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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád...

Belső szobánk -  nyitott 
ablaka...

„Menj be a te belső szobádba... ” Mt 6,6
„Menjetek ki széles e világra” Mk 16,15

Két kiragadott félmondat. Egy érem két oldala. Nem 
ellentmondó, hanem egymást kiegészítő jézusi parancs. 
Komplementáris látásra vezet. A teljes tanítványi élethez 
tartozik. Egyszerre érvényes a kettő. Hasonlóan érvényes, 
mint a kettős jézusi ütem: Jöjjetek hozzám mindnyájan... 
menjetek minden nép közé. Mint a szív ritmusa: Jöjjetek, 
menjetek, jöjjetek, menjetek. Az első az akkumulálás 
szükségességét fejezi ki, a második a mandátum teljesítését. 
Sőt, van egy közös vonása a kettőnek: a találkozás. A belső 
szobában is vár Valaki, aki találkozni akar veled és odakint 
az utcán is vár valaki: a testvér. Így mind a kettő családi 
esemény: találkozás az Atyával, aki titkon van és találkozás a 
testvérrel, aki segítségre vár és segíteni tud. Két drága 
lehetőség -  egyik sem problémamentes. Istenem sohasem 
láttalak, hogy tudnálak szeretni? Istenem láttam az 
embereket, hogy tudnám szeretni őket? -  De Jézus 
mindkettőre biztat, ezért kell komolyan venni mindkettőt...

Az első mondat, a Hegyi beszédben összegyűjtött jézusi 
logion a kegyességgel, közelebbről az imádságos élettel 
kapcsolatos. Ezt nem oldja fel Jézus, a böjtöt, az alamizsnát 
megváltoztatja, az imádságot természetesnek tartja, csak 
mélyíti. A második a Márk féle missziói parancs-variáció. Itt 
az a specifikum, hogy nem általános tanításra, hanem 
evangéliumhirdetésre kötelez, másfelől igen komoly 
ígéreteket tartalmaz: jeleket ígér, mintegy fölbontásul, mit is 
jelent a Máténál található mondat: Veletek vagyok a világ 
végezetéig. A nagy igebankó aprópénzre váltása ez.

Menj be belső szobádba, sőt zárd be az ajtót, hogy 
zavartalan legyen a találkozás. Menj be, nemcsak azért, hogy 
önmagoddal találkozz (a TV, rádió, magnó világában ez sem 
utolsó találkozás), hanem, hogy Vele. Ez az egyedüllét nem 
magány, ez az intim szféra nem sivár egyedüllét: kelten 
vagyunk. Az egyedüllét, a magány, a zárt ajtók lehet pokol 
is, az izoláltság őrjítő kínokat rejthet. A jézusi belső szoba a 
boldog találkozás drága helye. Szent hely. Lakásban, 
irodában, szoba sarkában, ágy szélén, kerti kispadon: ahol 
egyedül lehetek -  ahol Ketten egyedül lehetünk, 
íróasztalom? Könyvtárszobám? Sekrestyém? Mindegy hol, 
csak legyen. Ahol imádkozhatom zavartalanul, ahol 
Szentírást olvashatok nemcsak készülésként, ahol teológiát 
tanulhatok elmélyedve, nem előadásra készülve, ahol írhatok 
az ő  jelenlétében, ahol gondolkozom (megemésztem, amit 
hallottam, olvastam. Ha ez kimarad, betegesen túltáplált 
leszek az információs dömping idején).

A belső szobához alázat kell. Elismerem, másra -  Másra 
szorulok, nem vagyok elég magamnak. Elismerem nem 
vagyok befejezett, perfekt keresztyén. A belső szobához idő is 
kell. Jaj, ha erre nem jut! Akkor másra sem jut igazán. A 
belső szoba önvizsgálatra késztet. Az „Ismerd meg magad!” 
templomfelirat volt. Az önismeret csak Isten közelében 
lehetséges, önkritika ott születik, ahol kitesszük magunkat az

Ige kritikájának. „De van valami mondanivalóm ellened"... 
ez a jézusi mondat leplez le, ez gyógyulásom kezdete, egyéni 
reformációm indítása. -  Felfedezem Előtte például: 
széliében tágul az ismeretem, de mélységben sekély 
maradtam... Diagnózis: asszimetrikus növekedés.
Ingadozom, hangulataim vesznek erőt rajtam. 
Bánatkegyességem erősebb, mint a bünbocsánat öröme... 
Hiányzik a lendületem, megtorpanok, topogok egy helyben, 
sőt visszacsúszok. Mások kritizálnak, nem esik jól. 
Automatikusan védekezem: nem igaz. A belső szobában ö  
előtte felvetődik bennem: hátha mégis igaz? Sajtónkon, 
cikkeinken, egyházi közéletünkben, szolgálatainkban ma azt 
tapasztalom: nem a lehetőségek hiányoznak, hanem a belső 
szoba. A megújulás pedig itt kezdődik, ahogy a lutheri 
reformáció valahol az imádkozó Luther cellája mélyén, a 
belső szobában. A helyreállított lelkészi belső szoba lehetne 
lelkészi karunk startpontja. A legaktívabb keresztyének 
mindig a legerősebb imádkozók voltak -  tanultam Kari 
Heimtöl.

Menjetek ki! Nemcsak világot látni (ez is valami!), 
hanem emberekkel találkozni, evangéliumot hirdetni, 
szeretetre bátorítani, reménytelenségből, sértettségből 
gyógyítani.

Mindhárom missziói parancsban fellelhető a 
határtalanság eleme. Szolgálatunknak, mint Isten 
szeretetének nincs vége. Határtalan.

A nyitott ablak kép. Érzékletes. Dániel titka volt, hogy 
háromszor naponta kitárta ablakát. Babits esztergomi 
otthonáról mondták, a poéta doctus úgy zsúfolta tele 
könyvekkel polcait, falait, hogy még az ablaknyilásokba is 
jutott. Papírvárban, elefántcsonttoronyban élt. Jaj, ha a 
lelkész így veszi magát körül könyvekkel, elbarikádozza 
magát a külvilágtól, betömi még az ablaknyílásokat is. A 
nyitott ablak szimbólum is: a római egyházban a II. vatikáni 
zsinatot szokták így ábrázolni. És a protestantizmusban?

Nemcsak az ablakomat kell kinyitni, hanem a szívemet 
is, ajtómat is, sőt ki kell lépni az emberek közé. Nem 
csodálnám, ha lelkésztestvéreim sok évi szolgálat után 
mizantrópokká válnának. Amennyi szennyet ismert, mocskot 
látott egy családokat, embereket jól ismerő lelkész, érthető 
lenne, ha csömört kap, irtózik, iszonyodik az emberektől. És 
mégis menni kell. A Te parancsodra Uram kimegyek, 
kivetem a hálót, újra kezdem a szolgálatot, szórom a magot, 
gyógyítom a sebet.

Jézus kettős parancsa megóv az egyoldalúságtól. 
Egyoldalú, aki csak a belső szobában akar élnijeltöltekezik, 
átveszi az ajándékot, de csak felhalmozza, raktárra gyűjt, 
lassan ráomlik az árukészlet, bedohosodik, nincs senki 
hasznára. Egyoldalú az is, aki üresre szellőzteti magát, s 
lassan e világ sémájához alkalmazkodik. Addig udvarol, 
amíg már nem marad sajátos tanítványi vonása. Üressé 
válik, úgy akar adni, hogy nem vett át előtte semmit.

Mindkét egyoldalú figura torz, nevetséges karikatúra. A 
gyógyulás: ráállni a jézusi hullámhosszra, jézusi ritmusra. 
Jöjjetek, menjetek, be-ki, be-ki! A lelkészek a 
legegészségesebb életritmusú emberek lehetnek. A 
szolgálatban rákényszerülnek a töltekezésre s a 
továbbadásra. Rá hallgatni érdemes: Menj be belső 
szobádba... menj ki széles e világba!

H. K..
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Tanuljuk a Krisztust!

A Vizsolyi 
Bibliáról

újszövetségi
megközelítésben

Lapunk februári számában már olvas
hattuk Muntag Andornak a Károli Gás
pár és köre által fordított Vizsolyi Biblia 
400 éves évfordulója alkalmából írt ta
nulmányát. Az általa megindított gondo
latsort szeretném most mindenekelőtt 
újszövetségi szempontból tovább fűzni.

Muntag Andornak óhatatlanul túl 
kellett lépnie szűkebben vett szakterüle
tén, és nem zárkózhatott el a teljes írást, 
így az Újszövetséget is érintő kérdések 
felvetése elől sem, hiszen a Vizsolyi 
Bibliához fűződő viszonyunk alapvető 
teológiai állásfoglalásokat is felszínre 
hoz. Főként a bibliaszemléletünket teszi 
próbára: hogyan lehet számunkra Isten 
elkötelező szavává kétezer év múltán 
egy más korban és nyelven írt, tőlünk 
idegen gondolatvilágban fogant könyv- 
gyűjtemény?

Teológiai közvéleményünk koránt
sem egységes e tekintetben. Találkozha
tunk azzal a felfogással is, amely a mi 
korunk gondolkodásához igazodva ros
tálja meg és magyarázza az írás kijelen
téseit, de még gyakrabban egy funda
mentalista megközelítéssel, amely sze
rint a Bibliában minden egyes szónak, 
sőt betűnek egyforma helyi értéke van. 
Muntag Andor elsősorban ezzel hadako
zik, hogy utat törjön egy, az Írás emberi 
és isteni oldalát tekintetbe vevő, a hívő 
és tudományos lelkiismeret számára 
egyaránt elfogadható bibliaszemlélet 
számára. Ezzel hozzányúlt ahhoz a ha
zánk határain belül, de azon kívül is 
nagy szenvedélyeket kiváltó teológiai 
kérdéshez, amelynek megvitatása a „so- 
la seriptura” elv alapján állók körében 
sokáig nem halogatható.

A tanulmányban ajánlott biblia
szemlélettel messzemenően egyetértek. 
Az Írás betűjétől el kell jutnunk az írás

Urához. Ahogy erről Jn 5,39 is szól: még 
a legszorgosabb és az üdvösség vágyától 
hajtott bibliatanulmányozás is elvéti cél
ját, ha nem azt keresi a szent szövegben, 
akiről azok tanúskodnak. Csakhogy a 
„was Christum treibt” lutheri elvének 
hangoztatása önmagában nem elegendő. 
Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ki 
milyen Krisztust tart a szeme előtt. Tud
valevően nagy eltérések vannak a külön
böző krisztológiák között. Luther több
nyire Páltól tanulta a Krisztust, és ez a 
magyarázata annak, hogy egyik-másik 
bibliai könyvvel szemben fenntartásai 
voltak. Én inkább azt tartom helyesnek, 
ha az Újszövetség, illetve az Írás egészé
re, annak hangsúlyaira, tanuságtételének 
struktúrájára figyelve akarunk eljutni az 
írás Urához.

*

Rátérve a nevezetes évfordulóra, 
tartok tőle, hogy jó magyar szokás sze
rint ismét túllövünk a célon. A Károli- 
fordítás értékeinek és fogyatékosságai
nak tárgyilagos számbavétele helyett 
kritikátlan magasztalás jellemzi majd a 
megemlékezést. Sokan érzik elkötelez
ve magukat a Károli-fordítás mellett, és 
ezért minden újabb fordítási kísérletet 
eleve fenntartással kezelnek. Bár túlzás
nak kell minősítenünk Ballagi Mórnak, 
a múlt század neves tudósának sommás 
ítéletét, amely szerint Károli mindazt a 
hibát elkövette, amivel a Vulgátát vádol
ja, mégsem tarthatjuk fordítását utolér
hetetlennek. Valóban méltó a megün
neplésre az a tény, hogy a Vizsolyi Bib
lia az első teljes magyar nyelven 
megszólaló Szentí'rás, hogy évszázado
kon keresztül volt lelki kenyere és nyel
vi nevelője a magyar népnek, de esküd
ni reá, sőt az egyedül inspirált szöveg
nek tartani teológiátlan túlzás. Ha tudna, 
maga az a Károli tiltakozna a legheve
sebben ez ellen a túlzás ellen, aki Elöljá
ró Beszédének nagy részében a Vulgata 
nyomasztó tekintélyével küszködik.

Ám szeresse bárki a Károli-fordílásl 
nyelve „ódon zamatáért”, vagy mert év
tizedeken keresztül ennek javított, pon
tosabban: nem egyszer rontott 1908-as 
változata volt hívő életének mindennapi 
tápláléka. Ez mindenkinek „szíve joga” 
-  ahogy mostanában mondani szoktuk. 
De több szempontból is indokolt, sőt ha

laszthatatlan volt, hogy a huszadik szá
zad magyar keresztyéne szakítson a Ká- 
roli-fordítással, he kísérletezzen további 
javításával, hanem gyökeresen új fordí
tást készítsen. Eközben természetesen 
sokat tanulhatunk Károli fordítói megol
dásaiból, mert ő Révész Imre méltatása 
szerint „sok tapogatózása és botlása el
lenére is olykor valósággal ihletszerű 
villanással talált rá a máig leghelyesebb 
és legmagyarabb fordításra”. Különösen 
is áll ez az Újszövetség fordítására, ame
lyet Horváth János az Ószövetségénél 
szerencsésebbnek tart, és az „Elöljáró 
beszéd” stílusával egybevetve a munka
társi körből magának Károlinak tulajdo
nít. A következőkben néhány olyan 
szempontot említek, amely minden elle
nérvvel és ellenérzéssel szemben az új 
fordítás, illetve annak használata mellett 
szól.

*

Az első argumentum alapelvi, és 
magának a fordításnak természetéből 
következik. Egyetlen fordítás sem képes 
a nyelvtani struktúra és az egyes szavak 
jelentéstartalmának eltérése miatt az 
eredetit tökéletesen visszaadni. Foko
zott mértékben áll ez egy másik kultúr
körből származó szöveg esetében. 
Ahogy magunk között mondani szok
tuk: minden fordítás egyúttal „ferdítés” 
is. A fordítás hűsége és szépsége egy
mással szembefeszülő igények. Az ere
deti szöveg tehát olyan hegycsúcs, ame
lyet igyekeznünk kell meghódítani, de 
amelyet soha el nem érhetünk. Találóan 
írják Szeniczei Bárányék az 1754-ben 
kiadott ún. magyarázatos újszövetség
fordításuk előszavában, talán éppen a 
Vizsolyi Biblia tekintélyének nyomasz
tó súlya alatt: „De az senkinek kisebbsé
gére nem szolgál, ha azt mondjuk, hogy 
az eddig való munkánk, még a jobbítha- 
tatlanságnak dicséretét el nem nyerték. 
Senkinek ez vissza nem tetszhetik, ha jól 
meggondolja mind az Isten Igéjének ér
telmének mélységét, melyet míg része 
szerint lészen az ismeret, az emberi elme 
ki nem meríthet, mind a Zsidó és Görög, 
mint holt nyelveknek értelmében való 
sokféle erőtlenségünket és fogyatkozá
sunkat, kiváltképpen az emberi elmének 
azt a nyavalyáját, hogy nehéz olly tiszta 
szívvel és szemmel az igében való el-
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mélkedéshez járulni, hogy abban valami 
előre bévett balvélekedéshez való ra
gaszkodás nélkül volnánk. Attól vagyon, 
hogy néha a legvilágosabb megoldáso
kat mind másnak nézzük, mivel a bévett 
vélekedésnek fedele vagyon szemün
kön, úgy, hogy megvilágosíttatván csu- 
dálkozunk, hogy mi vagy a régiek nem 
láttuk, amit a Szent Írás olly világosan 
tanít”

Az idézet „a bévett vélekedés fede- 
lé”-nek említésével felhívja a figyel
münket a fordítás objektív nehézségei 
mellett, a szubjektív tényező, a fordító 
előítéleteinek torzító szerepére. Első
sorban a felekezeti álláspontot kell itt 
számításba vennünk. Károli is főként ezt 
veti a Vulgata szemére. De hogyan ér
hetjük el, hogy egy fordítás ne legyen a 
felekezeti viták áldozata? Egyedül az 
eredeti szöveg dönthet.

Bárhonnan közelítjük is meg a kér
dést tehát, kiderül, hogy még a legjobb 
fordítás sem teheti feleslegessé az erede
ti szöveg nyelvének minél alaposabb is
meretét. Ha valaki az Isten igéjének he
lyes ismeretére vágyik, meg kell tanul
nia héberül és görögül. Ezért nem 
vehetjük le a lelkészi szolgálatra készü
lőkről ezt a nagy terhet, mégha erre 
számtalan külföldi példa ösztönözne is. 
Nem kétséges: Isten hitre vezethet fordí
tásokon keresztül is. De ha üsztázásra 
vagy vitára kerül sor, nincs esélye an
nak, aki akár Károlival, akár más fordí
tással érvel. Ha például Shakespeare 
Hamletjében értelmezési problémák 
adódnak, nem hivatkozhatunk Arany Já
nos mégoly veretes és tiszteletreméltó 
fordítására. Károli is így látja: „Kicsoda 
tüthat meg minket, hogy a kútfőből ne 
igyunk, azaz, hogy az Ó-Testamentum 
könyvein a zsidó betűt, az Új-Testamen- 
tomén a görögöt meg ne tekintsük, ha 
valami igéknek erejének vagy jegyzésé
nek jobban végére akarunk menni?” -  ír
ja  a Vizsolyi Biblia elé írt Elöljáró Be
szédben.

*

Ha már a „kútfőről” esett szó, azt is 
meg kell gondolnunk, hogy megeléged
hetünk-e olyan fordítással, amelynek 
görög nyelvű alapszövege elavult? A 
fenti idézetből nyilvánvaló, hogy Károli 
az Újszövetség fordításánál valamiféle 
görög szöveget figyelembe vett. De me
lyiket? Horváth János szerint „ez még 
nincs megvizsgálva”. Bizonyosra vehet
jük azonban, hogy Erazmus ún. „textus 
receptusának” valamelyik, talán Béza 
által gondozott kiadása volt a kezében.

Erazmus pedig a „görög eredetit” né
hány rendelkezésére álló középkori, te
hát késői kódex alapján állította össze, 
de úgy, hogy a hiányzó utolsó oldalakat 
a Vulgátából fordította vissza görögre.

Mégis ez a kétes szövegbázison álló 
„textus receptusa” sokáig tartotta magát. 
Tekintélye szinte kikezdhetetlen volt, 
mert a protestáns orthodoxia benne vél
te megtalálni az ihletett szöveget. Ha va
laki hozzányúlt, állásával fizethetett, 
mint például a bázeli Wettstein, aki lap
alji jegyzeteket mert írni a „textus recep- 
tushoz” a Codex Alexandrinus alapján. 
De, ahogy tökéletesedtek a szöveg- 
kritika eszközei, és ahogy egyre régebbi 
papirusztöredékek, kódexek kerültek 
napvilágra, úgy fogyott a „textus recep- 
tus” tekintélye, míg ma már legfeljebb a 
Nestle-Aland-féle kritikai kiadás alap
ján lehet érvelni, de ebben az esetben is 
mérlegelni kell a feltüntetett szövegvál
tozatokat.

Mindenesetre a Károlival szemben 
legalább az az új protestáns fordítás ja
vára írandó, hogy megbízhatóbb görög 
szövegre támaszkodik. Ez termé
szetesen magával hozza, hogy egyik
másik vers vagy szakasz zárójelbe kerül 
ilyen lapalji megjegyzéssel: a régebbi 
kéziratokban ez a rész nem található. 
Ami viszont nem csekély kihívást jelent 
az olvasó ember számára, az inspiráció
ról vallott nézeteinek helyesbítésére.

*

Mindehhez hozzá kell tennünk még: 
a Vizsolyi Biblia első kiadása óta eltelt 
négy évszázad alatt a magyar nyelv is 
sokat változott. A műveltek körében ak
koriban általános latinos kultúra nyomot 
hagyott Károli nyelvezetén is. Az ilyen 
fordulatok, mint „Valaki hiszi az Jézust 
lenni Krisztusnak” (acc.c.inf.!) (1 Jn 
5,1) ma már elviselhetetlennek tűnnek 
nyelvérzékünk számára. Hasonlókép
pen a -ván,-vén-es szerkezetek és -talán 
sajnálatos módon- a félmúlt („menének” 
stb.) igealakok kikoptak nyelvünkből.

De egyenesen félreértést idézhet elő 
a szavak jelentéstartalmában végbe
ment változás. Akkoriban még nem kü
lönült el például a „szerelem” és „szere
tet” jelentése egymástól („a Krisztusnak 
szerelme szorongat minket...” 2 Kor 
5,14), holott ez a megkülönböztetés a 
ma beszélt magyar nyelv egyik nagy 
előnye más nyelvekkel szemben. Akit 
Károli „meggyőz”, azt mi már „legyőz
zük”. A „meggyőzés” számunkra már 
egészen más természetű eljárást jelent. 
Nem is szólva a ma tragikomikus fel

hangokat keltő „megruházni” igéről („... 
mezítelen voltam, és megruháztatok..." 
Mt 25,36), vagy az „asszonyállat” (Rm 
7,2), mai nőt kimondottan sértő kifeje
zésről. Azt hiszem, az üyen szavakat az 
is elkerüli, akit rabul ejtett a Károli pati
nás nyelvezete.

A megértés igényénél is több forog 
azonban kockán. Egy négyszáz éves 
nyelvezet azt sugallja, hogy a tartalma is 
elmúlt korok emléke csupán. Pedig Isten 
igéje közvetlenül hozzánk szóló, ben
nünket érintő üzenet, mégha a próféták 
és az apostolok tanúságtétele alapján is. 
Képzeljük el, milyen visszatetsző volna, 
ha a napi híreket Károli nyelvezetén ol
vasnák be! Az Isten szavát az olvasóval 
vagy hallgatóval egyidejűvé tenni az 
egyháznak meg-megújuló kötelessége.
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Végül is a nevezetes évfordulói 
méltóképpen megünnepelni a fentiek ér
telmében csak egy jó mai magyar fordí
tással lehet. Bizonyára ez vezette a Ma
gyar Bibliatanácsot abban a szándéká
ban, hogy még 1990-ben megjelenteti az 
1975-ben elkészült új fordítás revideált 
szövegét. Hogy a jövő nemzedékei ezzel 
a fordítással is úgy tudnak-e aonosulni 
mint a Károli korát követők, azt csak az 
idő dönti el. Ne feledjük, eleinte az ő for- 
dítását is fenntartással fogadták. Minde- 
nesetre jó fordítás az eredeti szöveg pon- 
tos értelmének és magas szintű magyar  
nyelvi készségnek kivételesen szerenn- 
csés találkozásából születhet. Erről győ- 
zött meg a görög nyelvben otthonosan 
mozgó jeles költőnek, Jánossy István! 
nak sajnos csak néhány fejezetre terjed 
Lukács-fordítása. Ha a jövőben jobban  
tudunk majd gazdálkodni a talentumok 
kai, megtörténhet, hogy az új fordítási 
nak is lesz jubileuma. 

Cserháti Sándor



Evangélikusok a nagyvilágban
Curitiba 1990. című februárban közölt cikkünkben még 
csak kérdéseket tudtunk feltenni a LVSZ 8. Világgyűlésé
vel kapcsolatban. Azóta kérdéseink egy részére választ 
kaptunk: Ismerjük az új elnök nevét: dr. Gottfried Brake- 
meier, a brazil evangélikus egyház elnöke, az újraválasz
tott főtitkárt: Gunnar Stálsett norvég lelkészt, a világgyű
lés több fényes és árnyoldalát, a déli félteke előretörését 
a tagegyházak képviseletében, a struktúra átalakítási ma- 
rathoni tárgyalásokat, az LVSZ takarékossági szempontja
it, az új szövegű alkotmányt, amelyben már szerepel az 
egyenlők közössége (a communion of equal) a szabad szö
vetségi társulás helyett, a tíz nap zsúfolt programját.

Nagyon különböző véleményeket olvastunk a világgyű
lésről: kezdve a Korszakváltás a Lutheránus Világszövet
ségben (EvÉlet) meghatározástól a Lutherische Monats-

hefte véleményéig „A curitibai világgyülés a LVSZ törté
netébe nem különösen sikeres rendezvényként vonul be”. 
Volt, aki a VB-ben (Tanács) végbement radikális fiatalítást 
vasárnapi iskola mozgalomnak nevezte s volt, aki a „soia 
scriptura” ősi elve helyett a „sola structura” hangsúlyozá
sát nehezményezte. A Lelkipásztor a következőkben igyek
szik megszólaltatni a MEE delegációjának tagjait, majd né
hány külföldön élő szolgatársunk hangját, végül a nemzet
közi keresztyén sajtó visszhangját próbálja ismertetni az 
összegzés előtt. Ez a feladat néhány hónapos munkát igé
nyel. Kérjük olvasóink türelmét. Sem túlértékelni, sem alá
becsülni nem akarjuk a világevangélikusság nagy család
jának 8. világgyűlését, Curitiba 1990-et.

Szerkesztő

A curitibai 
világgyűlésről

(I. rész)

Az evangélikus „világ-családnak" hat- 
hétévenként visszatérő nagy eseménye a 
Lutheránus Világszövetség (LVSZ) világ- 
találkozója. A „hetedik" Budapesten volt 
1984 nyarán, és ma is felejthetetlenül ott 
él a rajta részt vevők emlékezetében. A 
„nyolcadik" színhelye most Latin-Ame- 
rika volt, a Brazil Evangélikus Egyház 
meghívására, -  közelebbről Curitiba, a 
dél-brazíliai milliós tartom ányi főváros. 
Ezzel egy régi, sebeket okozó döntést tett 
jóvá húsz év után a Világszövetség. Mert 
1970-ben m ár nagy örömmel készült a 
brazil testvéregyház a világevangélikus
ság küldötteinek fogadására, am ikor a 
LVSZ vezetősége a brazil katonai dikta
túra miatti tiltakozásul -  szinte az utolsó 
pillanatban -  Porto Alegréből Evianba, a 
Genfi-tó francia partjára helyezte át a vi
lággyűlést. Sokan em lékezünk még az 
akkori viharra a dél-amerikai evangéli
kus egyházak részéről, és a sebek is csak 
lassan gyógyultak. Most megtörtént a „ki
engesztelés": Afrika után (Dar-es Salaam, 
1977) m ásodiknak Latin-Amerika ren
dezhette meg a nagy találkozót, és a kö
vetkező időszakra brazil teológust vá
lasztott elnökévé a Nagygyűlés.

Négy centrális előadás
hangzott el -  általános figyelemtől 

kísérve -  ezen a világgyűlésen, Johannes 
Hanselmann müncheni püspök, a LVSZ 
elnöke, Káldy Zoltán püspök halála után, 
rendkívül mélyenszántó értékelést adott

elnöki megnyitójában a szabadság ke
resztyén-biblikus értelméről és a felsza
badítás teológiájáról. Gunnar Stálsett 
norvég lelkész-főtitkár széles horizontú, 
másfél órás előadásában áttekintette a 
béke, az igazságosság és az egyház kö
zössége mai fő problém áit „Budapesttől 
Curitibáig". Ronald Thiemann, a Harvard 
Egyetem Teológiai Főiskolájánakprofesz- 
szora, adott bibliai alapokra, elsősorban 
az Ószövetségre építő, alapos elemzést. 
Végül Gro Harlem Brundtland asszony, 
norvég politikus rázta fel a nagygyűlés 
lelkiismeretét Isten teremtett világa mai 
veszélyeztetettsége és a keresztyének 
ilyen vonatkozású mai feladatai iránt.

M indegyik előadás megérdemelné, 
hogy teljes fordításban közöljük. De ha 
ez nem is lehetséges, legalább a lényege
sebb megállapításaikat közölni kívánjuk. 
Egy cseppben is ott van a tenger íze!

A szabadság keresztyén értelme
és a felszabadítás teológiája
Hanselmann püspök elnöki jelentése 

először a szabadság keresztyén, bibliai 
értelméről szólt. „Isten megkegyelmezett 
nekünk és ezáltal m egszabadított minket

énközpontúságunk ördögi köréből. Ezál
tal megoldást nyert az is, hogy erőinket 
nem kell többé a m agunk érdekében, a 
saját üdvösségünk m inden erőnkkel va
ló megszerzésére felhasználnunk! Most 
m ár szabadok vagyunk arra, hogy oda
forduljunk a világ felé, szembenézzünk 
kihívásaival, és megfeleljünk azoknak. 
Nyilvánvaló, hogy a kegyelemből való meg- 
igazulás Isten előtt nem az etikai passzivitás
ra vezet, mintha a világ igazságtalansága
it tudom ásul kellene vennünk" (7. lap).

Ezután részletesen állást foglal H an
selmann püspök a „felszabadítás teológi
ája" kérdéseiben. Azt egyfelől nagyra ér
tékeli, mivel a hit konkrét etikai feladata
ira figyelmeztet a szenvedés és 
igazságtalanságok világában. Másfelől 
kritikát is gyakorol azon a vonásán, hogy 
e szerint a teológia szerint „új Isten-meg
ismerés szárm azik az emberi aktivitásból 
és intenzív együttélésből". Hangsúlyoz
za a LVSZ elnöke, hogy „Isten-megta
pasztalásunknak azzal az Istennel való 
találkozásunkból kell tám adnia", aki az 
írás igéjén keresztül szólít meg és ér el 
bennünket (6. lap).

Végül idézi Brakemeier brazil teoló
gust, a LVSZ később megválasztott új el
nökét: „Mivel az evangélium a keresztyé
neket nem kötelezi el egyetlen politikai 
opció iránt sem, azért ezt az egyház sem 
teheti meg. Ez azt is jelenti, hogy aligha 
kötelezhetjük el m agunkat egyetlen poli
tikai rendszer irányában, legyen ez akár 
a kapitalizmus, akár a szocializmus, ha
nem inkább az „emberi arculat" iránt 
m indegyik rendszerben. A keresztyének 
az Újszövetség alapvető kijelentése sze
rint 'm indent vizsgáljanak meg, a  jót pe
dig tartsák meg'; így felhasználhatják 
mindkét rendszer előnyeit, ideológiai kö
töttség nélkül" (8. lap). Hanselmann püs
pök előadása vitájáról később szólunk.
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A hívők közössége az átalakuló
világban -  Budapesttől
Curitibáig
Stdlsett főtitkár a tőle megszokott 

nagyszabású és gazdag tartalm ú főtitká
ri beszámoló előadásában áttekintést 
adott a LVSZ útjáról „Budapesttől Curi- 
tibáig" (1984-1990).

Először a nagyvilágban végbement 
igen jelentős politikai-társadalmi változáso
kat elemezte. Bevezetőül a „m ajdnem 
csodaszerű átalakulásról" szólt Kelet- 
Európában. „Nem  tagadva a történelmi 
változások em beri tényezőit sem, hittel 
valljuk, hogy Isten vonult át Kelet-Euró- 
pán, hogy elhozza a szabadság és re
m énység új napját". De szólt az átalaku
lás kísértéseiről is: az új nacionaliz
musról, az Európa-centrizmusról, a 
kelet-európai országok új kizsákm ányo
lásának veszélyeiről, a militarizmus 
fenntartásáról, a nehéz évek ökum enikus 
közeledésének elvesztéséről, a nyugati 
individualizm us és szekularizm us sú
lyos kísértéseiről. A világpolitika másik 
két gócpontjának nevezte a legújabb kor
ban Namíbia önállósulását és a kritikus 
helyzetet El Salvadorban. Majd a LVSZ- 
nek az em beri jogokért folytatott küzdel
m ét tekintette át „Budapest óta": szólt az 
egyéni és közösségi jogok összetartozá
sáról, az em beri jogok sérelmei gyökere
inek feltárásáról, s az egyház különleges 
felelősségéről a m egigazulás tanításából 
eredően. Külön is kiemelte a fiatalok törté
nelmi szerepét a forradalmi változásokban és 
részvételük fontosságát az egyházak éle
tében.

Előadása m ásodik, nagyobb részét a 
főtitkár a z ,evangélikus koinonia" és az egy
házak egysége kérdéseinek szentelte. Az 
evangélikus egyházak közötti egység 
végső célja az, hogy a világ m inden evan
gélikus egyháza elfogadja és gyakorolja 
a teljes szószék- és úrvacsorai közössé
get, beleértve a lelkészi szolgálatok köl
csönös elismerését is. Óriási lépéseket 
te ttünk -  m ondta -  a férfiak és nők egyen
jogúsága felé az egyházban. Ezen a nagy
gyűlésen az egyházak hivatalos képvise
lőinek 43 százaléka nő. „A zt remélem, 
hogy a következő időszakban m eglátha
tom  az első női püspököt az evangélikus 
egyházban". Jelentősen fejlődött a Világ- 
szövetségben identitásunk megőrzése 
mellett az ökum enikus nyitottság és el
kötelezettség. Ennek tanúságai voltak 
„B udapest 1984" óta a más egyházakkal 
és a zsidósággal folytatott kétoldalú dia
lógusok, valam int a multilaterális dialó
gusok az Egyházak Világtanácsa kereté
ben.

Lényeges volt az előadás következő 
részlete: sem az igazi evangélikus egy
ség, sem az ökumenikus közösség nem lehet
séges a misszió, a biblikus igehirdetés, a

szentségek és mély spiritualitás nélkül. Az 
egyház mai helyzete megújulás u tán  ki
ált; ennek a m egújulásnak a kulcsszava 
pedig a „reevangelizáció" az újra-evan- 
gelizálás (15. lap). Végül: „sem egy poli
tizált egyház, sem egy privatizált keresz
tyén hit nem  szolgáltat igazságot az egy
ház m int a hívők közössége fogalmának. 
O lyan kegyességre, spiritualitásra van 
szükségünk, am ely egyesíteni tudja egy
mással (integrate) a hit, az imádság és az 
egyház szentségi élte meglétét az Isten 
akarata szerinti fáradozással az igazsá
gosságért és a békéért. Valahányszor ezt 
a két aspektust elválasztjuk egymástól, 
az eredm ény a bibliai keresztyénség ka
rikatúrája. Amikor az egyház visszauta
sítja felelősségét a szocio-politikai össze
függésekben, m egszűnt világosság és só 
szerepe. És ahol az egyház egyszerűen 
csak a politikai hatalom és privilégiumok 
után kívánkozik, ott m egszűnik táplálni 
a hitbeli közösséget" (16. lap).

