppen ott ébred és növek
szik az egyház, pl. Európa sok országában, ahol meg van fosztva a nyilvános
ságra hatás minden eszközétől. Más területeken pedig a nagy propaganda el
lenére -  nincs ébredés. (W. Lühti)

Böjt 5. vasárnapja
Zsid 9,11-15

I. A textus
A főpap feladatát és szolgálatát rendkívül érthetően írja le 

9,1-14. Perikópánk anélkül, hogy lebecsülné a zsidó főpap hi
vatalát, arra mutat rá: Jézus mennyivel több. Mennyei isten
tiszteletet sejtet a 11. v. „nem emberkéz” által készített sátor
ral. Jézus ott mutatta be áldozatát.

Ez az áldozat „tulajdon vérével” történt. Böjtben különö
sen is fontos, hogy itt Jézus „élet-áldozatáról” van szó. Ez ma 
is jól fogható.

Ez az áldozat nekünk tiszta lelkiismeretet ad és megsza
badít a „holt cselekedetektől”. A „Koőapi^co” igét értjük szin
te kár volt lefordítani. A görög színház feladata volt, hogy ka
tarzist adjon, ami több, mint üsztaság.

A „holt cselekedetek” itt az előző szövetség rituális köte
lezettségeit jelöli, amelyek feleslegessé váltak Jézus áldozata 
után.

Jézus áldozata új szövetséget hozott, melynek a közben
járója Jézus, aki „örökkévaló” ígéretet hoz el.

II. Meditáció
A levél a „legkrisztocentrikusabb” irata az Újszövetség

nek. Úgy beszél Krisztus nagyságáról, hogy az ellenfelet nem 
becsmérli. Érdemes lenne megtanulni nekünk is ezt a vitamód
szert egyházon belül, de talán egyházon kívül is. Mások lejá
ratásával nem szabad magunknak tőkét kovácsolni. Ez az irat 
nem a törvény-vallás visszaéléseit ostorozza, hanem megmu
tatja mi az a több, az a más, amit Krisztus hozott.

Ne becsüljük le a szószék alatt ülőket, mert nem először 
hallják ezt a textust és nem is először vannak evangélikus is
tentiszteleten. Érthető a perikópánk, még akkor is, ha néhány 
kifejezése már nem azokat az emóciókat ébreszti, amiket az 
egykori olvasókban (13. v.).

A véráldozat ma igen jó kapcsolópont. „Életet ad, aki vért 
ad” -  hirdeti a véradásra hívó plakát. S tényleg életet mente
nek a véradók. De azt is nagyon jól érti mindenki mit jelent, 
amikor valaki az életét áldozza. Az is nagy elismerést kap, aki 
csak kockáztatja az életét másokért. Jézus ezzel szemben tu
datosan áldozza fel önmagát.

A lelkiismeret „katarzisát" kell talán meghirdetni 1990 
böjtjében. Mindaz, amit átéltünk az elmúlt évben sok ember
ben, gyülekezeti tagjainkban is nagyon mély lelkiismereti vál
ságot okozott és okoz még ma is. Az öngyilkosság, az alkohol 
és újabban a kábítószerrel élők magas száma is jelzi a lelkiis
mereti válságot. Hiszen az előbb felsorolt devianciák nem a 
„műveletlen” réteg sajátja, hanem nagyon sokszor a magasan 
kvalifikált intelligencia lelkiismereti krízisére válasz a mámor 
„csak nem gondolkodni” felkiáltással.

Jézus tiszta lelkiismeretet hoz. Ez hallatlan nagy ajándék, 
amivel élni lehet, és amit jó lenne valóban „katartikus” mó
don meghirdetni.

A főpap évente egyszeri áldozatát a „nép tudatlanságából” 
elkövetett vétkeiért mutatta be. Mindannyian felelősek va
gyunk azért, ami az elmúlt években, évtizedekben történt. Tu
datosan vétettünk és „nem tudtunk” nem vétkezni. Modem 
életünk annyira összefonódott, hogy munkánk végeredményét 
alig-alig tudjuk kiszámítani.

Új szövetséget kínál Isten Jézus Krisztusban. Isten Jézus
ban újat kezdett az embervilággal. Érdemes ezen elgondolkod
ni, hogy az ember milyen hamar lemond embertársáról és a 
világról. „Itt minden teljesen elromlott”! Isten nem mond le, 
sőt új szövetséget ajánl. Ezt az új szövetséget akarja megerő
síteni a böjti időben, de ugyanígy lehet utalni az úrvacsorára 
is, amikor személyesen lehet átélni Isten újat kezdő, megtisz- 
ü'tó szeretetét.

Örökkévaló javakat hirdet a levél egy értékvesztéssel ver
senyt futó világban. Az örök élet nem az év végi vagy az egy
házi esztendő utolsó vasárnapjának homiletikuma, hanem ta
lán minden istentiszteleten meg kellene szólaltatni ezt a re
ménységet, ahogyan elmondjuk a teljes Apostoli Hitvallást 
vasárnaponként.

Ezekből az örökkévaló javakból már most is részesülhe
tünk, valami megcsillan belőlük. A textusunk hátterében ott 
van a nagy, a nem kézzel csinált templom körvonala. Az is
tentiszteleten mindig jelen van valamilyen formában a teljes 
gyülekezel, azok, akik már nincsenek az élők sorában. Mi örök 
javakat hirdetünk, ha valóban az evangéliumot hirdetjük.

Jézus Krisztus hármas tisztével már az óegyházban is ta
lálkozunk. Próféta, főpap és király. Mind a három tisztnek van 
bibliai alapja. Mai igénk a főpapot állítja elénk, aki bemutat
ta a nagy engesztelő áldozatot és közbenjárt értünk. Jó erre az 
ősi egyházi tanításra figyelni, különösen böjt 5. vasárnapján, 
hiszen egy hét múlva úgy áll előttünk, mint alázatos király, és 
alig néhány nap és istenkáromlóként feszítik meg. Jézus iga
zi főpap, ezt a tisztét nem emberektől, hanem Istentől kapja 
teljes méltóságával és tisztségével és ezt senki nem veheti el 
tőle ma sem.

Végül szeretnék rámutatni a „nem kézzel csinált" sátorra, 
ahol Jézus bemutatta az áldozatát. Ebben a fenséges, sejtelmes 
képben van valami, ami a Jelenések könyvében is feltűnik. Mi
közben lent a földön tragédiák történnek, a fenevad bitorolja 
a hatalmat, újra és újra megszólal a mennyei kórus és dicséri 
a Bárányt, akié minden hatalom. Itt is figyeljünk erre a 
mennyei istentiszteletre. A levél írásakor a keresztyén gyüle
kezetek vívják a maguk élet-halál harcát, sokak szemében már 
csak idő kérdése és eltűnik a keresztyénség. 70 év után va
gyunk, nincs már semmilyen főpapi áldozat. És akkor valaki 
hirdeti: van most már igazi főpap, van most már igazi tökéle
tes szentély, amit semmilyen császár és hadsereg nem rombol
hat le. Igazi evangélium ez zsidóknak és üldözött keresztyé
neknek egyformán.

III. A szószék felé (igehirdetési vázlatok)
1. Meghallgatott imádság
Érdekes formai kísérlet lehet, a bevezető zsoltár kérései

re figyelni, mint olyan imádságra, amit Isten Jézusban meg
hallgatott és megválaszolt.

a) Isten megítélt
Gondoljunk értékeinkre: mivé lettek? Gondoljunk kap

csolatainkra! Kihez fordultunk „protekcióért” az elmúlt évek
ben? Mennénk-e ma is oda? Nyilván sokaknak már nem is kö
szönünk azok közül, akiknek nemrég még a hatalmától resz
kettünk. Szótárunkból eltűntek állandó szókapcsolatok, 
kifejezések. Isten ítéletét nem nehéz ezekben felfedezni.
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b) Isten elküldte világosságát
Jézus Krisztusban igazi főpapot adott a világnak, aki:
-  önmagát adta értünk,
-  megtisztítja lelkiismeretünket.

c) Isten szent hajlákába visz
-  Jézusban örökkévaló örökséget szerzett
2. Az igazi főpap
Meglepő cím evangélikus közegben. Ennél jobban már 

csak a levél olvasói lepődtek meg. Hiszen a levél megjelené
sekor már templom sincs. Ebben a válságos pillanatban hirde
ti a levél írója: Jézusra figyeljetek, ő  az, akire szükségetek 
van:

a) Örök javak vannak nála
b) Megtisztítja a lelkiismeretet
c) Örök váltságot szerzett

3. Igazi istentisztelet
Talán zavarba is jövünk, ha valaki megkérdezi: milyen 

egy igazi istentisztelet. Nagyon széles skálát találunk egy egy
házon, egy országon belül is. Nyilván nem a külső jegyek fon
tosak. (Harang, torony, orgona stb.) Hiszen vasárnaponként is
kolai tantermekben éppen úgy tartunk istentiszteletet, mint 
kórtermekben, otthonokban stb.)

-  Az igazi istentisztelet a főpap Jézus végzi.
Neki kell a középpontban lenni, róla szólunk.