Isten, az egyház és a
teremtettség jajkiáltásai
Thiemann am erikai Harvard-pro- 

fesszor a világgyűlés főtémáját bevezető 
előadásában megállapította: az evangéli
kus teológiai tradíció hajlamos szétvá
lasztani egymástól az úgynevezett „val
lási" és „poltikai" területet, a megigazu- 
lást és az igazságosságot. Az Isten előtti 
és a polgári igazság jogos megkülönböz
tetése nagyon megnehezíti az evangéli
kusok között a hit és a politikai cselekvés 
közti kapcsolat tisztánlátását. Ezzel 
szemben a „harm adik világ" teológusai 
azon fáradoznak, hogy m egm utassák a 
m egigazulás és az igazságosság közötti 
szükségszerű, kölcsönös összefüggést. A 
világ 500 millió éhezője, az egymilliárd 
nyom orult szegény, az évente éhen pusz
tuló 40 millió em ber világában nem  talál
hatnak köztünk süket fülekre a szenve
dők és a pusztuló term észeti világ jajki
áltásai! Ha m egértjük Isten „állhatatos 
szeretete, irgalma" (cheszed) és Isten 
igaz volta, Isten igazságossága (cödáká) 
bibliai összefüggését, akkor Istennek 
irántunk tanísított „szövetségi hűsége" 
minket is az irgalom, az igazságosság 
szolgálatába állít. „M int a szövetség né
pe, m int akik az igaz Isten hűséges szere- 
tetét m egtapasztalták, mi is szolgálatra 
vagyunk elhíva azok iránt, akik kitaszí- 
tottan a társadalom  perem én élnek és el
nyom ás alatt szenvednek. Mint a megfe
szített és feltám adott Krisztus tanítvá
nyainak az a különleges felelősségünk, 
hogy Isten szövetségének védelm ét köz
vetítsük a megsebezhetőknek és hatalom 
nélkülieknek!" (12. lap) A világ evangéli- 
kusságának jövője -  m ondta Thiemann 
professzor -  jelentős mértékben attül 
függ, megértjük-e azt a küldetést (missi- 
on) és elhívást, melyre Isten m aga hív

minket egy olyan világban, am elynek! 
kétségbeejtően szüksége van az Evangé-  
lium gyógyító erejére? 

Az egyházak felelőssége a 
veszélyeztetett teremtettség iránt 
Gro Harlem Brundtland asszony, volt  

norvég miniszterelnök, az Egyesült  
Nemzetek Szervezete környezetvédelmi  
munkájának vezetője, nagy érdeklődés-  
sel kísért előadást tartott egyik este vilá-  
gunk egyik legfontosabb mai kihívásé-  
ról, a term észeti környezet végzetes  
pusztulásáról a világ m inden részében. I

Először a legfontosabb tényekkel is- 
mertetett meg. 1980 óta az éhező lakos- 
ság aránya a fejlődő országokban 30 szá-  
zalékkal nőtt. Az 1980-as években a 37  
legnyomorultabb országban csak a felét  
költötték az egészségvédelemre és a n e -  
gyedét a nevelésre, mint megelőzően.  
Majdnem egymilliárd ember £ ma a földke- 
rekkségen abszolút szegénységben. Ha a né- 
pesség növekedése így folytatódik, a leg
közelebbi évszázad során 10 milliárdra 
nő Földünk lakossága. A világ éghajlatá
ra döntő hatással levő tropikus erdősé
gek m inden évben mintegy 15 millió hek
tárral fogynak, miközben 10 elpusztított  
fa után csak egyet ültetnek. A termékeny  
talaj fogyása egyenesen riasztó a Földön. 
Évenként növény- és állatfajok ezrei tűn
nek el az élővilágban. Az ipar növekedé
se ötvenszerese a m últ századbeli fejlő
désnek, s ez még rohamosabb lesz az el
következő században. Pedig 
nyilvánvaló, hogy a víz, a levegő, a talaj, 
az élővilág pusztulásáért elsősorban a 
m odem  ipari fejlődés a felelős. A világ 
éghajlatának megváltozása, a  „meleg
ház-effektus", az ózonréteg védő burko
latának megritkulása és eltűnése a Föld 
körül, riasztó méreteket ölt, s a klíma 
megváltozása nagyobb károkat okozhat 
egy atomháborúnál.

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Bi
zottsága szerint ez a végzetes alakulás 
még megállítható, a katasztrofális irányú 
világfejlődés iránya megfordítható, de 
csak világméretű, globális összefogással. 
Sürgető szükség van a természeti forrá
sok esztelen kizsákmányolásának meg
állítására, a technikai és ipari fejlődés el
lenőrzött irányítására világviszonylat
ban, és a gazdasági fejlődés igazságos 
elosztására a földgolyón. Mert a szegény 
országok egyre növekvő eladósodása is végze
tes veszélyt jelent. Brazíliának például ha
vonta egy milliárd dollárt kell fizetnie ka
matokban és kölcsöntörlesztésekben 
adósainak. Mennyi marad ezek után a 
mérhetetlen szegénység felszámolására? 
Ha nem globális összefogással közele
dünk ezekhez a súlyos gondokhoz szá
zadunk utolsó évtizedében, akkor el fog
juk veszíteni a most még meglévő esélye
ket is a végzetes pusztulás megállítására!
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Az egyházak és a hívő em berek fele
lősségéről megrendítő szavakkal szólt 
Brundtland asszony. Sürgette az egyhá
zakat: segítsenek meggyőzni a jövőtől 
rettegő embereket, hogy ma még van re
mény, és képesek vagyunk megváltoztatni, 
befolyásolni a jövőt. Még nem kell fejest ro
hannunk az ökológiai világkatasztrófá
ba. Választhatunk, találhatunk egy másfaj
ta utat is: a fenntartható világfejlődést. „Az 
egyházaknak van ereje arra, hogy befo
lyást gyakoroljanak akarati m otívum a
inkra és végeredményben cselekedete
inkre is. Megőrzött értékeink alkalm az
hatók a mai emberi és politikai 
kihívásainkra is. Mi lenne inkább az egy
házakhoz illő feladat, m int etikai irány- 
m utatás és fáradozás egy fenntartható 
(sustainablé) világfejlődés érdekében?"

Ez az előadás nagy hatással volt a 
nagygyűlés egész munkájára, az egyhá
zak  küldötteire az egész világról, és első
sorban a negyedik, „ökológiai szekció" 
m unkáját határozta meg, am int ez a vi
lággyűlés „Üzenetében" is tükröződik. 
(Folytatjuk)

Dr. Nagy Gyula

A brazil 
evangélikus 

egyház és 
társadalom

A Lutheránus Világszövetség ez évi vi
lággyűlésének házigazdája a legnagyobb 
latin-amerikai evangélikus egyház, a 
Brazíliai Lutheri Hitvallású Evangélikus 
Egyház, portugál rövidítéssel az IECLB 
volt. A kontinensen élő mintegy ötne
gyed millió evangélikusból nyolcszázöt- 
venezer tartozik hozzá. A Brazíliában 
m űködő másik evangélikus egyház, a 
mintegy kétszázezer lélekszámú Brazí
liai Evangélikus Lutheránus Egyház 
(IELB) nem tagja a Világszövetségnek.

Az, hogy viszonylag nagy számban 
vannak jelen evangélikusok Brazília déli 
részén, a bevándorlások történetével magya
rázható. Latin-Amerika többi részétől el
térően, ezt a területet a portugálok gyar
matosították. A nagy ültetvények m un
kaerőigényének kielégítésére olyan nagy 
számban hozattak néger rabszolgákat, 
hogy a m últ század elején a fehér lakos
ság az össznépesség alig több, m int húsz 
százalékát tette csak ki. Megijedve a hai
ti négerek lázadásától, az 1822-ben füg
getlen császársággá váló Brazília a „fehé
rítés" érdekében eltűrte, hogy Európából

akár protestánsok is betelepedjenek, ha
bár teljes vallásszabadságot csak a köz
társaság kikiáltása után, 1889-ben adtak 
nekik. Így alakultak meg az első német 
evangélikus gyülekezetek az ország déli 
részén 1824-től kezdődően.

Hosszú ideig a német bevándorlók és 
leszárm azottaik alkották a brazil evangé
likus egyházat. Az egyháztagoknak még 
ma is több m int kilencven százaléka né
met szárm azású, még ha m agukat brazil
nak vallják is, és m ár portugálul beszél
nek. Innen ered a név: a németek egyháza. 
Ennek az is az oka, hogy egészen a m á
sodik világháború elejéig, legalábbis 
részben, szervezeti kapcsolatban is álltak 
a ném etországi egyházzal, a lelkészkép
zés is ott történt. A brazíliai egyház egy 
kisebb részébe a lelkészek a Missouri- 
Synodtól érkeztek. Ezekből, a szintén né
met bevándorlókból álló gyülekezetek
ből alakult ki azután az IELB.

Az, hogy ezek a bevándorolt egyhá
zak etnikai alapon szerveződtek, s vi
szonylag zárt közösségek között szolgál
tak egy más nyelvű és más vallású közeg
ben, nem csak a brazil evangélikusokra 
jellemző. A latin-amerikai protestáns 
egyházak azonban egészen más helyzet
ben éltek, m int észak-amerikai testvére
ik. Egyrészt Északon a protestánsok vol
tak többségben, másrészt ott az am erika
ivá olvasztó „m elting pot" is talán 
hatékonyabban működött. M indeneset
re a katolikus Latin-Amerikában a ger
m án eredetű protestánsok sokkal inkább 
idegennek érezhették magukat, m int egy 
skandináv vagy ném et evangélikus az 
am erikai Mid-Westen. S talán term é
szetes reakcióként is, jobban megőrizték 
nemzeti sajátosságaikat, etnikai külön
állásukat.

A Martin-Luther-Bund 1982. évi év
könyvében megjelent egyik tanul
m ányában Pósfay György éppen a brazí
liai evangélikusok példáján azt elemzi, 
hogy a bevándorló egyházak diaszpóra 
jellege szükségszerűen azzal jár-e, hogy 
m agukba zárkóznak, a régi hazával fenn
tartott kapcsolat áll közösségi életük kö
zéppontjában, a régi egyházi hagyom á
nyokat őrzik, s nem érdeklődnek a 
misszió iránt. Megállapításai szerint, ha 
a fentiekben van is valamelyes igazság, 
nem biztos, hogy saját választásuk alap
ján kerültek a brazíliai evangélikus egy
házak ebbe a helyzetbe, s mindegyik hát
ránynak látszó vonásnak a pozitív o lda
lát is meg lehet találni.

A második világháború alatt nagy sok
kot okozott, am ikor még az egyházban is 
megtiltották a ném et nyelv használatát. 
Elsősorban azóta erősödik a tendencia az 
evangélikus egyház brazillá válására. 
Ma is vannak ugyan még gyülekezetek, 
ahol ném et istentisztelet van, de többségé
ben már portugál nyelven tartják azokat, 
így lassan eltűnik a különbség a ném et és 
nem -német eredetű gyülekezetek között,

bár a későbbi bevándorlások eredménye
ként létrejött, etnikai alapon szerveződő 
gyülekezetek közül több, betagozódva 
ugyan az IECLB-be, ma is őrzi etnikai jel
legét. így 1957 óta Sao Paulóban van egy 
magyar nyelvű evangélikus gyülekezet is.

Ebbe a hagyományos, többnyire fa
lusi környezetben élő egyházba robban
tak be az utóbbi évek brazil társadalmi 
változásai. Az egyik, a gyülekezeteket 
legközvetlenebbül érintő kérdés az elván
dorlás. Ez két irányban is megindult. Egy
részt a világon m indenhol tapasztalható 
városiasodás itt is a nagyvárosokba hajt
ja az emberek egy részét, másrészt az új, 
megművelhető földek keresése Brazília 
középső és északi részei felé viszi a far
m ergazdaságban dolgozókat. Ez az egy
házi struktúrában is új utak keresérére 
kényszeríti az IECLB-t. Új gyülekezete
ket kell létrehozni az ország olyan helye
in, ahol eddig evangélikusok nem éltek, 
illetve meg kell keresni a nagyvárosokba 
szakadtakat. A városi gyülekezetek erre a 
munkára nem voltak felkészülve, m int 
ahogy a mi egyházunk sem tudta igazán 
kezelni a városiasodással, illetve a váro
sokon belül a lakótelepek kialakulásával 
kapcsolatos kérdéseket. A brazil egyház
ban az elkövetkező évek egyik prioritást 
kapott feladata éppen ez a gyülekezetépí
tő, missziói munka.

Egy másik nagy probléma, mely az 
egész brazil társadalm at, s ezen belül a 
brazil egyházakat is igen komolyan fog
lalkoztatja, a szegénység. Amikor erről 
írok, akkor kell leginkább tartanom  ma
gam ahhoz a figyelmeztetéshez, melyet 
az első napok egyikén kaptunk. Nehogy 
azt higgyük, hogy egy rövid tartózkodás után 
brazil-szakértőkké válunk. Valóban azt 
érezhettük a Világgyűlésről hazajövet 
után is, egyáltalán nem biztos, hogy jól 
értjük az ottani gazdasági, társadalmi 
helyzetet, s ennek az egyházi életre való 
hatását. Hiszen attól függően, kivel be
széltünk, lényegesen különböző beállí
tásba kerülhettek dolgok, így például a 
szegénység kérdése is. Az alábbiak tehát 
az eddigieknél sokkal inkább vitatható 
megállapításokat fognak tartalmazni.

Sokszor hallhattunk brazil gazdasági 
csodáról, de ez m indig valahogy egy jól 
exportálható mezőgazdasági termékhez 
kapcsolódott. Különböző időkben példá
ul a kávé, a  cukor, a dohány vagy a gumi 
termelése okozott gazdasági fellendü
lést. Az egész gazdasági struktúrában 
azonban ez nem  jelentett gyökeres válto
zást. A föld nagy része ma is néhány 
nagybirtokos tulajdonában van, ugyan
akkor millió szám ra élnek földnélküliek, 
akik nem részesültek a fellendülések 
hasznából és ezért egy földreformtól re
mélik sorsuk jobbrafordulását. Az 
IELCB-n belül, mivel tagjainak több, 
m int a fele ma is vidéken él, s ezek nagy 
része kis farmer, különös feszültséget je
lentett, állást foglalhat-e az egyház olyan
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társadalm i kérdésekben, m int a földre
form.

Amikor az ipari termelés, elsősorban 
külföldi tőkével, kom olyabban kezdett 
tért hódítani, ez a brazil társadalm at egy 
jellegében m últ századi, vagy kapitalista 
fejlődési ú tra vitte, nem pedig az általunk 
inkább ismert, nyugat-európai típusú  fo
gyasztói társadalom  keretei között tör
tént. A szociális gondolkodás és gondos
kodás, mely a mai nyugat-európai társa
dalm akra eléggé jellemző, szinte teljesen 
hiányzott a dél-amerikai társada
lmakból. A latin mentalitás is szerepet 
játszhatott, hogy a kemény protestáns mun
kaerkölcsön alapuló észak-amerikai fejlődési 
mintát nem tudták követni. A m ezőgazda
ságból kiszorult, a városi nyom ornegye
dekbe került lakosság olcsó m unkaerőt 
jelentett, s ezt az iparban gátlástalanul ki 
is használták. Lehet arról vitatkozni, 
hogy egy nyom ornegyedben élő felnőtt 
milyen m értékben felelős a saját sorsáért, 
m int ahogy M agyarországon is vitatható 
a hajléktalanok esetében, akartak-e dol
gozni, vagy szándékosan kívül akartak 
kerülni a szokásos társadalm i kereteken. 
Brazíliában is könnyű azt m ondani, hogy 
a nyom ornegyedben élők jelentős része 
nem  is igyekszik kitörni onnan. Ugyan
akkor el kell ismerni, hogy a kitörésre 
szinte semmi esélye nincs egy ott szüle
tettnek. A gyenge iskolarendszer és a kör
nyezeti motivációk hiánya m iatt a fave- 
lákban élők újratermelik önm agukat. Ezt 
tetézi egy különleges probléma, azon rendkí
vül nagy számú gyereké, akik szüleiktől el
hagyatva a nagyvárosok utcáin élnék, kitéve 
mindenfajta bűnnek.

N em  m eglepő ezek után, ha a „felsza- 
badítási teológia" a brazíliai evangélikus 
egyházban is híveket talált magának. 
Nem  könnyű megítélni, milyen arány
ban, hiszen a gyülekeztek, hagyom ánya
iknál fogva, nem  a társadalom  legszegé
nyebb részéből állnak. Azonban az álta
lános brazil gazdasági válság, mely az 
állam óriási m értékű eladósodásában is 
tükröződik, őket is sújtja. A városokban 
pedig akarva-akaratlanul közvetlenül 
konfrontálódnak m indazokkal a problé
m ákkal, melyeket a társadalom  eléjük 
tár, így elsősorban széles rétegek nyil
vánvaló elnyom orodásával. Noha a gyü
lekezeti élet középpontjában most is az 
evangélizáció, a misszió áll, egyre többen 
képviselik azt, hogy az egyház nem lehet 
közömbös a társadalmi kérdések iránt, am i
kor tagjai közül egyre többen gazdasági
lag nyom orognak.

A brazil egyházat súlyosan érintő 
kérdés volt az 1970-es világgyűlés helyszí
nének utolsó pillanatban történt megváltoz
tatása is. Sokan az akkori katonai rend
szert nem is tartották elnyomónak, s ér
tetlenül álltak az LVSZ döntése előtt. Ez 
is hozzájárult azonban ahhoz, hogy az 
IECLB a saját társadalm i felelősségéről 
gondolkozzon. Akárhogy is ítéljük meg

az akkori döntést, a brazil evangélikusok 
úgy érezhették, hogy az LVSZ adósságot 
törlesztett azzal, hogy a világgyűlést 
most mégis Brazíliában tartották.

Sólyom Jenő

Társadalmi
felelősségünk

A VIII. Lutheránus Világgyűlés előkészí
téseként Argentína fővárosában, Buenos 
Airesben tartották meg az ifjúsági konfe
renciát közel 200 résztvevővel. A világ ége
tő problém áira való figyelés és tenni aka
rás jellemezte az összegyűlt fiatal evan
gélikusokat.

A felvetődött problém ák közül ki
em elkedett társadalm i felelősségünk 
kérdése globálisan és helyi szinten is. Kü
lönböző okok győztek meg minket ennek 
fontosságáról:
-  fiatalok helyzete társadalm ainkban,
-  a dél-amerikai kontinens és a rajta élő 

em berek élete és nyomorúsága,
-  kialakuló új társadalm i, politikai és 

gazdasági rendszerek iránt érzett fele
lősség.

Mi, fiatalok, leendő lelkészek vagy már 
aktívan m űködő egyháztagok úgy érez
tük, hogy az evangélium  egy újfajta értel
mezését kell m egtalálnunk mai társada
lmunkban. A világot érintő lényeges kér
dések szükségessé teszik, hogy ne 
érezzük m agunkat túl fiatalnak a véle
ménynyilvánításhoz, a jobbító szándék
hoz. De ennek másik oldala is van: a fe
lelősségnek ki kell terjednie m inden rész
re, hogy a fiatalok hatékonyan 
vehessenek részt életük alakításában, s a 
döntést hozó szervek figyelembe vegyék 
az új hangokat. A fiatalságnak feladata és 
küldetése, hogy munkájával, részvételé
vel kivívja m agának a megbecsülést és az 
odafigyelést.

Úgy látjuk, hogy az evangélium fel
szabadító erő, am i üdvösséget és m eg
váltást hoz az egész emberiségnek. Meg
kérdőjelezi a jelenlegi világ rendjét, kér
désessé téve szám unkra azt a rendszert, 
am elyikben élünk.

A dem okratizálódás új folyamatá
ban lévő lehetőségeket felismerve rá kell 
jönnünk, hogy a világ változik, és gyors 
cselekvést követel tőlünk, fiataloktól is. 
Évszázadunk történelm e rossz példával 
állhat előttünk, ha nem felelősen és csak 
a jót akarva cselekszünk. M indenki érez
ni fogja m agán az előttünk álló idők vál
tozásait. Ha jobb lesz, a fiatalság fogja él
vezni az új lehetőségeket, ha rosszabb, a 
fiatalságnak lesz nehezebb, lehet, hogy 
sokkal nehezebb, m int szüléinknek volt.

A társadalm i változások által átala
kuló szociális helyzetben az egyháznak is 
meg kell találnia új küldetését. Az egyház
nak tudnia kell kikhez szól küldetése, és 
milyen helyzetben élnek azok az embe
rek, akiknek az evangéliumot hirdeti.

Ezért szeretnénk, ha egyházaink 
olyan közösségek lehetnének, ahol őszin
tén tudnánk gondjainkról beszélni, csa
ládként gyűlhetnénk össze és ahol otthon 
lehetnénk. Az a közösség, amelyért küz
dünk, nem  lehet zárt és ön-központú.

Egyházunk létszáma megnöveked
het, és ez nyitottságot és felkészülést kö
vetel tőlünk. Ezért is érezzük fontosnak, 
hogy felkészüljünk azokra az időkre, 
amelyekben m inden reménység szerint 
szolgálni fogunk.

Az evangélium társadalm i felelős
ség. Jézus cselekedeteit figyelve láthat
juk, hogy szegény emberek között járt, 
rajtuk segített leginkább. N ekünk sem 
szabad elfeledkeznünk Jézus cselekede
teiről, melyeket a szegényekért és az ele
settekért tett.

M egnövekedett felelősség, megnö
vekedett munkalehetőségek állnak előt
tünk. Kérdés, hogy a jelen rendszerből 
felnőve, képesek leszünk-e szolgálatun
kat a lehető legteljesebben elvégezni. Saj
nos az még nem elég, ha úgy  érezzük, 
hogy tudom ányosabb felkészüléssel 
majd m indent meg tudunk  oldani. Kell, 
hogy szélesebb látókörünk legyen a világ 
dolgaira, de mély lelki hozzáállás nélkül 
nem fog sikerülni az evangélium hirde
tése. M indezen dolgokra természetesen 
eddig is szükség volt, de úgy tűnik, ez
után m ég fokozottabban szükség lesz rá
juk.

Az ifjúsági konferencián a fiatalok
nak sikerült olyan közösséget létrehozni
uk, amelyik rem ényt ad arra, hogy a 
megbeszélt tém ák megoldása nem ma
rad el. A konferencia fő témája: „Ne 
mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj...” (]er 
1,7) győzött meg minket arról, hogy ne 
féljünk szót érteni, ha van m ondaniva
lónk. Az evangélikus közösség és az 
egész keresztyénség jövőjében úgy érez
zük, hogy a fiataloknak van m it tenniük 
em bertársaikért és a világért.

Pángyánszky Ágnes
I I .  évf. teol. halig.
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Tanít az egyháztörténet...

Reményik Sándor
„E levelet a hegytetőn találtam,
Hóban feküdt, az erdőhöz közel,
Fákról hullt gyémánt-porral beszitáltan.
Míg zöld volt, írni rá nem lehetett.
De hogy megbámult, megkeményedett:
A z írás felcsillámlik rajta,
S tűnődvén, lelkem elsóhajtja:
Kellett a dér, a tél, a hóvihar,
S a zúzmara, a zordfényú palást,
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar."

(Egy téli tölgylevélre, /. 500).
Ebben az évben születése 100., 1991-ben halála 50. évfordulója alkal
mával emlékezünk Reményik Sándorra, a nagy erdélyi evangélikus 
kökéire, aki életét Isten kezében tudva vallotta a fenti sorokat.

Élete
Tulajdonképpen nem sokat tudunk róla: nem történtek vele külö

nös események. Ő maga tiltakozott is élete részletei feltárása ellen:

„A dalaimat aki látta,
Soha ne lásson engemet..."

(A dalaimat, I. 272).
1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Édesapja, Remé

nyik Károly építészmérnök, a kolozsvári evangélikus gyülekezet fel
ügyelője volt. Édesanyja, Brecz Mária, aki Jólészről, a kis felsőgömö- 
n faluból felvidéki ízeket, színeket oltott a családba. Édesanyján ke
resztül szlovák és német vér is került ereibe......Reményik Sándor
magyar és erdélyi volta eleven tanulság arra, hogy egy nemzet legszi
lárdabb összekapcsolója és fenntartója nem a vérségen, hanem a ha
gyományokon és a lelki közösségeken felépülő nemzeti szellem”. (Dr. 
Jancsó Elemér, R. S. élete és költészete, Kolozsvár, 1942.) Megismét
lődött -  ha kisebb mértékben is -  az, ami Petőfi esetében, akire a faj
védő törvények megjelenésekor így apellál Reményik:

„Az apja szerb, az anyja tót -  
De örök vizek ringatták mienkké 
a roppant óceánjáró hajót...
Fent, a legfőbb Semmitőszékben 
Ül a minden földi bíróság fölött 
Ama más néven ismert Petrovics,
M i legfőbb bíránk minden faji perben:
A  vér: a semmi. A Lélek: a Minden."

(Petrovics ítél, 11.506)
Anyai ágon a költő szépapja volt Pákh Mihály, a szabadságharc 

után várfogságot szenvedő tiszakerületi püspök, aki részt vett a Habs- 
burg-ház trónfosztásában.

A Reményik-család kolozsvári, Szentlélek-utcai házában az a 
Pákh ősöktől megmaradt oszlopos óra ütötte az időt, melynek kedves 
zengő hangját valamikor Petőfi ándor is hallhatta.

Reményik Károly nehezen értette meg fia hivatásválasztását, nem 
tetszett neki, hogy a jogi karon utolsó vizsgáival adós is maradt. Egy
szer, amikor Jánosi Andor lelkész elújságolta, mennyien olvassák a Re- 
ményik-verseket, így válaszolt: „Csakugyan olyan nagy költő a fiam? 
Hát akkor talán nem is olyan nagy baj, hogy nem lett belőle rendes 
ember!”

Az édesanya finomlelkületű, művelt nő volt, a költészet értője és 
értékelője, aki művészi érzékkel fordította németre fia verseit. A köl
tő így emlékezik róla: „Isten után neki köszönhettem elsősorban, ha 
verseim által néha másoknak is adhattam valamit. Való igaz, az ő ins
piráló ereje csak részben volt tudatos, legnagyobb részben olyan volt 
már, mint a levegő vagy a  napfény vagy az ég kékje vagy a tavaszi eső. 
Észre sem vettem sokszor. Ezt az észre nem vevést, ezt a természetesen 
történő elfogadását minden jónak akartam némi lelki váddal is magam 
iránt, s talán a közeli végső búcsúzás öntudatlan előérzetében megír
ni „Szemben az örökméccsel” (Reményik levele R. L.-nének, Kolozs
vár, 1930. máj. 14).

„Ég, -  de azt, aki gyújtotta nem láttam,
És azt sem, aki szelíd olajával 
Táplálja, hogy ki ne hányjon, lángja, ...
Ilyen lélek szerettem volna lenni."

(Szemben az örökméccsel, Anyámnak, II. 59).
Az édesanyja jegyezte fel fiáról: „megkérdeztem kisfiam, ’Sán- 

dorka, mi szereméi lenni?’ -  A gyermek felcsillanó szemmel felelte: 
’Lámpagyújtogató! ’...”

Az édesanyja szerette volna, ha a fia családot alapít, unokákkal 
örvendezteti meg őket. „Én nem adhattam nektek unokát, szöszkét, 
barnát, amolyan igazit, akivel játszani is lehet” -  írja a költő, de adott 
helyettük sok vérpiros virágot, vérének cseppjét, -  a verseit, egy „egész 
hadsereget”.

Az elsők „fésületlenek, rakoncátlanok” voltak,

„... nem csoda, ha oly bizalmatlanul 
Nézegetted őket, Apám, szegény -  
Édesanyám, csupán Te simítottál 
Titokban végig mindenik fején."

(A ti unokáitok, II. 425).
A költő húga, Sárika tehetséges zongorajátékos volt. Sok muzsi

kálása megszerettette Reményikkel Beethovent, akinek zenéjében „vi
har tombol, sziklák omlanak és dong a föld”.

Reményik az ősi református kollégiumban tanult. Amikor elsős 
volt, Makkai Sándor, a későbbi püspök-író és Ligeti Ernő osztálytár
sai voltak, négy osztállyal járt fölötte a későbbi nagy költő, Jékely (Áp- 
rily) Lajos, végzős volt Kós Károly, megannyi nagyja korunknak, tár
sai Reményiknek.

Az iskolában nem volt kiemelkedő diák, de szenvedélyesen sze
rette a történelmet, különösen a Rákóczi- és a 48-as szabad
ságharcokról olvasott sokat. Ekkor írja első verseit is, de nem szíve
sen lépett velük a nyilvánosság elé. Egyik osztálytársa így jellemezte: 
„magával szemben szigorú, másokkal szemben elnéző volt”. Ekkor 
alapozta meg nyelvtudását, élete végéig olvasott francia, angol és né
met nyelven.

„A Kolozsvárra 'betekintő' havas, a Szamos, 'ez a megfordított 
Léthe’, a Fő-tér a nagy király szobrával, a magánya jelképévé nőtt ég
benyúló Szent Mihály torony, a református kollégium, valamint az er
délyi múltat magába záró házsongárdi temető, mind-mind egy-egy ál
lomása a benyomásokat gyűjtő gyermek s ifjúkornakf (Sáfrán Gyön
gyi, Reményik Sándor sorsvállaló magánya, Délvidéki Szemle, 1942).

Ars poétikája
Pályájának elején így versel, mondhatnánk: imádkozik:

„Uram, rövid pár évre add csak 
A szavak csengő színezüstjét,
Vert aranyát a gondolatnak,
Képek suhogó selymét nékem,
Hogy csendbe rejtsem, álomba zenéljem 
Mind, mi nekem fáj s szívemen át m á s n a  k...

Aki engem lát, bennem m a g á t  lássa!..."

(Imádság, 1.43.)
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Költészete nem öncélú, nem is a költőt magát szolgálja, hanem 
másokat:

„'Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te másokért, mások számára vagy.
Örömszerző vagyok általad én..."

(Az örömszerzés programmja, 1.265).
Egy prózai cikkében, melyben Illyés Gyulával vitázik, így ír er

ről: „Illyés Gyula cikkében többször ismétlődik gúnyos hangsúllyal ez 
a szó: szolgálat Gyűlöli azokat, akik a költészet által valamit szolgál
nak. Nem tudja, hogy a legmélyebb vallásos élménynek középponti 
gondolata éppen a szolgálat. Nem tudja, hogy a vallásos inspirációjú 
poézisnek is ez a legnagyobb jelszava és titkos szállóigéje. Nem párt, 
nemcsak felekezet, nemcsak szűkkeblű program szolgálata, hanem az 
ember szolgálata abban a kicsiny vagy nagyobb körben, ahová a sors 
állított. És Isten szolgálata így. Imádja önmagát és a költészet vélt szu- 
verénitását, akiknek tetszik. De áldott az, aki a költészet útján szolgál". 
(Kívülről, Pásztortűz, 1933.175 k.lpk.)

Valóban szolgálat volt egész élete, költészete. Versei mindennapi 
kenyérré váltak „egy nép szájában": „Mindennapi kenyér" (I. 279)

De bármilyen fontosnak látja feladatát, önmagát nem tartja an
nak, megmarad alázatos szolgálatban alázatos szolgálónak: „Templo
mok" (1.35., J. 22).

Neki -  de inkább róla -  írta Ravasz László:„Az igazi nagyság ott 
kezdődik, amikor valaki nem veszi tudomásul, hogy tudomásul ve
szik-e”.

S költészete is olyan volt, mint költői hivatása. így írt róla Babits 
Mihály: „Verse, mint a halk és igénytelen hang, semmi mással nem 
akar hatni, mint csak avval, amit mord... Igazában avval sem akar hat
ni. Majdnem kedve és akarata ellenére mondja el azt, ami föl-fölgyű- 
lik benne, valami kötelességérzettől, hivatástudattól hajtva. Nem egy 
helyen érmék kifejezést is ad, úgy érzi, hogy maga a szavakba öntés, 
a lírikus lelkén való átszűrődés elrontja a természet ártatlan szépségét 
s magának a lírikusnak az örömét is: 'Oly szép az erdő tündér-egye- 
dül, /  Míg az én versembe nem kényszerül”’ (Babits, Erdélyi költő, 
1940).

Reményik szolgál tehát költészetével, és a szolgálatáért járó kö
szönetét is áthárította arra, akit megillet, azaz az Istenre: „Azt mond
ják" (1.291., J. 66).

Betegsége
Életét, költészetét, s az Isten felé vezető lépéseit sem érthetjük 

meg, ha nem tudunk betegségéről. Magas atlétatermetében másokénál 
finomabb idegrendszert örökölt, egész életében betegeskedett, látási 
zavarokkal küzdött, nyugtalanító közérzet terhelte... Időnként görcs 
állt kezébe, előfordult, hogy nem tudta leírni verseit, s ha ilyenkor vers 
muzsikált benne, keresnie kellett valakit, akinek lediktálhatta. Több
ször volt idegösszeroppanása. Vérei sorsa terhelte, de az övéiért ma
radt életben:, A  kötelesség tartja össze ezt az életet s a művészetbe ve
tett hit. Reményik Sándornak élnie kellett, mert Erdély nyugszik mel
le boltján...” (Németh László, Protestáns Szemle, 1927. 443. lp). De 
nem könnyű betegségét elviselnie:

„Engem gyengébbnek faragtál ki,
Hogysem próbáidat 
Állhatnám, Uramisten 
Dicsérve Téged rendületlenül.
Azért igyen könyörgök Hozzád:
Ne próbálj engemet!...
Én igazabbá, emberebbé 
Nem tisztulok sötét eged alatt..."

(Ne próbálj! 1.541)
Fel is lázad sorsa ellen, majd belátja, hogy azt el nem kerülheti: 

„Ó, nem voltam türelmes szenvedő.
Testem a szenvedéshez nem szokott.
A z élet nem edzett, csak puhított.
S hogy megjelent a keserű pohár...
... falhoz vágtam.
De jaj, mert harmadszor is megjelent.

S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan,
Enyém, sajátom e sötét pohár 
És ki kell ürítenem poharam."

(A keserű pohár, II. 284).
Betegsége is egyik magyarázata alkatának: „Nála valahogy az 

élet és a lét minden értéke, egész súlya a láthatatlanba, a lelkiségbe, 
a lélek mezejére tolódott, tevődött át." (Opfermann Ernő: R. Sándor
ról, Pásztortűz, 1941.571.1.)