-  Az igazi istentisztelet katartikus:
Nem elég, ha „otthonosan érezzük magunkat”

-  ez is kell
Nem csupán rokoni találkozó -  jó, ha ez is,
hanem lelkiismereti tisztulás, bűnbocsánat. Ahol ez nem 

történik, ott az istentisztelet „holt cselekedet”.
-  Az igazi istentiszteleten új szövetség köttetik, új látást

ad Isten-ember kapcsolatról.

Kertész Géza

Jézusnak közöttünk való szolgálatát így mondja az Ige: megtisztítja lel
kiismeretünket a holt cselekedetektől. Holt cselekedet. Különös kifejezés. Ix -  
het holt cselekedet? Én azt mondanám: a holt cselekedet a nyugtalan lelkes- 
méretnék a mozgásvihara. Olyan mozgástömeg, ami igazában értelmetlen. Pl. 
Ádám és Éva a bűneset után bujkál Isten elől a bokrokban. -  Mikor Pilátus 
bajba jut, a kezét mossa. Ezzel mutatja tehetetlenségét. Az emberek tehetet
lenségükben, nyugtalanságukban valami viharos mozgásrendszerbe menekül
nek. Némelyek a bűnnek a mozgásviharába menekülnek. Mások a vallásos 
cselekedetek mozgásviharába. Félelmetes valóság ez. (...) Emberiség-mére
tekben is így van. A z emberiség nyugtalan lelkiismeretéből félelmetes moz
gásviharok, civilizációs törekvések ... mozgás viharok jönnek. Nem tudja az 
emberiség megoldani az életét. (...) És különös módon azt mondja ez a levél, 
hogy a golgotái áldozat tisztogatja meg lelkiismeretünket a holt cselekedetek
től. Miért éppen a halál? Miért éppen az Ő halála? Az egész Újtestamentum 
a Szentek Szentje, mert nem kétséges, hogy Jézus haláláról és feltámadásáról 
szól az evangélium. Elcsendesedett lélekkel kell közelítenünk a titokhoz. (...) 
Hitünk szerint az <3 halála által lehet abbahagyni a holt cselekedeteket. Lehet 
valami módon megszabadulni ennek a belső hatalomnak a malom-munkájá
ból. Van szabadulás a holt cselekedetek hatalmából. Halott cselekedeteinknek 
félelmetes sora van. Jézus Krisztus megszabadít, megoldja ezeket az elinté
zetlen ügyeket. Világosságot támaszt és kegyelmet ad. Így oldja meg. „Az Úr
nak Lelke reád fog szállani és te más emberré leszel.” Ez az evangélium. Jé
zus Krisztus kezébe kerül a belső világod, és megszűnnek a holt cselekede
tek. (...) Jézus Krisztus főpapi szolgálatát tehát ne csak abban lássuk, amit Ő 
a mennyben végez. Érettünk, javunkra van. Az Ő főpapi szolgálatához tarto
zik a holt cselekedetektől való megtisztítás. Engedjük, hogy a mi szívünket is 
a nyugtalan lelkiismerettől, a lelkiismeret holt cselekedeteitől megcsendesít
se, megtisztítsa Jézus szeretete. (Farkas József)

A holt cselekedeteken vagy azokat kell értenünk, amelyek halált okoz
nak, vagy amelyek a halál gyümölcsei. Ugyanis, mivel a lélek élete az Isten
nel való kapcsolatunk, akik a bűn által elidegenedtek Őtőle, joggal számíta
nak halottaknak. (...) A megtisztulás célja, hogy szolgáljunk Istennek, hogy 
tisztaságunk Isten dicsőségére szolgáljon. (Kálvin János)

PÁLYÁZAT
A BIBLIÁVAL FOGLALKOZÓ 
EREDETI ÉRTEKEZÉSEKRE

A Magyar Tudományos Akadémia I. Osz
tályának Judaisztikai Kuratóriuma mint az MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport tudományos irányí
tó testülete NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIR
DET EREDETI TUDOMÁNYOS DOLGO
ZATOKRA a Biblia értelmezése köréből.

Pályatétel:
A KORAI PRÓFÉTÁK” EGY SZAKASZÁ

NAK Ér t e l m e z é s e , k ü l ö n ö s  t e k in t e t 
t e l  A HÉBER SZÖVEGRE

(„Korai próféták” a héber kánonban: Jósua, 
Bírák, Sámuel l-ll, Királyok l-ll.)

A pályázó a pályatételben megadott szö
vegekből maga választhatja ki azt az önmagá
ban zárt, kisebb szakaszt, néhány fejezet ter
jedelmű részletet, amellyel a dolgozatban fog
lalkozik. A dolgozat a kiválasztott szakasz önál
ló értelmezését nyújtsa, értekező formában, a 
nemzetközi tudományos kutatásokhoz kapcso
lódva, tetszés szerinti módszerrel és felfogás
ban, például történeti, irodalmi, poétikai, nyel
vi vagy nyelvészeti, hagyománytörténeti vonat
kozásban, a régi fordításokra (Septuaginta, 
Targum, Vulgata stb.) vagy a régi (ókori és kö
zépkori) kommentárokra tekintettel stb., de 
mindenképpen figyelemmel az adott szakasz 
héber szövegére.

A dolgozatok terjedelme legfeljebb másfél
két szabvány ív lehet. Máshol már megjelent 
vagy benyújtott dolgozatok nem fogadhatók el. 
A PÁLYÁZAT JELIGÉS. A dolgozatokat ma
gyarul, gépelve, 2 azonos példányban, LEG
KÉSŐBB 1990. SZEPTEMBER 19-IG (erev 
rós ha-sáná) (postabélyegző kelte) kell benyúj
tani a következő címen: MTA Judaisztikai Ku
tatócsoport, Budapest, P.O.B. 107,1364. A bí
ráló bizottság tagjait a Kuratórium kéri fel, és 
nevüket majd nyilvánosságra hozzuk. Ered
ményhirdetés és a jeligés borítékok felbontása 
1990 decemberében, a Bacher Vilmos emlé
kelőadás alkalmából.

Dijak:
I. díj: 20 000.- Ft,
II. dl]: 15 000.- Ft,

III. díj: 8 000.- Ft.
A III. díjból szükség esetén többet is kiosz

tunk, s az érdemes dolgozatokat ezen túl is ju
talmazzuk. A díjat vagy jutalmat nyert pálya
munkák megjelentetését az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport segíteni fogja.
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New Age? 
Endezeit 

oder 
Wendezeit?

Referátum a New Age 
mozgalomról Hans-Jürgen 

Ruppert könyve alapján

Kiadó: by coprint Druck- und Verlags- 
gesellschaft, Wiesbaden, 1985.

Első találkozásom a  New Age moz
galommal az erlangeni egyetem teoló
giai fakultásán történt. A diákönkor
mányzat autonóm szemináriumot hirde
tett meg az érdeklődőknek a témáról. Az 
egyik alkalommal egy fiatal közgazdász 
tartott előadást, aki maga is a mozgalom 
lelkes híve volt. Az élet nagy kérdéseit 
és a világ válság-problémáit is felölelő 
eszmefuttatásában igyekezett ténysze
rűen bemutatni, hogy a jelenlegi válság
ból csakis a tudat kitágításával és a moz
galomhoz való csatlakozással léphetünk 
ki.

Az előadást követő beszélgetésben 
kitért arra, hogy ő mi módon lett az „Új 
korszak” követője. Úgy érzem, ez elég
gé tipikus eset és jellemző a mozgalom 
zömét kitevő értelmiségi fiatalok útke
resésére.

Evangélikus családból származó, 
megkonfirmált fiatal, aki az egyház ins- 
titucionális működésében nem talált 
visszhangra a saját problémáit illetően. 
Sok mindent kipróbálva, az élet értel
mét keresve fordult érdeklődése egy 
kollégája nyomán a New Age mozga
lom felé. A régi és új tudást magába fog
laló ismeretek elnyeréséért képes volt 
1000 DM-t is kifizetni, hogy egy tanfo
lyamon ő is a beavatottak közé eljusson. 
Az eredménnyel elégedett: elérte a vi
lággal és önmagával való teljes és töké
letes harmóniát.

Más. A nyugaton járó eddig is sok 
ezoterikus tudománnyal, a csillagvilág 
misztikus értelmezésével foglalkozó 
könyvet találhatott az üzletek bőséges 
kínálatában. Ezt az áltudományt eddig 
könnyű volt elutasítani, most azonban 
jónevű tudósok, írók adják könyveikben 
meg az összekapcsolás lehetőségét a ré
gi és új tudomány között. Új világnéze
ti rendszerek vannak születőben.

Nem is annyira újkeletű ez a dolog. 
Sőt, valószínű már nálunk is vannak kö
vetői, minthogy gyökerei igen szerteá
gazóak, és a meglévőkre épül ez a majd 
látni fogjuk, mindent magába olvasztó 
új kor. Egy példa még csak, nálunk is 
közkedvelt a Hair című film, amelynek 
slágere az Aquarius -  Vízöntő problé
mája az új világkorszak születését -  
egyértelműen a New Age gondolatait 
reklámozza.
Harmónia és jog, világosság, szimpátia 
és fény, igazság. Senki sem köti a sza
badságot többé gúzsba, senki sem ködö
síti el a szellemet. A misztika belátást ad 
nekünk, és az ember ismét gondolkodni 
tanul. Köszönet néked, Vízöntő.

1. Világvég vagy fordulópont?
Hans-Jürgen Ruppert könyve beve

zetőjében két egymással ellentétes szel
lemi irányzatról beszél, amely az embe
rek közérzetét meghatározza. Az egyik 
a jövőtől való félelemben, apokaliptikus 
világvég, katasztrófa várásban csúcso
sodik, vagy a teljes reménytelenségbe 
süllyed: no future. A másik mozgalom 
pedig optimistán néz a jövőbe, és a vi
lág vége helyett egy közeledő forduló
pontról beszél az emberiség életében. 
Ez a New Age mozgalom.

New Age egyszerűen új korszakot 
jelent, de a következő elnevezések is 
használatosak: Vízöntő korszak, Aqua
rius korszak, nap korszak, szolárkor, 
ökológiai korszak. Ezek a megjelölések 
többnyire az asztrológia és az okkultiz
mus szótárából valók. Az új korszak vá
lása különböző asztrológiai számításo
kon alapszik, amely a nap mozgását fi
gyeli, amíg az állatöv csillagképein 
végigvonul. Ez az ún. platóni világév 25 
200 év, ebből 2100 év telik el, amíg az 
egyikből a másikig eljut (alapul a nap 
március 21-i állását veszik). Ez az átlé
pés egy újabb csillagképbe döntő válto
zást hoz a földi emberek életében. Nos 
a New Age követői szerint most egy 
ilyen fordulat előtt állunk, amikor a ha
lak képéből átlépünk a vízöntő jegyébe: 
ez egy új vallást és világszemléletet, az 
aranykor kezdetét jelenti az emberiség
nek. Így történt ez Jézus születésekor is, 
-  mondják hiszen akkor kezdődött a

halak korszaka. Abban azonban még 
nem tudtak megegyezni, hogy mikortól 
számítandó az Aquarius-kor. A. Rosen- 
berg szerint 1960-től, míg C. G. Jung 
1997-re vagy 2143-ra teszi ezt.

2. A mozgalom korunk képe 
vagy egy kórkép?

A könyv szerzője, Ruppert a stutt
garti világnézeti kérdésekkel foglalkozó 
Centrum felelős szerkesztője, evangéli
kus. írását 3 részre tagolja: 1. Die New- 
Age-Spiritualitát -  Ursprung und Bewe- 
gung -  a mozgalom eredete és összete
vői. 2. Eine neue evolutionare 
Religiosität und der christliche Glaube 
-  új vallásosság és a keresztyén hit. 3. 
Dokumentáció.

A szerző a szellemi elődök és atyák 
közé sorolja a rózsalovagok körét, a 
grál-mozgalmat, de az irányzatok közül 
a teozófiát, antropozófiát is. Az egyes 
csoportoknál jelentkezik a neognózis és 
a hetvenes évek óta ismét reneszánszát 
élő okkultizmus. Mindez szélsőségesen 
jelentkezik és keveredve az egyes cso
portoknál -  a keleti vallásfilozófiákról 
nem is szólva, így nehéz az általános 
vonások megrajzolása.

A szerző először is egy általános ké
pet fest a New Age lelkü letől, keresve 
a sokféleségben a közelítő gondolato
kat. Majd idéz egy újságból, amely 5 
pontba sorolja a csoportokat összekötő 
gondolatelemeket.

1. Istent személytelen erőként gondol
ják el.

2. Az embereket panteisztikus, mo- 
nisztikus értelemben az isteni egész 
részeinek tartják.

3. A világ számukra csak illúzió, a tisz
ta lelkek ideiglenes játéktere.

4. A megváltást különböző szertartá
sok és technikák segítségével, ame
lyek az isteni megvilágosodás átélé
sét célozzák, kívánják elérni.

5. A gonoszt azonosítják a megvilágo
sodást el nem ért állapottal. 
Mindezek a gondolatok a gnoszti-

kus tanok sajátjai, így nem véletlen, 
hogy a múlt század végén létrejött Teo- 
zófiai társaság -  amely erőteljes hindu 
befolyás alatt van -  körei is sajátjuknak 
vallják a New Age korszakot. De ez áll 
a Rudolf Steiner ( t 1925) által alapított 
antropozófiai társaságra is. Ez a csoport 
az NSZK-ban például alap- és középfo
kú iskolákat tart fenn, eredeti módsze
rekkel a művészi hajlamok kibontako
zását segítve, egyre szélesebb rétegeket 
érnek így el, kommunáik, művésztele
peik híresek. A vegetariánusság mellett 
rájuk is a kétféle kultúra hagyományai
nak szintézise jellemző. Ebből az ol-
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vasztótégelyből nem maradhat ki a ke
resztyén hitrendszer sem, Jézust tiszte
lik, de nem mint Isten Fiát.

A New age mozgalom rendszerében 
a hit helyébe a tudat kitágítása, az isme
ret kerül, az imádság helyébe a meditá
ció, ami legtöbbször tárgyául az embert 
veszi. A keleti vallásoktól kapott örök
sége az önmegváltás meghirdetése egy 
különleges beavatási és meditációs 
úton. Itt kapcsolódik be a modem pszi
chológia, a transzmissziós meditáció a 
pszicho-csoportok, amelyek a ludat ki
tágítását a jóga, a transzperzonális pszi
chológia segítségével és némi LSD-vel 
érik el. Ebben nagy szerepet kap a cso
portélmény, a kozmikus energia időt és 
teret transzcendáló átélése, miáltal a re
inkarnáció állomásai is végigjárhatok. 
Ezek az ellazulást kiváltó terápiák a tel
jesítménycentrikus nyugati világban a 
szellemi regeneráló központok szerepét 
töltik be.

Érdekesebbek és talán kézzelfogha
tóbbak a mi számunkra azok a tudo
mányos alaposság igényével fellépő 
rendszerek, amelyek a mozgalom elmé
leti kidolgozását célozzák és neves tu
dósokhoz fűződnek. Ilyen pl. Erich 
Jants asztrofizikus ( t  1980) elmélete, aki 
a Nobel díjas Ilja Prigorine iskolájának 
tagja. Könyve címe: Az univerzum Ön
szerveződése az ősrobbanástól az embe
ri szellemig. A római klub egyik alapító 
tagja. Említett könyvéből idézek néhány 
gondolatot. „Egy nagyméretű, új szinté
zis kezdetén állunk. Hogyan értelmez
zük a természet történelmét? -  beleért
ve az emberiség történelmét is. Felfog
hatjuk a matéria és energia 
szerveződéseként. De jelentheti a 
komplex információ szerveződését is. 
Mindenekelőtt pedig értelmezhető ez a 
tudat evolúciójaként.” Ezáltal megszű
nik a nyugati gondolkodást oly régóta 
jellemző dualizmus, a szellem és az 
anyag kettőssége. Kulcsszó művében a 
Selbsttranszendenz, az „önkivetítés”, ez 
nem más, mint az önszerveződés új 
szintjeinek feltárulása, evolúciója. Ez a 
szellemi evolúció -  mondja ő -  mani
fesztálódik a materiális energetikai és 
informatikai folyamatokban. Számára 
az isteni a világban nem személyes for
mában jelenik meg (lásd Jézus), hanem 
egy sokrétegű realitás evolucionáris jel
legű átfogó dinamikájában. Ebből kö
vetkezően rendszerében magasra érté
keli a buddhizmus fejlődésfolyamatokat 
taglaló fílozófikus vallásrendszerét, 
amely az isteni létet, a megváltást az ön
megvalósítás útján önerőből akarja elér
ni. Az Isten-eszme nála nem etikai nor
ma -  ő maga is evolúciók sorozatán 
megy át, ezért nem lehet abszolút, nem

teremtő, hanem az univerzum szelleme. 
Az emberre nézve egy ilyen szintézis a 
félelmek alól felszabadítólag hat. Az 
univerzummal való egység érzete meg
szabadít a biológiai haláltól való fél
elemtől, és az életet értelmessé teszi.

Jants gondolatait építi be rend
szerébe a New Age mozgalom másik je
lentős képviselője: Fritjof Capra, ismert 
atomfizikus és Heisenberg-tanítvány. 
Bestseller könyve (2. kiad. 1983.): Wen- 
dezeit. Bausteine für eine neues Welt- 
bild: Fordulópont -  egy új világkép épí
tőelemei. Egymás mellé állítja a modem 
atomfizika téziseit és a régi misztikus 
világnézeteket -  megegyezéseket keres
ve köztük. A párhuzamok keresésének 
Capra szerint az az alapja, hogy a tudo
mány ma egy ökologikus világképben 
gondolkodik. Az ökológia pedig- és az 
ökologikus tudat minden jelenség egy
másba kapcsolódását és függését hang
súlyozza. Ez az ökologikus tudat jelent
kezik ma a társadalomban, így a tudo
mányban, az ökológiában, 
szisztém-elméletben, a modem fiziká
ban, a pszichológiában, különösen is a 
humán és transzperzonális pszichológi
ában. De ez a tudat jelentkezik a külön
féle csoportoknál is, úgymint a környe
zetvédők, a teljes egység védelmét sür
getőknél, a feminizmusnál, a 
békemozgalmak esetében is. Capra a 
szisztéma-teória képviselőjének tartja 
magát. Ezelatt a kibernetika kibővített 
formáját érti -  ami az információ és sza
bály-folyamatok tudománya gépekre, 
élőlényekre és szociális közösségekre 
lebontva. Ez a rendszer az emberi sze
mélyiséget feloldja egy ritmus identitá
sába, kérdés, hogyan vonható akkor ez 
alapján egyáltalán felelősségre a sze
mély.