Magányossága
Nem nősült meg, s az, „ amit szerelemnek nevezünk, Reményiknél 

szeretetté magasztosul, testvériséggé szublimálódik, nemes barátság
gá transzformálódik" (Kunszery Gyula, R. S., Jelenkor, 1941. III. 8. 
lp). Mindvégig a „lelkiség síkján” szerette Szilágyi Piroskát. Ő maga 
írja erről a kapcsolatról: „ A Vele való találkozás volt rám nézve a nagy, 
szimbolikus találkozás a Növel mint Testvérrel" (Bp. 1933. -  id. Sáf- 
rán, i.m.) A „ Férfi sorsa" c. versében bemutatja a különböző nő-típu
sokat, Lédát, Évát s az anya típusát, akik formálják a férfi sorsát, majd 
így fejezi be versét:

„De én rejtettebb kútfőre akadtam,
Szerelem útját, hogy elhagyogattam:
Én, én a Testvért fedeztem fel benne"

(1.581).
Ezt a gondolatot egy másik versében így folytatja:

„A Testvér az a nő, aki szeret,
De vágya nincs és semmit nem akar.
Tenger-nyugalmú mosolya mögött 
Nemes vagy nemtelen célt nem takar...
Olyan mint a jó lelkiismeret..."

(A testvér, 1.582).
Nem tudhatjuk pontosan, milyen okok játszódtak közre, hogy Re

ményik Sándor elengedte magától s Szilágyi Piroska másnak lett a fel
esége. Valószínűleg a költő eszményiségkeresése, mely félt a valóság
szürkeségétől:

„... nem mertem karjaimba vonni,
Mert tudtam: nem lehetek semmije,
Álmok szőnyegét teregethetem csak 
Szegény, megfáradt lábai elé..."

(Álmodsz-e róla? II. 416).
Szilágyi Piroska művész volt, festőművész. Ő illusztrálta a költő 

egyik verseskötetét. De a közös alkotáson túl a költő számára vonzó
ereje igaz, őszinte Isten-hite volt. Piroska sokat imádkozott, műtermé
nek egyik fülkéjét kápolnává alakította, oltárt állított, oltárképet fes
tett, s a színes ablakok is evangéliumi jeleneteket ábrázoltak. Hitére 
jellemző a következő -  kórházból írt - levélrészlet:, Jövő héten lesz 
az operáció. Ugye, fogtok imádkozni?... De csak így: Uram, a Te aka
ratod teljesedjék rajta és ne veszítse el soha a te legnagyobb lelki ke
gyelmedet, ezt a határtalan boldog lelki békét, kapcsolatot Veled! Ha 
elhívnád, add, hogy lehessen a munkatársad, eszközöd az örökkéva
lóságban, sokkal inkább, mint a földön tudott lenni... Az 'örök vilá
gosság fényeskedjék neki’ -  után nem azt kell nekem kívánni, hogy 
'nyugodjék békében’, hanem, hogy 'dolgozzék békében’, amennyi
ben a békességet és örökértékű nyugalmat továbbadni munka” (idézi 
Sátrán, i.m.).

Sokat beszélgethettek együtt Isten dolgairól, az örök emberi kér
désekről, egy ilyen beszélgetés után az asszony művészi hasonlatát fel
használva vallotta a költő a hívő lélek meggyőződésével:

„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
M i csak v isszá já t látjuk itt, -  
És néha -  legszebb perceinkben -  
A színéből is — valam it!"

(A szőnyeg visszája, II. 216).
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Piroskát hamarosan másképpen is el kellett veszítenie, hiszen fia
talon meghalt, kettétörve művészi pályáját..., s ez a veszteség még in
kább növelte a költő magányosságát.

Igaz, nem mindig érezte tehernek és csapásnak magányosságát, 
voltak „boldog és győzelmes” magányai, ahogyan egyik versesköte
te, a „Vadvizek zúgásai” ajánlósoraiban írta: „Ez a könyvecske a győ
zelmes magány könyve, a boldog magányé. Sokszor vágyom vissza 
nyugtalan és szomorú magányomból, csúnya magányokból ebbe a 
szép és áldott magányba. A szépséggel és Lélekkel együtt, egyedül 
sem vagyunk egyedül” (Bp. 1937. jún. 6.) S magányából sok-sok ál
dás is fakadt. A „Száz szónak is egy a vége” c. versében régi emlékét 
énekli meg, amikor az erdőrengeteg közepén egyedül volt -  s mégsem 
volt egyedül:

„S ahogy ott ültem az erdő közepén -  
Nem gőg töltött el, s nem rideg fölény,
De az az áldott tündér-bizonyosság,
Hogy mindenkivel együtt vagyok én,

S hogy áradt a szeretet felém,
S a szeretetben mindenfele én:
Éreztem, Isten lépked halkan, halkan 
A fenyő-avar sok tű-levelén.
Úgy vele voltam, mint talán soha..."

(II. 535).
Nem volt családja, otthoni melege, „sorsvállaló magányban”, ki

mondhatatlan „csillagmagányában” hordozta sorsát -  és hazájának 
sorsát Valóban, „a magányos költőhöz közelebb van talán a haza, mint 
máshoz: minden emberi dolgok közül ez van legközelebb... Kisebb 
családja, szőkébb otthona nincsen mint a haza. Ez a haza Erdély -  Re- 
ményik számára valóban az otthon, egy nagy otthon, melyből alig 
mozdult ki életében...” (Babits, Az erdélyi költő, 1940).

Erdély költője
Erdély az első világháború után Romániához került, ebben az új 

helyzetben nem azonnal találta meg a költő igazi helyét. Az irredentá
nak nevezett Végvári versekben a repatriálás ellen hívja fel népét 
(Eredj, ha tudsz 1.87), ápolva a szülőföld iránti szeretetet és ragaszko
dást, ugyanakkor azonban -  hozzá nem méltó módon bosszúra is fel
szólít. „Végvári” azonban később elhallgatott, mert

„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.
Elhallgatott, - mert vad tusák közül 
Immáron Istenéhez menekül.
Vele köt este-reggel új kötést.
És rábízza az igazságtevést."

(Miért hallgatott el Végvári? II. 332.).
Az 1965-ben kiadott Magyar Irodalmi Lexikonban ezt olvashat

juk: , A  20-as évek elején Reményik lírája eszmeileg is végleg letisz
tul, a Végvári-versekben felbukkanó sovinizmust most transsilvánis- 
ta eszmék váltják fel, melynek körvonalazásában a Pásztortűz c. fo
lyóirat megindítása kapcsán -  ennek kezdetétől, 1921-től fogva 
főszerkesztője -  neki magának is része volt. Ennek az egyébként po
litikai tartalmában sok szempontból végig nem gondolt és tisztázatlan 
-  s különböző íróknál és publicistáknál igen különböző tartalmat hor
dozó -  koncepciónak lényege nála az erdélyi magyar, román és szász 
népek megbékélése, mégpedig a különállásukban is közös élménye
ket, sorsot és történelmet kifejező nemzeti kultúrák ápolása, elmélyí
tése, nemes versengés alapján” (L. Gy.) Hiszen a népek közötti szaka
dék nem is természetes:

„Nekem úgy fáj a sok-sok szakadék,
Az ellentétek iszonyú világa..."

(Szkepszis, I. 350).
Éppen ezért őnem növelni akarja az ellentéteket, hanem kisebbí

teni:

„Ne féljetek: nem tüzesednek át 
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,

Csupán figyelmeztetni akarok...
... menni a hétköznapok útján,
Császárnak megadni, mi az övé,
S a maga részét minden hatalomnak, -  
De Istennek is, ami Istené!"

(Erdélyi március, II. 330).
Ebben az erdélyi együttélésben, a három nép megbékéléséhez az

zal tud a magyarság a legtöbbet segíteni, ha megmarad magyarnak, 
ápolja kultúráját, begyűjti elvehetetlen kincseit. Kincseinek, kultúrá
jának egyik oszlopa nemzeti nyelve:

„A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A  nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
... Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna..."

(Az ige, 1.427).
Egyik méltatója szerint „kiáll a népi ősjavak, templom, iskola, az 

erkölcsi és művészi értékek, a megtartó hagyományok mellett. Nem 
uszít, csak épít...”, s ebben a kiállásban barátnak és ellenségnek egya
ránt tiszteletet parancsoló módon „horatiusi igazságos tisztaszándékú- 
ság” jellemezte. (R. Berde Mária, Pásztortűz, 1937. 18. lp).

„Templom és iskola” (1-2 és 5. szakasz, n . 334).
Tisztaszándékúságára jellemzőek ezek a sorok:

„Áldott, aki az Igazságért 
Embert nem ölt,
A z nincsen veszve..."

(Fényesebb, II. 516).
Félti és óvja népét az erőszaktól:

„... esküdj, hogy Te nem leszel az soha,
Aki mások ősi javára tör -
Rabból és páriából lettél ember, s szabad,
Nem lehetsz börtönőr."

(Vissza ne élj! II. 515).
S amikor mást vártak tőle, a bécsi döntés után a Magyarország

hoz csatolt Kolozsváron becsülettel és merészen bélyegzi meg a „Kor
szerűtlen versek” ciklusának egyikében a bosszút, az erőszakot és az 
elnyomást:

„Hát így kell mindig lennie:
A z egyik alul, s a másik felül?
Ölni, vagy halni: ez a nagy parancs:
És szép egymás-mellettiség soha?...”

(Egymás mellett soha? II. 580).
Az „erdélyi költőt” Babits így értékelte: ,A költő Reményik évei 

nehéz évek voltak. Nehéz és küzdelmes kisebbségi évek, ezer ve
széllyel és kelepcével. Azt hiszem, ebben a helyzetben senki sem tudott 
volna tökéletesebben viselkedni, mint Reményik viselkedett. A költői 
tehetség nem volt elég itt, sőt nem is volt a legfontosabb. A versekhez 
ember kellett s a költő értékei emberi értékek. Ember, erdélyi ember és 
magyar.” (Babits, i.m.)

A természet költője
„... az erdők az én nagy Mestereim.
Úgy ülök a szilkák közt hallgatag:
A  legnagyobb iskola padjain..."

(Jólész, II. 403).
A természet, a „futó felhő, a nyögő erdő, a zúgó vadvizek” hazá

ja jelentette Reményik számára a boldog magányt, ahol megnyugo
dott, ahol erőt gyűjtött, ahol „tánclépésben”, frissen születtek versei. 
Azon kívül, hogy nap mint nap láthatta az erdőt, a havast, három hosz- 
szabb „természetjárásáról” tudunk. 1921 nyarán hosszabb időt töltött 
Radnaborbereken, 1933 augusztusában a Nagykőhavason és 1939 
őszén a Hohe Rinnén a Szebeni Havasokban. Mindhárom időszak em
léke egy-egy versciklus.
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A természetről szóló versei egy részében a természet csak keret, 
mely menekülő életét körülzárja, boldog menedékhely.

„Felleg a szobában” (11. 301).
így ír levélben ugyanarról az útjáról: „Nagyon szép volt ott fenn..., 

törpefenyős, borókabokros, széljárta, hallatlanul mélyen hallgató, fel
séges világ... Ezer méterenfelül mintha szárnyam nőtt volna, 1844 mé
teren, a csúcson már nem létezett számomra e világ nyomorúsága!” 
(Kolozsvár, 1933. okt. 4. -Id.. Sáfrán, i.m.)

Ez a természetszemlélet éppen ezen az útján bővül, gazdagodik. 
Egyre többször állítja szembe az embert a természettel, s mindig az el
őbbi kárára dől el az összehasonlítás. A természet nagy, nagyszerű, gi
gantikus -  az ember és az emberi alkotás törpe. „Minden, amit itt lát, 
az mind több, különb, fenségesebb és hatalmasabb, mint amivel az em
beri világban dolga van! ” (Tavaszy Sándor, R. S. természetszemlélete, 
Pásztortűz, 1940. 502. lp.) Szinte félti a természet tisztaságát az em
beri gonoszságtól:

.Maradjon egy csúcs a világ felett,
Ahova úgy szállhat a gondolat,
Hogy ottan ember nem járt még soha,
És oda nem vitt szemetet, sarat...
Ezen az ormon ne lobogjon zászló,
Ne lobogjon se brit, se gall, se m ás,...
Legyen mindenkié és senkié -  
Útjelzó-kó az Úristen felé."

(A Mount Everest pártján, 1.491).
Természetszemléletét -  Áprilyéval együtt -  „természet-heroiz- 

musnak” nevezi és így jellemzi: „... többről van szó, mint az ember 
természetes életéről, hiszen az emberi természet rossz, bűnös, nyomo
rult, önző, állatibb az állaténál. Az ember, aki erre ráeszmélt, menekül 
tehát önmagától, saját bűneitől, nyomorúságától, szenvedélyeitől, em
beri mivoltától, kicsinyességétől, a 'völgyi láztól', a mocsarak közelé
ből, és a lapályok unalmából -  menekül oda, ahol mindezeket eltemet
heti, elfeledkezhetik róluk, ahol a fák, füvek, virágok, vadak, halak, er
dők, sziklák, szabad vizek és szabad tüzek szemléletébe merülhet, 
megnyugodhatik, megtisztulhat, önmaga fölé emelkedhetik, ahol a je
lenségek az emberi világnak és életnek csak árnyékai, kristályosabb 
formái, figyelmeztető mementói vagy megszentelő szimbólumai. Az 
ember elveszíti itt fontosságát, jelentőségét, nem hőstenor többé a 
hangja, túlharsogják az örök elemek. Elveszti vezérlő szerepét, de el
hullatja ebben a szemléletben emberi természetének gonosz 'felét' is. 
A Havassal szembefordult emberi arc nem sátáni ábrázol többé, ha
nem megváltott, istenképre formált vonások összhangja. Mit lát a Ha
vas motívumaiban az ember, aki idáig jutott? Önmagát látja, de meg
ítélve és megszentelve... Mint tükörben látja az ember ezekben a ha
talmas, világfölényes motívumokban azt, ami rajta túl van, de azt is, 
ami benne legjobb, egyedül jó: a természet Leikével rokon lelket. A he
roikus természetszemlélet emberellenes szemlélet, de lélekfelszabadí
tó szemlélet. A heroikus természet-szemlélet kultusz, misztikus, vallás, 
istentisztelet”. (Pásztortűz, 1939. 185. lp). S ha ehhez hozzátesszük, 
hogy Reményik verseiben a természet nem önmagában „végzi” ezt az 
embert-megítélő művét, hanem általa és vele együtt a teremtő Isten, 
akkor elmondhatjuk, hogy ez a természetszemlélet valóban istentisz
telet.., Isten tisztelete a róla tanúságot tevő teremtettségben, ahol,Is 
ten jár a csúcsokon”:

,A kis templom a nagy dómban” (1.224 - J. 42).
Reményik itt a természetben, „itt nyeri vissza mindig széttépett 

lelke egészét. A lelkére nehezedő sötét és ijesztő álom, amely eltakar
ja élte napját mindig a feltalált és újra átélt természetben kezd igazán 
szétfoszlani, valamint az önmardosó kút is, amely szívén annyi sebet 
e jt itt kezd mindig megszűnni” (Tavasz, i.m.) „Ámen. Nincs tovább. 
Itt hiszek!”

, M  én szobám!” a . 230 - J. 44).

Az istenes versek
Már az eddigiekből is kitűnhetett, hogy Reményik Sándor Isten

kereső ember volt Betegsége, magányossága, terheket hordozó sorsa, 
a természet szépsége indították el az Isten felé, -  az Isten pedig elébe
jött a Jézus Krisztusban és az Isten-keresőt megtalálta. „Nem istenke
reső versek évek során Reményik istenversei, hanem valóban istenes 
versek, amelyeket kivált az élő Ige, akihez szól a vergődő s még láza

dásában is közöttünk legalázatosabb ember” (Járosi Andor, Reményik 
és Rilke, Pásztortűz, 1941. 560. lp).

Vannak szép számmal olyan versei, melyeket „bibliás” verseknek 
nevezhetnénk. Ezekben a költő számára a Biblia történetei és szavai 
képek, melyekbe fel tudott öltözni s fel tudta öltöztetni gondolatait, ér
zéseit. .József, az ács” (ü. 135 - J. 118)- a z  Isten előtt tépelődő és fe
jét hajtó embert mutatja be; a ,3ethesda partján” (II. 98 - J. 94) a 38 
éve reménytelen beteget. Elénk tárul a csodálatos halfogás története 
(„Méltatlanul” -  II. 435 - J. 204) és Jézus megdicsőülése is („Lefelé 
menet” -  II. 124. - J. 117). ,A  kereszt fogantatása” (II. 94 - J. 93) ar
ról szól, hogyan választja ki Isten a keresztfához alkalmas fenyőt az 
erdőben, a „Pilátusban" (I. 48. - J. 25) pedig drámai módon elevene
dik meg a Jézust elítélő, a főpapokkal harcoló helytartó tragédiája. Igaz 
hitet, „a hívő ember tökéletes teológiáját” (Járosi) tükrözi a .János 
evangéliuma” c. költemény (II. 454 - J. 220), s egyenesen folytatódik 
a sor Lutherrel („Az óriás” - 1. 387 - J. 36), a bibliafordító Károlival 
(„A fordító” - n . 105 - J. 99), és a kolozsvári templom templomépítő 
papjával, Liedemann Mártonnal („Kövek zsoltára" - II. 118 - J. 107).

Reményik vallásosságának háttere kettős. Ó maga így látja ezen 
a téren „családi örökségét”: , A  múlt század racionalizmusának örök
ségét hoztam magammal, szüleim ennek a racionalizmusnak egy ne
mes hajtását, bizonyos gyakorlati etikai idealizmust igyekeztek belém 
oltani. Ennek volt ugyan valami vallásos mellékzöngéje, de semmi
képpen sem volt vallásos alapja, sem betetőzése” (id. Sáfrán, i.m.). így 
vall erről egy sokáig kiadatlan versében is:

„Sohasem hallottam oly szavát Apámnak,
Hogy volna foganatja imádságnak.
Anyám is vette legfőbb példaképnek 
Jézust. Szavát erkölcsi nevelésnek.
De hogy Ő Isten egyszülött fia?
Vagy esztelenség vagy komédia.
Ezt hallottam, de soha, semmi mást..."

(Elkéstetek!-Lp. 1948121. lp. - J. 195).
Viszont ez az öröklött, meglehetősen szimpla keresztyénség egy 

őszintébb, tartalmasabb, megújhodott kersztyénséggel találkozott: 
, A z erdélyi keresztyénség, a protestáns és a r. kát. egyaránt a reformá
ció óta páratlan megújhodáson ment keresztül. Ez a megújhodott ke
resztyénség már nem önmagában való értéknek nézte a nemzetet, a 
magyarságot, a kultúrát, s a népi életet: Erdélyt, hanem Isten markába 
esett, megtérésre és újjászületésre elhívott és elrendelt földnek. Ebben 
a hatalmas tudatban elmosódtak az emberi határvonalak s valami cso
dálatos dolog történt, a keresztyénség különböző felekezetei a maguk 
hitét, felekezeti sajátosságaikat emberöltők óta nem tapasztalt mély
séges erővel élték úgy, hogy minden különbözőség nélkül egyik a má
sikáról tudta, hogy mindegyik Isten eleve elrendeléséből magyar ke
resztyén kell legyen a szónak nem politikai s nem is szűk felekezeti 
szempontjából, hanem Isten akaratából s a felismert rendeltetésből” 
(Járosi i.m.).

Ezen a talajon járta végig Reményik az ember útját az Istennel 
való perbeszállástól a keresésig és a megtalálásig. így perelt:

„Én most ki nem bírom a papi szót,
Templomba járni én most nem tudok...
Szeretnék visszadobni minden áldást,
Csak vissza, vissza mind, akár az átkot,
És perelni az Istennel vég nélkül,
Hogy így alkotta meg ezt a világot!"

(Én most, 1.53).
De bármilyen perben állna is, mások arcán irigyen és vágyako- 

zón csodálja a felsugárzó hitet, önmagában pedig annak szikráját sem 
találja:

„Megromlott hangszer” (II. 42 - J. 84).
Kívül érzi magát a szentély falán, a templom kapujában:

„így, kívül, kívül a szentély falán 
Ez vagyok én, ez vagyok igazán:"

(Kívülről, 11.113).
Nem tud úgy hinni, mint ahogyan akar. Mégis hajtja valami az Is

tenhez:
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„Nem akarom -  és minden versben mégis 
A Te nevedet építem bele,
Isten, holt szívem élő Istene

(A lehetetlenség kapujában, II. 139).
Keresésének egyik legmegrcndítőbb tanúságtétele a szőlőmunká- 

sokról írott verse. Felvételét kéri ő is a munkacsapatba, a nap alko
nyán, az utolsó órában, de nem derül ki a versből, felfogadta-e őt a 
Legfőbb Gazda vagy sem...

„ Utolsó munkás” (II. 149 - J. 111).
Isten azonban mindenki mással együtt őt is kereste. Embereket 

küldött utána, Szilágyi Piroskát is, akiben Reményik testvérre talált, 
de testvérekre talált az Istennek szentelt női életek, a  kórházi diakonisz- 
szák kiegyensúlyozott, derűs légkörében is... (II. 278). Ezekről a szol
gáló lelkekről írta a „Szeresd az Istent, s tégy, amit akarsz” c. versét, 
amelyben -  saját bevallása szerint -  megörökítette „a nyomorult em
ber boldog találkozását az irgalmas Istennel, aki nemcsak önmagában 
mutatja meg magát, -  nekem önmagában igen ritkán -  hanem drága 
emberi szíveken, megszentelődött szíveken át” (P. E.-nek, Bp. 1940. 
nov. 1. Id. Sáfrán, i.m.).

„Szeresd az Istent, s tégy amit akarsz" (II. 451 - J. 226). A leg
többet-emberileg szólva-„kicsi papjának”, Járosi Andornak köszön
hetett s köszönt meg, akinek szolgálatán keresztül a templom mene
déke, vigasztalása és otthona lett:

„Az én lelkipásztorom" (II. 144 - J. 132).
így ír egy levelében a körülötte élő hívő emberek szolgálatának 

döntő jelentőségéről: „Mi volt az én ún. 'Isten-keresésem' ?... Az, hogy 
látva magam körül embereket, akiknek hitéből szeretet és jóság fakadt, 
-  s szép és nagy dolgok -  iparkodtam én is hozzájuk hasonlítani. Nem 
sikerült. Most le kellene számolni. Istennel, úgy képzelem, le tudnék 
valahogy, de nem tudok azokkal, akik az övéi. S ha velük nem lehet, 
nem lehet egészen Istennel sem. Nem lehet" .(Lp. 1949.453. Ip).

S a kereső ember eljutott a célhoz. Nemcsak azért, mert „aki iga
zán keresi Istent, már meg is találta” (Kunszery, i.m.), hanem mert 
megtalálta őt a Kegyelem, a vihartszüntető, reménytélesztő, a gyü
mölcsöt érlelő Kegyelem, a kegyelem Istene. „Kegyelem" (1.504 - J. 
70).

Mindörökké nyugtalan szíve békességet nyert az Istentől: „Bé
kesség Istentől" (II. 306 - J. 179).

De mert célhoz ért, látja a bűn szörnyű hatalmát életében. Fájdal
masan panaszolja: „Én jót akartam, -  s minden rosszra vált...” (Jóaka
rat, 1.347).

Azt is tudja, bármennyire ismerjük magunkat, mégsem ismerjük 
eléggé:

„Ha számbavetted mind a vétkeid,
Szemed, ha metszőn önmagodba látott:
A z ismeretlen sok-sok bűnödért 
Még mondj el egy pár miatyánkot!...”

(Ha számbavetted, 1.54.).
Bűneit ismerve, alázatosan fordul ahhoz a Krisztushoz, aki szem

bejön vele, aki másképpen hordozza koronáját, akiben van minden bű
nünk feloldozása, bocsánata: „Akác-sor ősz utóján!" (II. 29 0 J. 85).

Ezek után valóban elmondhatjuk Reményikről, hogy vallásos 
költészete nem az öntelt farizeus magabiztos, felfuvalkodott imádsá
ga, hanem a bűnbánó vámszedő őszinte bűnvallása, szolgálatra való 
készsége. Amilyen szeretettel fordul feléje Krisztus, úgy fordul ő is az 
emberek felé: „Ne ítélj!" (0 .459 - J. 213).

Ez az Isten nevében történő emberek felé fordulása szolgálat is, 
Isten kegyelmi idejének meghirdetése: „Fáklya verem előtt" (II. 140 
- J. 134).

S lehet-e szebben megragadni a keresztyén ember szolgálatát mint 
élethivatást, amelyben névtelenül eltűnik a szolgáló és csak az lesz 
fontos, amit elvégez, s akinek szolgál? „Akarom" (1.13 - J. 19).

De akármennyit tett is, eltaposott levélnek tudta magát, nem kér
kedett, csupán reménykedett..., abban, hogy Jézusa, békessége így is 
elfogadja őt. „Én őszöm!’ (II. 450 - J. 212).

Szólni kell még Reményik keresztyénségének egyetemességéről, 
felekezeten felüliségéről. ,A  felekezetiség... mindig idegenszerű ma
radt számára” -  írja róla Makkai Sándor -  „s mélyértelmű mosolygás

sal szeretett emlékeztetni rá, hogy neki mindenütt vannak szívbeli ba
rátai” (Erdélyi Helikon, 1941. dec.) Büszkén vallotta, mennyi jó indí
tást kapott a katolikus Prohászkától, Sík Sándortól és Mécs Lászlótól, 
a református Ravasz Lászlótól, Makkai Sándortól... Tiltakozik a köl
tészet vallásos és nem vallásos, a vallásos költészetnek pedig feleke
zeti feldarabolása ellen, ezek az elhatároló fogalmak az irodalom 
szempontjából idegenek. A már említett vitacikkében ezt írja: „... két
ségtelen az, hogy a költő akkor igazi költő, minél nagyobb és melegebb 
öleléssel -  igaz: minél tisztább öleléssel is-szorítja szívéhez az egész 
világot. A költő a szivárványhíd mindenfajta szakadékok felett. Átível 
az örvényeken. Át kell ívelnie, hogy igazi poéta lehessen. De az is bi
zonyos, hogy valahonnan el kell indulnia. Egyik partról kezd nőni a 
szivárvány, aztán lassan áthajlik a másik partra. Világokat köt össze, 
de kiindulási pontját nem tagadja meg. Ez a kiindulási pont az én ér
zésem szerint a világnézet, a szivárvány ív innenső partja a genezis ol
dala. Nincs miért sem szégyelni, sem kárhoztatni a művészi alkotás 
legmélyebb gyökereit, a szivárványhíd kiindulópontját. Ezek nélkül 
üres, aszott, zörgő formalizmus minden művészet... A gyökerek és a ki
indulópont értelmében tehát igenis lehet beszélni kát. költőről vagy 
prol. költőről és költészetről. Nem lehet beszélni a szeparatizmus ér
telmében. Jaj annak a költőnek, aki csak kot. költő vagy csakprot. köl
tő volna, mert akkor nem volna költő többé... Ezek a költők(Mécs, Sík) 
igenis katolikus költők és mégis mindnyájunk költői. Egy sort sem ol
vastam sem Síknál, sem Mécsnél, and az én prot. alapérzéseimet, lel
kem ösgyökereit sértette volna. Elindult a szivárvány az egyik partról, 
a saját partjáról s áthajlott a másikra, és 6 maradt, és mégis minden
kié lett...” (Pásztortűz, 1933.175. lp).

Reményik Sándor 1941. október 24-én halt meg Kolozsváron, 
hosszú testi szenvedés után. A Házsongárdi temető rögei fogadták ma
gukba, melyek annyiszor rajzolták ki egy hajdani kisfiú lábnyomát... 
A költő hazaérkezett. Ahogyan utolsó versében írta:

„Bent:
Csend.
A  Béke itt kezdődik. 
Bent:
Csend.
Isten hozott."

(Béke, II. 584)
Életútját -  szinte első költői lépései után még 1926-ban -  Mura- 

közy Gyula így jellemezte: „Reményik... a belső alak költője maradt, 
tűnődő és szemlélődő vándor, aki alapjában úgy jár itt a földön, mint 
egy távolról jött vendég, aki állandóan hazagondol és merengve néz 
vissza, mintha várná már a búcsúzás óráját.. Ez Reményik útja. Min
dig közelebb a saját lelkében is Istenhez. Sem a diadalmas életörömök, 
akarások, sem forró szenvedések, boldog elkárhozások hangját ne vár
juk tőle, azt lehetne mondani: ezeken túl van. A túlsó partról hangzik 
át éneke. De a magyar léleknek és lírának azt adta, amire legjobban 
szüksége volt: ebben a fülledt gőzös mulatóban kitárta az ablakot a 
messzi kék végtelenből ideintő csillagos ég felé” (Protestáns Szemle, 
1926. 260. lp), -  tegyük hozzá -  az Úristen felé...

Élete hóvihar, dér és zúzmara által megbamított keményített és 
megtépett eltaposott levél volt, amelyikre Isten keze azt írhatott rá, 
amit akart!

Zászkaliczky Pál

Megjegyzés: A dőlt betűvel szedett verscímek a legfontosab
bak. A versek teljes szövege szükséges a tanulmány megér
téséhez. A római I, illetve II a kétkötetes kiadást jelentik: Re
ményik Sándor összes versei (Révai, Bp. 1943.), J pedig, Jelt 
ád az Isten” (Bp. 1981).
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Részvételünk az Egyetemtörténeti 
Bizottság konferenciáján

A Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar 
Nemzeti Bizottsága és az Egyháztörténeti Műhely 
szervezésében február 23-án tudományos üléssza
kot rendezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. 
Az egész napos konferencia a Hittudományi Fakul
tások és Tanintézetek szerepét elemezte a 20. száza
di magyar felsőoktatásban. A szimpózium elnöke 
Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár volt.

Székely Győrgy akadémikus megnyitója és Vár
szegi Asztr/k püspök zárszava keretezte az ELTE a 
történelmi egyházak és vallásfelekezetek tudo
mányos referátumainak sorát.

Katolikus részről Törők József és Bolberitz Pál, 
református oldalról Csohány János és Ladányi Sán- 
oforprofesszorok, izraelita részről dr. Schweitzer Jó
zsef, állami szinten Komoróczy Géza professzor, va
lamint Szögi László és Borsodi Csaba adjunktusok 
járultak hozzá a mindvégig érdekes, sőt izgalmas té
ma elemzéséhez.

Evangélikus Teológiai Akadémiánk felkért pro
fesszorainak, Fabiny Tibornak és Prőhle Károlynak 
az előadásait az alábbiakban közöljük.

Szerk.

Evangélikus Teológiai 
Fakultás Sopronban 

1923-1950
A magyarországi evangélikusság lelkészképzése mintegy 450 
évre nyúlik vissza. A lutheri reformáció hazai terjedésének év
tizedeiben Óvártól Brassóig és Tolnától a szepességi Nagyőrig 
-  ha csírájában is -  folyt lelkészképzés. A XVI. században ezen 
kívül több, mint ezer magyarországi ifjú fordult meg Witten- 
bergben, a Luther és Melanchthon neve által fémjelzett Leuco- 
rea fényes üstökösként feltűnt egyetemén. Itt csak megjegy
zem, hogy az ágostai hitvallásúak ezzel a rendszerükkel évszá
zadokkal megelőzték a századunk külföldi Collegium 
Hungaricumainak klebersbergi alapítású állami kultúrprog- 
ramját...

Nem sokkal a magyarhoni protestánsok egyidőben, bár kü
lön tartott 1791-es zsinata után, a múlt század első évtizedében 
közös kezdeményezésként vetődött fel először egy állami teo
lógiai fakultás felállításának gondolata. Abécsi egyházi küldöt
tek ezt utóbb külön is megvalósítani remélték, részben Po
zsonyban, részben Debrecenben. A terv azonban pium deside- 
rium maradt. Annyira, hogy az egyházpolitikai helyzet 
rosszabbodása miatt a hazai protestánsokat I. Ferenc császár el
tiltotta a külföldi teológiai fakultások látogatásától: a kamaril- 
la és a bécsi udvar így akarta megakadályozni a veszedelmes
nek látszó szabadabb szellemi irányok terjedését. Negyed év
századon át arra kényszerültek a protestáns lelkészjelöltek, 
hogy a Bécsben felállított állami protestáns tanintézetben, az 
1850-ben teológiai fakultássá nyilvánított intézményben tanul
janak.

Magyar oktatásügyünk érdekes -  bár átmeneti -  epizódja
ként kell megemlítenünk, hogy a szabadságharc után, a már ko
rábbi uniós törekvések szellemében az evangélikus Székács Jó
zsef és a református Török Pál későbbi püspökök kezdeménye

zésére Pesten közös protestáns teológiai főiskola létesült, ez 
azonban a mindkét irányú felekezeti öntudat fokozódásával 
párhuzamosan sajnálatosan kudarcba fulladt. 1870-ben báró 
Eötvös József törvényjavaslatot készíttetett, amely a teológiai 
fakultásokat első ízben kívánta volna a pesti egyetem szerve
zetébe bekapcsolni. E kiváló államférfi, mint előrelátó kultúr- 
politikus ezzel a gondolattal a felekezetek egyenjogúságát ki
mondó 1848. XX. törvénycikk szellemét akarta gyakorlatilag 
is megvalósítani.

Talán nem tévedek, ha úgy látom: több más tényező mel
lett elsősorban a felekezeti elfogultság és szűklátókörűség aka
dályozta meg az eötvösi terv akkori megvalósulását.

A reformáció 400. évfordulójának közeledtével ismét e- 
lőtérbe került ez a kérdés. Az országos rendezést ekkor pénz
ügyi és háborús nehézségek is késleltették, -  a debreceni egye
temen azonban sikerült felállítani a külön református teológiai 
fakultást.

A trianoni kényszerbéke az egyházak között az evangéli- 
kusságot sújtotta hazánkban a legnagyobb mértékben. A po
zsonyi és eperjesi teológiai akadémiák elvesztésével egyedül 
Sopronban maradt főiskolánk. A nehéz évek állam- és kor- 
mányférfiai -  így Appony i, Klebelsberg és Vas József -  egyhá
zi részről pedig Kapi Béla és Raffay Sándor püspökök és idősb. 
Prőhle Károly professzor alapos tárgyalások után úgy döntöt
tek: kormányzói hozzájárulást kérnek ahhoz, hogy a Pécsi Er
zsébet Tudományegyetem „átmenetileg” Sopronban Evangéli
kus Teológiai Kart hozzon létre. Az 1923. február 8-án kelt Ala
pító levél ezt így fogalmazta meg: „A kormány az 
egyházegyetem és egyetemi tanács közt folytatott közös tár
gyalások eredményeképpen méltányolva az evangélikus lel
készképzés fontosságát, miután a Magyarországi Evangélikus 
Egyházegyetem 1921- évi közgyűlésének 46. jegyzőkönyvi 
pontja szerint a fakultás felállításának elvi feltételéhez hozzá
járult, felállítja az Erzsébet Tudományegyetembe bekebelezett 
theológiai fakultást”. Az Alapító levelet szerkesztő egyházi bi
zottság tagjai Kapi Béla dunántúli és Raffay Sándor bányake
rületi püspökök, valamint Zsigmondy Jenő egyházkerületi fel
ügyelő, Szelényi Aladár egyetemes főjegyző és Mágócsy-Di- 
etz Sándor professzor, egyetemes tanügyi bizottsági elnök 
voltak.

A felállítandó fakultáson nyolc tanszék szerveződött. Ezek 
a következők voltak: Ószövetségi írásmagyarázat és teológia; 
Újszövetségi írásmagyarázat és teológia; Rendszeres teológia; 
Egyetemes egyháztörténet; Egyházjog és magyar protestáns 
egyháztörténet; Gyakorlati teológia; Vallástörténet, vallásböl
cselet és keresztyén neveléstudomány; s végül az újszövetségi 
és rendszeres teológia segédtudományainak tanszéke. Az akkor 
nyolc félévre tervezett tanulmányi idő alatt a hallgatóknak a 
bibliai és klasszikus nyelvek mellett anyanyelvűk szerinti is
tentiszteleti nyelveket kellett elsajátítaniok, de kötelesek vol
tak olyan kollégiumokat is hallgatni, mint pl. magyar közjog, 
magánjog és közigazgatási jog, magyar történelem, iroda
lomtörténet, nyelvészet, művelődéstörténet, filozófia és peda
gógia.

A fakultás szabályzata részletesen intézkedett a rite és ho- 
noris causa doktori fokozat elnyerésének feltételeiről. Az előb
bit a teológiai tanulmányok befejezése után akár gyakorlati, 
akár elméleti teológiai munkakörben eltöltött legalább négy évi 
tevékenységhez, nyomtatásban kiadott komoly tudományos ér- 
lekzéshez és azt megelőző irodalmi tevékenységhez, majd szi
gorú feltételekhez kötött szóbeli vizsga-szigorlat letételéhez 
kötötte. Ugyancsak megszabta a habilitáció, tehát az egyetemi 
magántanári képesítés megszerzésének a feltételeit

Legyen szabad itt egy mondattal előreszaladnom és a mö
göttünk lévő negyven év önkritikus hangját megütnöm, amikor
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kissé szarkasztikusan így fogalmazok: nem válhatott senki má
ról holnapra teológiai professzorrá. Egyháztörténész elődöm, 
dr. Wiczián Dezső példa rá, aki előadói megbízatása után inté
zeti tanár, majd magántanári habilitációja után lett előbb nyil
vános rendkívüli, majd nyilvános rendes tanárrá kinevezve. 
Ám a korunk kényszerpályájára való enyhe utalás után térjünk 
vissza a soproni fakultás működésére.

Az 1923 novemberi ünnepélyes megnyitásra még az ősi 
soproni Lyceum falai között működött teológiai akadémia épü
letében kerülhetett csak sor, az akkor még szűk kereteket azon
ban máris szétfeszítette és távoli horizontra mutatott dr. Prőhle 
Károly prodékán ünnepi tanulmányának elhangzása a teológi
ának a tudományhoz és az egyházhoz való viszonyáról. ,A  teo
lógia olyan élő fa” -  mondotta -  „amelynek gyökerei a keresz
tyén élet talajából szívják a legbecsesebb életerőket, a fa lom
bozata pedig a tudomány szabad levegőjét szívja és felette 
gyümölcsérlelő napsugaras ég van. A legérettebb és legneme
sebb gyümölcsök azok, amelyek a hit és a tudomány harmóni
ájából fakadnak és mint egészséges magvak termékenyítik a tu
domány, valamint az egyház és nemzet életének talaját...”

A fakultás első hat éve azután a megfelelő épületért folyt 
küzdelem jegyében telt el, hiszen a szűk helyiségekben csak 
szorongva fért el a kezdetben hatvankilenc főnyi, majd százat 
is meghaladó hallgatóság. Pályázat kiírása útján Sándy Gyula 
műegyetemi tanár, a kiváló építész kapott megbízást egy impo
záns, neoreneszánsz stílusú fakultási épület megtervezésére a 
soproni Deák téren. Az 1929 októberi alapkőletétel során -  
amely egyben a kar első tiszteletbeli doktorainak avató ünnepe 
is volt -  hangzottak el Kiss Jenő dékán veretes szavai: „Az em
beri elme legszebb alkotása a rendszerbe foglalt tudomány, az 
emberi szív legszebb virága a hazaszeretet, az emberi lélek iga
zi éltetője a vallásosság. Legyen ez épülő hajlék megszentelt 
csarnoka a haladást hirdető tudománynak, a lángoló hazasze
retetnek és a megelevenítő krisztusi hímek!” Mint aki magam 
is utóbb abban a nemesívű épületben kezdtem el teológiai ta
nulmányaimat, Sopronra emlékezve a ma nemzedéke számára 
is elkötelező erejűnek vallom a tudomány, a hazaszeretet és a 
krisztusi hit hármas összetartozásának eszményét.

A fakultás épülete egy évvel az alapkőletétel után Horthy 
Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter je
lenlétében 1930. október 19-én lett ünnepélyes keretek között 
felavatva, az alapkő-okmány szerint „az igaz Isten dicsőségé
re, szent országának terjesztésére és az igaz tudomány virágzá
sára”. Sokat szenvedett magyar nemzetünk és a sok próbatéte
len átesett magyarországi evangélikusság legújabb kori szen
vedésére utal az a tény, hogy e több százados tudományos 
teológiai képzésre szánt nagyszerű épület mindössze egyetlen, 
csonka és megbénított nemzedék fele idejére, összesen húsz évi 
időtartamra szolgálhatta a kitűzött szent célt. De gondolataim
ban ismét előre szaladtam, hadd térjek vissza a két világhábo
rú közötti időre.

Amikor 1930-ban a teológiai kar elbúcsúzott a régi sopro
ni Alma Matertől -  ahol egy Berzsenyi, Kis János, Gombocz 
Zoltán vagy Zsirai Miklós is tanult -  megindulhatott a teológiai 
tudományok intenzív művelése és az addig háttárbe szorult 
diszciplínák előadása. Megalakult a hallgatóság Ifjúsági Köre 
is, amely rendes tagjaiul azokat vette fel, akik „keresztyén, er
kölcsi és hazafias tekintetben feddhetetlenek”. Szervezetük és 
működésük ismertetése külön tanulmányt igényelne és hasznos 
tanulságokat tartalmazhatna a mai teológus ifjúság számára is.

A hittudományi kar tudományos és lelki életének fejlődé
se az egyre feszültebbé vált európai politikai és társadalmi vi
szonyok közepette nem volt problémamentes. Kiss Jenő teoló
giai tanár 1943-as egyik visszapillantó elemzésében világos ér
tékelést ad erről a korról. Többek között ezeket írta: „A

hittudományi kar érdeklődéssel vette számba a huszas évek 
nagy teológiai fordulatát, Barth Károly dialektikus theológiá- 
ját, de nem hódolt meg rendszerének. Figyelte az antiszemitiz
mus nemzetközi terjedését és ennek theológiai téren való lecsa
pódását, de nem ejtette el az Ószövetséget. Nyomon kísérte a 
népi és faji keresztyénségre vonatkozó felfogásfejlődést, de 
nem volt hajlandó a keresztyénség univerzalizmusáról lemon
dani s mondjuk a pogány magyar előidők vallási világába el
merülni... Ezért a fakultás tanári kara féltő gonddal őrzi az egy
ház hitvallási iratain át a Szentíráshoz vezető utat...”

A második világháború kitörését megelőző években egy
mást kiegészítő területen és módon folyt a fakultás előadásai
nak és szemináriumainak a tevékenysége. Nemcsak a tantestü
let bővült lelkészi oklevéllel rendelkező tudományos előadók
kal és tanárokkal, hanem a gyakorlatban is üdvösen csapódott 
le az oktató-nevelő munka eredménye, például egyesületek, 
konferenciák, lelkipásztori munka és irodalmi tevékenység ke
retében. A nagyobb tanári létszám lehetővé tette a bibliai tudo
mánykör intenzívebb művelését és olyan tárgyak előadását, 
mint a hermeneutika, archeológia, kortörténet, szimbolika vagy 
polemika. Külföldi teológiai karokkal összehasonlítva legfel
jebb egy-két speciálkollégium hiányát regisztrálhatjuk, ezeket 
azonban nemcsak az intenzív szemináriumi munka, hanem az 
átfogó tájékozódást nyújtó összefoglaló stúdiumok magas szin
tű előadása is pótolta.

1941 -ben előtérbe került egy teológiai és szervezeti reform 
gondolata, ezekből több csak a háború után valósult meg. A ta
nulmányi idő négy évről öt évre terjedt, hogy mód és idő le
gyen az alapvető filozófiai, nyelvi és bibliai ismeretek megszer
zésére. Ezzel párhuzamosan a Teológus Otthon gyakorlati Lel
készképző Intézetté szerveződött, kötelező benüakással, s 
egyben a tanárok intenzívebb bekapcsolásával. A háborús 
években különösen is élénk volt a cserediák-kapcsolat német, 
finn és skandináv hallgatókkal és lelkészekkel. A belföldi hall
gatóság létszáma is magasra nőtt, mintegy évi 120-140 között 
mozgott. Húsz éven belül több mint négyszáz evangélikus teo
lógus végzett a soproni fakultáson. Összetételük változatos 
volt. Húsz éven át összesített statisztika szerint kisbirtokos és 
földmíves családból 142, magán- és állami tisztviselői család
ból (beleértve a postát és vasutat) 113, kereskedő és iparos szü
lőktől 100, tanítói családból 78, lelkészi és tanári családokból 
42, katona, rendőr vagy csendőr családból 25, egyéb kömyzet- 
ből 75 hallgató iratkozott be. Csaknem egyenlő arányban jöt
tek Dunántúlról és a régi Bányai Egyházkerületből, kisebb mér
tékben a Tiszai és Dunáninneni kerületekből is, nyelvi tekintet
ben pedig zömében magyar, de egyben német, szlovák és vend 
területről is.

A pécsi központi egyetemmel való kapcsolat ápolása első
sorban a dékánra hárult, részben gyakori pécsi utazásokkal, 
részben pedig a rektori hivatal, illetve az egyetemi tanács út
ján. A dékáni jelentésekből kitűnik, hogy soha nem fordult elő 
visszautasítás a kar jogos kéréseire.

Itt jegyzem meg, hogy levéltári kutatásaim során nemrég 
került a kezembe a Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 
1945 áprilisában kelt „Emlékirata a művelt világ nagy egyete
meihez”. A 10. fejezetből és két térképmellékletből álló negy
venhárom oldalas gépirat alapos és igaz elemzést ad hazánk 
több százados szorongatott politikai, gazdasági és kulturális 
helyzetéről. Igazságának elismertetése és érvényesítése végett 
a művelt világ tudományos közvéleményéhez fordul. Azt kérik 
a befejező mondatok, hogy kezeljék az előadottakat időszerű 
és nagy gyakorlati kihatású kérdésként, vizsgálják meg érvein
ket tudományos eszközökkel, majd érvényesítsék a felismert 
igazságot kormányaik előtt, mint az emberi lelkiismeret és be
csület fórumai. így zárul az Emlékirat: „kérjük, igyekezzenek
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elégtételt szolgáltatni a magyar kérdés végleges rendezése út
ján a Trianonban meggyötört és kétségbeesésbe taszított ma
gyarságnak, az igazságos nemzetközi rend és a tartós béke örök 
emberi értékeinek őszinte szolgálatában”.

A pécsi egyetem és a teológiai kar közös reményeiből alig 
valósult meg valami. Igaz, 1947-ben az egyetemes közgyűlés 
örömmel veszi még tudomásul a Hittudományi Kar két új inté
zetének, az ökumenikus Kutatóintézetnek és az Északi Intézet
nek a létesítését. A kar fennállásának 25 éves jubileumán, 
1948. június 29-én még ünnepi köszöntőt m ond az egykori ki
váló diák, Scholz László lelkész, a  M agyar Evangélikus Lelké
szek Egyesületének (MELE) elnöke. Hadd idézzek néhány 
m ondatot szavaiból: „Az Anyaszentegyház Ura apostolok és 
próféták m ellett ném elyeket rendelt tanítókul, ném elyeket pe-
d ig  p á s z to r o k u l. E z t  a  k e t t ő  n e m c s a k  k e z d e tb o n  n e m  le h e te tt
tökéletesen kettéválasztani -  hisz Pál apostol tanított is, pász
torolt is. Annyira szétválasztani ezt a kettőt az anya- 
szentegyházban soha sem lehetett, hogy a lelkipásztoroknak ne 
kellett volna professzorkodniok is a gyülekezetben, s a pro
fesszoroknak ne kellett volna pásztorkodniok is a rájuk bízot
takon... Mi, lelkészek, imádkozunk professzorainkért, hogy a 
Mindenható adjon beléjük egységet, egy lelket: csak így remél
hetjük a pásztorok egységét is. Ha ezt az imádságot meghall
gatja az Isten és ezt a segítő kezet megragadják az egyház taní
tói, nem kétséges, hogy tanítók és pásztorok együttesen építik 
Krisztus anyaszentegyházát.”

A nagy próbatétel ezután következett. Az 1949/50. tanév -  
amelyben magam is a fakultás elsőéves hallgatója lettem -  lett 
a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi 
Karának utolsó esztendeje. Mintegy jelképes, hogy az előző év
tizedek két szellemóriása közül idős Prőhle Károly ekkorra 
nyugalomba vonult, Podmaniczky Pál pedig -  a vallástörténet, 
vallásbölcselet és keresztyén neveléstudomány missziói lelkű 
professzora -  a tanévnyitót követő napon költözött el az élők 
sorából.

A fordulat évében és azt követően bekövetkezett letartóz
tatások, internálások és erőszakos személyi változások megráz
ták az egész magyar keresztyénséget, benne a magyar luthera- 
nizmust is. Az egyházi iskolák államosítása, Ordass püspök 
koncepciós pere és börtönbüntetése, majd 1950. április 1-én 
történő egyházi elmozdítása erős kihatással volt a soproni fa
kultás tanárainak és hallgatóinak az életére is. Az egyházpoli
tikai feszültség napról napra nőtt.

Az utolsó egyetemi tanévzáró még szabályosan lezajlott 
1950 júniusában Kamer Károly dékán és Jánossy Lajos prodé- 
kán elnökletével. Az augusztus 25-i rendkívüli kari ülésen 
azonban a dékán már azt jelenti, hogy az ülés összehívását a 
Vallás- és Közoktatásügyi miniszter most érkezett 1404. szá
mú, 1950. július 1-én kelt rendelete tette szükségessé. Ez arról 
értesíti a Kart, hogy az 1934.1. te. módosítása tárgyában kiadott 
2400/1949. Korm. sz. rendelet 1. paragrafusának rendelkezése 
alapján a soproni fakultás összes nyilvános rendes tanárát, in
tézeti tanárát, tudományos munkaerőit, irodavezetőjét, vizsgá
zott fűtőjét, hivatalsegédét és takarítóját „ tényleges szolgálata 
alól azonnali hatállyal felmenti és rendelkezési állományba he
lyezi."

Az evangélikus egyház fájdalommal hajtotta meg fejét a 
dübörgő történelem ítélete előtt. Ennek ez év nyarán lesz negy
ven éve. A pusztai vándorlás akkori kezdetén megalakított 
Evangélikus Teológiai Akadémia e tanévben ötödik épületében 
kezdte meg 85 főnyi teológiai és 76 főnyi levelező hallgatójá
nak a Sacra Theologia stúdiumainak előadásait.

És most negyven év után, ez ősi Alma Mater dísztermében 
már nemcsak a dübörgő történelem, hanem a mindenható és ke
gyelmes Isten színe előtt hajtom meg fejemet és fejezem ki a 
Magyarországi Evangélikus Egyház köszönetét.

Dr. Fabiny Tibor

Az evangélikus teológia 
és lelkészképzés helye és 

szerepe a magyar
felsőoktatásban

Még csak híre ment annak, hogy a kultuszminiszter 1911. de
cemberében javaslatot terjeszt a Ház elé két egyetem felállítá
sáról - Debrecenben és Pozsonyban -, s Debrecen református 
teológiai fakultást kap, máris megszólalt az az igény, hogy a 
pozsonyi egyetemhez tartozzék egy evangélikus teológiai fa
kultás. Régi vágy elevenedett fel: a fakultás terve sokféle vál
tozatban 1808 óta napirenden volt.1 2 Három fő érvet sorakoztat
tak fel mellette. Az első a bevett vallásfelekezetek közötti jog- 
egyenlőség és viszonosság” elve, amelyet az 1848. évi 
XX.törvénycikk mondott ki. Eszerint jogos igény az, hogy ha 
van katolikus fakultás Budapesten, református Debrecenben, 
akkor legyen evangélikus is a másik új egyetemen, Pozsony
ban. A másik érv a lelkészképzés tudományos színvonalának 
biztosítása, mégpedig az egész magyar társadalom érdekében: 
„Egyházunk ... az új meg új korviszonyok, eszmeáramlatok és 
törekvések közepette csak úgy töltheti be a társadalomnak min
den rétegére kiterjedő magasztos nagy feladatát,... ha megkö
veteli, hogy lelkészei igazán a kor színvonalán álló tudományos 
képzettségű férfiak legyenek.” A harmadik érv a teológiának a 
többi tudománnyal való „szerves kapcsolata”, amely miatt egy
részt az egyetem „csonka” a teológiai fakultás nélkül, másrészt 
„a tudományos lelkészképzés követelményeinek teljesen csak 
az egyetem szervezetébe bekebelezett theologia vagyis a theo- 
logiai fakultás felelhet meg”.3

Tanulságos lehet számunkra elvi szempontból, hogy a fa
kultás terve és a mellette való érvelés nem talált általános elfo
gadásra, hanem élénk, sőt szenvedélyes vitát váltott ki. Jellem
ző, hogy az első érvet, az evangélikus fakultásra bejelentett 
igény jogosságát senki sem vonta kétségbe. Az 1848. évi XX. 
törvénycikk sérthetetlennek számított, ha nem is valósult meg 
soha. Viszont erős tábor volt az, amely megkérdőjelezte a má
sodik érvet, és a tudományos igénnyel szemben inkább a hit
ben nevelést és a gyakorlati képzést helyezte homloktérbe, 
hogy a lelkészek missziói lendülettel és lelkipásztori szakér
telemmel végezzék szolgálatukat. Ezt pedig az egyetemmel 
kapcsolatban nem látták biztosítottnak. Ez a felfogás, mint bí
rálat végigkíséri a teológiai fakultás munkáját 1923-tól 1950- 
ig állandóan foglalkoztatta az egyházat az a kérdés, hogy az 
egyetemi oktatás mellett hogyan lehet a lelkészképzés, illető
leg lelkésznevelés feladatát megoldani. A harmadik követel
mény pedig a teológia szoros kapcsolata az egyetemmel nem 
valósult meg akkor sem, amikor a pozsonyi egyetem pécsi 
utódjához csatlakozott evangélikus fakultás - az akkori feleke-

1 (id)Prőhle Károly: Követeléseink és feladataink a létesítendő evangélikus fakultásra vonatkozólag, Evang. őrálló, 1911/48.
2 Masznyik Endre pozsonyi tanár leírja ennek történetét 1896.április 29-én Pozsonyban előterjesztett előadói jelentésében.
3 Prőhle i.m.
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zetközi viszonyok között, nem utolsó sorban pécsi érzékeny
ség miatt - Sopronban kapott helyet.

A teológiai fakultások megszüntetése, illetőleg leválasztá
sa az egyetemekről 1950-ben új oldalról elevenítette fel a teo
lógia és a tudomány viszonyának kérdését A teológia tudo
mányossága tabu-kérdéssé vált azzal, hogy tudomány csak a 
marxizmus alapján lehetséges, - annyira, hogy amikor 1964- 
ben arról folyt tárgyalás, hogy a teológiai akadémiák doktorál- 
tatási joga hogyan indokolható, akkor csak addig a formuláig 
lehetett elmenni, hogy az „a teológia tudományos szintű műve
lésére ösztönöz”. De az egyházon belül is sokan üdvözölték a 
fakultások leválasztását és egyházi kezelésbe vételét, - annak 
ellenére, hogy eredetileg vívmánynak számított, hogy az 1948- 
as egyezményekben az állam biztosította a fakultások további 
fenntartását. Egyfelől érvényesült egyházunkban az a felfogás, 
hogy a teológiának nem kell igényelnie, hogy tudománynak te
kintsék, nem is sorolható be a tudományok közé. Másfelől fő
ként az ébredés köreiben, de a gyakorló lelkészek körében is 
elterjedt az a vélemény, hogy az úgynevezett modem tudo
mányos teológia a hit szempontjából káros hatású, és nehezíti 
a lelkész gyakorlati munkáját. Kétségtelen, hogy 1950 óta az 
akadémia szorosabb kapcsolatba került az egyházzal és gyüle
kezeteivel, de jogosan jelentkezik ma egyidejűleg a gyakorlati 
képzés javításának és a tudományos színvonal emelésének kö
vetelése.

Ezek után úgy tűnik, hogy amikor most felmerült a teoló
giai fakultások visszaállításának lehetősége, ezt az alkalmat 
minden kételkedés nélkül meg kell ragadnunk, hiszen ez felel 
meg az előttünk járt nemzedékek szándékának. Meg kell val
lanom, hogy ebben a kérdésben elfogult vagyok, mert a fakul
tások megszüntetését súlyos hibának tartottam, ezért örülök az 
újrakezdés lehetőségének. A közelmúltból kiemelt néhány mo
mentum mégis figyelmezet arra, hogy legalább három alapkér
dést újra végig kell gondolnunk, mégpedig: a teológia helyét és 
szerepét a tudomány világában, a lelkésznevelés sajátos felada
tát és a teológia felekezeti jellegének jogosultságát.

Arról természetesen szó sem lehet, hogy itt a teológia és a 
tudomány viszonyának kérdéseit akár csak címszavakban is e- 
lősoroljuk. De azt a kérdést érdemes felvetni, hogy mit jelent
het ma a teológia jelenléte az egyetemeken. Figyelemre méltó
nak tartom Barth Károly tanítását, amelyet sokszor félremagya
rázva vulgarizáltak. „Tudomány-e a teológia? Ez a kérdés” - 
mondja Barth -, „semmi esetre sem életkérdése a teológiának, 
mert nincs olyan elvi szükségszerűség, nincsenek belső indíté
kok, amelyekből következnék, hogy éppen ebbe a műfajba tar
tozását igényelje.” Ennek magyarázata az, hogy „amikor a teo
lógia tudománynak nevezteti vagy nevezi magát, akkor ezzel 
semmiféle elkötelezettséget nem vállal arra, hogy más tudo
mányokra érvényes mértékkel mérettesse magát.” Barth Ká
roly egyenesen a teológia feladatának tartja, hogy megkérdője
lezze - éppen a tudományosság érdekében - a tudomány mo
dem fogalmának kizárólagosságát: „Amikor a teológia a 
'tudomány’ fogalmát nem engedi át egyszerűen a többi tudo
mánynak, akkor ezzel (a klasszikus hagyomány iránti köteles 
tisztelet mellett) bejelenti tiltakozását az elismerten 'pogány’ 
tudományfogalom ellen. Nem árthat e tudományfogalom ren
díthetetlen képviselőinek, nem árthat az egyetemnek az, hogy 
a teológus egy tető alatti szomszédsága emlékezteti arra, hogy 
a tudomány fogalmának az Arisztotelész nevével kezdődő ha
gyománya mindenesetre csak egy a többi között, és hogy a ke
resztyén egyháznak mindenesetre nem Arisztotelész az ősaty
ja.”4

A kölcsönös kihívás és dialógus viszonya azonban nem
csak a tudósok és teológusok számára szükséges, hanem az if
júság szellemi fejlődése szempontjából is kívánatos. Visszaem
lékezve a Sopron-Pécs távolságra, talán még a szervezeti kap
csolatnál is fontosabbnak kell tartanunk a földrajzi közelséget: 
a közvetlen emberi kapcsolatok kialakulása és fenntartása 
szempontjából ez még ma sem mellékes. A pécsi kapcsolat fel
újítása tudomásom szerint már szóba került, örülnünk kell, 
hogy ott szívesen látnának. De a távolság még ma is távolság, 
s ezért az egyetemi ifjúságra is kiterjedő kapcsolat a fakultás 
Pécsre költöztetése nélkül alig volna fenntartható. A budapesti 
kapcsolódás sem volna elvileg lehetetlen, hiszen vegyes vallá- 
sú országokban van példa arra, hogy egy egyetemnek két teo
lógiai fakultása van. Viszont nem magától értődő, és felekezeti 
szempontokat is érint az, hogy a Pázmány Péter alapította egye
temnek evangélikus fakultása is legyen. De ez a kérdés már túl
megy előadásom keretein.

A szervezeti kérdésekre nézve már a kultuszminiszter 
4253/1911.számú leiratában5 megtaláljuk azokat az alapelve
ket, amelyek jól egyeztetik a fakultásokkal kapcsolatos egyhá
zi és állami érdekeket: fenntartja az állam kinevezési, és az egy
ház jelölési és vétójogát, csak felavatott lelkész nevezhető ki, 
a tanárok egyházi fegyelem alatt maradnak, és a lelkészi képe
sítés is az egyház hatáskörébe tartozik. A soproni teológiai fa
kultás felállítására és működésére vonatkozó, egyház és állam 
közötti, 1923.évi egyezmény ugyanezeket az elveket tartal
mazza, és ezeket a fakultás újrafelállítása esetén érdemes figye
lembe venni.

Figyelmet érdemel a másik kérdés, a lelkésznevelés ügye 
is. Minél nagyobb hangsúly esik a fakultás tudományos felada
tára, annál sürgetőbbé válik a lelkésznevelés megfelelő kiépí
tése, részben a teológiai tanulmányokkal párhuzamosan, rész
ben azon túl. Azt hiszem, ez a kérdés némileg hasonló módon 
jelentkezik a tanárképzéssel kapcsolatban is, minél inkább 
hangsúlyozzák az egyetemek tudósképző feladatát. Mert két
ségtelen az, hogy szükség van a tanárok tudományos oktatásá
ra és a lelkészek magasszintű teológiai képzésére, de tudo
mánynál többre is van szükség a tanárk épzésben ugyanúgy, 
mint a lelkésznevelésben. Mivel azonban a lelkésznevelés ki
fejezetten egyházi feladat, itt csak egyetlen szempontot emelek 
ki a múlt tapasztalatából, ami talán a tanárképzés számára is 
mond valamit. Amíg nem épült ki teljesen a hazai tanár- és lel
készképzés, csak egy évi külföldi tanulmány után lehetett lel
készi képesítési szerezni, és a lelkészek gyakran tanárként 
kezdték szolgálatukat. így a gimnáziumi tanáraink és a lelké
szek majdnem kivétel nélkül külföldet járt emberek voltak. Er
re ma nagyobb szükség van, mint valaha. Célul kellene kitűz
ni, hogy gimnáziumi tanár és lelkész csak az lehessen, aki leg
alább egy évig külföldön is tanult.

Fontosnak tartom a harmadik kérdést, a fakultások feleke
zeti jellegének újraértékelését. Századunk első felében még 
magától értődő volt a bevett vallásfelekezetek egyenjogúsága 
és viszonossága elvének érvényesítése a felsőoktatásban. Az
óta azonban nagyot változott az ökumenikus közvélemény, és 
1945 óta többször felmerült a közös teológiai akadémia terve. 
Az utóbbi időben viszont növekedett a felekezeti öntudat, és 
növekedett a megértés is a felekezetek többfélesége iránt Vi
lágszerte is egyre inkább felismerik a felekezeti különbségek 
ökumenikus értékét és jelentőségét. A különbségek mögött 
gyakran egymást kiegészítő igazságok vannak, és ilyen érte
lemben megvan a sajátos funkciójuk a keresztyénség egésze 
számára is. Különösen áll ez a keresztyénség fő típusaira, s ez

4 Barth K.: KD1/1: 4kk. Szöveggyűjtemény Kart Barth műveiből/ord. Prőhle Károly, FŐT és IK Debreceni Munkabizottságinak füzetei 1. 1984.
5 Megjelent a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1911/47. számában.
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indokolttá teszi a felekezetileg differenciált teológiai fakultá
sokat. Ezen a ponton azonban nem lehet megállni. A parttalan 
pluralizmus nem egyeztethető a keresztyén hittel, de még az 
emberséggel sem. A hit és a nézetek többfélesége valóság, és 
hozzátartozik az ember emberségéhez. Ebből azonban nem kö
vetkezik, hogy minden hit és nézet egyformán jó: van tévedés 
is. A nézetek különbsége éppen arra ösztönöz és kötelez, hogy 
az emberek dialógusban együtt keressék a közöset, az igazsá
got Mert nem az igazság, hanem a tévedés és hazugság választ 
el, a közösen felismert igazság pedig egyesít. Abban tehát na
gyon igazat adok Vl.Pál pápának, aki az ökumenizmusról szó
ló enciklikájában nyomatékosan figyelmeztette a keresztyén- 
séget, hogy az egység felé vezető úton nem lehet megkerülni 
az igazságot. Tegyük hozzá: a tudomány felé vezető úton sem. 
Mert a leglényegesebb közös pont a tudomány és a teológia kö
zött az, hogy mindkettő feltétlen elkötelezettje az igazságnak. 
Akkor pedig a dialógus szabálya szerint szükséges, hogy a kü
lönböző felekezetű teológusok és a különböző világnézetű tu
dósok „par cum pari”, tehát mint egyenlők, egyenlő tudo
mányos egyetemi szinten folytassanak párbeszédet, nemes em
beri küzdelmet az igazság megismeréséért.6

Befejezem. Akkor tehát az evangélikus teológia helyét és 
szerepét a felsőoktatásban és a tudományos világban az fogja 
döntő módon meghatározni, hogy sikerül-e hívő és tudós teo
lógusokat odaállítani. Nem könnyű feladat ez, mert kevesen 
vannak készen, és hamarabb felépül egy felhőkarcoló, mint ki
fejlődik egy tudós teológus. Ehhez a hívő aszkéták szívóssága 
kell. Tudom, hogy vannak ilyenek a fiatalok között. Felállíthat
juk, és szerintem fel kell állítanunk az evangélikus teológiai fa
kultást, de ha valahol, akkor itt nem várhatunk radikális fordu
latot, viszont remélhetjük a fokozatos fejlődést. 7

Prőhle Károly

Koren István emlékezete
Domonyban

A domonyi iskola névadása, és a 
névadó szobrának felavatása 

alkalmából elhangzott előadás 
1989. április 21-én

„Séd disciplinam nonnisi stulti oderunt” -  (ám a fegyelmet csak 
a balgák vetik meg). Hadd idézzem Koren István aszódi, majd 
szarvasi paptanárnak, Domony szülöttének ezt az életelvet is 
kifejező mondatát, amikor megállók az immár nevét viselő is
kola, s az alakját ábrázoló mellszobor előtt.

Aligha találnék őreá jellemzőbb mondatot, amikor szülő
falujában, boldog gyermekéveinek színterén, a „galgaparti At
hén”: Aszód tőszomszédságában idézem emlékét. Az ember tí
zéves koráig rögzíti a világot. Ma már tudjuk, hogy életünk, ar
culatunk, jellemünk legjelentősebb vonásai a kora 
gyermekkorban alakulnak ki igazán. A többi, amit tanulunk, el
sajátítunk, tapasztalatunk és értékesítünk, mind csak rárakodás 
erre az alapra. Ezért lényeges, ha körülnézek ezen a tájon, a ko

ra gyermekkor mezein, megpróbálok visszanézni itt a száz- 
nyolcvan éves múltba, megkeresni gondolatban egy szerény ré
gi házat, Korén Márton szűcsmester és Tmovszky Borbála ott
honát, ahol Korén István 1805. december 21-én, a család má
sodik gyermekeként megszületett. A szülőknek itt Domonyban 
tizenhat év alatt hét gyermekük született, de csak ketten élték 
túl szüleiket. Öten kicsi gyermekkorukban haltak meg.

A „fegyelmet”, amiről szóltunk, átfűtötte a szeretet, a csa
ládi összetartás és a szebb, igazabb, tartalmasabb élet igénye és 
törekvése. Mire István iskolába került, apja már megtanította 
olvasni. A gyermek mondta otthon a reggeli, esti, és étkezési 
imádságokat, énekelt, sőt később a családi áhítatokon ő olva
sott a Bibliából.

Kezemben van, családi drága örökségként, Koren István 
szlovák nyelvű Bibliája. Hátsó lapjain családtörténeti feljegy
zések olvashatók. Ebben a bő domonyi rokonság egyik, fiatal 
leánykorban elhalt tagjáról az apa tollából oly meleg, lírai meg
emlékezés olvasható, amely szép tükre annak, hogy az egész 
család milyen érzelemgazdag, lelkileg-szellemileg igényes, 
szeretettel meghatározott közösség volt.

István apja későn fekvő s igen korán kelő, dolgos ember 
volt, aki minden vasárnap együtt ment gyermekével a templom
ba. Dolgában pontos, szellemi igényében mindig többrevágyó 
volt. Fiát is így nevelte.

A domonyi iskolában Gál tanító vezetése alatt tíz éves ko
ráig tanult. Már itt felfigyelt rá Borbély János domonyi lelkész. 
Az apa az ő biztatására íratta át az ikladi iskolába, hogy néme
tet tanuljon.

Ezzel lezárult az a domonyi gyermekkor, amely alatt szí
vében rögzítette a világot Benne a szülői házat minden szere- 
tetével s érte hordozott reménységével, az iskola három évével, 
s a templommal. Magával vitte az élet küzdelmének, sikeres 
harcának három alappillérét: a szülői ház, az iskola s a temp
lom emlékét. Vagy inkább így kellene nomdanom: az élet há
rom gyökérértékét. Erre élete végéig vissza tudott nyúlni. Akár 
párhuzamba hozhatom a nevével, hiszen Korén = gyökér.

Innen nőtt ki tehát élete fája, amelynek lombozata 1980-ig 
férfi és női ágon mintegy 120 ágat hajtott.