Meglepően pozitív kritikával reagál 
ma Jürgen Moltmann, tübingeni teoló
gus is Capra könyvére, gondolatait fi
gyelemre méltónak találja. Ő is igenli 
egy ökológiai világközösség létrejöttét. 
Egy egységes világkép megteremtése, 
amely harmonizál a tudományokkal és 
életigenlő, az ember nemes vágyai közé 
tartozik. Ámde, teszi fel a kérdést, ez a 
szelíd, erőszakmentes kulturális revolú- 
ció a politika és a kultúra szintjén vajon 
„természetes mozgalmak” útján mikor 
fog hatalomra jutni? Hiszen az eddigi 
nézetek szerint az osztályharcok és a ha
talmi harcok mozgatták a történelmet -  
és nem az erőszakmentes eszmék. A val
lással kapcsolatban helyesnek tartja egy 
új kozmikus tudat létrejöttét az eddigi 
uralmi, teokratikus vallásformákkal 
szemben. Ennek ellenére azonban nem 
egyedül üdvözítő út a keleti vallások 
gondolatrendszere, Moltmann megem

líti Schleiermacher nevét, aki európai 
gondolkodóként foglalkozik ezzel a kér
déssel. Helyesli a még meglevő gép
metafora (a világ mint tökéletes gép) he
lyett az organikus egész hálózata, egy
mással összefüggő és nem kauzális 
világszemlélet meghirdetését. A spiritu- 
alista kozmológiát zsákutcának tartja. 
Moltmann rámutat a panteizmus veszé
lyére is: egy önmagába zárt rendszerhez 
vezet, amelyet az indifferencia jellemez. 
Ezzel szemben ő a nyitott világrendszer 
meghirdetését hangsúlyozza.

3. Kritikus hangok a New-Age 
mozgalommal kapcsolatban

A szélsőséges kritikára példa a do
kumentáció részben közölt írás Cons- 
tance E. Cumbey-től, amely egy tulaj
donképpeni demonologikus interpretá
ciója a mozgalomnak. A szerző a 
mozgalom mögött egy szervezett háló
zatot sejtet, amely egyenesen az antik- 
risztus előfutára a világban. A közölt 
részletben a nácizmus létrejöttével és lé
nyegével vonja párhuzamba a „szelíd 
összeesküvés” terjedését. H. J. Ruppert 
maga is kritikusan áll a mozgalommal 
szemben. Számára a kérdést az jelenti 
hogy itt egy új vallással állunk szemben 
amely a keresztyénséget is magába old
ja és helyettesíti vagy csupán egy divat- 
jelenségről beszélhetünk, amelynek tar
talma akár reklámszöveggé is süllyed
het. A keresztyén egyházak feladata, 
hogy a jelenséget ne becsüljék le, ha
nem reagáljanak rá. Annál is inkább, 
mert a mozgalom térítői sokszor egyhá
zi létesítményekben szervezett program 
keretében népszerűsítik tanaikat (a 
New-Age keresztyénség veszélye). A 
keresztyénségre veszélyes nézeteket a 
következőkben összegzem:

A Biblia eszkatologikus időszemlé
letével szemben áll az aquarius korszak 
asztrológiai látása, amely korszakokban 
és kozmikus körforgásban gondolkodik, 
alapvetően optimista a jövőt illetően. A 
mozgalom egyik kritikusa felhívja a fi
gyelmet, hogy a New-Age jövőről alko
tott okkultista elképzelései nem osztják 
a klasszikus indiai filózófia negációját 
az élet és a jövő iránt. Itt egy olyan új 
vallásos eszme jelentkezik, amely a fej
lődésbe és a haladásba vetett hitet fej
leszti, viszi tovább az emberiség szel
lemi életére vonatkoztatva (R. Hűm
mel).

Ruppert kvázi-religióként értelme
zi, amely vallás és világnézet közti kép
ződmény. Követői elutasítják a csupán 
immanensre szorítkozó gondolkodást, 
viszont nem elégíti ki őket a láthatatlan 
világba vetett hit, hanem maguk is igye
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keznek transzgresszív kutató utazásokat 
tenni a látható világot körülvevő más 
valóságszintekre, okkult világokba. A 
mozgalom érdekessége is ez az egysé
ges rendszerben látás -  amely a skolasz
tika középkori épületére emlékeztet -  
misztikusságával is. Sokan egy új öko- 
lógikus vallást látnak benne, vagy 
túlélési tervezetet, egyfajta kiutat, sok
féle nézet, irányzat párlatát, lecsapódá
sát. Egy másik kritikus szerint filozófi
ája magába hordozza a dogmatikus jel
legű autoritatív elitizmus veszélyét.

Véleményem szerint a mozgalom 
léte és terjedése, ami a közeljövőben 
biztosan nálunk is éreztetni fogja hatá
sát, a pluralizmus jegyében kihívást je
lent az egyház és a teológia számára. 
Ezért átgondolásra szorul a hamartoló- 
gia és a szoteriológia a mai ember szá
mára érthetetlenné vált fogalomrend
szere miatt. Pontosításra vár a jövőről 
szóló reménységünk, ami a szociáletikai 
problémák miatt igen csak háttérbe szo
rult. Végül átgondolandó a teológia ki
vonulása az egyes tudományok által föl
vetett etikai-humán kérdések elől, ma
gyarán megkérdőjeleződik az a 
gyakorlat, ami kitér a válasz elől, a vé
leménynyilvánítás elől.

Brebovszky Éva

Lesz-e újra 
MELE?

Vázlatos feljegyzések egy 
tanácskozásról

Budapest, 1990. január 11.

A beszélgetést Tekus Ottó hívta össze 
(Győrből) január 4-én kelt levelével. 
Mintegy félszáz lelkésznek küldte el. Je
len vannak: Bencze Imre, Csepregi Bé
la, Csepregi Zsuzsanna, dr. Hafenscher 
Károly, Ittzés Gábor, id. Kendeh 
György, Kertész Géza, Lackner Aladár, 
Lupták Gyula, id. Magassy Sándor, Ma
gyar László, Missura Tibor, Scholz 
László, Tekus Ottó, Zászkaliczky Pál, 
Zászkaliczky Péter, valamint dr. Bole- 
ratzky Lóránd mint jogász. -  Kimentet
ték magukat: Keveházi László, Laboré - 
zi Géza, Lábossá Lajos, Pintér Károly. 
Korelnöknek Scholz László kéretett fel.

Tekus Ottó elmondja, hogy már 
több ízben is nyilvánosan javasolta az 
egykori MELE (Magyarhoni Evangéli
kus Lelkészek Egyesülete) újraszerve

zését, egy független, önálló lelkészi 
szervezet létrehozását, amire mai állami 
törvényeink lehetőséget nyújtanak. Ez -  
a tervbevett zsinatig is -  műhelyévé le
hetne a lelkészek véleményalkotásának 
és fórumává véleményük kifejezésének. 
Miután javaslatának eddig semmiféle 
visszhangja nem volt, írta meg levelét s 
kéri a jelenlévők véleményét.

Scholz László felvilágosításul el
mondja: a MELE 1950-ben szűnt meg, 
más egyesületekkel együtt fel kellett 
oszlatni. Egy idő múltán Prőhle Károly 
„A magyarországi evangélikus egyház 
lelkészi munkaközösségeinek szabály
zata” címen tervezetet készített, s az fel- 
terjesztetett az egyetemes presbitérium
hoz. Ennek lényeges vonása volt, hogy 
minden fokon maguk a lelkészek vá
lasztják meg elnöküket, jegyzőjüket 
stb., három évre. A terv így nem való
sult meg, bár az egyházi vezetők magát 
az új nevet átvették, de beillesztették a 
hivatalos struktúrába, püspöki, esperesi 
kézbe került a vezetés, ellenőrzés.

Hafenscher Károly veti fel a követ
kező szükséges kérdéseket: Mi lenne a 
MELE feladata? Mi lenne kapcsolata az 
LMK-val? Kik lennének a tagjai? Nem 
osztaná-e meg az amúgy is kislétszámú 
lelkészi kart? Milyen kapcsolatban len
ne a Lelkipásztorral?

Mindenki hozzászólt. Volt, aki az 
önkéntes tagságot hangsúlyozta. Volt, 
aki ennek kiterjesztését javasolta a 
nyugdíjasokra és a levelezőn végzettek
re is.

Határozott döntés nem született. A 
jelenlévőknek nagyjából a fele új egye
sület megalakulását támogatná a feltét
lenül szükséges változás érdekében. 
Mégpedig a következő érvek alapján: az 
LMK a püspöki vezetés és ellenőrzés 
alatt leterhelődött, ismételten feljelenté
sek és meghurcoltatások területe lett, a 
teológiai önképzést nem tudta kellőkép
pen ellátni, elhangzott javaslataival ké
sőbb senki sem foglalkozott. Az új ME
LE (lehet más neve is) megoldhatná az 
erők szétforgácsolódását, fórummá és 
érdekképviseletté lehetne.