Maga az élettörténet igen bő publikációt adott a magyar 
irodalomtörténetben, pedagógiai kiadványban és a Petőfi iro
dalomban. Az életmű dokumentációját kegyelettel és elérhető 
teljességgel őrzi az Aszódi Petőfi Múzeum.

Domony határain átlépve most már csak főbb eseményei
ben kísérjük nyomon élete folyását.

Ikladon egy esztendőt töltött. A szülői ház, s részben még 
az otthoni templom napjait betöltő erő volt Iklad után Selmec
bányára ment, ahol elvégezte a gimnáziumi osztályokat, sőt egy 
évet filozófiai és teológiai tanulmányokkal töltött.

Tanárai itt felfigyeltek zenei fogékonyságára is. Tanítani 
kezdték zongorázni. Orgonagyakorlatokat is végzett, sőt taní
tott is. Selmecbányáról átment Pozsonyba, ahol jelentős ösz
töndíjat kapott. Ezen kívül anyagi helyzetét zenei órák adásá
val pótolta, maga is továbbképezve zenei műveltségét Po
zsonyban annak a Klein Henrik akadémiai tanárnak volt a 
növendéke, aki vele majdnem egyidőben Liszt Ferencnek, 
majd később Erkel Ferencnek is tanára volt. Élete ettől kezdve 
megtelt muzsikával, dallamokkal. Lettlégyen az magányos 
diákszoba, vagy tágas családi otthon. Adallamok átszálltak utó

6 Kérdés tárgya lehetne, hogy a hazai evangélikusság viszonylag kisebb létszáma indokolhalja-e külön evangélikus fakultás létét. De ezzel szemben figyelem
be kell venni, hogy egyházunk a világ evangélikusságának közösségében él, s annak teológiai színeit is képviseli, és ez nemcsak a német teológiát jelenti, hanem 
az északit, az amerikait és a harmadikvilágbelit is. Az előadás kereteit meghaladja, bár fontos volna annak felmutatása is, hogy melyek azok a sajátosan evangé
likus teológiai felismerések és humánus értékek, amelyeket egy evangélikus fakultás vihet bele a magyarországi felsőoktatás és tudomány világába.
7 Előterjesztésemben az előzetes megbeszélés értelmében nem annyira az evangélikus teológia és lelkészképzés 20. századi történetével, mint inkább az abból 
adódó elvi jellegű kérdésekkel foglalkoztam. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a hittudományi fakultás kérdésében általános eszmecsere vagy döntés egyhá
zunkban még nem történt, ezért itt csak saját véleményemet adhatom elő.
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dai szívén is. Körülötte futamokkal és pontos akkordokkal telt 
meg a levegő.

A teológiát s a bölcsészetet egyaránt elvégezte. Külföldön 
szerette volna kiegészíteni tanulmányait, de azt az akkori poli
tikai körülmények nem tették lehetővé, még az Osztrolukán töl
tött öt nevelői éve után sem. De minden külföldi tanul
mányúinál termőbb és gazdagabb továbbképzést jelentett szá
mára a Zólyom megyei Osztrolukán, Osztroluczky Miklós 
nagybirtokos kastélyában töltött idő. Itt szabadon elmélyedhe
tett a hatalmas családi könyvtár értékes kincsei világában. 
Nemcsak tudásban, de a francia nyelv elsajátításában is gazda
godott, s megtanult a művelt néposztály tagjainak körében is 
forgolódni. Itt mélyedt el a pedagógia világában is, s végleg 
döntött abban, hogy a nevelés, az oktatás, a tanítás területét te
kinti hivatásának. Papi teendőket csak emellett végez, ha szük
ség van rá. „A ritka nagyműveltségű szülők magasztos példáin 
élni tanultam” -  úja. -  „Az élelbölcsességet minden nap tanul
hattam. Megismerkedtem az okszerű tanítási móddal és azt el
sajátíthattam.”

29 éves volt már, amikor meghívást kapott Aszódra, az egy
házi algimnázium vezetésére, s 1834 január elsején leköltözött 
ide, hogy 25 éven át vezesse ezt az országszerte híressé lett is
kolát. Ekkor már öt nyelven beszélt (magyar, német, latin, szlo
vák, francia), s igen járatos volt nemcsak a teológián megtanult 
újtestamentomi koiné-görög nyelvjárásban, de a klasszikus 
hellén nyelvben és kultúrában is.

Ezt az egytanerős gimnáziumot egyre nagyobb tekintélyre 
emelte. Ehhez nemcsak megszerzett tudását használta, hanem 
folytonos tanulással, önneveléssel fejlesztette, amihez rendkí
vüli önfegyelem kellett. A tankönyveket -  mivel ilyenek akkor 
alig voltak -  maga írta. Emellett pontos feljegyzést vezetett 
mindenről: az iskola anyagi ügyeiről, tantervéről, anyakönyve
zéséről, s pedagógiai gondolatairól is. Nem heti óraszámmal, 
nem napi nyolc órai munkaidővel dolgozott. Napi 24 órában 
volt szíwel-lélekkel pedagógus. Apjától tanulta -  itt Domony- 
ban -  hogy korán kelt és későn feküdt. Akkor még nem ismer
ték ezt a fogalmat: empátia, Ő már élte. Diákjai Őbenne éltek, 
ő a diákjaiban. Szigorú volt? Igen. De elsősorban önmagával 
szemben, s csak azután másokkal. Élte az életelvévé vált mon
datot: séd disciplinam nonnisi stulti oderunt -  ám a fegyelmet 
csak a balgák vetik meg.

Aszódi tanárságának szinte a legelején volt Petőfi az isko
la növendéke (1835-38). A költő diákkorában sokat hányódott 
Sárszentlőrinctől Selmecbányáig és Pápától a pesti piaristákig. 
Szeretik idézni ezt a mondatát: „secundába ponált sok szamár 
professzorom”. Nem tudjuk, ezt kire, kikre értette, vagy csak a 
költői szabadság kritikus lendületében írta le, de ez nem Aszód
ra és nem Korén Istvánra vonatkozott. Nemcsak mert itt jeles 
tanuló volt, hanem mert -  igaza van Osváth Gedeonnak -  „Pe
tőfi ugyan testileg Kiskőrösön, de szellemileg Aszódon szüle
tett meg”. S „Úti jegyzeteiben” ha szóba került Koren István 
neve, nem mulasztotta el -  zárójelben vagy felkiáltó jellel -  
hozzá tenni: „az Isten áldja meg”.

Az irodalomtörténetet lapozgatva úgy tűnik, mintha Koren 
István Petőfi árnyékában élne. Valójában itt Petőfi fénybe ke
rült: Koren István szívós buzgalmának, példaadásának, szigo
rának és szeretetének, jellemformáló nevelésének fényébe.

Csodálatos ez a galgavölgyi táj! Míg a messzi Árva szik
lás tája Országh Pálból Hviedosláv-ot formál a szlovák költé
szet dicsőségére, s a Besztercebánya melletti Romhányon a ma
gyar kultúrájú Braxatorisz Andrásból a Marina költőjét, Szlad- 
kovicsot szül, addig ez a meleg galgavölgyi fészek Alexander 
Petrovicsból Petőfit szül, s ehhez Koren István bábáskodik.

Ebben bizonnyal Reményik Sándornak van igaza a „Pet- 
rovics ítél” című versében, amelynek utolsó sorában ezt olvas
suk: „A Vér: a semmi. A Lélek: a Minden.”

Korén István galgavölgyi, aszódi működése a tájnak is, s a 
magyar irodalomnak, kultúrának, pedagógiának kiemelkedő 
fénye. Külön büszke rá Domony, hogy itt született, itt rögzítet
te gyermekkorában a világot, most iskoláját az ő nevére keresz
telték, és szobra itt őrzi emlékét.

További életútja Aszódról Szarvasra vitt. Nem önként 
ment. Hihetett Horváth Sámuel békési esperes szavának: „Ön 
Aszódnak és vidékének oly szükséges, mint az falat kenyér”. 
Ám az osztrák elnyomó hatalom 1856-ban bezáratta az aszódi 
iskolát. így Korén István is menni kényszerült. Akitűnő, orszá
gos hírű pedagóguson kapva kaptak, s ő elfogadta a szarvasi 
evangélikus főgimnázium meghívását, s 1857. január 1-től 
1883. június 18-ig, ötven évi folyamatos tanári szolgálat után, 
78 éves korában nyugalomba vonult Édesapám, Korén István 
unokája, sokáig tisztelettel és szeretettel őrizte azt az ezüst 
kelyhet, aminek magam is csodálója voltam. Ez volt a felirata: 
„Korén Istvánnak tanársága 50. éves ünnepén...”

A 27 szarvasi év a 23 aszódi év után kiegyensúlyozottabb
nak, csendesebbnek bizonyult Boldog családi körben, békes
ségben élt hat gyermekével -  de nem munka nélkül. A hallat
lan szorgalmú ember élete végéig nem lankadt a szívós cselek
vésben. De itt új színnel gyarapította tevékenysége palettáját. 
Megszokott tantárgyai mellett a természetrajz felé fordult s Éu- 
rópa-hírű botanikussá lett növénygyűjteménye révén. 6500 da
rabból álló növénygyűjteményt, herbáriumot hagyott maga 
után. Talált cserepartnereket is, hogy gyűjteményét bővíthesse. 
Már diákkorában is vonzódott a botanikához, de a rendszeres 
gyűjtést csak Szarvason folytatta s e téren érdeklődési köre 
csaknem kizárólag a Tiszántúl, közelebbről Szarvas közvetlen 
környékére összpontosult A 6500 lapból álló, s tudományosan 
rendszerezett gyűjtemény ma is megvan a szarvasi gimnázium
ban. Külön szekrényben őrzik, 25 félbőr kötésű fóliakötetben. 
(Botanikai Közlemények, XLIX kötet 3 4  füzet Almási Lász
ló ismertetése. 1962.)

Ötven éves tanárságának megünneplése után tíz évet élt 
csendes visszavonultságban, 1893. április 17-én bekövetkezett 
haláláig. 27 évig volt özvegy. Hat gyermeke közül négy élte őt 
túl.

Ő maga néhány év hijján végigélte a XIX. századot. A re
formkort A szabadságharcot és a kiegyezést Nem volt köny- 
nyű az a század sem. A miénk sem az. Példát keresve épp ezért 
érdemes visszanyúlni a gyökérhez = Korenhez.

Szlovák anyanyelvű volt. Némelyek benne a tanárt ezért 
vádolták. Öt nyelven beszélt és oktatott. De magyarnak lenni 
tanított. Szigorú volt, de elsősorban önmagával szemben. „Ám 
balga, aki a fegyelmet megveti!” Maga úta le feljegyzéseiben: 
soha egyetlen növendékemet meg nem ütöttem. Az ő fegyelme
ző ereje a szeretet és a tudás volt.

Amikor emlékét idézzük, mondjuk el Petőfivel mi is: az Is
ten áldja meg!

Dr. Koren Emil ny. esperes
K oren István dédunokája
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A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Nehéz ma 
iskolás 

gyereknek 
lenni

Bemutatkozás
Szeretném, ha a címben megjelenő prob
lémafelvetést hitelesnek érezné az olva
só, ezért a bevezetőben vázolnám, hogy 
milyen m inőségben nyúlok ehhez a té
mához.

H arm incöt évig dolgoztam  az álta
lános iskola alsó osztályaiban tanító
ként.

N égy évvel ezelőtt mentem nyug
díjba, de azóta is folyam atosan foglalko
zom  gyerekekkel egy Nevelési Tanács
adóban, fejlesztő pedagógusként. Itt al
kalm am  van találkozni óvodásokkal, 
iskolásokkal. Megfigyeltem őket az isko
lai közösségükben is. Főleg egyéni fog
lalkozással igyekszem korrigálni a csa
ládban, az iskolában tünetként jelentke
ző problém ákat. O lyan gyermekeket 
utal hozzám  a pszichológus, akik tanu
lási nehézségekkel küszködnek. Rövid 
vizsgálódás után általában kiderül, hogy 
a bajok nem a gyerm ek képességeiben 
rejlenek, hanem  egyéb iskolai problé
mákból szárm aznak. Többen m agatartá
si tünettel, többen tanulási sikertelensé
gek m iatt kerülnek kapcsolatba a Neve
lési Tanácsadó szakembereivel.

A lányom is tanító, tizenöt éve m ű
ködik a pályán. Nevelési elveink, az is
koláról alkotott vélem ényünk m egegye
zik. Ö t unokám  közül három általános 
iskolás. Őket, am íg tud tuk  igyekeztünk 
olyan tanítók osztályaiba irányítani, 
ahol jó légkört tapasztaltunk. A gyer
mekekkel naponta, a tanítókkal ritkáb
ban, d e  hetenként legalább egyszer talál
kozom az iskolában, ahol a helyszínen 
igyekszünk m egoldást keresni egy-egy 
gyerm ek ügyében.

Tevékenységem, m indennapjaim  
során szem besülnöm  kell azokkal a gon
dokkal, am elyek nyom asztóan hatnak 
m inden olyan emberre, aki felelősséget 
érez gyermekeinkért, akár nagyszülő, 
pedagógus, vagy gyermekeikkel foglal
kozó egyházi személyiség, pszicholó
gus, orvos -  ember.

Milyen is a mai kisiskolások sorsa? Szo
morú, nagyon szomorú.

Miért jutottam  erre a megállapításra 
ilyen hosszú gyakorlati m unkám  során? 
A kérdés megválaszolása összetett.

1. Az iskola
Először is az iskoláról szólok, amit 

elcsépelt szólamként annyiszor nevez
tünk a gyerekek m ásodik otthonának. 
Csak annyiban az, hogy naponta nyolc
tíz órát kénytelen ott tölteni, am íg szülei 
távol vannak.

A z iskola nem gyermekközpontú, ha
nem teljesítmény centrikus. A legfonto
sabb, hogy a tanuló a tantervi követel
ményeket teljesítse. A követelményeket 
m indenkinek egyformán, képességeitől 
függetlenül -  teljesítenie kell. Már az el
ső osztály első félévében „felmérik", a 
szülővel írásban tudatják, hogy gyer
meke hány százalékban felelt m eg az el
várásoknak. Ez a tény akkor is elbor- 
zasztott, am ikor tőlem várták el ezt a faj
ta értékelést, de elborzaszt ma is, amikor 
a gyerm ekek ellenőrzőjében olvasom 
ezt.

A tanítási módszerek sem igazodnak a 
gyermekek igényeihez, legtöbbször az is
kolában meghonosodott divatnak, eset
leg az iskolát felügyelő szaktanácsadó 
javaslatának igyekeznek megfelelni. 
Jobb esetben a tanító választhatja ki, a 
neki megfelelő módszert. Most konkré
tan az iskolában folyó olvasás tanításra, 
tanulásra gondolok.

Azt, hogy az egyes gyerekekhez iga
zítsák a módszereket, nem is lehet meg
követelni, de elvárni sem, a tanítók nagy 
részétől pedig ez lenne az ideális. Beke
rülnek az iskolai osztályokba olyan 
gyermekek, akik nem fogyatékosak, de 
a születési körülményeik, vagy a szüle
tést megelőző életük károsítja őket. Ne
kik speciálisan képzett pedagógusok 
kellenének, és nem  hátráltatnák a telje
sen épek haladását. Ezek a gyerekek az 
általános iskolai követelményeket egyál
talán nem tudják teljesíteni, vagy csak 
nagy erőfeszítések árán kerülnek át 
egyik osztályból a másikba, próbára té
ve szülőt, pedagógust, rengeteg energiát 
elvonva a többiektől.

2. A pedagógus
S most el is érkeztem oda, am it az 

egész oktatási-nevelési kudarcunk m eg
oldásra váró, legnagyobb problémájá
nak tartok. H iányoznak az általános is
kolák katedráiról azok az átütő szemé
lyiségek, akiket egy életen át nem lehet 
elfelejteni. S ha vannak is kevesen, őket 
is annyi, de annyi sérelem éri, hogy 
gyakran felteszik a kérdést -  érdemes-e 
ezt csinálni. Szerencsére gyermekszere
tetük, elhivatottságuk m indig átsegíti 
őket a pillanatnyi mélypontokon, s foly
tatják a küzdelm et tovább a gyerm e
kekért! H adakoznak a felső vezetéssel, a 
szülőkkel, önmagukkal. Nagy baj az,

hogy kevés, nagyon kevés az elkötele
zett, szakmáját igazán értő, a gyerme
keket őszintén szerető pedagógus. Leg
többen úgy kerültek, kerülnek sajnos 
még ma is erre a pályára, hogy másho
va nem tud tak  bejutni, aztán nem tudva 
pályát módosítani, m aradtak, m aradnak 
-  hatalmas károkat okozva a gyermeki 
lelkekben. Ezek az em berek általában jó 
szándékúak, de fel sem ismerik azt a 
kárt, am it okoznak a pedagógiában.

3. A képzés
A szakmai felkészítés, felkészültség 

is hiányos. A pedagógusképző intézmé
nyek is híján vannak a m eghatározó sze
mélyiségű pedagógusoknak. Azt a tényt 
nem minősítem, hogy éveken át, s még 
most is alkalm aznak képesítés nélküli 
pedagógusokat. A pedagógusok leg
többjéből hiányzik az a gyermekszeretet, 
az a felelősségérzet, am i nélkül ezt a 
m unkát nem lehet, de nem  is szabad vé
gezni. Ennek egy odaadó szolgálatnak 
kellene lennie. Ehelyett sokszor hivatal
nokként, kényszerből próbálnak megfe
lelni az elvárásoknak. Szinte naponta be
leesnek abba a hibába, hogy arra lesznek 
kíváncsiak, hogy mit tud  a gyerek és 
nem arra, hogy mire lehetne megtaníta
ni, rávezetni őt, aki egyedi és hasonlítha- 
tatlan. Ebben a hajszában nagyon sok 
gyerek lemarad, ami komoly konfliktu
sok forrásává válhat. Ezekkel a gyerekek 
m ár nem képesek megbirkózni, jönnek a 
pszichés tünetek, amivel rendszerint ké
sőn kerülnek szakemberhez. Ennek kul
túrája még nem alakult ki nálunk.

A pedagógusok sem mentesek 
azoktól a társadalom  által kiterm elt gon
doktól, amelyektől más em berek is szen
vednek. Nekik az elm últ években is be- 
osztóan kellett élniök, m ert az anyagia
kat szűken mérték. A pálya elnőiesedett, 
legtöbben m aguk is családanyák, neve
lik gyermekeiket, gyermekgondozási 
szabadságra mennek, megbetegszenek, 
gyermekeik is betegek lehetnek. A m un
kából való kiesésüket a gyermekek síny- 
lik meg. A helyettesítő pedagógus a tú l
m unkától elfárad, nem tud  teljes értékű 
em berként türelemmel a gyerekek felé 
fordulni.

4. A túlterhelt gyermek
Most bem utatnám  a m ásik oldalt, 

amitől általában m inden pedagógus 
szenved, akár hivatásból választotta a 
pályát, akár kényszerből van ott.

A legtöbb gyermek reggeltől estig az 
iskolában kényszerül lenni, akár szeret 
oda járni, akár nem. Elfárad, türelmetlen 
lesz, nehezen viseli a kötöttséget, s ettől 
ő is nehezen elviselhetővé válik.

5. A túlterhelt szülő
A gyerekek túlterhelését, ami na

gyon sok családban jelentkező, a gyere-
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kek életét megkeserítő jelenség. Hogy 
majd később bejuthasson valami jobb 
középiskolába, már a kisiskolás korban 
telerakják mindenfele különórával, ha 
van kedve hozzá, ha nincs -  ha van hoz
zá energiája, ha nincs - , ha van hozzá te
hetsége, képessége -  ha nincs. Általában 
még ezekre az órákra is készülnie kell. 
Ismét csak sok feszültség forrása lehet a 
családon belül -  káros tüneteit megint 
csak az iskola érzékeli.

Ha végiggondoljuk, hogy sok gyer
meknek három, öt-hat pedagógushoz, 
fáradt, rosszkedvű szüleihez nap m int 
nap alkalmazkodnia kell, nem szabad 
csodálkoznunk, ha ebből ösztönösen is 
próbál kitörni. Hazam enve otthon álta
lában egy gondjait m egoldani próbáló 
fáradt, türelmetlen anya várja. Túlter
helt gyerek otthon túlterhelt szülővel ta
lálkozik.

Ha nehézségei m iatt iskolai házi fel
adatát nem végezte el, akkor még otthon 
is tanulnia kellene. Az iskolai gondokat 
is rárakja az am úgy is agyonterhelt anya 
vállaira. Jó esetben az édesapa a gon
dokból valamicskét átvállal. A családban 
a teherviselés még m indig az anyákra 
nehezedik. Sajnos az anyák a rájuk váró 
sok feladattól érthetően türelmetlenek, s 
ezt a m ár így is fáradt gyereket nehezen 
tolerálják.

6. Nehéz háttér
A válások okozta szenvedések meg

jelenése az iskolában m inden érző peda
gógust m egérint. Ennél csak az borzasz
tóbb, hogy egyre több olyan gyermekkel 
kell találkoznunk, akiket az anya hagy 
el. Azt a három-négy ébren töltött órát 
nem  igazán úgy tölti az iskolából haza
jövő gyermek, m int az szükséges lenne. 
Ha a tanulással való gyötörtetése szak
szerűtlenül újra elékezdődik, azaz foly
tatódik -  szülő, gyerm ek belefárad. A 

 gond visszakerül az iskolába, szenvedő 
alanya továbbra is a gyermek marad.

 M ásik nagy gond, hogy a családi be
szélgetések helyét átvette a televízió né
zése. Látszólag m indenki megnyugszik, 
de a gyermek életében jelentkeznek a 
feldolgozatlan élmények. Nem  felad
atom a televízióműsorok káros hatásá
nak elemzése, de az iskolában való m eg
jelenésük időnként döbbenetes.

Enyhítene a családi terhek viselé
sén, ha a nagyszülőket, akik jobbára 
kénytelenek még dolgozni, be lehetne 
kapcsolni a nevelésbe. Sok helyen és sok 
esetben pótolhatatlan segítséget jelente
nek. Az együttlakások gyakorlatilag 
megszűntek, ahol vannak, szükségm e
goldásként jelentkeznek, s ezért ez a 
kapcsolat nem  m indig m űködik jól.

Ha a gyermekek összességét néz
zük, kevesen élnek olyan nagycsalád
ban, ahol gyakorolhatnák, tanulhatnák 
az egymáshoz való tartozást, az egymás 
iránti szeretetet, türelmet, alkalm azko
dást, pedig ennek erkölcsi nevelésünk 
szempontjából valós értéke lehetne.

A mai gyermek sok olyan terhet vi
sel, ami meghaladja erejét, tűrőképessé
gét. Nagyszülei, szülei, pedagógusai az 
elmúlt esztendőkben sok ellentmondás 
között éltek, próbálva átmenteni bizo
nyos erkölcsi normákat.

A nevelés szempontjából is válságos 
évek alatt csak az erős személyiségeket 
nem tud ták  eltéríteni attól, amiben hit
tek, és am iért értelmét látták az életük
nek, m unkájuknak.

7. Teendők
Mit kell tennünk értük, mire kell fi

gyelnünk, mit várnak el tőlünk, akik 
ránk vannak bízva. N agyon kevés, és 
ugyanakkor sok, am it értük tehetünk. 
Szeressük úgy őket, ahogy m egérdem 
lik, m int ahogy vágyódnak rá. Tegyük 
szebbé, örömtelibbé a megismételhetet
len gyermekkorukat. Hallgassuk meg 
türelemmel, figyelemmel őket! Teremt
sünk alkalm at arra, hogy elm ondhassák 
a velük történteket, bánataikat, örömei
ket. Beszélgessünk velük úgy, hogy őket 
beszéltessük. Teremtsünk időt, haszno
san kitöltött időt számukra!

A családokat erősítsük, hogy funk
ciójukat betölthessék.

Aki gyermekek között vállal szolgá
latot, meg kell tanulnia, hogy tám asz
ként, szerető társként, tekintélyt hordo- 
zóan tudjon velük, m ellettük példaként 
élni, velük játszani, nekik mesélni, őket 
megtanítani a m ások szeretetére, m egér
tésére, segítésére. Ebben látom a megol
dást, a kiutat abból a jelenlegi szom orú 
helyzetből, am it lehet, hogy sötéten fes
tettem meg, de évek óta és jelenleg is így 
látom.

Ha sokan fogunk össze, együtt többet 
tehetünk értük, m int am it eddig is próbál
tunk  tenni.

Oravecz Pálné
tanítónő

A retorika
és a

beszédművészet
alapvonalai

„... pásztorold a pásztort 
vezesd a vezetőt 
adj az adni készülőnek 
szólj a megszólalóhoz..."

Jól ismerjük az ősi, könyörgő lelkipász
tori fohász e szép és nemes sorait. Tud
juk, hogy a szeretet szava a lélek táplá
léka.

A lelkipásztornak pedig jól kell is
mernie és tudatosan kell alkalm aznia a 
beszédet.

A beszéd az emberi szervezet mű
ködésének egyik csodálatos jelensége. A 
beszéd egyszersm ind az emberi gondol
kodás és hangképzés bonyolult összmű- 
ködése, am ely tükrözni képes érzelme
inket és akaratunkat. Hogy mindennap 
beszélünk, ezt olyan természetesnek 
érezzük, m int a lélegzést. Beleépült gon
dolkodásunk és önkifejezésünk rend
szerébe.

Kosztolányi Dezső Ige című m unká
jában lelkesülten írja: „Sohase lehet elég
gé bám ulni azon, hogy az ember beszél, 
és lehelete mozgatta hangszálaival kö
zölni tudja azt, am it gondol és érez. Ez a 
lehelet maga a lélek, maga a csoda".

Rendszerint csak akkor gondolko
dunk  el ennek a bűvös „gépezetnek" a 
m űködésén, am ikor a szokástól eltérő 
megnyilvánulásaival találjuk magunkat 
szembe.

Néha nem is fogalmazzuk meg, 
még m agunk számára sem, hogy mások 
beszédében mit tartunk furcsának. Csu
pán a szokatlanság a szembetűnő. Pél
dául a siketek beszédében és önkifejezé
si rendszerében. A teljesen siket vagy a 
súlyosan nagyothalló ember megszóla
lásában m ár a szokott, természetes be
szédtől való eltérés a szembeötlő. Hang
képzése, kiejtésének eltérő, sajátos volta 
utal a hallászavarból eredő beszédhibá
ra.

A beszéd kóros jelenségeivel, zava
raival, azok típusától függően -  mint is
meretes -  a szaktudom ányok különböző 
ágai foglalkoznak. A gyógypedagógia 
oldaláról a logopédia; az orvostudo
m ány területén az orr-, fül-, gégegyó
gyászat és a foniátria, esetleg a pszichi
átria; továbbá egy külön szaktudomány: 
a pszichológia. A beszédzavarok sajátos
ságainak feltárásában és lejegyzésében 
az általános és az alkalmazott nyelvtu
dom ány is szerepet vállal.

A cselekvő, gondolkodó embert jel
lemzi a beszéde, hiszen a beszéd maga 
is cselekvés.

A beszéd képességét m inden egész
séges em ber örökli őseitől. A beszédet, 
m int tevékenységet azonban a csecsemő 
a környezetétől tanulja meg, annak be
szédpéldája alapján sajátítja el. Senki 
sem csodálkozhat tehát azon, hogy a be
szédhibás szülők gyermeke szintén hi
básan beszél. Különösen akkor követke
zik ez a jelenség az előbbiekből, ha a 
gyerm ek környezetében tisztán, hibátla
nul beszélő em berek nincsenek vagy 
csak keveset foglalkoznak a gyermekkel.

A kialakuló beszédet az emberi fül a 
beszéd környezetnek és a beszélő egyéni 
adottságainak és nyelvi képességeinek 
megfelelően irányítja. A beszéd- és a 
hangképző szervek mérete is többnyire 
a genetika szabályai szerint öröklődik. 
Örökletes anatómiai eltérések egy-egy 
család több generációján át is kim utatha
tóak, például a szájpadlás boltozatában, 
a nyelv nagyságában vagy a hangszala
gok méreteiben.
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Beszédünk mechanizmusa ösztönös, gondolataink kifejezése 
során nem  foglalkozunk tudatosan a hangképzés bonyolult fo
lyamatával. Kivételt a tudatos beszédtanulás és -ellenőrzés idő
szaka képezhet. Többnyire arra sem gondolunk, hogy beszé
dünkkel nemcsak szándékolt közléseket adunk  hallgatósá
gunk  számára, hanem  sok olyan közlés is felszínre kerülhet, 
am elyet a prédikáció során nem  m ondtunk ki. Ez a beszéddel 
párhuzam osan futó, úgynevezett metakom munikáció jelensé
ge, am ely nem a szóban, beszédben megnyilvánuló, hanem  a 
m im ikai kifejezés körébe tartozó „m ögöttes" közlés. Beszédünk 
vallomás önmagunkról. Akár akarjuk, akár nem. Cicero írta: 
„Amilyen az ember, olyan a beszéde." A beszédem  én magam 
vagyok. Erényeivel és hibáival együtt.

N e „kezeljük le" a beszéd technikai -  esztétikai -  akuszti
kus részét, vagy tartalmi, gondolati egységét. Hiszen a gondo
lat és a hangzó nyelvi világ összetartozik. Tudjuk: tartalom és 
forma szervesen összefügg egymással. Nem  szabad lem ondanunk 
az elhangzó beszéd szépségéről, hangzásbeli és kiejtési tiszta
ságáról a gazdag és nemes tartalom mellett sem. M indig ösz- 
sze kell, hogy kapcsolódjon a prédikációban a beszéd tartalma, 
gondolatisága és hangzásbeli esztétikuma.

Az élőbeszédben gyakran találkozunk szóismétlésekkel, fél
beszakított szavakkal és m ondatokkal, pontatlanul artikulált 
hangokkal és különböző időtartam ú szünetekkel. A beszélt 
nyelvben sok a befejezetlen, lezáratlan m ondat. Sok a felkiál
tás. Az érzelmi, hangulati elemek színes tárháza tárul fel a hall
gató számára. Az élőbeszédet másfajta norm atívák jellemzik, 
m int az írott nyelvet. Ezért nem is szabad hozzá mérni, hozzá 
viszonyítani nyelvhelyességi szempontból, mivel a beszélt 
nyelvi szöveg alkotásának helyzetei és körülményei is mások. 
A beszélt nyelv nyelvhelyessége önálló megítélést kíván.

A beszélő ember hangját színezete alapján is meg szoktuk 
különböztetni. Beszélünk például -  szubjektív értékelés alap
ján -  kellemes és kellemetlen, esetleg ellenszenvesen bántó 
hangról is. Különböző sajátosságok figyelhetők meg a rekedt, 
a borízű vagy az agresszív hangban.

Az énekpedagógia és az énekművészet a hangot terjedelme és 
színezete alapján szokta felosztani. A férfihangot tenor, bariton 
és basszus hangra; a női hangokat szopránra, m ezzoszoprán
ra és altra. Az emberi hang minőségéért és egyéni jellegzetes
ségeiért az idegrendszeren és a hangszalagokon kívül a tolda
lékcső együttese: a száj-, az orr- és a garatüreg a felelős.

A beszéd hangszínkülönbségeit sajátos elnevezéseik hiá
nyában a hangszínt jellemző m etaforák alapján írhatjuk le. 
Ezért lehet a hang: kem ény vagy lágy, gyengéd vagy erősza
kos, hideg vagy meleg, színes vagy színtelen, telt vagy üres, 
sötét vagy világos, nőies, férfias vagy gyerekes, éles vagy tom 
pa, zengő vagy préselt, mellhang, esetleg fejhang. M indezek a 
m egnevezések a  beszédhang árnyalt, kifejező leírásához és jel
lemzéséhez feltétlenül szükségesek.

A beszéd -  m int em lítettük -  jellemzi a beszélő személyt és sok
féle információt nyújt róla. Feltárja a beszédpartnerhez fűződő vi
szonyát, utal a jellemére és egész személyiségére. Képet ad a 
beszélő em ber nyelvi szövegalkotó és logikai készségéről, kul- 
túráltságának fokáról, m űveltségének minőségéről. M eghatá
rozza korát és nemét, sőt utal a beszélő egészségi, lelki- és ke
délyállapotára is. Megmutatja a beszélő em ber beleélő-érző, -  
úgynevezett em pátiás -  képességét. S ha helyünk lenne, 
részletezhetnénk az érzelmi és indulati életnek a  beszédből fel
tárható jelenségeit. A beszéd rávilágít a beszélő em ber nevelte
tésére, néha m ég gyerm ekkorára is. Itt a gyermekkorból szár
mazó, d e  m ár rögzült beszédhibákra gondolhatunk. Termé
szetesen m egm utathatja még a gondolkodás hibáit és zavarait 
is.

A megszólaló em ber hangja ennyire gazdag, az egész sze
mélyiségre vonatkozó sokrétű információt nyújt szám unkra a 
beszélő emberről.

M indezek alapján állíthatjuk, hogy a szakember számára a 
beszéd vizsgálata diagnosztikus eszköz is lehet.

M egállapíthatjuk tehát, hogy szükségünk van a szép, tiszta, 
kifejező emberi beszédre éppen a hatékony meggyőzés, az érzele
m átadás és a megfelelő példaadás érdekében is.

Ben Jonson találóan írja: „... beszélj, hogy meglássalak té
ged... Nincs olyan tükör, am ely így adná vissza az ember lé
nyegét, am ely annyira hasonlatosságot adna róla, m int az ő be
széde."

(A retorika és a beszédm űvészet alapvonalainak folytatá
sára egy később megjelenő tanulm ányában még visszatér a 
szerző.)

Erdei Iván

Kitekintés az ökumené világába

Liturgikus Lexikon
Az idő múlik, emberek jönnek, mennek, az egyház válto

zik, de az egyház életének szíve-közepe, az istentisztelet meg
marad, hisz ez a keresztyénség létének alapvető m egnyilvánu
lása. H úsz évszázad mélysége, öt kontinens szélessége hallat
lan gazdagságról tanúskodik: hogyan imádkoznak, énekelnek, 
akkum ulálják Isten ajándékait, élik át a közösséget, vallják 
meg, fejezik ki hitüket testvéreink m últban és jelenben. Szoros 
értelemben vett istentisztelet, ún. egyházi cselekmények, szim
bólumok, külsőségek, időszakok, események -  s még lehetne 
hosszan sorolni, mi m inden kerül elő az Ecclesia által az elmúlt 
év végén megjelentetett Liturgikus Lexikonban.