A jelenlévők másik fele szintén fel
tétlenül szükségesnek látja a változást, 
de azt inkább a LMK megújítása által 
gondolja. Vissza kell térni (mutatis mu- 
tandis) az alapszabálytervezethez. Pél
dául: A lelkészi fratemitás önállóan vá
lasztja meg bizonyos időre vezetőit, bi
zalom alapján. LMK és új MELE 
megosztaná, továbbosztaná a lelkészi 
kart párhuzamosság esetén. A megújult 
LMK olyan lesz, amivé formáljuk teo
lógiai munka, testvéri közösség, érdek- 
képviselet tekintetében.

Szeretettel kérjük lelkésztársainkat, 
hogy a Lelkipásztor Fórum rovatában 
fejtsék ki véleményüket a fentiekről. 
Leghelyesebb volna a közeli LMK-ülé- 
seken is szóbahozni.

összeállította: Zászkaliczky Pál

Iskolánk és a 
teológus-képzés
Korunk társadalmi, gazdasági, szel

lemi válságának egyik kulcskérdése a 
család válsága. Míg Japánban a házas
ságok egy százaléka bomlik fel, addig 
Magyarországon ez harminc százalék 
fölött van. Ez nem speciális magyar je
lenség, de mi ezen a téren is -  sajnos -  
élen járunk.

Korunk utilitarisztikus szemlélete 
általános európai jelenség, de meg va
gyok győződve, hogy ennek az ideje fo
kozatosan lejárt és egy új korszak ismét 
az eszmények felé fog fordulni, hiszen 
számos jel mutatja, hogy eszmények 
nélkül a társadalom gazdasági élete sem 
fejlődhet egyértelműen. A Budapesti 
Evangélikus Gimnázium létrejötte is 
egyik apró láncszeme annak a folyamat
nak, amely a társadalmi bajokat és a 
szellemi élet válságát orvosolni óhajtja. 
Meg vagyok győződve, hogy máról hol
napra döntő változásokat nem lehet el
érni, de ha mindenki a maga munkahe
lyén és környezetében arra törekszik, 
hogy az eszmények ismét hassanak, 
mozgató erővé váljanak, akkor fokoza
tosan javulni fog a helyzet

Ezen a feladaton belül iskolánknak 
fontos törekvése, hogy elsőrendűen az 
evangélikus egyház megújulását szol
gálja. Számos jel arra mutat, hogy ez a 
munka eredményes lesz. A felvételre je
lentkezők között igen sok az olyan tanu
ló, aki azért újította fel az egyházzal va
ló kapcsolatát, vagy lépett először kap
csolatba egyházunkkal, mert az iskola 
értékrendjéhez igyekszik igazodni. Ha 
valaki egyszer megismerkedik azokkal 
a lehetőségekkel, amit az elmélyült hi
télet nyújt, akkor a legtöbb esetben va
lódi és őszinte kapcsolat jön létre egy
házunkkal, még akkor is, ha az illető 
eseüeg nem kerül be az iskolába.

Az egyházi megújulást direkt fel
adatok is támogatják. 1948 előtt az egy
házi iskolákban érettségizőkből évente 
körülbelül 2-3 tanuló jelentkezett a teo
lógiára. így az evangélikus gimnáziu
mok 20-25 jólképzett ifjút küldtek a lel-
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készi pályára. 1952 után ez a folyamat 
megszűnt, így a teológia utánpótlása is 
nehézségekkel küzdött. Ennek eredmé
nye a mai lelkészhiány.

Amikor az iskola újjászervezéséért 
megindult a harc, az egyik igen fontos 
érv volt mind az egyház, mind a világ 
vonalán a teológus utánpótlás biztosí
tása. Ezt most az iskola működése során 
rendkívül komolyan vesszük. De pilla
natnyilag még nem tudjuk fölmérni az 
eredményeket.

Mik azok a tényezők, amelyek a 
teológus utánpótlást iskolánkban segí
tik? A legfontosabb tényező az, hogy is
kolánk valóban evangélikus gimnázi
um. Tanárai túlnyomórészt evangéliku
sok, igaz keresztények, egyúttal az 
ökumenikus gondolat hívei. Az iskola 
keretei is az evangélikus egyházi szelle
met sugározzák. Tanulóink tanítás előtt, 
tanítás után imádkoznak, rendszeresen 
járnak istentiszteletre, bekapcsolódnak 
az evangélikus ifjúsági életbe és a val
lásos légkör az élet apró mozzanatait is 
áthatja. Rendkívül megnyugtató jelen
ség, hogy a hétfő reggeli áhítaton -  
amely önkéntes -  a tanulók túlnyomó 
többsége rendszeresen részt vesz. Örö
möt jelent számunkra, hogy egyes osz
tályokban spontán módon bibliakörök 
jöttek létre. Az internátus növendékei 
minden este rövid áhítaton vesznek 
részt. A legfontosabb mozzanat azonban 
a hitoktatás. Öt evangélikus, egy refor
mátus és egy katolikus hitoktató végzi 
ezt a felelősségteljes, de örömteli mun
kát. A hittanórák délelőtti tanrendi órák, 
méghozzá minden osztálynak egyidő- 
ben van a foglalkozása, így a hitoktatást 
végző lelkészek, akik különböző gyüle
kezetekből jönnek, a hittanórák után ta
lálkoznak, megbeszélhetik problémái
kat, kialakíthatják a középiskolai hitok
tatás módszereit. Az izraelita tanulók a 
Dohány utcai zsinagógába járnak hittan
ra, a többi felekezet, amelynek egy-egy 
tanulója szerepel iskolánkban, egyéni
leg oldja meg a hitoktatást.

Az elmúlt hónapok alapján megál
lapíthatjuk, hogy a hitoktatás és az isko
la egész légköre jó hatással van tanuló
inkra. Ez annál is inkább fontos, mert 
sajnos ennek a korosztálynak a szülei 
igen sok esetben az értékrend szempont
jából elbizonytalanodott emberek. Tehát 
a gyermek hazulról legfeljebb megfo- 
galmazatlan igényeket, de nem határo
zott értékrendet kapott. Ezt a hiányt ma
radéktalanul pótolni nem lehet, hiszen a 
gyermekkor legfogékonyabb évei nem a 
középiskolai tanulmányok idejére esnek 
(ezért is lenne rendkívül fontos a nyolc- 
osztályos gimnázium helyreállítása.) 
Ennek ellenére a mi hatásunk mégis

rendkívül jelentős. Ezt néhány egyéni 
példán keresztül érzékelhetjük. Van 
olyan növendékünk -  árva gyermek - , 
akit édesanyja utolsó kívánsága szerint 
kereszteltek meg tizenhárom éves korá
ban, addig vallási kérdésekkel nem ta
lálkozott, most viszont rendkívüli ér
deklődést tanúsít ezek iránt, sőt felme
rült benne az a gondolat, hogy 
teológusnak megy.

Milyen reményeink lehetnek ezek 
szerint a jövőben? A felvételnél minden 
tanulótól megkérdezzük, hogy milyen 
pályára szeretne menni? Feltűnően ke
vés azoknak a száma, akik azzal jönnek 
ide, hogy lelkészi pályára készülnek. 
Lényegében két csoportot figyelhetünk 
meg: van aki családi hagyomány alap
ján óhajt lelkészi pályára menni, és van
nak, akik saját lelkészükben látnak 
olyan modellt, ami számukra követen
dő. Furcsa jelenség, de ezek között elég 
gyakori a hiányos előképzettségű. Néha 
az a gyanú is felmerült a felvételi vizs
gák során, hogy a szándékuk nem őszin
te, csak a felvételnek akarnak ezzel nyo
matékül adni. így iskolánk feladata, 
hogy a négy év nevelőmunkája során a 
lelkészi pályára alkalmas tanulókat ezen 
az úton elindítsa. így számos feladat 
adódik. Az első és legfontosabb a hitok
tatókra hárul, hiszen az ő emberi maga
tartásuk, személyes példaadásuk igen 
komoly modellhatást fejthet ki, és mint 
az előzőkből kiderült, fejt is ki. A másik 
feladat az ifjúsági szervezetek munkája. 
Ezeknek olyan irányba kell hatni, hogy 
az erkölcsi kérdések, a biblia-ismeret, 
az egyháztörténelem iránti őszinte és 
spontán érdeklődés kialakítását serkent
sék.

Nagy feladat hárul az osztályfőnö
kökre, hiszen a tanulókkal a legszemé
lyesebb kapcsolatban a hitoktatók mel
lett az osztályfőnökök állnak. Ők figye
lik a tanulók testi és lelki fejlődését a 
legintenzívebben, ők végeznek külön
böző fölméréseket, és az ő feladatuk a 
gyermekek pályairányultságának a vizs
gálata is. Természetesen ebben a mun
kájukban az osztályban tanító minden 
tanár segíti őket, hisz iskolánknak egyik 
legfontosabb ismérve, hogy mi nem for
mális értekezleteket tartunk, hanem a ta
nárok permanensen beszélgetnek a ta
nulók fejlődéséről, az egyes tantárgyak 
problémáiról, és a közös teendőkről. Így 
ez az alkotó tanári légkör lehetővé teszi, 
hogy a gyermekeket olyan irányba ve
zessük, hogy megtalálják az egyénisé
güknek leginkább megfelelő hivatást, és 
erre a hivatásra kellőképpen fel is ké
szüljenek.