Ö rülünk -  mi evangélikusok is -  ennek a szép kiállítású 
könyvnek. Több szem pontból is. M indenekelőtt azért, mert hi
ánypótló m űről van szó. Szomorú tény (s erről később e folyó
iratban szólni szeretnék), hogy a m agyar evangélikus liturgia 
az évszázadok során m ennyire elszegényedett. Tapasztaljuk, 
hogy hosszú évtizedek kellenek ahhoz, hogy ismét megbarát
kozzon egyházunk népe a liturgikus istentisztelet gondolatá
val és gyakorlatával. (Hány helyen használják, ha csak időn
ként is a 14-es vagy 17-es liturgikus rendet?) A most megjelent 
Liturgikus Lexikon segít a sok információn keresztül megis
m erni az egyház e kincsét, s az ism erkedés talán meggondol
kodtat, és segít az igényes liturgikus élet megtalálásában, ki
alakításában.

Ö rülünk e m űnek -  Verebélyi István és Arató Miklós Or
bán m unkájának azért is, mert az egyre élénkülő ökumenikus 
istentiszteleti élet kialakításában s egym ás jobb értésében tá
mogat. H íveink (és lelkészeink egy részének) idegenkedése a 
római katolikus szertartásoktól meggyőződésem szerint java
részt ism erethiányból fakad. Ha megértjük a hátteret, esemé
nyek, cselekmények jelentéstartalmát, m ásképp állunk ökume
nikus szolgálataink elé!

Ö rülünk e m unkának azért is, m ert igényt ébreszthet evan
gélikus területen is arra, hogy többet, s mélyebben foglalkoz
zunk  a liturgia kérdésével, tisztázzunk tartalm i és formai ügye
ket, ezzel is készülve a jövő evangélikusságának életét megha
tározó zsinatra.

A lexikon alcíme: „A katolikus egyház liturgiája". Kétféle
képpen értem  e kiegészítést: A római egyház megismerésében 
segít, s általa közelebb kerülhetünk a testvérhez. De értelmez
hetjük a szó eredeti tartalmában: katolikus-egyetemes. S való
ban m indaz, am it e könyvben olvasunk, részben ízelítő a kö
zös múltból és a közös jelenből -  abból, am i összeköt. Minden 
m agyar evangélikus lelkész haszonnal forgathatja!

ifj. Hafenscher Károly
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Fórum
Zászkaliczky Péter

Együtt készülünk a
zsinatra

Hozzászólás a területi átszervezések
kérdéséhez

A cím egyúttal szándéknyilatkozat is. Nem tud, nem is akar 
több lenni írásom egy hozzászólásnál. Kérdésfelvetések a le
hetséges válaszok keresésével és a tévedések jogával is. Egyhá
zunk  területi átszervezése széleskörű konszenzus eredménye 
lehet csak, m inden érdekelt bevonásával is. A sok lehetséges és 
bizonyára m eg is születő alapkoncepció egym ásra is hatva ala
kíthat majd ki új, korszerű, egyházunk életét a mainál jobban se
gítő területi beosztást. Csak remélni lehet, hogy az ideális m eg
oldást nem fogják lerontani és gátolni személyi érdekek és el
lentétek. Például, az egyházkerületek és egyházm egyék 
számát remélhetőleg a leginkább indokoltnak látszó szükség, 
és nem a jelenlegi vezető tisztségviselők száma m indenáron 
való m egtartásának szándéka fogja meghatározni.

A legtöbb vitát az egyházkerületek száma és a püspöki székhe
lyek elhelyezkedése fogja bizonyára kiváltani. M indnyájunk előtt 
ism ertek a korábbi négy egyházkerület visszaállítását képvise
lő vélemények. A most lefolyt püspökválasztás felfüggesztését 
célzott kísérletben ugyancsak erre történt hivatkozás. Ezek 
máris előrevetítik a nézetkülönbségek feletti összecsapások 
várható hevességét is. Ezekbe belejátszik — talán részben már 
tudat alatt is — annak a jogorvoslása is, ahogyan a jelenlegi be
osztás létrejött politikai kényszer nyomása alatt. Részben így 
lehetett legegyszerűbben talajtalanná tenni a nem kívánt püs
pököket. M ásrészt az egyház a Budapesten székelő püspökökön 
keresztül könnyebben volt állami részről is ellenőrizhető. Bele
játszhatott az is, hogy a fővárosi életvitel is vonzóbb lehetett a 
m egm aradt püspökök számára, m int Győr, Balassagyarmat és 
Nyíregyháza álmosabb, és a túlfejlesztett fővárostól egyre in
kább lem aradó provinciális közege. Az kevéssé számított, hogy 
a püspökök, nagy távolságra kerülve, egyre inkább elszakad
nak a gyülekezetektől, így egyre mélyült a szakadék az egy
házvezetés és a gyülekezetek valós élete és gondjai között, h i
szen a kapcsolatok jóformán csak az őket megtévesztő ünnepi 
látogatásokra korlátozódtak. Ebben része volt a kialakult terü
leti beosztásnak is, hiszen Budapestről hogyan is lehetett belát
ni az állítólag üvegfalú pl. vasi parókiák falán, vagy átlépni a 
szatmári szórvány gondokat. Bár, nem tagadom , ez az „elsza- 
kítottság" járt kellemes előnyökkel is. Jogosnak érezném tehát 
pl. a  dunántúli töm bben élő evangélikusság igényét egy győri 
székhelyű püspökség visszaállítására, am ikor is az eddigi táv- 
irányításos egyházvezetést felváltana egy velük élő, sorsukat 
és kérdéseiket jobban érzékelő püspöki irányítás. Ha az új tör
vénykönyvben kim ondjuk majd újra az ún. gyülekezeti elvet, ak
kor itt is a gyülekezetek érdekeinek kell prim átusának lennie, 
és nem pl. a külföldi vendégek kényelmének. A budapesti 
székhelyek m egm aradása mellett szólna ugyan az az ismert 
érv, hogy a püspökök karnyújtásnyi közelsége dinam ikusabb 
egyházvezetést tesz lehetővé. Az eltelt évtizedek azonban ezt

az érvet számom ra nem látszanak alátámasztani: nem volt 
ugyanis még eddig olyan püspök-páros, akik jó viszonyban lettek vol
na egymással. És például a római katolikus egyházat is csak el 
tudják vezetni Győrből, Pécsről és Egerből is.

A jelenlegi két egyházkerületi felosztás hibái és leterhelt
sége ellenére is mégsem látom indokoltnak a kerületek számá
nak szaporítását. Négy püspökséget annak m inden dologi és 
reprezentációs költségével együtt kis egyházunk nem bírna el. 
De három felé sem tudjuk úgy elvágni az országot, hogy még 
két olyan tömb jöhessen létre, m int amilyen egységet Győr 
székhellyel N yugat- és Észak-Dunántúl jelent. Már Tolna-Ba- 
ranya is messze esik Győrtől. A magyarországi közlekedési vi
szonyok, a „m inden út Budapestre vezet" helyzet mégiscsak a 
fővárossal teszi lehetővé távolról is a jó összeköttetést. A több 
püspökség felállítása mellett szólna m ég az ismert jogi érv, 
hogy t.i. „trés faciunt collegium". De ehhez nem kell több püs
pök, csak érvényt kell szerezni a paritás elvének, hogy a püs
pök mellett teljes jogkörű egyházi vezetők a kerületi, illetve or
szágos felügyelők. Ha ők nem  múltbeli irányított bábok, poli
tikai díszek, hanem aktív, önálló, meghatározó egyéniségek, 
máris érvényesül az ősi alapelv.

H angoztatott érv a jelenlegi kettőnél több, többnyire a ko
rábbi négy püspökség felállítása mellett, hogy káros a mostani, 
túlzott centralizáció. Túlterheltségükre a püspökök is m indig hi
vatkoznak. A helyzetet én is így látom. De véleményem szerint 
a több püspökség is éppen a centralizáció irányába hatna: még 
több kérdés kerülne egy kibővült legfelső vezetés hatáskörébe. 
A decentralizációt az szolgálná, ha az esperesek kapnának na
gyobb hatáskört, jogilag is biztosítottan több feladatot. Az úgy
nevezett direkt irányítás az egyházban nálunk azt is jelentette, 
hogy a központi vezérlés mellett az esperesi tisztség jóformán 
végrehajtó szerepkörre korlátozódott, sem személyi, sem más 
ügyekben nem  volt önálló hatásköre. Sokszor még a neki biz
tosított feladatokban is máig másodhegedűs. A lelkésziktatás 
pl. esperesi feladat, de rangot ezeknek régóta a lelkészek és 
gyülekezetek szemében is az ad, ha nem  ő, hanem  a püspök 
prédikál. Ha az új törvények és egy új irányítási rendszer hang
súlyozottabbá teszik az esperesi tisztet, rájuk bízva személyi 
kérdéseket, de akár épületek felszentelését is, úgy ez egész
séges decentralizációt jelentene, és az esperesi tiszt rangjának, 
súlyának erősödését. Ugyanakkor indokolatlanná a püspökök 
szám ának bővítését.

Számolni kell azzal is, hogy az esperesek sem terhelhetők 
tovább gyülekezeteiken túli feladatokkal. De a nagyobb hatás
kör nem jelent szükségszerűen több, csak más feladatot. Az es
peresi tisztség egyházkorm ányzati feladat. Ma az a helyzet, 
hogy mellette a legkülönfélébb egyéb feladatkörökben, bizott
sági és m unkacsoportokban is esetenként több megbízatásuk 
is van. Talán itt is hatott az, hogy a minél kevesebb ember job
ban ellenőrizhető és kézben tartható volt a múltban. így nem 
csoda, ha éppen saját, elsődleges feladatkörüknek nem tudtak 
többnyire megfelelni. Három  évtizedes lelkészi szolgálatom 
alatt m indössze egyetlen esperesi hivatalvizsgálatot éltem át, -  
a törvény három évenként írja elő. Ha az esperesek kivételes 
esetekben kerülnének csak a különféle m unkabizottságokba, 
ahova most m ár nem a m ár elért rang, hanem az ügy iránti el- 
kötelezés és szakértelem alapján választódnának a tagok, ak
kor ez is az esperesi egyházkorm ányzati feladatkör jobb ellá
tásához, eredeti rangjának visszaállításához vezetne. Az is, ha 
az egyházm egyék lelki-szellemi vezetését egy megalakuló lel-
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készegyesületnek az esperes mellett választott lelkészegyesü
leti elnökei végeznék.

N agyon fontosnak érzem az egyházmegyei határok jelentős 
megváltoztatását, az egyházm egyék átszervezését. A jelenlegi, 
politikai megyékhez igazodó beosztás túlhaladott, m int ah o 
gyan a régi, merev, szűk partikuláris érdekeket képviselő vár 
m egyerendszer is. Az általam is alapkoncepciójában támoga 
tott elgondolás nem  politikai m egyehatárokban, hanem  evan
gélikus tájegységekben gondolkodik, azokat fogja össze. A mai, 
m otorizált világ és jó közlekedési lehetőségek nem  indokolnak 
16 egyházm egyét. Az ökrösszekerek világában kialakult vár
m egyerendszer ma m ár sok tekintetben bénító, ugyanígy tú l
ságosan szétdarabolt az egyház is. Indokolatlan pl. a néhány 
papos csongrád-szolnoki esperesség, de a békési evangélikus 
töm b kettévágása is.

A mellékelt térkép kilenc egyházm egyére osztaná az or
szágot. Kisebb vagy nagyobb területeken, de evangélikus töm 
bökben, tájegységekben tervez. Nem a m egyehatárokat köve
ti, hanem  azt nézi, hogy melyek a legjobban összefogható egy
ségek, egy-egy gyülekezt melyik vonzáskörhöz kötődik 
jobban. Erre egy példa Sárbogárd. A Fejér-Komáromi Egyház
megyéhez tartozik, Fejér megye legdélibb gyülekezete. De Szé
kesfehérvártól is m ajdnem  ötven kilométernyire, am i a legkö
zelebbi szomszéd az egyházm egyén belül. Az LMK-k elérése 
és m inden más kapcsolat nehézkes. Ugyanakkor sokkal köze
lebb vannak hozzá a tolnai gyülekezetek, a sárbogárdi lelkész 
az ottani homiletikai összejöveteleket rendszeresen látogató 
„kültag". Miért ne tartozhatna hivatalosan is oda? A megyeha
tárokat feloldó rendszerben a praktikusság a döntő.

Az új javasolt megyehatárok nemcsak hogy nem  vágják el 
az egységeket, hanem  többnyire az evangélikusok által ritkán 
lakott területeken húzódnak. Így eltűnnek az eddigi fehér foltok, 
semleges zónák is. Példa a budai agglomerációs övezet. Míg a 
pesti oldalon jól szervezett, viszonylag sűrű  az evangélikus 
gyülekezetek hálózata, addig a budai oldalon széles semleges 
zóna van. Az 1937-es névtár a csabdi gyülekezethez sorolja pél

dául Bia, Torbágy, Herceghalom, Páty, Perbál, Tinnye, Tök, 
Zsám bék falvakat.A Csabdi-Bicske-Csákvári Társegyházkö
zség önállósága tíz éve gyakorlatilag megszűnt, Tatabánya 
csak Csabdit és Bicskét éri el húsz kilométeres ellenkező irányú 
távolságból. Ki tudja, hány ezer evangélikus lehet ma m ár rej
tetten ezekben a falvakban, Budapest nyugati agglomerációs 
övezetében? Ősszel a Deák térről Biatorbágyon temettem, de 
hivatalosan sehova sem tartozik. Érd is csak névlegesen Fejér- 
Komáromhoz, igazi felelős gazdája ellenőrző esperesi szinten 
sincs. Az új egyházmegyei határ itt sem elvág és ezzel senki 
földjévé tesz feltehetően evangélikusokkal is felduzzadt terü
letet, hanem  gondozási egységgé fog össze, a  budapesti vonzás
kört önálló gyülekeztek híján Budapesthez csatolva.

A Lackner Pál és Dr. Lipták András által javasolt területi 
beosztás kilenc egyházmegyéje élén állna a kevesebb létszámú, 
de hatáskörében magasabb feladatú esperes. Talán már biztosí
tható lesz melléjük segéd- vagy másodlelkész. Említett önálló
ságuk feltétele a szükséges decentralizációnak.

Az egyházm egyék nem  m inden esetben növekednek. A 
Pest megyei egyházm egye korábban három volt. Mai átfogha- 
tatlan nagyságáról (létszámában is az!), a benne élők panasz
kodnak. Az új terv ezen is segítene északi területének átcsopor
tosításával.

Lehet olyan változat is, hogy nem kilenc esperes kapna fo
kozottabb megbízatást, hanem  kiemelten 3-5 szuperintendens, 
akik 2-3 egyházm egyét fognának össze. Győri, pécsi, békéscsa
bai, nyíregyházi és budapesti székhellyel jól átfoghatják és irá
nyíthatják az egyházi m unkát. Ebben az esetben egy püspök is 
elég, hiszen mellette ott van egy, a szuperintendensekből álló 
püspöki szinódus. De a két egyházkerület összeolvadhat 
eggyé a korábbi, kilenc egyházm egyét kialakító rendszerben is.

A megnövekedett területű egyházmegyék a lelkészi köz
élet elevenedését is m agukkal hozhatják. Ha esetleg ritkábban 
is találkoznak, m int a Dél-Dunántúli, vagy Észak-Tiszai való
ban nagy területen, de ezek a találkozások értékesebbé válhat
nak. Hiszen am ikor ma m ár olykor csak öt-tíz lelkész lehet

90



együtt rendszeresen, előre tudják egymás véleményét, gondo
latait is -  már csak vegetálás minden igyekezet. Ezen elsősor
ban nem a területi átszervezés segíthetne, hanem  egy országos 

lelkészegyesület egyházm egyék feletti szervezete sokkal in
kább. Ez azonban m ár túlm egy hozzászólásom terjedelmén és 
igényein, de jelenlegi feladatom on is.

Lackner Pál -  Dr. Lipták András

Együtt készülünk a
zsinatra

A területi és szervezeti kérdés
A m egoldandó problém ák nem em elhetők ki egym ás mellől és 
alól. N em  lehet a területi szervezés kérdését megoldani, amíg 
el nem  dől, hogy hány szintje legyen az egyházigazgatásnak. 
Ezzel összefügg a közgyűlés-presbitérium és a lelkész-laikus 
kérdés is. M indenekelőtt ezt a komplex kérdéskört kell vázla
tosan megoldani, azután jöhet a részletek cizellálása.

A mostani négy szintű struktúra (gyülekezet-egyházmegye- 
kerület-országos egyház) a mai két kerülettel egyszerűen nem 
tartható tovább. Nem felel meg semmilyen vezetési kívánalom 
nak a m ostanra kialakult rendszer, m iszerint szava
zategyenlőség esetén a rangidős szavazata dönt. Az 1:1-nél 
egyszerűen nem tisztázza a helyzetet, hanem  lehetőséget te
rem t a diktatórikus vezetésre.

Földrajzi szempontból sem jó az Észak-Dél osztás, m inden 
term észetesnek tartható földrajzi határunk (Duna, Tisza) a Ke
let-Nyugat bontást sugallja.

Lehetne tehát elmenni a 3-4-6 kerület irányába. Figyelem
be véve azokat az evangélikus egyházakat, amelyekben több 
püspök vagy püspökjellegű személy van (Prálat, Landessupe- 
rintendent, Kreisdekan), kiderül, hogy 300 000-650 000 gyüle
kezeti tag, 200-400 gyülekezet és 250-600 lelkész igényel egy 
püspököt, ha az csak a tényleges püspöki funkciókat végzi! Eh
hez hozzágondolva a mi adatainkat, a „legkozmetikázottabb" 
szerint sincs szükségünk még két püspökre sem.

M arad tehát egy olyan forma, am elyben egy püspök van. 
Tény, hogy ma m ind a két püspök le van terhelve, de ezen egy 
vertikális és horizontális decentralizációval sokat lehet segíte
ni. Egyfelől a középső közigazgatási egység (szuperintendencia) 
részére vissza kell adni azokat a jogköröket, am elyeknek ott a 
helye. Amennyiben a szuperintendens dönt (nem önkényesen) 
a körzeten belüli kádermozgásról, gyülekezet-átcsoportosítá
sokról és hasonlókról, akkor máris lekerül a püspök válláról az 
oda nem való teher egy része. (Azért használjuk a szuperinten
dencia elnevezést, m ert jogállásában m agasabb a mai egyház
megyénél, de ez csak munka-elnevezés, bárm i használható he
lyette, ha a többségnek úgy tetszik.)

A mai tizenhat egyházmegyei rendszer fenntartása sem 
célszerű. Ezek jelentős részén látszik az erőltetett kialakítás. 
Történelmi, földrajzi, etnikai és szociológiai okok alapján ki
lenc szuperintendencia kialakítása tűnik  célszerűnek. Ezek ha
tárai általában term észetesen adódnak (folyók, evangélikus 
nem lakta sávok), másrészt közlekedési és létszám okokból ke
rültek megállapításra, ezek term észetesen kis tűréshatáron be
lül mozgathatóak. (Lásd térképmelléklet)

Másfelől a püspök teherm entesítése lesz annak a következ
ménye is, ha három m unkaágat önálló vezetőre bízunk. A kül- 
ügy, a diakónia és a belső adm inisztráció vezetői egyházfőtaná
csosként (Oberkirchenrat) m űködve, az országos közgyűlés
nek és nem a püspöknek számot adva tevékenykedhetnének, 
így nem  m inden teher lenne egy vállon, de nem  is m inden ha
talom egy kézben.

Természetesen a bíróságunk felépítése sem m aradhat úgy, 
ahogy van. A kormányzati és a bírói feladatkör kizárja egy
mást! Hagyom ányainknak jobban megfelel, ha nem  a kis lét
számú, befolyásolható presbitériumoké m inden jogkör, hanem 
a közgyűléseké, a presbitérium  pedig egy koordinatív és kon
zultatív jogkört kap.

A közgyűlésen a lejjebb levő egységeket (gyülekezet, illet
ve szuperintendencia) egy meghatározott kulcs szerint, lét
számfüggő, de nem létszámarányos képviselet illeti meg. A 
közgyűléseken és a presbitérium okban laikus többség szüksé
ges (kb. 2:3 arányban).

Tudjuk, hogy az itt említettek nagyon leegyszerűsítettek. 
Részletes tervet itt m ár a helyre való tekintettel sem közölhe
tünk, de a pontos kidolgozást a Zsinati Előkészítő Bizottság elé 
terjesztettük.

Kertész Géza

A nem lelkészi és 
lelkészi tagok szerepe 
az egyházi vezetésben
Presbitériumok és a közgyűlés viszonya 

Elhangzott a Pesti Evangélikus Egyházmegye 

1990. február 13-1 ülésén.

I. Zsinatra készülve
1.1988. október 21-én rendkívüli LMK ülést tartottunk. A té

ma: „Egyházunk struktúrája és törvényei". Tizenhatan vet
tünk részt ezen a gyűlésen és tizennégy lelkész szólt hozzá 
a témához. Az ülésről nyolc oldalas jegyzőkönyv készült. 
A jegyzőkönyv anyagát tizenkilenc pontban kivonatoltuk. 
Ezt a kivonatot m egküldtük mind a két püspöki hivatalnak, 
valamint dr. Karner Ágoston főtitkárnak. A  tém át két alpont 
köré csoportosítottuk: 1. Alapelvek, II. Megoldásra váró 
problémák. Ezt a kivonatot négyen készítettük és írtuk alá: 
Szirmai Zoltán, Pintér Károly, dr. Reuss András és Kertész 
Géza. A felterjesztésre tudtom m al semmilyen észrevétel 
nem jött...

2. A zsinatra készülést csak párbeszéd formájában tudom  el
képzelni. Amire mi jutunk, azt megküldjük az országos bi
zottságnak, am ire ők jutnak, m egküldik az egyházmegyék
nek. Rossz, demoralizáló, ha az LMK-k nem kapnak érdem 
beli visszajelzést m unkájukra, d e  elvárják, hogy a jegyző
könyvet a mellékletekkel együtt felterjesszék.

3. Püspöki körlevél elrendeli az egyházmegyei bizottságok 
megalakítását, hogy így készüljenek a zsinatra. Ezt a felhí
vást komolyan kell venni és valóban átvizsgálni, átbeszél
ni Egyházi Törvényeinket.

4. Egyházunk valós helyzetének felmérése mind ez ideig tud 
tomm al nem történt meg. 1988-as ülésünkön ezt kértük. 
Tudni kell, hol állunk és hova szeretnénk eljutni.

I I .  Az egyház vezetése
1. Az egyház a gyülekezetekben él. M inden egyházban folyó 

tevékenységnek végső soron a gyülekezetben folyó evan
gélium hirdetését és a szentségek kiszolgáltatását kell segí
teni, szervezni, vezetni. „Egyházunk struktúrájának alapja 
és célja a gyülekezet" -  állapítja m eg az 1988-as felterjesz
tésünk. A gyülekezet építésében valósul meg az evangéli
um hirdetése.
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2. Ennek az építési „folyam atnak" a vezetése, irányítása a té
mánk. Ez a m unka képzettséget igényel. A gyülekezet ve
zetésében tehát csak képzett em bereket szabad alkalmazni. 
Ez a m unka alapvetően két irányú:

a) Tanító, igehirdetői (lelkészi) m unka. Ezt a m unkát rend
szeresen csak teológiai képesítéssel szabad végezni. Az 
egyetemes papság teljes félreértése, ha m indenki, aki „sze
repelni" szeretne -  és otthon nem  jut szóhoz -  felmehet a 
szószékre."

b) Gazdasági m unka, a m ásodik irány. Tragédia, ha pénzügyi, 
építészeti kérdésekben teológiát végzett em ber mondja ki a 
döntő szót, m ert neki nem ez a képesítése. Ha becsületesen 
m egnézzük épületeinket, nem  egyen ott van a dilettantiz
m us bélyege, m ert a lelkész úgy gondolta: ő az építészethez 
is ért; n e m  é r t !
Egyházunkban legalább annyira szükség van jó építészek

re, m int jó lelkészekre. De az építész építsen, ellenőrizzen, le
gyen gondja az épületek állagm egóvására, és a lelkész prédi
káljon, tanítson, látogasson. Ha a kettő helyet cserél, annak a 
gyülekezet csak kárát láthatja. A lutheri tanítás szerint nincs 
külön papi rend. M inden becsülettel, szaktudással elvégzett 
m unka istentisztelet. Ha a laikusok rendszeresen prédikálnak, 
ez éppen egy új hierarchia alapjait veti meg, elpaposítja a nem 
papokat is.

III. a  nem lelkészi és lelkészi vezetés a jelenlegi 
törvényeinkben
A gyülekezettől egészen az országos egyházig minden 

szinten ott van a kettős vezetés. Lelkész mellett a felügyelő. A 
gyakorlatban mégis az igazi felelősség a lelkészen van m inde
nért. Feloldhatatlan ellentm ondás van a között, ami a törvény
ben és a m indennapi egyházi gyakorlatban van. Az a vád ér 
minket, hogy elpaposodott egyházunk, ugyanakkor a nem pa
pi elem azt sem végzi el, am ihez pedig ért. Mi ennek az oka?

1. Törvényeink rendkívül keveset törődnek a világiakkal. 9- 
14.§ a gyülekezeti presbitérium m al foglalkozik: ez a 6.§ ; 
majd az 57-62.§ a gyülekezet tisztségviselőivel foglalkozik. 
A kettő összesen 12 .§ 15-56 § a lelkésszel, foglalkozik. Van 
ebben minden: házasságkötés, állásüresedés, am i csak el
képzelhető. A törvény nem  mondja ki, csak sugallja; itt iga
zán azért a lelkész személye fontos. Érdemes ilyen szem
mel átlapozni törvénykönyvünket. Például: mi a teendő, ha 
a lelkészi állás megürül? A felügyelői tisztség megüresedé- 
se m iért nem  probléma?

2. Egyházunk élete beszűkült az istentiszteletekre. Az egyház 
társadalm i súlya minimális lett. Egy beszűkült egyházi éle
tében nem  is lehet sokaknak feladatot adni.

3. Ma egyházunkban a legolcsóbb m unkaerő a teológiát vég
zett m unkás. Számoljunk: ha egy alkalm azottnak 10 000 Ft 
havi fizetést akarok adni és nincs teológiai végzettsége, ak
kor a gyülekezetnek 14 300 Ft-ba kerül, hiszen 43 % SZTK- 
t  kell u tána fizetni. H a az illető teológiát végzett kap 1300 
Ft kongruát, tehát az egyházközösségnek 8700 Ft-jába ke
rül. 5600 Ft „m egtakarítást" jelent a teológiát végzett m un
kaerő. Ezt az olcsó m unkaerőt nem védi M unka Törvény- 
könyv, nincs kötelező szabadnap, szabadság, m unkaruha, 
táppénz stb. probléma.

4. A lelkész egy idő után olyan személyiséggé alakulhat, aki 
nem  is képes m ár másokkal együtt dolgozni. A m agány 
(szellemi) a beszűkült egyházi élet m iatt antiszociális sze
mélyiséggé fejlődhet. Ez olyan reális veszély, amivel őszin
tén szembe kell nézni. Foglalkozási ártalom.

IV. Az egyház vezetése, ahogy én képzelem
1. A gyülekezet életét, munkáját segíti m inden. (Gyülekezeti 

elv.) Élén a lelkész és felügyelő, megfelelő szám ú presbiter
rel.

2. Egyházmegye: kb. tizennyolc gyülekezet alkotna egy egy
házmegyét. Az egyházm egye irányítaná, koordinálná, se

gítené a megye lelki, anyagi életét. M unkatervet egyeztet 
stb. Az egyházm egye élén az esperes és a felügyelő és a 
presbitérium.
A presbitérium kilenc lelkészből és világiból állna. A pres

bitérium ban m inden gyülekezet képviselteti magát vagy lel
késszel vagy világival.

Az anyagi ügyeket az egyházm egye kilenc lelkésze és ki
lenc világia vezeti és ellenőrzi. Beszámol az egyházmegyei köz
gyűlésnek, melyben minden gyülekezet képviselve van egy lel
késszel és egy világival. A közgyűlés a (számvevőszék javasla
ta alapján) dönt az egyházmegyére egy összegben kivetett 
járulékok méltányos szétosztásáról. Elképzelésem szerint így 
az egyházm egye lenne az egyház életének igazi motorja, ahol 
világiak és lelkészek közösen gondolkodnak, döntenek, irá- 
nyítnak.

3. Egyházkerület élén a püspök, felügyelő az egyházmegyék 
esperesei és felügyelői alkotnák az egyházkerületi presbi
térium ot. Ha a jelenlegi beosztás m arad, ez tizenhat főt je
lent. Döntéseiket m egküldik az egyházmegyei közgyűlé
seknek jóváhagyásra.

4. Országos egyházi presbitérium. Tagjai a püspökök, egyházke
rületi felügyelők, esperesek (összes) és egyházmegyei fel
ügyelők. Az ő döntésüket is az egyházmegyei közgyűlések 
hagynák jóvá. Az egyházkerület és országos presbitérium 
fellebbezhet a gyülekezetek presbitériumához. Ilyenkor a 
presbitérium ok szavaznak (egyházi népszavazás). 
Rendkívül fontosnak tartanám  az állandó alulról jövő el

lenőrzést, m ert ez biztosítaná, hogy a felső vezetés ne szakad
jon el a gyülekezetektől. Az egyházmegyei közgyűléseken 
ugyanis m inden gyülekezet képviselve van. így m inden egy
házi szerv döntéseivel valóban a gyülekezetek építését szolgál 
ná.

V. A közgyűlések és a presbitériumok viszonya
Az elmondottakból kitűnik, hogy csak két közgyűlés létez 

ne, gyülekezeti és egyházmegyei.
A gyülekezeti közgyűlés választja m eg a presbitériumát. A 

presbitérium  beszámol a közgyűlésnek. A közgyűlésnek csak 
javaslati joga van.

Igazi, komoly m unkát csak az egyházmegyei közgyűlés 
végezne. Fontos feladattal, hiszen szervezi, vezeti a gyülekeze
tek életét, és a kerületi és országos presbitériummal szemben 
érvényesíti a gyülekezetek érdekét!

A gyülekezeti közgyűlést fő istentisztelettel egybekötni 
nem szabad, kivéve az ünnepi közgyűlést, mely viszont nem 
élhet javaslattal.

VI. Amit a törvénybe betennék
1. Presbiter csak az a nagykorú evangélikus lehet, aki a vá

lasztó gyülekezet területén lakik, részt vesz a gyülekezet 
életében (istentiszteletre jár, rendszeresen él az úrvacsorá
val) és két éve fizeti az egyházfenntartói járulékot. Más gyü
lekezet területéről tisztségviselő nem  választható, még ak
kor sem, ha különben a gyülekezet életében részt vesz.

2. M inden tisztség meghatározott idő után lejár. Püspöki, de 
a parókusi is, a világi tisztségek is.

3. Presbitériumokban törekedni kell arra, hogy a presbiterek 
átlagéletkora ne haladja meg a lelkészek átlagéletkorát.

4. Nem foglalkoztam vele, de a m egalakult evangélikus egy
házi egyesületek integrálódását az egyházi struktúrába biz
tosítani kell, de ez m ár egy külön téma.
Köszönöm/ hogy meghallgattatok.
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Az igehirdető műhelye

Virágvasárnap
Fii 2,5-11

A vasárnap jellege:
Ezzel a vasárnappal kezdődik a nagyhét. Középre kerül a ke
reszt, Jézus keresztje, Jézus áldozata, Jézus Krisztus váltság- 
munkája. Nevezik ezt a hetet szent hétnek, csendes hétnek is. 
-  Bárcsak ilyenné válhatna ez a gyülekezetben, a családokban, 
a papi családokban, az igehirdetőkben is! S ebben a csendben 
szólalhatna meg Jézus ajándékának áldott prédikációja.

A vasárnap igéje
Csodálatos őskeresztyén himnusz. Felemelő stílusával ki

emeli virágvasárnapot a nagyhét napjai közül, s együtt kap 
hangot a nagypénteki áldozat és a húsvéti győzelem és dicső
ség, a felmagasztaltatás csodálatos egysége!

Az ige értelmezése
Figyeljetek Jézus magatartására és életútjára!
Jézus nem élt az isteni létforma előnyeivel, hanem aláve

tette magát az emberi élet kötöttségeinek -  de az Istennek en
gedelmeskedve (v.ö. a kísértéstörténet). Ezt az engedelmessé
get hangsúlyozza ki a szolgai létforma (7. v.). Az kiemeli, hogy 
Jézus a szolgálatát az emberekkel azonos feltételek, megkötött
ségek vállalásával végezte. A bűn tekintetében azonban külön
bözött az emberektől (csak hasonlóságról van szó!)

A megalázta magát a szolgai forma kifejezése. Nem lélek
ben mutatkozott alázatosnak, hanem mindhalálig szolgált. Így 
lett Jézus a legelső (Mt 20,26-28).

Ezért emelte fel Isten olyan tisztre, amit megillet a térdre 
borulással való elismerés. Ez a királyi tiszt! De nem földi hata
lomra emelte fel Isten, hanem a legfőbb hatalomra! Maga mel
lé, a mindenható Atya jobbjára (Apostoli Hitvallás). Ehhez a 
helyhez a teljes hódolat illik, mert hatalma mindenre kiterjed.

E Krisztus-himnuszban megszólal a legősibb hitvallás is: 
Jézus Krisztus Úr (11. vers). Ez az egyház szava. De az apostol 
sem marad néma. Pál az ősi hitvallás mellé odateszi a maga 
doxológiáját. Amit Jézus tett, s ami Jézus körül történt és törté
nik, az Isten szeretetének érvényre jutása ezen a földön, közöt
tünk.

Részletes magyarázatot olvashatunk Cserháti S.: A filippi- 
ekhez írt levél c. könyvében (83-106. old.).

Az igehirdetés felé
Jézus és a mai ember találkozója sok meglepetéssel szolgá

ló alkalom. Azoknak is, akik gyakran szólítják Uruknak, de 
azoknak is, akik nemrég még kétségbe vonták létezését. Ki Ő? 
Király valóban? De alázata, engedelmessége, maga megüresí- 
tése nem álruha? Jézus nem egy király inkognitóban?

Ez az ősi himnusz segít, hogy a Jézussal való találkozás 
boldog felismeréssé váljék a hitéletünkben.
1. Olyan korban élünk, amikor sok ember ígért nagy lehetősé

geket, de sok ember keserű szájízzel gondol az ígéretek ide
jére. -  Ma is sokan szeretnének hatalmasok lenni és sokan 
ragaszkodnak a megszerzett hatalomhoz. Az ilyen harcban 
áldozatok is vannak, lelkileg is, emberségben is.

2. Jézus olyan király, aki nemcsak ígér, hanem cselekszik! Nem 
fogyott ki Jézus a szóból, de minden szavát a cselekedete hi
telesíti, teszi érdekessé.

3. Amikor Jézus cselekszik, akkor ez a lépése összhangban van 
Isten tervével -  engedelmes volt mindhalálig, de összefüg
gésben van velünk, emberekkel!

Szolgai formája és az Istennek való engedelmessége e g y  
ü 11 hozta ebbe a világba azt az új létformát, amelynek jövője 
van, mert az tele van szeretettel, kegyelemmel, Isten terveinek 
megvalósításával.

Gondoljuk csak el, mennyi bátorítást kapunk ebben a 
mondatban: Jézus a magatartásában is embernek bizonyult! 
Valóság, s nem álom, de nem is utópia Istennek engedelmes
kedni, és az embertársakért szolgálni, cselekedni. Ebben Jézus, 
a Király elöl jár.

A biztatásban azonban azt is érzem, hogy Jézus kihúzza a 
talajt minden úgy érző és gondolkodó alól, hogy lehetetlen 
mindenben az Isten akaratához igazodni. Jézus óta nem hivat
kozhatunk erre, és nem fedezhetjük így a tehetetlenségünket 
vagy alkalmatlanságunkat. Jézus úgy bizonyult embernek, 
hogy nem tántorodott el az Istentől sem és az emberektől sem, 
közben azonban elhatárolta magát a bűntől, hogy a bűnöst 
megmentse, kiemelhesse!
4. Az engedelmes élet nem marad Isten válasza nélkül! Így ta

lálkoztunk Jézus körül szolgáló angyalokkal a kísértéstörté
net végén. A gecsemáné-kertben, amikor „verítéke olyan 
volt, mint a földre hulló nagy vércseppek" (Lk 22,44), s Jé
zus döntött: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied" 
(Lk 22,42), angyal jelent meg és erősítette Jézust. Isten leg
nagyobb szava azonban Jézus engedelmességére húsvét haj
nala volt: felmagasztalta Isten mindenek fölé! Minden név
nél nagyobb nevet kapott: Jézus-király!

Erre az isteni tettre reagál a teremtettség -  térdhajtással, 
teljes hódolattal!
5. Szólaljon meg virágvasárnap a gyülekezet is Jézus dicsőíté

sére! Pál doxológiája mellé kerüljön oda a miénk is: mind
ezért Istené a dicsőség!

Az igazi lelki doxológia lehetne ez az énekvers: „Szeretnék 
lenni, mint Ő, alázatos, szelíd. Követni híven mint Ő, Atyám 
parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső har
móniába' örök imát rebeg..." (427. ének 4. verse).

Detre János

Nagycsütörtök
1 Kor 2,23-29

Bevezetésként hadd idézzem Ralf Luther (Neutestamentliches 
Wörterbuch) gondolatát: „Az úrvacsora szerzésével Jézus ta
nítványainak az életre és a szolgálatra adott segítséget, nem pe
dig egy problémát, hogy azon nyűglődjenek." Az úrvacsorát 
tehát az élet felől kell közelítenünk. Általa egy nagy Úrnak a 
vendégei vagyunk, ez kötelez egymás felé is és összekapcsol.

Exegézis
Négy úrvacsorai szöveggel találkozunk az Újszövetség

ben. Mt 26 a márki szöveghez igazodik (Mk 14). Az lKorll és 
Lk 22 pedig közös szájhagyományra vezethető vissza, de min
denütt meghatározó a gyülekezeti háttér. Már jóval korábban 
az úrvacsora ünneplésnél a liturgia részeként használták e szö
vegeket. Pál valószínűleg az antiochiai vagy a damaszkuszi 
gyülekezetben ismert és alkalmazott szereztetési igéket adta 
tovább a korintusiaknak. Teológiájából következik, hogy a má
sik hárommal szemben nagyobb hangsúlyt kap nála itt is 
Krisztus kereszthalálának hirdetése (11,26).
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A szakaszt el kell helyeznünk a kontextusba, hogy jól ért
sük. A  10. fejezetből kiderül, hogy a korintusiak túlzottan ma
gabiztossá váltak, rajongó beállítottságuk mellett egyfajta szak- 
ramentalizmus is jellemzi őket. Úgy gondolják, hogy a szent
ségekkel való élés már önmagában garancia a célbajutásra 
(10,3-5). Szabadosságukkal e téren másokat megbotránkoztat
nak (10,16-22) és így vétenek a közösség tagjai ellen.

A textust közvetlen megelőző versek pedig egy korintusi 
szokásra utalnak: a gyülekezet együtt fogyasztotta el vacsorá
ját (ki-ki a magáéból), majd befejezésül közösen ünnepelték az 
Úr vacsoráját. Ez a gyakorlat azonban feszültségeket okozott a 
szegények és a gazdagok között, amely eleve megkérdőjelezte 
az igazi közösséget egymással.

Erre érti Pál a későbbiekben a méltatlan hozzáállást az úr
vacsorához, és felszólítja a gyülekezetet, hogy szakítsanak ez
zel a gyakorlattal. Követendő példaként idézi Pál az úrvacso
ra helyes rendjét: 11,23-25. v.

23. v. „Az Úrtól vettem" -  nem külön kinyilatkoztatásról 
van itt szó, a görög szöveg ezt kizárja, hanem az Úrra eredez
teti vissza a hagyományt. Az Úrtól származik, ez adja tekinté
lyét és súlyát „azon az éjszakán" -  utalás nagycsütörtök esté
jére, ezzel az esemény történetiségét hangsúlyozza és gondo
latban odatelepíti olvasóit az utolsó vacsora asztalához.

24. v. „Cselekedjétek az én emlékeztemre" -  az emlékezés 
nem passzivitást jelent a gyülekezetnek, maga is részesévé vá
lik a golgotái eseményeknek.

25. v. „Kainé diathéké" Pálnál új hangsúlyt nyer. Több írás
magyarázó szerint itt a háttérben nem a sinai-hegyi szövetség 
képe, hanem a jeremiási ígéret beteljesedése áll (Jer 31,31-34.).

26. v. A korintusi pneumatikusok úgy érezték, hogy ők már 
túl vannak Krisztus kereszthalálán, ez már nem lényeges, ezért 
Pál nyomatékosítja számukra: „valamennyiszer eszitek és 
isszátok, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön". A hívő em
ber életének alfája és omegája Jézus keresztje, ezen nem lehet 
túllépni, a szentség mint látható ige is ezt hirdeti. így van bűn
bocsánat és megbékélés, új szövetség Istennel. Ez az alapja a 
megdicsőült Úrral való közösségnek és a hálaadásnak a jelen
ben. Pálnak hiányzik az eszkatológiai befejezés, ezt pótolja az 
utalás Jézus visszajövetelére, amely időben behatárolja a földi 
úrvacsorái közösséget.

27-29. v. (34. v.) A záró szakasz a szentség komolyan véte
lére hívja föl a figyelmet. „Méltatlanul" -  nem morális állapo
tot fejez ki, hanem a magatartás nem megfelelő voltát, amely 
az úrvacsora ünneplésével össze nem egyeztethető (pl. Korín- 
tusban a testvér elleni vétek, vagy az úrvacsora meg nem kü- 
lönböztetése más étkezéstől, Krisztus halálának semmibevéte
le). A testvér elleni vétek tehát Krisztus elleni is, mert az Ő tes
te vagyunk. Ezért fordulhat ítéletemre az, ami az élet kenyere, 
válhat botránykővé a sarokkő (Mt 21,42). Itt van jelentősége az 
önvizsgálatnak és a gyónásnak, ami liturgiánkban megelőzi az 
úrvacsora ünneplését.

Vendégségben Jézusnál
Nagycsütörtök témája Jézus, az új szövetség szerzője- 

ágendánk szerint. Az evangélium (Jn 13,1-17) a szolgáló Úrra 
irányítja figyelmünket, aki megtisztítja az övéit, így vonja őket 
közösségébe. Sok helyen van nagyheti istentisztelet-sorozat, 
melynek során a szenvedő Úr alakja közel kerül a gyülekezet
hez. Jézus megbékéltet minket az Atyával, azáltal, hogy meg
hal helyettünk. A szentségben átélhetjük ennek mélységesen 
felszabadító valóságát. A megdicsőült Úr az, aki vendégségbe 
hív minket magához (309. ének szövege), ő szolgál nekünk, 
megerősít a gyülekezet közösségében.

A prédikáció három fő gondolat köré csoportosulhat. Az 
úrvacsora hármas dimenziója is egyben: az anamnézis -  emlé
kezés az utolsó vacsorára, Jézus áldozatára, -  a koinonia, a je
len dimenziója, közösség a megdicsőült Úrral és a gyülekezet
tel a már előrementekkel is, -  az eucharisztia, a hálaadás, öröm 
vacsorája, a befogadottság átélése: Isten szeret. Szinte egy kü
lön alkalmat igényelne az úrvacsorával kapcsolatos visszaélé

sek tisztázása. Általában inkább a részvételre kell buzdítani a 
gyülekezet tagjait, mint elriasztani őket.

Mindenki méltó az úrvacsorára, mert elég bűnös. Hitünk 
gyengesége is azt kívánja, hogy erősítsük magunkat a látható 
igével, amely elveszi kétségeinket és találkozást ad az élő Úr
ral. Méltatlan az, aki mint Péter a lábmosásnál magát tisztának 
tartja és/vagy vétkezik az embertárs ellen. Az úrvacsora értel
me tisztán és világosan fogalmazódik meg Luther énekében 
(303-as), amely akár egy prédikáció vázlata is lehetne.

Számomra feledhetetlen élmény az egyik gyenesi ifjúsági 
konferencia záró úrvacsorája, ahol a gyónásnál már nem ma
radt szem szárazon, s ez a bűnbánati komolyság a szentség vé
telénél fokozatosan átalakult a hálaadás, az öröm könnyeivé. 
De az úrvacsora nem egy egyszeri „csúcsélmény" akar lenni, 
hanem élet kenyere, útravaló Isten országa felé menet.

Nem véletlen, hogy a keresztyén ökumené egyik legfájóbb 
gondja a megosztottság, a közös asztal hiánya. Az úrvacsora 
Pál szerint az egység szentsége (lKor 10,16) részesülés az egy 
kenyérből, közösség az egy Krisztussal tekintet nélkül faji, né
pi a szociális helyzetből adódó különbségekre. Íígy tehát az 
egyház lényegét tükrözi ez a szentség. Ez az, ami összekapcsol
ja Krisztus népét a tér és idő korlátain felül egymással, ezért 
eszköz és cél az egység megélésére.

Nagycsütörtök istentiszteletén átélhetjük ezt a csodát, Jé
zus vendégei lehetünk az Úr asztalánál. Az ige tehát kimerít
hetetlen témákat ad. De bármely oldalról is közelítünk, az Úr
nak halálát kell hirdetnünk, amíg eljön.

Brebovszky Éva

Nagypéntek
Ézs 53,1-12

Gondolatok az egzegézishez
Alapigénk a Deutero-Ézsaiás könyvében található Ebed Jahve 
énekek közül az utolsó, a negyedik. Bár a perikópából kima
radtak, az előző fejezet 13-15. versei szorosan hozzá tartoznak 
textusunkhoz. A szószéken nem szükséges felolvasnunk -  ta
lán követni sem tudná a gyülekezet, hogy mikor, ki szólal meg 
-  készülés közben nem szabad megfeledkeznünk azonban ar
ról, hogy éppen ezek a sorok határozzák meg a szakasz „alap
hangulatát". Ézs 53 egy győzelmi ének. Ökumenikus Bibliafor
dításunkban a költemény fölött ez a cím áll: A félreismert Szol
ga diadala. Ha ez sok tekintetben rejtve is van, maga Isten 
gondoskodik arról, hogy Ebed Jahve munkája eredményes le
gyen (52,13). Ezt az ígéretet fejezik ki a záró versszakok is 
(53,10-12). Az előző fejezet szavaival együtt mintegy keretbe 
foglalják 53,1-9-et, egy közösség vallomását arról, hogy 
mennyire tévesen ítélték meg a Szolgát.

Mielőtt az igeversekhez külön megjegyzéseket fűznék, két 
dolgot tisztáznék:

a) Kikhez és milyen üzenettel fordul 
Deutero-Ézsaiás?

Ha nem is közvetlenül, de tartalmuknál fogva feltétlenül 
beleillenek az énekek a próféta igehirdetésébe. Szavai a babilo
ni fogságban élő vigasztalanok, kiszolgáltatottak felé hirdetik 
a reménységet, bizakodást. A szenvedés, az idegen földön la
kás ellenére is lehetséges az Úrral való közösség. Isten maga 
munkálkodik ezen. A jelenlegi kilátástalan helyzet ellenére is 
végrehajtja tervét Izrael és a népek üdvössége érdekében. Ézs 
53 mutatja be szemléletesen, hogy a kicsinyből, a jelentéktelen
ben is tud munkálkodni Isten. Minden azt cáfolni látszó jel el
lenére, eléri célját.
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b) Ki ez az Ebed Jahve?
Eltérőek a vélemények. Egyesek prófétai (Mózes, Jeremi

ás) vagy királyi személlyel azonosítják. Mások magát Deutero- 
Ézsaiást tartják a Szolgának. Ez esetben az énekeket tanítványi 
köre írta. Egy harmadik felfogás szerint Ebed Jahve Izraelt, a 
nép hívő magvát szimbolizálja. Az azonban nem kétséges, 
hogy az Újszövetség írói Jézusban látták a Szolgához fűzött 
ígéreteket megvalósulni.

Ézs 53 nagypénteki textusként kerül elénk, így erre az 
utóbbi értelmezésre -  Ebed Jahve az értünk áldozatot vállaló 
Krisztus -  épülhet az igehirdetési előkészítő.

53,1 v. -  „... amit hallottunk". -  Kik nyilatkoznak itt? Kik 
tekintenek vissza a múltba? Azonosak lennének a fejezet végén 
említett „sokakkal"? Ez akkor azt bizonyítja, hogy a Szolga 
munkája máris eredménnyel járt.

2. v. -  Isten titokban cselekszik. A jelentéktelennek látszó- 
ban viszi véghez tervét. (Nem „tűnt fel" Jézus, hiszen egészen 
mások voltak a Messiáshoz fűződő várakozások.)

3. v. -  „Megvetett volt..." -  Nemcsak jelentéktelen volt, de 
kirekesztetté is vált. Az az ószövetségi gondolkodás fejeződik 
itt ki, ami ellen Jób könyve is harcol. Tudniillik, hogy aki beteg 
az nyilvánvaló módon bűnös. Isten méltó ítélete sújtja vétkei
ért. Az ilyen ember csak megvetést érdemel. (Ez a gondolat 4b- 
ben visszatér.)

4. v. -  „Pedig..." (aken) Különös hangsúly van ezen a kö
tőszón. Forradalmi a felismerés: Ő, Ebed Jahve, nem a sajátját, 
hanem mások betegségét, fájdalmát hordozta. A bűntelen más 
bűnét vállalta át! (helyettes áldozat)

5. v. -  „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk (sálom) 
legyen." -  Jól ismert héber szó áll itt: sálom. Többféle jelentése 
közt ez is szerepel: harmónia. Összhang, rendezett kapcsolat 
Istennel, s ennek következményeként az embertárssal. Jézus ál
dozata nyomán újra harmóniába kerülhetett a teremtmény Al
kotójával. (Versöhnung) Kol 1,20.

6. v. -  „... tévelyegtünk mint a juhok." -  Mindenki magá
val törődött, csak az érdekelte, ami a szeme elé került. Istennek 
kellett beavatkoznia, hogy az ember eszméljen: „De az Úr Ót 
sújtotta mindnyájunk bűnéért."

7. v. -  „... száját sem nyitotta ki." (Mt 26,62; 27,12-14) -  A 
Szolga hallgatása nem passzivitás, hanem a szenvedés tudatos, 
önként vállalása -  engedelmesség.

7-9. vk. -  (Mt 27,26-31; 41-43; 57-60)
10. v. -  „Az Úr akarata volt az..." -  Nem véletlenül neve

zik az 53. fejezetet Ézsaiás evangéliumának. A Szolga szenve
dése Isten célját, akaratát szolgálta: „ő a fejedet tapossa" (Mz 
3,5). Ez azt jelenti, hogy Jézus halálával megtört az ördög, a 
bűn, a halál hatalma, s teljes mértékben az Igazság, az Üdvös
ség érvényesül. „A megfeszített Krisztus drámája tehát nem vé
letlen, nem a megszokott emberi tragédiák egyike, mégcsak 
nem is a zsidók gyűlöletének következménye, hanem Isten 
szent akarata. Végső oka a mi üdvösségünk." (Luther)

11. v. -  Jézus megváltói műve célt ér. Áldozata, „lelke gyöt
relmei" gyümölcseként emberek sokasága szabadul meg vét
keitől.

12. v. -  „hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják." -  Elgon
dolkoztató H. Hobbs amerikai baptista teológus értelmezése 
Krisztus Gecsemáné kerti imádságos vívódásáról. Szerinte a 
küzdelem nem a Sátánnal, nem Isten akaratával, hanem önma
gával szemben folyt. A krízist az okozta, hogy O, aki bűntelen, 
bűnné kellett, hogy váljon. Vétket nem ismerő, érzékeny belső
je ettől borzadt vissza. Válasza mégis így hangzott: „... legyen 
meg a te akaratod." (Mt 26-42) Az engedelmességnek pedig ju
talma van. Nemcsak Izraelnek jut a népekkel együtt osztály
rész („Zsákmány"), hanem a Szolga is megkapja a „hatalma
sokat" (12a). Az Újszövetség fényében látjuk meg azonban 
Ebed Jahve áldozatának jutalmát, az ügy diadalát: „Minden 
térd meghajol előtte." (RÍ 2,5-11)

Gondolatok az igehirdetéshez
Sok gyülekezetben passióolvasás előzi meg az igehirdetést 

(tudomásom szerint kevés helyen van erre külön alkalom).
Jézus szenvedése történetét valósággal át lehet élni, aho

gyan G. Voigt egyik nagypénteki igehirdetésében beszél erről: 
„Nem fedezhetjük föl magunkat a szenvedéstörténet egy-egy 
alakjában? Mert lehetnénk a katonák közt, akik kíméletlenül 
végrehajtották a kapott parancsot, lehetnénk a kritikátlan tö
megben, melyet oly könnyű volt félrevezetni, mi magunk le
hetnénk a közömbös Pilátus, vagy a hazug főpapi tanács, a ta
gadó tanítvány..." Lehet azonban a passió eseményeit külső 
szemlélődőként is végigkísérni, mint akiknek semmi közünk 
sincs Jézus „értelmetlen" halálához. Goethe Faustja húsvét 
üzenetével kapcsolatban a következőt mondja: „Die Botschaft 
hört' Ich wohl, allein mir fehlt der Glaube". -  jól hallottam, csu
pán a hit hiányzik belőlem.

A kérdés így hangzik most: Hisszük-e, amit hallottunk? 
Felismerjük-e az események mögött értünk cselekvő Istent? 
Nyilvánvalóvá lett-e előttünk az Úr hatalma?

Akik Ézs 53-ban vallanak a félreismert, majd felismert Is
ten Szolgájáról, azok tudják, hogy a tiszta látás nem olyan ma
gától értetődő. Isten kegyelme, ajándéka az, ha a szem felnyi- 
lik. Nekünk embereknek nincs hatalmunkban, hogy hitet ad
junk. Azt azonban tudjuk, hogy Az, Akinek hatalmában áll, 
megadja mindenkinek, aki kéri...

Mert egyedül a hit szemével ismerhetjük fel az üdvössé
günkért cselekvő Istent, aki az ítéletből kegyelmet, a halálból 
életet, a gyászból örömöt hoz elő.

1. Ítéletből kegyelem
Jézus Krisztus nem a magasabbrendű emberség meg- 

dicsőítése, hanem Isten Igenje a valóságos emberre, nem az íté
lő bíró szenvtelen Igenje, hanem a „Bennünket Szánó" irgal
mas Igenje. Ebben az Igenben van a világ léte és minden re
ménysége." (Bonhoeffer)

Ezs. 53 az Úr irgalmáról beszél. A mentő szeretetről, amely 
igent mondott a bűnös emberre. A Szolga nem az emberektől, 
hanem Isten kezéből vette a szenvedést, ó t áldozta fel Isten he
lyettünk, értünk. Ót érte az ítélet, az ártatlant, hogy mi vétke
sek kegyelmet kapjunk. Az Ószövetségben állatokat áldoztak 
fel engesztelésül a bűnökért. 53,7-ből kiderül, hogy már Deu- 
tero-Ezsaiás korában is nyilvánvaló volt, hogy ezek csak előké
pei a Messiás bűnt eltörlő, egyszer, s mindenkorra szóló áldo
zatának. Jézus, a Szolga szenvedése, az ítélet így válik újra és 
újra megragadható kegyelemmé a bűnös ember számára.

2. Halálból élet
Jézus önként vállalt halála Életet jelent a számunkra. Nem 

egyszerűen az öröklét, hanem a harmónia értelmében (sálom). 
A Biblia az Életet mindig Istennel hozza összefüggésbe. Létünk 
alapfeltétele, hogy megbékéljünk, hogy rendezett kapcsola
tunk legyünk Vele. Amikor Jézus a kereszten összhangba ke
rült Atyja akaratával -  vállalta a helyettes áldozatot -  lehetővé 
tette, hogy a teremtmény újra harmóniába kerülhessen Terem
tőjével, s e rendezett kapcsolat révén Élete legyen.

3. Gyászból öröm
Nagypéntek színe a fekete. A sötét oltáron az öt piros szek- 

fűn, vagy rózsán kívül -  melyek Jézus sebeire emlékeztetnek 
minket -  nincs más virág, hogy a komorságot megtörné. Min
den a gyászt, a bűnbánatot erősíti bennünk. Ézs 53 igéjében pe
dig az öröm és diadal hangja csendül fel. Szinte kontrasztja a 
templomi komor „hangulatnak". Nem szabad engednünk, 
hogy az őszinte bűnbánat háttérbe szorítsa a hála és öröm ér
zéseit. Jézus szenvedéseire, hasonlóan Ézs 53,1-9 hitvallóihoz, 
mintegy a múltba visszatekintve emlékezünk. Húsvét fényét, 
diadalát azonban nem tagadhatjuk le  Tudjuk, hogy Isten ter
ve célt ért. Jézusért miénk a Kegyelem és az Élet. Mindezt fel
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ismerve, a megbánás mellett hogyne gyúlna öröm és hálaadás 
a szívünkben:

Értem tűrted a szidalmat. Csúfságot, gyalázatot,
Tövisből font koronádat. Erre, mondd, mi indított?
Hogy boldoggá tehess engem, S a koronát én elnyerjem.
Soha én ezt nem tudom Meghálálni, jézusom!

(Ev. Énekeskönyv 201,4)

Brebovszkyné Pintér Márta

Nagyszombat
1 Pt 3,18-22

Péter első levelének nagy témája a keresztyén reménység (1,3-12), 
mely Krisztus feltámadásában gyökerezik (1,3) és lehetővé te
szi a keresztyén gyülekezet helytállását az ellenséges környe
zet gyűlölködése és bántalmazása közepette (l,6k; 3,13-5,11).

A levél célja nem holmi hipotetikus reménység felemlege
tése, hanem a valóságos üldözésben szenvedő gyülekezet hat
hatós megsegítése. Ez a ker. reménység a megpróbáltatás tü- 
zén keresztüljutva edződik (4,12), mert Krisztus követése szük
ségszerűen szenvedést von maga után (2,21 -25; 3,14-17, 4,1. 
12-19) -  sőt, szenvedésében példaképpé válik az Ur (2,21; 4,13). 
Nem a nérói vagy domiciánusi, tehát államilag megrendezett 
vagy tolerált keresztyénüldözés helyzetével találkozunk 1 Pt- 
ben, hanem az azt megelőző, a mindennapi életben megnyil
vánuló averzió és gyűlölködés nyomára bukkanunk, melyet a 
korabeli gyülekezet minden tagja érezhetett. Az első keresztyé
nek azzal adtak okot az üldözésre, hogy visszavonultak a köz- 
erkölcstől, nem üvöltöttek együtt a farkasokkal, nem futottak 
velük a „kicsapongásnak ugyanabba a posványába" (4,4). Az 
általános averzió rágalmazásba torkollik (2,12; 4,15), majd ül
dözésig fajul. A kér. gyülekezet megsértette a hellenista világ 
„konformista toleranciáját"! Ebben a lehangoló és hitet megin
gató időben kell helytállnia a gyülekezet élő reménységének és. 
a szenvedést magára vennie. 1 Pt kiterjeszti a ουμπασχειν ma- 
gáravállalását az egész gyülekezetre, míg a páli levelekben az 
apostol maga vállal üldöztetést Krisztusért, illetve az evangé
liumért. Időbelileg nem egyértelműen identifikálható a kisá- 
zsiai gyülekezet helyzete, a levél keltezését Kr. u. 70 és 100 kö
zé helyezhetjük. „Babilon" (5,13), mint Róma fedőneve csak Kr. 
u. 70-től ismert és a nagy üldözési hullámok még nem kezdőd
tek el.

A Rómában keltezett levél írója magát Péternek, Jézus 
Krisztus apostolának nevezi. Kevés valószínűséget tulajdonít
hatunk annak a tradicionális feltevésnek, hogy az író azonos 
Simon Péterrel, azaz Kéfással. A levél kitűnő görög nyelvezete 
nem illik az egyszerű zsidó halászhoz. Még azzal a feltevéssel 
sem jutunk messzire, hogy Szilvánusz írta volna helyette a le
velet (5,12) helyesbített szöveggel: az 1 Pt szoros összefüggés
ben áll a páli teológiával. Az ApCsel és Gal 1/2 Péter-ábrázo- 
lása után nehezen képzelhető el ilyen gyökeres „Péterfordu- 
lás". Szilvánusz ugyan valószínűleg azonos Pál 
Szilás/Szilvánusz nevű kísérőjével (ApCsel 15,27; 2 Kor 1,19; 
1 Thessz 1,1 stb.), de miért írta volna páli terminológiával az 
1 Pt-t? Fontos az is, hogy teljesen hiányzik a zsidókeresztyén- 
pogánykeresztyén vita (v.ö. Gal 1 /2) és végül is nem Jézus éle
tének szemtanúja beszél a levélben, hanem egy másod-, vagy 
inkább harmadgenerációs keresztyén. Nem tudjuk, ki írta az 
1 Pt-t, az író elrejtőzik szemünk elől a nagy apostol neve mö
gött, csak gyanítani lehet, hogy a páli „iskola" tanítványával 
van dolgunk.

A címzett több kisázsiai gyülekezet. Talán ezért hangzik el 
olyan nagy általánosságban a levél parainézise -  a kevés konk
rét utalás helyi problémákra inkább prédikációra vagy röpirat- 
szerű buzdításra emlékeztet, mintsem közvetlen levélre. Feltű

nő, hogy az említett gyülekezetek mind a páli misszió terüle
tén fekszenek.

1 Pt 3,18-22 fordításával csatlakozhatunk az új bibiliafor- 
dításhoz, egy helyet kivéve: a 18. v.-ben ugyan jobban bizo
nyított a ημας de a fontos υμας; (titeket) olvas (v.ö. 21. v.!). Ja
vasolom az utóbbi olvasatot, mint lectio difficiliort. Helyesen 
olvas a mi fordításunk επαυεν -t, és nem απευαμεν -t ugyan
ebben a versben, holott gyenge a bizonyítás. Azonban feltéte
lezhető itt a későbbi korrektúra, mely Krisztus halálát akarta 
közvetlen összefüggésbe hozni a bűn(ök) és a megváltás fogal
mával. A mi összefüggésünkben zavarólag hat, megszakítja az 
argumentáció belső logikáját, ha a 17. v. πασχεν igéjét nem 
vesszük komolyan, ill. a szakaszunkat követő visszautalást 4,1- 
ben

Ezzel a két módosítással már bele is kezdtünk az egzegé- 
zisbe. Nem hagyhatjuk el a mi igénk szoros összefüggését az 
egész levél mondanivalójával -  a perikópa elhatárolása sem 
egészen egyértelmű. Fontos számunkra azonban mindenkép
pen, hogy a 15. és a 17- v.-et szem előtt tartsuk: Jézus Krisztus 
szenvedése a keresztyén gyülekezetek számára példakép és 
egyben erőforrás. Ez a kettős vonatkozás összeköti 3,18kk-t az 
egész levél témájával, a keresztyén reménységgel. A mondat
kezdő ott továbbviszi ezt a gondolatot és krisztológiailag kifej
ti. 18. v. Már 1 Pt 2,21-25-ben találhattunk egy Krisztus-him
nuszt, amely hasonló gondolatot pendít meg, mint 3,18. De 
míg ott az elhivatottság (21. v.: εκληυητε) és a megigazulásból 
fakadó élet (24. v .  
ινααταιϛ αμαρτιαιϛ απογνομενοι τη δικαο-συνη ζηομεν) áll az előtérben, a mi igénk először az Istenhez 
való elvezetésről, majd a következő versekben a keresztségről 
beszél, mindebben kihangsúlyozva a megváltás univerzális ha
tását. 18a a 'pro nobis' gondolatot emeli ki az „igaz" -  „nem
igaz" ellentéttel (v.ö. 2 Kor 5,21). Krisztus szenvedésének célja 
az Istentől elfordult ember megváltása, újból Istenhez fordítá
sa. Ezért vállalja a halált (18b), mely az evilági testet sújtja -  de 
lélek szerint Isten életre kelti és (miután alávettetett neki min
den világi és mennybéli hatalmasság) jobbjára ülteti őt (1.22. 
v.). Ez a nagy krisztológiai kapocs tartja össze a mi szakaszun
kat, amely közrefogja a 19.kk verseket. Visszatérve a 18.v.-hez: 
σαρζ és πνευμα itt az 1 Kor 15-ben használt σωμα ψυΧικον és 
σ ω μ α  π ν ε υ μ α  úszópárral függ össze, és nem a Róm 8-ban 
kihangsúlyozott κατα οαρζ -  κατα πνευμα-val. 19. v. Nagy 
gondot jelent minden bibliamagyarázónak e vers pontos értel
mezése. Bizonyos összefüggést lehet Ef 4,8k; Róm 10,7; vagy 1 
Pt 4,6-ban felfedezni, de Krisztus látogatása a „fogoly lelkek- 
nél" csak itt található. Vajon a seol-ba ment Jézus és a holt lel
keket váltotta volna meg? Vagy az 1 Móz 6,4 szerinti, bűnbe 
esett angyaloknak hirdette az evangéliumot? Esetleg az Énok 
Apokalipszisre emlékeztet ez a kijelentés (v.ö. 1 Móz 6,1-6 LXX, 
és Énok 10)? N. Brox a három kulcsfogalmat így magyarázza: 
a fogoly lelkek említése valószínűleg valóban Énok 10-zel áll 
összefüggésben, de csak közvetve. Éz a történet valószínűleg 
közkincs lehetett a korabeli zsidóság és a keresztyénség köré
ben is. A fogoly lelkek az özönvíz előidézéséért felelős enge
detlen angyalok lennének, akikhez Hénok leszáll az alvilágba, 
hogy örökké tartó elkárhoztatásukat tudtukra adja. Ez a ma
gyarázat megerősítené Krisztus megváltó tettének univerzali
tását -  hiszen még az ősbűnök felé is megnyilvánul megváltó 
ereje. De itt a bökkenő, ti. nem egyértelmű a εκηρυζεν ítéletet 
vagy megváltást hirdetett-e Krisztus? Hasonlóan többértelmű 
marad a ψυλακη, a börtön fogalma. Vajon hol található, hol lo
kalizálható? Érdekes megfigyelni, hogy mind a 19., mind a 22. 
v.-ben a π ο ρ ε ο υ  ige található, holott első pillantásra ellen
tétes mozdulatra, irányra gondolunk! Esetleg „félúton a 
mennybe" látogatja meg Jézus Krisztus a fogoly lelkeket? -  To
vábbi spekuláció sem vezet célhoz. Az eredmény nem kielégí
tő. Szerintem két tézist bizton vallhatunk: 1. Az egzegetikai 
tisztázatlanság ellenére is egyértelmű, hogy Krisztus halálának 
és feltámadásának jelentősége univerzális hatású. Vagyis túl
haladja a tér- vagy az idő szabta határainkat.

2. Jézus látogatása az alvilágban a megváltó minden kéte
lyen felüli valóságos halálát tanúsítja és ezzel gnoszticizáló 
vagy doketista magyarázatot lehetetlenné tesz.
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20. v. Míg 20a a 19. v. magyarázata, addig b „a vízen ke
resztül (5ux+genitivus) megmentettekről" beszél. A prepozíció 
híven tükrözi a „víz" szó kettős értelmét: a pusztító és a meg
mentő víz ellentétét, mely együtt csendül meg.

21. v. A vers első fele ezt a pozitív jelentőségét viszi tovább 
és ugrik az őstörténetből a jelenkorba, tipológiai magyarázat
tal. Az özönvíz antitüposza a keresztség, amely (mint hajdan 
Noé családja számára) a keresztyének számára üdvöt, meg
mentést jelent. Az antitüposz etimológiai magyarázata jól 
szemlélteti ezt az „egzegetikai módszert": a pénzverdében a 
tüposz segítségével verik a nemes fémet pénzzé és a megma
radó -  pozitív -  lenyomat az antitüposz. Az özönvíz tehát e- 
lővételezése a keresztségnek, de utóbbi messze túltesz rajta -  
hiszen nem csupán nyolc lélek megmentéséről van most már 
szó. Ezért nem mosakodásról, de nem is valami mágikus szer
tartásról beszél az 1 Pt írója, hanem a tiszta lelkiismeretért va
ló könyörgésről, amelynek elengedhetetlen feltétele a megvál
tó feltámadása (21c). 22. v. Az utolsó vers végül is krisztológiai 
terminológiával zárul: a mennybe felment, Isten jobbján ülő, 
világmindenség ura leírásával. 1 Pt 4,lkk-el új, parainetikus 
szakasz kezdődik, amely 3,18 alapgondolatára, Krisztus szen
vedésére nyúl vissza.