Természetesen minden kezdet ne
héz. Így a teológus pályára való irányí

tás módszerei sem alakultak ki teljes 
mértékben. Látjuk a körvonalakat, lát
juk a feladatokat, de valószínű, hogy a 
módszereinkben még sok változás fog 
bekövetkezni. A fontos azonban, hogy a 
tantestület minden tagja tisztában van a 
célokkal, és ezek megvalósításáért el
szántan dolgozik. Lehet, hogy hibá
zunk, lehet, hogy még vannak zsákut
cák, de meg vagyok győződve arról, 
hogyha a nemes szándék világos, akkor 
a módszerek is előbb-utóbb ki fognak fi
nomulni, és eredményesekké válnak, 
Így iskolánk kiveszi részét abból a nagy 
munkából, amely a magyar társadalom, 
ezen belül az evangélikus egyház meg
újulását célozza.

Dr. Gyapay Gábor

Jubilálok...
a lelkészi karban -  januári számunk 

Lelkészi közélet c. rovatban megjelent 
összeállításunkhoz:

id. Harmati Béla, a lelkészi kar 
nesztora, 90 éves, született 1900. márci
us 21-én. Id. Harmati Béla sajátos szint 
jelent a magyar evangélikus lelkészi kar 
széles palettáján. Bibliaszeretete, ami a 
szöveg ismeretében és a Biblia terjesz
tésében egyaránt megnyilvánult szinte 
páratlannak mondható a mi időnkben, 
másfelől életvitelében radikális purita
nizmusa sem általános. Isten áldását kí
vánjuk mind a jubilálóra, mind Család
ja tagjaira. Kérjük Urunkat, hogy a kö
vetkező nemzedéket is áldja meg a 
Szentírást szerető, megszentelt életű lel
kipásztorokkal. Énekeskönyvünk imád- 
ságos részében található imádság lelki- 
pásztorok imádsága is lehet (Egyház- 
Gyülekezet 732 k): „Engedd Uram, 
hogy lelkipásztoraid élete megéreztesse 
velünk, hogy Téged választani megtisz
teltetés, hogy Neked szolgálni gyönyö
rűség, hogy Érted élni boldogság, hogy 
Veled még szenvedni is jó. Add, hogy az 
öröm vonzó hírnökei legyenek e világ
ban és a Benned gyökerező lélek derű
jét sugározzák ránk.”

Ugyancsak kimaradt az 50 évvel 
ezelőtt ordináltak közül Petor János. 
Mindkét kiegészítést köszönjük.

H . K .

64



A „ZÁKEUS VIDEÓ” KÖLCSÖNÖZHETŐ ÉS ELADHATÓ FILMÉINEK JEGYZÉKE
— Győri János Sámuel közlése —

Díjazás: kölcsön: 1 hétre (egy-két vetítés+posta) 200 Ft + postaköltség. Tervezzük, hogy a kiteljesedő videotéka majd más ke
resztyén filmeket is tud kölcsönözni, ekkor majd külön egyszeri „tagdíjat” kell letétbe helyezni.

1. Teremjétek a megtérés gyümölcseit —
ZV8/88. sz.

Az ősagárdi gyülekezet életéről úgy, hogy tartalmilag 
bepillanthatunk a szolgálat több síkjába is, mint az 
egyházi zene több síkon, gyermekmunka, filmmun
ka... Ilyen módon ötleteket is adhat gyülekezeti mun
kánkhoz.
Magyar és német nyelven is. Kb. 40 perc:

2 .  B ib l ia  8 8 '  b ib l ia  a  r á d ió b a n
ZV 9/88. sz.

Hogyan került az ateista rádióba a Biblia, milyen kap
csolata volt a Bibliával a rendezőnek, BOZO László
nak. Az életemet mentette meg..." — kezdi a választ. 
Hogyan viszonyultak hozzá a színészek... Vitaindító 
film! Készült a Bibliatársaságok Világtalálkozója alkal
mából (Előkészületben: A Biblia hétköznapjai c. soro
zat.) Kb. 50 perc

3. ŐSÖK FESZTIVÁL I. 1988. ZV 10/8 8. sz.
Másodszorra megrendezett Keresztyén Könnyűzenei 
Találkozó, kis zenekaraink bemutatkozása.
Kb. 90 perc.

4. ŐSÖK FESZTIVÁL II. 1988. ZV 11/88. sz. 
Ebben a második részben a JUBILATE szolgálatát 
láthatjuk. Kb. 80 perc.

5. ISTEN HÁTA MÖGÖTT ZV 14/88. sz.
Egy kis falusi gyülekezet az „Isten háta mögött" ho
gyan kerül Isten színe elé, hogyan lesznek megtéré
sek, hogyan alakul meg az énekkar és tesz bizony
ságot, hogyan tudja a fővárosi születésű lelkész a 
szolgálatát végezni... Kb. 65 perc

6. ÉS LAKOZTAK MIKÖZÖTTÜNK ZV 1/89. sz.
A Budai Evangélikus Szeretetotthon beteg gyermek
ei között a karácsonyi műsorra való készülődés köz
ben eszmélődünk, ők is „közöttünk lakoznak” !
Kb. 50 perc

^ ^ ^ ^ ^ V E T E M É N Y E S  KERTJE
ZV 5/89. sz.

Hogyan kapta vissza az Evangélikus Egyház a volt 
Fasori Gimnáziumot. Kitekintéssel az evangélikus ok
tatásügy történetére. Kb. 32 perc

8. PASSIÓ 1989 ZV 10/89. sz.
Az evangélikus teológusok modern passiója. Meg
döbbentő átéléssel bemutatva Jézus szenvedését, 
érzékeltetve a mai kihívásait a passiónak.
Kb. 50 perc.

9. MINDIG VAN REMÉNY I. ZV 11/89-1 sz.
CLIFF RICHARD bizonyságtétele a Sportcsarnok
ban. 1989. V. 8-án. Kb. 50 perc.

^ S d IG VAN REMÉNY II. ZV 11/89-2. sz. 
LUIS PALAU evangélizációja a Sportcsarnokban. 
1989. május 8-án. Kb. 60 perc.

11. KAPUN INNEN, KAPUN TÚL ZV 12/89. sz.
Az evangélikus egyház menekültügyi központjának 
átadása, a munkások és a menekültek nyilatkoznak. 
Kb. 25 perc.

12. A CSILLAGFIÚ ZV 14/89. sz.
Rövid színdarab az anyai szeretetről. Az Ősagárdi 
Karmel Kör előadása 1989. Anyáknapja. Kb. 20 perc

13̂  HEURÉKA ZV 15/89. sz.
Ökumenikus ifjúsági zenés találkozó Szigetszentmik- 
lóson 1989. május 20-án.
Kb. 60 perc

14. HOL VAN A TI HITETEK ZV 16/89. sz.
Az első ökumenikus ifjúsági találkozó összefoglalója 
(Nógrád, 1989. május 27.) Kb. 35 perc.

15. MINT A SZÉP HlVES PATAKRA
ZV 18/89. sz.

Az ev. egyház élete röviden, ma hogyan vágyakozunk 
Isten Igéjére. A film a finn-észt-magyar lelkésztalálko
zóra készült bemutatkozásul. Kb. 22 perc.

w t
16. JÓB ZV 16/89. sz
Jób története mély átéléssel 
sában. Kb. 30 perc.

az Ósagárdi ifi előadá-

17. IMÁDKOZZ ALBÁNIÁÉRT ZV 19/89. sz.
Csak kölcsön!
A világ első ateistának kikiáltott államában hogyan él
nek az emberek. A film egy nagy felkiáltás és buzdí
tás az imádságra. Kb. 50 perc.

18. Isten mindig nagyobb ZV 10.
Portréfilm id Kendeh Györgyről Kb. 160 perc.

19. Hermons '89
A modern zenekar zenés rövidfilmje. Kb. 20 perc ben
ne a TV-ben is vetített részlet.

20. Evangélium sugarakkal
A Norvég Misszió Rádióadásairól nyilatkoznak egy if
júsági órán. Kb. 20 perc.

, m é
21. Egymás terhét hordozzátok
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálatról Kb. 30 perc.

22. Continental Singers Budapest 1989.
Zenés bizonyságtétel a zenekar 1989 novemeri szol
gáltáról. Kb. 60 perc.

23. A próféciák földjén l-ll. rész
Izraelben forgatott saját-film. Úgy állítja be az egyes 
fontosabb események helyszíneit, mint a próféciák 
beteljesülésének területeit. Megdöbbentő felvételek. 
Kitekintés a mai keresztyén izrael-missziók tevékeny
ségére. Kb. 160 perc.

24. Isten nincs messze egyikünktől sem
A három gyülekezet Ősagárd, Felsőpetény és Nóg
rád 1989-es eseményei röviden, sok közegyházi ese
mény bevágásával. Alkalmas arra is, hogy ötleteket 
adjon a gyülekezeti élet felfrissítésére. Kb. 60 perc

25. Örömhírek
Az előbbi krónika 1988-as évre. Szintén sok közegy
házi eseménnyel, és egy pár jelenettel, hogyan illesz
kedik bele a gyülekezeti szolgálatokba a videó. Pl. vi
deóval betegnél, hogyan lehet egyszerű bizonyságté
teleket rögzíteni, hogyan „szentel föl” egy kis 
gyülekezet egy berendezést. Kb. 60 perc

26. Reményház
Balassagyarmaton a börtönben istentiszteleteket tar
tanak. A film az Országos Büntetésvégrehajtó Intézet 
főparancsnokának az engedélyével készült, így ritka 
felvételek kíséretében látunk bele ennek az új szolgá
lati ágnak a lehetőségeibe. Alaptéma: bűn, bűnözés, 
bűné*. ■■'v-sánat újrakezdés Kb 25 perc

ELŐKÉSZÜLETBEN:
Biblia 1990. -  a jubileum kapcsán, rövid története, ér
dekesebb fordítások a Ráday-Gyűjteményből -  sze
mélyes vallomások...
ALAPKŐTŐL A SZEGÉLETKŐIG az első önálló teo
lógiai akadémiánk építkezése és felszentelése, kite
kintéssel a magyar evangélikus lelkészképzés törté- 
netére
Portréfilmek: DANHAUSER LÁSZLÓ -  TÚRMEZEI 
ERZSÉBET -  KISS JÁNOS és a KIÉ -  PÁSZTÓR 
PÁL a nekrológlró -  D. KORÉN EMIL -  ÖZV. DR. OR- 
DASS LAJOSNÉ - GALÁTH GYÖRGY - NYÁRI ER
ZSÉBET. Hogyan szolgáltak a diakonisszák -  
SZTUKPKAY SÁNDOR -  szolgálat laikusként az 
orosz fogságban -  ROSZIK MIHÁLY -  SCHULEK TI
BO R 

27. „Ó mily boldog ember...”
portréfilm id. Harmati Béláról
ELŐKÉSZÜLETBEN:
Portréfilmek: id. Ferenczy Zoltán -  id. Győri János -  
Józsa Márton -  Dr. Prőhle Károly -  Benczúr László -  
Welther Jenő (Tervezet: Balikó Zoltán, Csepregi Bé
la...)
KATECHETIKAI FILMEK:
A keresztség -  A konfirmáció -  Az Úrvacsora -  Az es
küvő -  A temetés
EGYHÁZISMERETI SOROZAT A 
HITTANKÖNYVEK KIEGÉSZÍTÉSÉ
RE: A Fóti Kántorképző élete és törté
nete

— RÉGI FILMEK ÁTIRATAI —

28. A TRANOSZCIUSZ.
A békéscsabai gyülekezetben készített film bemutat
ja a könyv házi és istentiszteleti használatát. Fekete
fehér felvétel színes énekbetétekkel (1980. - kb. 30 
perc)

29. Az ébredés kulisszái mögött.
id. Gáncs Aladár halálának 50. évfordulójára készített 
fekete-fehér film sok eredeti fényképpel és kortárs 
megszólaltatásával. (Egyháztörténeti témakör+az éb
redés lelkisége) 1985. fekete-fehér, kb. 50 perc.

30. Énekeljetek az ÚRnak új éneket...
A fóti tanfolyam 1974-ből. A feléledő kántorképzés 
„hőskorából" fekete-fehér filmen. (1974. fekete-fehér, 
25 perc)

31. Megmozdul a Luther-szobor ...
A Luther-jubfleum kapcsán „átköltöztetik" a félig kész 
alkotást a Deák térről Zuglóba. Amíg a csörlők eme
lése alatt mozdul a szobor, a reformáció főbb esemé
nyei felidéződnek és elhangzik a kérdés: vajon moz
dul-e az egyház a szoborral együtt!? (1983 -  fekete
fehér, 40 perc.

32. SPRACHKURS 88.
A német Luther Márton Szövetség rövid története, a 
kisebbségi egyházak ösztöndíjasai számára rende
zett nyelvtanfolyamok szerepe a szövetség szolgála
tában. (Érdeklődés esetén magyar szinkronnal), kb.
25 perc.

,Zá KEUS VIDEÓ’



A Teológiai Akadémián az olvasóteremben gazdag választék fogadja az olvasót. Mivel véleményünk szerint ezt a lehetősé
get jóval kevesebben használják, mint várható volna, közöljük a következő listát kedvcsinálóul.

Köszönet illeti dr. Mányoki János főkönyvtárost e folyóiratjegyzék összeállításáért és rendelkezésünkre bocsátásáért.
Az 1989-ben több-kevesebb rendszerességgel az Evangélikus Tudományos Akadémiára (ETAK-ba) járó magyar és külföl

di (teológiai) folyóiratok jegyzéke:

C ím : K ia d ó : H e ly : E v I P erlőd .

- Amt und Gemeinde - Bischof dér Evang. Kirche A B. in Österreich - Wien - havi
- Békehímök - Viczián János/Magyarországi Baptista Egyház- -Bp. - heti
- The Bible Translator - Euan Fry/United Bibié Societies - Reading England -2-szer
- Bratszkij Vesztn'ik - Vszeszojuznogo Szoveta Evangeíszkih

- Hriszt;iánbapt'isztov - Moszkva - 6-szor
- Christliche Verantwortung - Hrsg.: Henry Werner - Gera, DDR - havi
- Die Christenlehre. Zeitschrift 

für den katechetischen Dienst - Redaction und Verlag Evang. Verlagsanstalt - Berlin - 4-szer
- Christliche Friedenskonferenz - Internationales Secretariat dér CFK - Praha - 4-szer
- CFK Jugendabteilung - Internationales Secretariat dér CFK - Praha - 2-szer
- CFK Information CPC - Internationales Secretariat dér CFK - Praha - 2-szer
- Church in Finland - Church Council fór Foreign Affairs Ecclesiastical Boarad - Helsinki
- Confessio - Magyarországi Református Egyház -Bp. - havi
- Consdence and Liberty 

(English edition of the 
intemational joumal 
Consience et Libertó) - Association fór the Defence of Religious Liberty - Grantham England - 2-szer

- Diakonia. Internationale Zeitschrift 
für die Praxis dér Kirche - Herder-Grünewald - Wien-Mainz - havi

- Diakonie
Zeitschrift des Diakonischen Werkes 

dér Evang. Kirche in Deutschland - Verlagswerk dér Diakonie GmbH - Stuttgart - 6-szor
- Documentation Evangelischer 

Pressedienst. Ein Informationsdienst - Gemeinschaftswerk dér Evang. Publizístik - Frankfurt am Main - heti
- The Ecumenical Review - World Council of Churches - Geneva - 4-szer
- Egyházi Krónika - Keleti Orthodox Egyház -Bp. - 6-szor
- Ecumenical Press Service - World Council of Churches - Geneva - heti
- Évangélisation Information - Église Réformée de Francé - Paris - 6-szor
- Evangelisher Pressedienst = EPD - Gemeinschaftswerk dér Evang. Publizistik - Frankfurt am Main - heti
- Evangelische Information - Gemeinschaftswerk dér Evang. Publizistik - Frankfurt am Main - heti
- Die Evangelische Diaspora. 

Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werkes - Veri. des GAW - Kassel - évi
Evangelische Theologie - Chr. Kaiser Veri. - München - 6-szor

- Frohe Botschaft - Christliche Zeitschriftenverein - Berlin - havi
- Gőttinger Predigt-meditationen - Vandenhoeck und Ruprecht - Göttingen - 4-szer
- Herder Korrespondenz - Herder GmbH - Freiburg i.B. - havi
- Hirharang - Péteri és Mendei Evangélikus 

Egyházközösség - Mende-Póteri _
- Hriszt'ianszkoje Szlovo - Szojuz Evangel’szkih Hriszt’ian-bapt'isztov - Moszkva - havi
- Hungárián Church Press - Ecumenical Council of Churches in Hungary -Bp. -
- Informationsdienst für Lutherische 

Minderheitskirchen in Europa=IDL - Evangelischer Presseverband - Wien - heti
- International Rewief of Mission - World Council of Churches - Geneva - havi
- JSsenlehti - Suomen Kirkon Pappsliitto - Helsinki - havi
- The Joumal of the Moscow 

Patriarchate - Moskow Patriarchate - Moszkva - havi
- Judaica - Stiftung für Kirche und Judentum - Basel - 4-szer
- Katolikus Szó - Katolikus Szó Szerkesztő bizdottsága -Bp. - heti
- Kálvinista Szemle - Szlovákiai Reform. Kér. Egyház Zsinati Elnöksége - Komárno-Bratislava - havi
- Keresztyén Igazság - Ordass Lajos Baráti Kör -Bp. - 4-szer
- Kerygma und Dogma - Vandenhoeck und Ruprecht - Göttingen - 4-szer

Kirchliche Blátter - Das Landeskonsistorium dér Evang. Kirche - Sibiu - havi
- Kunst und Kirche - EVK... - 4-szer
- Lelkészi Tájékoztató - H.N. Adventista Egyház -Bp. - havi
- Lutherische Welt-lnformation=LWI - LWB - Genf - heti
- Lutheran Worid-lnformation=LWI - LWF - Geneva - heti
- LWB-Report - LWB - Genf - havi
- Lutherische Monatshefte - Lutherisches Vrlagshaus - Hannover - havi
- Materialdienst des 

Konfessioonskundlichen lnstituts=MD - Konfessionskund. Institut des 
Evang. Bundes ... in Deutschland - Bensheim - 6-szor

- Mecklenburgische Kirchenzeitung - Oberkirchenrat dér Evang.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs - Mecklenburg - heti

- Mission Notes - LWF - Geneva - havi
- Moscow Church Héráid - Moscow Patriarchate - Moszkva - havi
- Mozdul a Föld. Katolikus Élet - KÁLÓT Katolikus Népfőiskolái Szövetség -Bp. - 2-szer
- Musik und Gottesdienst - Gotthelf Verlag - Zürich - 6-szor
- Nachrichten dér Kirche Finnlands - Die evang.-luth. Kirche in Finnland - Helsinki - heti



- New Testament Studies
- One World
- Ökumenische Rundschau
- Pastoralblátter
- Pastoraltheologie
- Positions Luthériennes
- Potsdamer Kirche
- Református Egyház
- Reformátusok lapja
- Revue d’Histoire et de Philosophie 

Religieuses

- Románián Orthodox Church News
- Die-Saat
- Szivárvány
- Standpunkt
- Studienbriefe
- Theologinen Aikakauskirja
- Theologiai Szemle
- Theologische Literaturzeitung
- Theologische Rundschau
- Utitárs. Magyar Evangéliumi Lap
- Új Ember
- Unitárius Élet
- Vigilia
- Wissenschaft und Frieden
- Die Zeichen dér Zeit
- Zeitschrift für die Alttestamentliche 
Wissenschaft

- Zeitschrift für Kirchengeschichte
- Zeitschrift für die Neutestamentliche 
Wissenschaft

- Zsurnal Moszkovszkoj Patriarchii

Kiegészítés:
- Calvin Theological Journal
- Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie
- IFES OverView
- áhrenlese
- Church of Norway News
- Church and Society Newsletter
- Élet és Világosság
- Erős Vár
- Rivista Internazionale 
di Musica Sacra

Egyéb lapok:
- Élet és Irodalom
- Élet és Tudomány
- Heti Világgazdaság
- Kortárs
- Magyar Könyvszemle
- Látóhatár
- Magyarország
- Mérleg
- Nagyvilág
- Társadalmi Szemle
- Századok
- Új írás
- Valóság
- Világosság

Studiorum Növi Testamenti Societas - Cambridge - 4-szer
World Coundl of Churches - Geneva - havi
Veri. Ottó Lembeck - Frankfurt am Main - 4-szer
Kreuz VErl. - Stuttgart - havi
Vandenhoeck und Ruprecht - Göttingen - havi
Albert Greiner - Paris - 4-szer
Gottfried Forck - Potsdam - heti
Magyarországi Ref. Egyház - Bp. - havi
Magyarországi Ref. Egyház -Bp. - heti

Faculté de Théologie
Protestante... de Strasbourg - Strasbourg - 4-szer
Department of Foreign Relations of the Rom. Patriarchate - Bucharest - 6-szor
Evang. Press, in Österreich - Wien - 24-szer
Evang. Egyház Ifjúsági Közössége - Békéscsaba
Union Verlag - Berlin - havi
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste - Stuttgart -

Magyaro. Egyh. Oku. Tanácsa
- Helsinki - 6-szor
-Bp. - 6-szor

Evang. Verlagsanstalt - Berlin - havi
J. C. B. Mohr - Tübingen - 4-szer
Ung. Ev. Luth. Seelsorgedienst - Stuttgart - 6-szor
Lukács László -Bp. - heti
Magyaro. Unitárius Egyház Bp. - 6-szor
Lukács László -Bp. - havi
Internationales Institut für den Frieden - Wien - havi
Evang. Verlagsanstalt - Berlin - havi

Walter de Gruyter - Berlin - 4-szer
W. Kohlhammer - Stuttgart-Berlin-Köln - 3-szor

Walter de Gruyter - Berlin - 4-szer
Moszkovszkij Patriarchat - Moszkva - havi

Calvin Theological Seminary - S. E. Grand Rapids, Michigen - 2-szer
Stauda Lutherisches Verlagshaus - Hannover - évi
International Fellowship of Evangelical Students - England - évi
Evang.-Luth. Mission - Leipzig - 4-szer
Oivind Ostang - Oslo
World Coundl of Churches - Geneva -
A Nyíregyházi Görög Katolikus Hittudományi Főiskola - Nyíregyháza -
Amerikai Magyar Evangélikusok - Cleveland -

Pontifido Instituto Ambrosiano di Musica Sacra - Milano - 4-szer
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Újdonságainkból

Dr. Vámos József

Ezékiel
Magyarázatok és elmélkedések 
a próféta 1-24. fejezete alapján

Ion — Ára: 190 Ft125 oldalon

Ferenczy Erzsébet és 
Ferenczy Zoltán

Az élet könyve
Evangélikus hittankönyv 
Bibliaismeret

168 oldalon — Ára: 100 Ft

m m m m m Imii; I I I

Fabiny Tamás - 
Tekusné Szabó Izabella

Nézz föl!
90 oldalon — Ára: 50 Ft

m i

Bálintné Kiss tíeata

Tóvá lesz a Délibáb!
120 oldalon több mint 
70 színes fotóval 
kiegészítve — Ára: 120 Ft

Kékén András

Deák téri esték
355 oldalon — Ára: 160 Ff

Turóczy Zoltán

Posztillás könyv
a magyar perikoparend 
evangéliumi sorozata alapján

242 oldalon — Ára: 150 Ft

FELVÉTEL A TEOLÓGIA] 
AKADÉMIÁRA

Evangélikus egyházunk lelkésze
inek képzése a budapesti Teológiai Aka
démián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvé
telüket óhajtják, felvételi kérvényüket az 
Akadémia Felvételi Bizottságához cí
mezve az Akadémia Dékáni Hivatalá
nak (Budapest, XIV. Lőcsei út 32. 1147) 
1990. május 15-ig nyújtsák be.

Az akadémiai felvételi kérvényhez 
a következő okmányokat kell mellékel
ni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legma
gasabb iskolai végzettségi (érettségi) bi
zonyítvány, 3. helyhatósági vagy más 
bizonyítvány, amely a kérelmező laká
sát, szociális helyzetét, szülei foglalko
zását és keresetét, illetve szociális vi
szonyait feltünteti, 4. orvosi bizo
nyítvány, amely igazolja, hogy a jelent
kező főiskolai tanulmányokra és lelkészi 
pályára alkalmas, 5. keresztelési bizo
nyítvány, 6. konfirmációi bizonyítvány, 7. 
kézzel írott részletes önéletrajz, mely 
feltárja a kérelmező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a lelkészi 
szolgálatra jelentkezés okait, 8. esetleg 
egyházi működésről szóló bizonyítvány.
-  A felvételhez szükséges az illetékes 
lelkész bizonyítványa, mindenesetre an
nak a lelkésznek az ajánlása a jelent
kező lelkészi pályára való alkalmassá
gáról, aki a folyamodónak az utóbbi idő
ben a lelkipásztora volt. -  Ezt a bizo
nyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel 
egyidejűleg küldje meg külön levélben 
közvetlenül az Akadémia dékánjának cí
mezve. Az okmányokat eredetiben kell 
beküldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatban is lehet mellékelni. A máso
lat „egyházi használatra" megjelöléssel 
az egyházközösségi lelkész által is hi
telesíthető. Az akadémiai tanulmányi idő 
öt esztendő.

Az Akadémia hallgatói kötelezően 
lakói a Teológus Otthonnak, ahol lakást 
és teljes ellátást kapnak. A jó tanul
mányi eredményt elért és rászoruló hall
gatók ösztöndíjban is részesülhetnek. A 
Felvételi Bizottság döntését felvételi 
vizsga előzi meg. Ennek időpontjáról a 
jelentkezőket értesítjük.

A felvételi vizsga anyaga a követ
kező:

írásbeli zárthelyi dolgozat után szó
beli vizsga következik, mindkettő a kö
vetkező anyag ismeretéből áll.

1. Általános bibliaismeret (a négy 
evangélium és Mózes öt könyve), 2. 
Luther Márton Kiskátéja, 3. Énekes
könyvünk Luther-énekei, 4. A „Hitünk- 
életünk" című hittankönyv, valamint Dr. 
Prőhle Károly: Az evangélium igazsága 
c. tankönyv anyagának ismerete, 5. Dr. 
Fabiny Tibor: Egyházismeret c. jegyzet, 
amelyet kérésre megküldünk, 6. Az 
Evangélikus Élet, a Lelkipásztor, a 
Theológiai Szemle és a Diakónia 1989. 
és ez évi anyagának vázlatos ismerete,
7. A magyar történelem, 8. Magyar 
nyelv és irodalom.

A fenti anyaghoz esetleg szüksé
ges segítségért a jelentkező forduljon 
bizalommal, gyülekezeti lelkipásztorá
hoz.

Kérjük a lelkészeket, hogy a fenti 
hirdetményt mielőbb, majd húsvét ünne- 
pén is olvassák fel a gyülekezetekben.