Meditáció
Az egzegézis áttekintése meggyőzhetett minket afelől, 

hogy a sok asszociáció, az egymást váltogató képek és fogal
mak között nehéz egy összefogó témát, vagy vörös fonalat fel
fedezni. A prédikátor számára alkalom nyílik több téma kira
gadására; pl. a szenvedésre való készség; Krisztus szenvedésé
nek példája; Krisztus a világmindenség ura; a keresztelés 
értelme stb. De ez mind elterelő mozdulat is egyben, hiszen 
valahogyan megpróbálnánk a 19. v.-et semlegesíteni, illetve fi
gyelmen kívül hagyni. Márpedig ha tudatosítjuk magunkban 
ennek a versnek dogmatikai és kegyességi tradícióját a keresz- 
tyénség történetében, akkor nem tehetünk úgy, mintha ez ránk 
nem vonatkozna. Krisztus Hádesz útját minden vasárnap meg- 
valljuk az apostoli hitvallásban: „Hiszek a Jézus Krisztusban... 
a k i... alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott halottai
ból, felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható A- 
tyának jobbján, ..." Az óegyház számára nagyon fontos volt 
mind a pokolraszállás, mind a mennybemenetel: elsősorban a 
megvátíás univerzalitása miatt, de ezenkívül azért, mert ebben 
a kettősségben feloldhatóvá válik emberi idő-fogalmunk. Az 
elmúlt idő, az elhalasztott alkalom soha többé nem jön vissza, 
így vélekedik az emberi értelem -, de a Krisztus-történés áthi
dalhatóvá teszi tér- és időbeli korlátainkat. A megmásíthatat
lan múlt, a megtörtént esemény nem örökké lezárult út. A ha
lál -  az „evangélium előtti időkben" meghaltak számára is, 
visszamenőleg is -  nem jelenti a végső szót, mert Krisztus min
den ember megváltásáért szenvedett, halt meg és támadt fel.

Micsoda evangéliummá válhat a mai forrongó és változé
kony világban, hogy az elmúlt életperiódus cselekedetei, mu
lasztásai, döntései -  amelyek lelkünk alvilágában, tudatalat
tinkban elfeküsznek és sokszor lidércként nyomasztanak -  
nem véglegesen megmásíthatatlanok! Ha a Krisztus-esemény 
a múltba is hat, és ott is minden erő és hatalom alávettetett né
ki (és ezt valljuk!), akkor újszerű kapcsolatot létesíthetünk ön
magunk múltjával is -  nem az önmarcangolás és a szemrehá
nyás által, hanem a megmásíthatatlannak hitt múltunk új és in
tenzív átélésével „Jézus Krisztus feltámadása által".

Erről az alapigéről prédikálni a legnehezebb feladatok kö
zé tartozik -  mondja W. Stahlin, akinek Predigthilfe-jéből sokat 
merítettem (mellékesen, a német irodalom messzi ívben kerü
li ezt az igét!) Azonban miért vonnánk meg az istentisztelet 
hallgatójától éppen Nagyszombaton azt a vigasztaló üzenetet, 
mely a pokolbaszállás mitikus képével a múlt bűnei és mulasz
tásai alatt szenvedő, azokkal küszködő mai embernek új meg
értést nyújt és életét új hitalapra helyezi?

Gémes Pál (NSZK) 
s. lelkész

Feltámadás ünnepe
Mk 16,1-8 

A perikópa
Korai időktől kezdve a tulajdonképpeni húsvéti ige. A törté
netkritikai kutatás elindulásáig, vetélytárs nélkül, a feltámadá
si ünnep története. Azóta viszont sokszor tettek kérdőjelet a hi
telessége mögé. Főbb vitapontok: a) hozzátartozik-e az 1. v. az 
eredeti szakaszhoz? b) összetartozott-e eredetileg a sírbolt 
ügye 2-6. v. a küldetési ígérettel 8. v.? c) nem fejeződik-e be a 
tudósítás és egyáltalán az egész Mk szöveg eredetileg 8a-val, 
azaz a látogatók reszketésére és eksztázisára (tromosz kai eksz- 
tazisz) való utalás? Hiszen itt végső soron teofániáról van szó, 
amire az egyetlen megfelelő emberi alapmagatartás az ijede
lem, reszketés és megrendült szótlanság. (V. ö. Mk „messiási ti
tok" -  elhallgatása tilalmával és a tanítványok gecsemánei ha
sonló viselkedésével.) d) Elképzelhető-e, hogy a mai szakasz 
mögött a tudósítás valamilyen ősformája áll, melyet Mk kiépí
tett volna? 12,2-6.8. Ez megoldani látszanék az asszonyok 
problémáját és meghagyná a tanítványokat, elsősorban Pétert, 
a feltámadás legelső tanúinak. A 7. v. elhagyásával megszűn
nék a Jeruzsálem-Galilea rivalitás.

Ténylegesen sok a feszültség a tudósításban és körülötte. 
Például mind a négy evangélium beszámol az asszonyok hús
vét reggeli élményéről, azonban Mk és Lk 3, Mt 2, Jn pedig csak 
egy asszonyt említ. Mk és Lk szerint Jézus bebalzsamozása (két 
nappal a temetés után egyiptomi és nem zsidó szokás szerint?) 
a látogatás célja, Mt szerint csak a sír megtekintése. Mk szerint 
az asszonyok senkinek nem szólnak a látottakról, Mt szerint 
egyenesen a tanítványokhoz futnak és elmondanak mindent. 
Mt és Mk egy angyalról, illetve ifjúról tudósít, Lk és Jn kettő
ről. Jn 20,13 szerint az angyal nem közli a feltámadás hírét, a 
szinoptikusok szerint igen.

Több magyarázó hívja fel a szakasz szimbolikájára a figyel
met: pl. a kenetvásárlás mint a tisztelet lerovásának aktusa; a 
korán reggel hangsúlyozása utalás Isten reggeli segítségére 
(Zsolt 30,6; 59.17; 90,14; 143,8); a napfölkelte a feltámadás fé
nyét jelentené, szemben az asszonyok sötétségével; a kő a sínai 
kőtáblákra utalna, melyek megkeményítik az emberi szívet. 
Kell, hogy valami felülről jött erő mozdítsa el a követ, hogy lát
hatóvá váljék az üres sír; az ifjú a sírban a jobb oldalon ül, ami 
jót jelent stb., stb. A perikópa kérdéséhez megszívlelendő Lut
her megjegyzése: „az evangélisták nem arra törekedtek, hogy 
mindent (idői) rendben foglaljanak össze; Alles ist durcheinan- 
der geworfen, az egyik valamit korábban hoz, a másik későb
ben; arra viszont ügyelnek, hogy az eredményt magát megír
ják, anélkül, hogy az idői renddel törődnének." (Prédikáció Mk 
16,1-8-ról)

Négy megjegyzés
1. Ne felejtsük el, hogy pusztán kronológiailag nem perikó- 

pánk a legelső feltámadási tudósítás, hanem minden bi
zonnyal l.Kor. 15,3-8 ősi hitvallás töredéke. S bár ott kifeje
zetten szerepel a temetés (etaphé), nem tudunk arról, hogy 
a hagyományképződés folyamán valaha is különösen nagy 
szerepet játszott volna az üres sír. Igaz, nélküle nem lett vol
na lehetséges a feltámadás és a mi perikópánk erre a bibliai 
emberképre volt tekintettel. Jellemző az is, hogy az üres sír 
a keresztyénekkel való rabbinista polémiában soha nem ját
szott szerepet. Valamilyen kultusz sem alakult ki Jézus sír
ja körül, hiszen egy ilyen kultusz a holttest jelenléti tételez
te volna fel. Mégsem hallgathatjuk el azonban, hogy a sír 
kérdése Mk szívügyének látszik. Már 15,46-ban feltűnik az 
erre vonatkozó részletesség. Mk nyomatékosan hangsú
lyozza ott, hogy a sír a kővel be van zárva. S talán a követ
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kező versből arra lehet következtetni, hogy a két Mária nem 
is a sír helyének, hanem a szabályos lezárásának a tanúja, 
15,47. Meggondolandó az olvasási javaslat: 15,46-47; 16,2-4. 
A lezárt sírból azonban egyszerre nyitott sír lesz (16,3 csak 
Mk-nál jön elő!), az elhengerített kő pedig nemcsak a sír 
ürességét, de az Úr feltámadását is mutatja. Efelől szereznek 
a jelenlevők bizonyságot az ifjú szájából is: amelyben túlten
genék szinte a nagyon is földi jelzők: a názáreti, Jézus, a 
megfeszített, nincs itt, íme a helye, ahová őt az emberek he
lyezték. De az Úr feltámadott, és ebben a pillanatban az üze
net lép a sír helyére. Kár lenne azért az elmúlt évtizedek üres 
sírról szóló német vitájánál leragadni. A sír annyiban fontos 
Mk számára, amennyiben a húsvét reggeli jelenet és az an
gyali üzenet színtere.

2. Valamiképpen belejátszik tudósításunkba a betániai megke- 
netés, Mk 14,1-9 története. Jézus testét egy asszony (Magda
lai Mária?) megkente a temetésre, 8. v., illetve elővételezte a 
megkenést (proelaben myriszai). Kár lenne tehát 16,1 vásár
lási nehézségeiről elmélkedni. A megkenetés Betániában az 
eltemetendő testnek szól. Ami viszont húsvét hajnalán tör
tént, az a jövendő világ jele. A bebalzsamozás tiszteletadás 
a testnek (a zsidóknál nem tudunk ilyen gyakorlatról). A fel
támadás üzenete valami egészen más, még ha a zsidók 
utóbbit is csak a test feltámasztásával együtt tudták elkép
zelni. De talán mégiscsak két megkenetési hagyomány 
összekapcsolásáról vagy összekeveréséről lehet itt szó. Kü
lönben hogy értsük Jn-t, aki még azt is tudja, hogy Nikodé- 
mus kente meg sajátkezűleg Jézus holttestét? (Jn 19,39-40).

3. Hogy a feltámasztás lefolyását nem közli a tudósítás, az nagy 
kísértés forrása. Egyrészt megindíthatja a legendaképzés 
számtalan formáját (Mt 28,13), másrészt az áthidalás fantá
ziát igénylő akrobáciáját, ahogy azt az apokrifus Péter evan
gélium tanúsítja. Szerinte a mennyből két férfi szállt le, mi
re a sírkő magától elfordult, hogy azok a sírba léphessenek. 
Kicsit később egy harmadikat támogatva hagyták el a sírt a 
férfiak és a kereszt követte őket. A két férfi az égig ért, a ki
vezetett még azon is túl... (Ev. Petr. 35-41).

4. Homiletikai kényszert jelent ez a perikópa, s ez nem is baj. A 
feltámadás ünnepén kizárólag Jézus feltámadását hirdeti és 
a prédikátornak nem marad más választása, minthogy ezt 
az üzenetet adja tovább. Ugyanakkor azt sem engedi meg, 
hogy az igehirdető a fantáziáját szabadon engedje, hiszen a 
feltámadás ebben az esetben is megmarad isteni titoknak. A 
titkot fedő fátylat semmiféle racionalizáló kísérlet nem leb- 
bentheti fel.

Vázlatterv
1. Luther tanulságos bevezetése inspirál: „... mégis újra elő

vesszük (t.i. ezt a történetet), mivel évenként visszatér és 
kell is, hogy évenként prédikáljunk róla, nemcsak saját tes
tünk esendősége miatt, hanem azok kedvéért is, akiknek 
nem olyan jó felfogóképessége van..." De most minden tré
fát félretéve, a bevezetés tényleg kínálkozik mind a feltáma
dás mindig is időszerű hirdetésének hangsúlyozására, más
részt gyenge testünk és korlátolt felfogóképességünk tuda
tosítására. A feltámadás üzenetét mindig újra kell 
hallanunk! Mert az mindig is próbatétel a hitünk számára. 
(S bár a racionalitás nem törhet be, mégsem árt az utolsó hó
napok hihetetlen történeti változásaira is gondolni: ki hitte 
volna még ezt egy-két hónappal ezelőtt...

2. A nagy feszültség foglalkoztat. Legalábbis a babiloni fogság 
óta a zsidó hit szerves része volt a feltámadás-hit. Még pe
dig, mint az eljövendő világ egyik jelensége. Ezt a zsidók 
igen materiális képekkel kapcsolták össze, kb. az ezékieli 
halott csontmező megelevenítése mintájára, (Ez 37) Most Jé
zusban megvalósult mindaz, amit Isten eljövendő világától 
reméltek. És a reakció: félelem, reszketés és eksztázis. Ne ír
juk mindezt csupán a bibliai teofániák terhére. Mindig is ért
hetetlenül és félelemmel állunk Isten nagyon konkrétan 
megtapasztalt belenyúlása előtt, akár a saját életünkben, 
akár a történelemben következett az be. Mindig is felülről

jövő biztatásra van szükségünk: az ifjú, az angyal, az Isten 
világa üzenetét hozza, hogy megnyugtassa a félőket. De 
még erre a hírre is menekülés a megszólítottak reakciója. Ta
lán ez Mk egyik legpregnánsabb helyzetleírása!

3. A feltámadási üzenet történetünk szíve-közepe, mégpedig 
mint örömhír és mint Jézus saját ígéretének beteljesedése. 
Mk 14,28 szerint ő megígérte, hogy előttük, ti. a tanítványok 
előtt megy majd Galileába, miután Isten megveri a pásztort 
és elszéleszti a juhokat, 14,27. Talán az egész tudósítás is a 
jézusi ígéretek beteljesedése illusztrálásának tekinthető: az 
Úr megtartotta a szavát, az Úr mindig igazat szól.

4. A feltámadás materiális leírása helyett a feltámadás örömhí
rét hozza ez a tudósítás. Ezért mindig is bizonyítatlan és ál
landó támadási felületű marad a feltámadás ténye. Nem a 
ráció síkjára tartozik tehát. Ne felejtsük el azonban, hogy Mk 
ezt a tudósítását már a feltámadott megjelenéseinek ismere
tében (talán tapasztalatában is) írja. Nem ok nélkül jöven
döli nála Jézus a feltámadását is a Galileára való utalással 
összekötve. Mert a feltámadott megjelenései megbízatást je
lentettek: „menjetek el... tegyetek tanítványokká minden né
pet..." Mt 28,18-20. A feltámadás-hit elfogadása elkötelezett
séggel jár együtt. Húsvét óta nem szabad hallgatni. A 
misszió ideje állt be. Ennek nem mond ellent a hallgató 
asszonyok képe sem. Ha Mk róluk így tudósít, annak oka 
abban a teológiai koncepcióban keresendő, hogy nem az 
üres sírt meglátogatók az első feltámadási tanúk, hanem 
azok a tanítványok, akiknek a feltámadott megjelent.

5. Mi a feltámadás haszna, amiről Luther olyan nyomatékosan 
beszélt? Az ő válasza ez volt: „Krisztus meghalt a mi bűne
inkért. Ez a lényeg. Hát nem gyönyörű üzenet ez? Krisztus 
lesz én, én pedig Krisztus. Úgy leszek ő, hogy meghal a bű
neimért, s nekem nem kell meghalnom; és ez úgy történik, 
hogy ő lesz én, hogy rá való tekintettel semmi bűnöm nincs 
és a halált sem kell elszenvednem... Aki ezt megragadta, az 
boldog. Dehát ez olyan nehezen hatol be a szívünkbe, mert 
a szívünk túl szűk hozzá... Krisztus bennünk van és mi 
őbenne. Bennünk van, mert hozzánk lép, elveszi bűneinket, 
igazságot és örök életet ad, ezért nem kell hogy rossz lelki 
ismeretem legyen, a haláltól sem kell félnem, azt megízlel 
nem és éreznem sem kell."

De, ezen túl még egy lépést kell tennem. A feltámadás 
megjelenés -  megbízatás töretlen vonala egészen biztosan arra 
kötelez, hogy a) ne ragadjak le sírgondozásnál. (Egyik elődöm 
a saját hozzátartozói sírját sem gondozta. Szerinte vagy sírt 
ápolunk, vagy hisszünk a feltámadásban!) b) hogy a feltáma
dás fényét vigyem azok sötét életébe, akiket nagyon konkrét 
háborúk, betegség és pusztítás a halál igézetében tart. Számuk
ra is fényt akar hozni a feltámadott.

Húsvét óta nem szabad hallgatni. A feltámadott gyüleke
zetének a legkevésbé.

Gémes István

 Húsvét 2. napja
Lk 24,13-35.

Húsvét másodnapján nem csupán arról van szó, hogy még egy 
napot ennek az ünnepnek szentelünk. Jelentősége mai igénk 
alapján a föltámadás megértésében, és annak konzekvenciái
ban van. Jézus az ő csodálatos munkáját a tanítványok szemé- 
nek, értelmének megnyitásával teszi teljessé. Ha ő, aki adja a  
kinyilatkoztatást, nem adta volna és adná a megértést, még 
most is sötétségben lennénk. Isten csodáit maga Isten teszi ért- 
hetővé és értékelhetővé számunkra. Az élő Úr csodáját is. Aki- 
nek az életét és az általa felkínált életet az teszi igazán értékes
sé, hogy nem egy meghosszabbított földi életet él, hanem a ha
lál után, föltámadottként. Olyan életet, amelyen nem győzhet 
már a bűn és halál. S vele ez minőségében új élet kezdődhet el
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a mi életünkben is. Nem kell olyan szomorú ábrázattal járnunk 
e világban, mintha nem támadott volna föl és nem vezetne 
minket élő Urunk!

Az élő, megjelenő Jézus hitünket teljessé teszi.

1. Velünk já r
Emmaus két órányi járásra van Jeruzsálemtől északnyu

gatra. A feltámadás napján két tanítvány indult ide. Erről em
lítést tesz Mk. 16,12. Egyik Kleopás, aki azonos lehet Klopással 
(Jn. 19,25-ben). A tanítványok az aznapi eseményekkel foglal
koztak. Emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy valami jelentős 
fog történni harmadnapon -  és az ő sírja üres volt. De ez nem 
volt számukra elég bizonyíték a föltámadásra. Őket is -  mint 
azóta is minden embert -  igazán csak a föltámadott és élő Úr
ral való találkozás győzhette meg.

Mégis, most az úton Jézusról és a történtekről beszélget
nek. Szomorúak (17. v.), csalódottak (21. v.) és megdöbbentek 
(22. v.). De nem teljesen hitetlenek, csak még nem találkoztak 
személyesen az élő Úrral. Kleopás elmondja a megváltás egész 
útját, Jézus életének az eseményeit (19-24. v.). Jézus már velük 
halad és ők ővele -  csak még nem ismerték föl és ezért nem 
tudják fölhasználni áldásait, melyeket nekik készített. De ahol 
ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, már bizonyo
sak lehetnek, hogy Ő is ott van közöttük! (Mt. 18,20). Akik ke
resik Krisztust, azok bizonyos, hogy megtalálják (Mt 7,8). Már 
most velük van és tanítja őket. Milyen szeretettel fordul hozzá
juk! Nem megítéli őket, hanem kérdez. Ennek nyomán föltárul 
szívük belső állapota, ők maguk megismerik szükségüket: szo
morúságuk örömre, csalódottságuk reménységre és döbbene
tük bizonyosságra fordulhat. Jézus élő Úr, kínálja segítségét, 
vele minden mássá lehet.

2. Megnyitja a szemünket
Természetesen hitünk szemeit, lelki látásunkat. Mert min

den együtt volt a két tanítvány értelmében. Ismerték Jézus szol
gálatát, tudtak a keresztrefeszítésről és a megváltás reménysé
géről, amely ennek értelmet adott. Itt volt az üres sír és hallot
ták az emberek beszámolóit. Minden együtt volt, csak még 
nem állt össze. Hiányzott az élő Jézus személyes megszólítása, 
amely számukra is élővé teheti az eseményeket és segítséggé 
az ismereteket. Eddig szemeik visszatartóztattak (eKpaüuvxo -  
valami akadályozta, lefogta, eltakarta -  16. v.). Most pedig 
megnyílt a szemük (diénoihthészan -  31. v.). A tanítványok sze
mének megnyitását szolgálta, hogy Jézus szeretettel melléjük 
lépett és meghallgatta őket. Most pedig már feddheti és tanít
hatja is őket. Az éles szóra, megítélésre is szükség van, hogy 
rádöbbenjenek bűneikre. Akkor érezzük igazán, hogy szüksé
günk van az élő Jézusra, ha elevenünkbe vágnak a bűneink. S 
Jézus az emmausi tanítványok számára megvilágosítja az 
egyetlen kivezető utat, a megoldást. Azt remélték, hogy Jézus 
fogja megváltani Izráelt, de nem értették, akkor hogy lehet az, 
hogy a főpapok és a főemberek elutasították és halálra ítélték. 
Jézus erre válaszában rávilágít, a szenvedés szükséges előzmé
nye annak, hogy Krisztus elnyerje királyi trónját (26. v.). Nem 
lenne Megváltó, ha nem szenvedett volna érettünk és helyet
tünk. Először a töviskorona lett az övé, hogy övé lehessen a di
csőség koronája is. Keresztfája királyi trón lett. Nem elmene
kült a szenvedés elől, hanem fölhasználta és átalakította győ
zelemmé. Vállalta a halált, de föltámadott. Ha vállaljuk mi is 
az ítéletet óemberünk fölött, vele új emberré támadhatunk föl 
(Rm 6,5-6kk). -  Ezután Jézus „magyarázta minden írásokban, 
amik őfelőle megírattak". Az Ószövetség is tele van utalások
kal, Krisztusra vonatkozó próféciákkal, ígéretekkel, üzenetek
kel, ezért Őrá nézve kell azt mindig magyarázni, akkor mindig 
személyessé lesz számunkra is.

3. Lángra gyújtja szívünket
Az első lépés a megtérés felé, hogy meglátjuk: van értelme 

az életnek. A második pedig, hogy megértjük: az életnek ezt az 
értelmét csak Jézusban találhatjuk meg, aki győzött a halálon.

Miképp csak az ő szava által kapnak magyarázatot az asszo
nyok az üres sír körüli egyébként érthetetlen eseményekre, úgy 
az emmausi tanítványoknak is csak az ő szavai segíthetnek 
megérteni, hogy ő él. így tesznek bizonyságot: „lángra gyúlt a 
szívünk" (kaiomené én -  égett, hevült, lángra gyúlt -  32. v.). Jé
zus beszéde az ige, ez teremt életet. „Megbizonyíttatott hatal
mas Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való föl- 
támadás által" (Rm. 1,4). És ő most is a Lélek erejével él. Ezért 
fordulhatunk ma is az írott és hirdetett igéjéhez és szívünk 
lángra gyúlik, halott szívünk életre kel. Ezért hirdethetjük to
vább másoknak is, hogy „ezt mondja Jézus", és ők is új életre 
juthatnak.

Húsvét az élő Jézussal való személyes találkozásban telje
sedik be. Akkor bűneimre bocsánatot, kérdéseimre választ, 
problémáimra megoldást és segítséget kapok.

Széli Bulcsú

Húsvét utáni 1. vasárnap
Jn 20,19-29 (30-31)

Megjegyzések a textushoz
19. A tanítványok bezárkózásának oka a félelem. Mások félel
méről is olvasunk. A lombsátor-ünnepre Jeruzsálembe érkezett 
sokaság is félt a „zsidóktól" (7,13), ezért csak suttogva beszél
tek Jézusról. Arimátiai József is csak titokban volt Jézus tanít
ványa (19,38), s féltek a vakon született fiú szülei is, hiszen „a 
zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak 
vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából" (9,22). A tanítványok 
félelme csak erősödött Jézus keresztre feszítése miatt.

A közéjük érkező feltámadott Jézus ajkán a „békesség" 
több egyszerű köszönésnél, Jézus ajándékozza is övéinek a bé
kességet. A szó jelentése viszont sokkal tágabb, mint a mai ma
gyar nyelvben. „Ószövetségi értelemben az egészségnek és jó
létnek, az életkörülmények rendezettségének a szerencsés vol
ta és boldogsága... (ugyanakkor) jó és üdvösséges kegyelem, 
melyet Isten ígér népének, népe pedig remél tőle" (Kamer, 
206). A békesség Isten minden jó ajándékának teljessége tehát, 
testi-lelki-szellemi, földi és mennyei, múlandó és maradandó 
szinten.

20. Jézus bizonyítja, hogy nem kísértet vagy látomás, ha
nem „ő maga" (v.ö. Lk 24,39). A tanítványok öröme „az üdv
kor ajándéka" (Kamer), olyan isteni ajándék, ami itt részlege
sen, az üdvösségben pedig teljesen a mienk (v.ö. Jn 15,11).

21. „Jézus küldetése a megváltás művének véghezvitele: 
ezt kell a tanítványoknak továbbvinni és továbbadni" (Kamer).

22. Ehhez a küldetéshez szükségük van az új életet terem
tő Szentlélek jelenlétére és erejére. A bezárkózó tanítványból 
így lesz bizonyságtévő, a küldetéséhez felnőtt apostol.

23. A másoknak hirdetett bűnbocsánat érvényes lesz az Is
ten előtt. „Az apostolok tiszte: Isten bűnbocsátó kegyelmének 
a hirdetése... Tisztük: oldani és kötni. Azt jelenti ez, hogy az 
apostolok -  Krisztustól nyert felhatalmazás alapján -  azokról, 
akik hittel és bűnbánattal hallgatják a bizonyságtételüket, bű
neik bilincseit leveszik, akik pedig azt visszautasítják, azoknak 
a bűnei megmaradnak, vagy másként: a hívőkről leoldják a 
bűnterhet, a hitetlenek pedig a bűnteherhez kötve maradnak" 
(Jub. Komm. 132).

24-29. Tamás esete azt is bizonyítja, hogy a magányban a 
félelem is, a gyász is fokozódik, „az élő Jézus (pedig) ott jele
nik meg, ahol hívei közösségben vannak együtt. Aki Őt kere
si, ott keresse!" (Viktor János)

Jézus kijelentése -  „boldogok, akik nem látnak és hisznek" 
-  a második és minden további krisztushívő nemzedék adott
ságára és lehetőségeire utal. Az első nemzedék, a szem- és fül
tanúk, láthatták az Urat, és hittek, hitük azonban így is Isten 
ajándéka. Ugyanakkor a Szentlélek jelenlétével megáldott ige
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hirdetés látás nélkül is teremthet eleven hitet. „Az eleven hit
nek az igazi sajátossága az, hogy nem követel csodát és nem 
veszti el erejét akkor sem, amikor nem tud tapasztalatokra tá
maszkodni vagy a kísértések órájában látomásokkal, tapasz
talatokkal és csodákkal érvelni. Krisztus kegyelmének a titka 
az, hogy nemcsak a csoda és 'tapasztalás', hanem az ige erejé
vel is ébreszt bennünk hitet" (Karner, 267).

Textusunk a zárójelbe tett két vers nélkül is bőséges anya
got nyújt. A 30-31. vers tulajdonképpen nemcsak ezt a fejeze
tet zárja le, de Jn 1-20 fejezetét.

A feltámadott Jézus -  az élet Teremtője
„Amikor a római katolikus hitre tért angol író, Chesterton 

visszaérkezik szentföldi zarándokútjáról, találkozik egy előke
lő hölggyel, aki arról faggatja, hogy járt-e Jézus sírjánál? Ő 
igennel felel, mire az asszony valami bölcset akarva kérdezni, 
így szól: -  Ön ott volt -  mondja -, épek még a sírban Krisztus 
csontjai? -  Rettenetes tudatlanságot eláruló szavak egy magát 
műveltnek tartó nő szájából..." (Vasárnapi könyvünk, A. 122). 
Krisztus csontjai nem lehetnek a sírban, hiszen „a hét első nap
ján" megjelenik a bezárt ajtók mögött gubbasztó tanítványok 
között, felrázza őket, feladatot bíz rájuk... S azóta milliók vall
ják meggyőződéssel: „harmadnapon feltámadt a halottak kö
zül..."
1. A Feltámadott -  az új élet Teremtője -  elveszi nyugtalanságun

kat, békességre juttat. A békesség nemcsak a békétlenség
nek, de a nyugtalanságnak is ellentéte. A bezárkózás mögött 
félelem is volt, a bizonytalanság nyugtalansága.
A visszahúzódó, gettóba vonuló tanítványok -  akkor és 
most -  egymásra licitálnak a várható lehetőségek vázolásá
ban. Egyiknek sincs kellő tartása, belső békessége, biztos 
iránytűje. Bezárkózottságuk miatt hamisan értékelnek hiá
nyos információkat, ellenségnek kiáltják ki a közömböst is, 
mert már figyelni sem tudnak tárgyilagosan.
Megjelenik a Feltámadott. Már köszönése is ajándék. Élő 
volta válasz egy sereg kérdésre. Békességét adja, azt a bé
kességet, mely minden értelmet, értelmi megfontolást, fenn
tartást és bölcs érvet is meghalad. Értelmetlenné válik a 
„puszta tényekre" való makacs hivatkozás. Ez a békesség 
őriz meg attól, hogy „a gondok miatt feladjuk hitünket, le
mondunk a nehézzé vált szolgálatról, s elveszítsük remény
ségünket. Isten nem kíméli meg népét a gondoktól, de meg
őrzi a 'Krisztus Jézusban'... Mi a gondokat és nehézségeket 
tartjuk igazán reálisnak,... (pedig) az élő Úr a legnagyobb 
realitás" (Cserháti, Filippi 211). A félelem, a magány vagy a 
halál közelségének bezárkózottságában énekeljük el: „Miért 
félne szívem, él az én Uram..." (388,3).

2. A Feltámadott... mozdulatlanságunkból felráz és szolgálatba küld. 
Ahogyan Őt az Atya, úgy küld ő is minket. A „magánélet 
szférájába" visszahúzódó keresztyénséget, a „magánügy 
függönye mögé" bújt gyülekezetei aktivizálja. Indulj el 
„Krisztus képében, áldott követségben"! Követe vagy, meg
bízásával utazol, jószolgálati felhatalmazással, hírét és üze
netét add tovább! Ót sem akadályozták meg önként vállalt 
börtönünk falai. Küldő hangja is ezeket a falakat bontogat
ja.
Bizony „vannak vén falak közöttünk, rácsokon át méreget
jük egymást, börtön az énünk, amelyből kitömi nem tudunk 
bűneink sziklái miatt" (556,3), de „átölel minket jóságod, Te
remtőnk", az új élet Teremtője, s bűnbocsánatod összetöri az 
önzés és az önszeretet szikláit, kitörni segít és útnak indít. 
Mozdulj hát Isten népe, a tétlenség halálos betegség. Moz
dulj, mert a világ nem gyűlik össze szószéked alatt, s Jézu
sod szavára többeknek van szüksége, mint akik azt „igény
lik" s ennek jelét adják.

3. A Feltámadott ... ránkbízza a bűnbocsánat hirdetését. Megsoka
sodott a bűn is a bezárt ajtók mögött, folyton egymást vá
doltuk, bűnbakot kerestünk, kiátkoztuk és kipellengéreztük 
a másikat, a közelségből fakadó gyűlölet szembefordított 
testvérrel, szolgatárssal is. Kitakarítani, rendet teremteni 
csak a bűnbocsánat meghirdetésével lehet.

Igaz, először a bűn ismeretére kell rávezetnünk magunkat 
is, hallgatóinkat is. A mellét verő büszke ember állítja 
ugyan, hogy mindig az történik, amit akar, de ha baj támad, 
azonnal készen van a sláger-válasz: „Mások vittek rossz 
utakra engem..."
Jézus elvárja bűnbocsánatot nyert tanítványaitól, hogy ők is 
megbocsássanak azoknak, akik bocsánatot kérnek tőlük. De 
íme, az élő Úr feljogosítja őket, hogy a bűnbánóknak az ő  
nevében is megbocsássanak. „Bizalmi" feladat ez, a kulcsok 
hatalmának gyakorlása. Hirdesd hát Isten népe: van bűn! 
De van bűnbocsánat is. Valljátok meg bűneiteket és fogad
játok el a Feltámadott bocsánatát!

4. A Feltámadott... mindezzel együtt kételkedő hitű tanítványait bi
zonyosságra vezeti.
Tamás, a becsületesen kételkedő, aki nem palástolja el meg
ingását, aggályait, míg mások magabiztossága sokszor csak 
farizeusi képmutatás. Jézus nem haragszik ezért, nem is 
dorgálja, nem ítéli el, ilyennek fogadja el Tamást, ezt is meg
bocsátja. Ezzel is bizonyítja, hogy él, s ugyanaz, aki volt, a lő
nek türelmén sokszor csodálkoztak, akinek „irgalmát" az 
„idősebb testvér" szóvá is tette. Jézus így alkalmazkodik 
embervoltunk korlátaihoz is.
Tamás nem volt hitetlen. A „tamáskodó" magyar szó is csak 
„kételkedőt" jelent. Mások is végigjárták, s nem szégyellik 
ezt az utat. „Az én hitem a kétely olvasztókemencéjén ment 
át" (Dosztojevszkij). A hit harcát -  kételyeink és Jézus élő 
valósága között -  naponta meg kell harcolnunk -  önma
gunkban is. Hiszen -  (utalva Tamás másik nevére: Iker vagy 
Kettős -  Jn 11,16) -  „kettős vagyok a lélek és a test /  A vi
lágé, a gonosz világé /  S remegőn, félve, rajongva tied. /  
Kettős vagyok, igen és nem, a hívás /  És a tagadás, /  De 
csüngök rajtad mély, búgó szerelemmel /  Szerencsétlen, 
kétkedő Tamás..." (Puszta Sándor) Hogyne csüngnék rajtad 
én is, új életem Teremtője?!

Zászkaliczky Pál

100



Vihart 
csendesítő Jézus 

Krisztus
Mt 8,23-27

Aki már állt háborgó óceán partján, az 
átélhette, milyen döbbenetes erők moz
gatják a vizet, a toronymagas hullámo
kat

Ehhez képest kicsiny, töredék erőt 
képvisel egy-egy folyó vize, s erőművek 
mégis mennyi energiát nyerhetnek belő
le.

Egy Balaton-parti városban eltöltött 
szolgálati időm alatt egyszer kishajón, 
egyszer csónakon éltem át hatalmas vi
hart. Félelmetes élmény volt: küzdeni a 
hullámokkal, emberfeletti erőkkel. Hány 
és hány ember leli halálát évenként a ba
latoni hullámsírban...

A tanítványok a Genezáreti-tó köze
pén viharba kerültek. Tapasztalt ha
lászemberek; nem az első alkalom, hogy 
a háborgó vízzel néznek szembe. Mond
hatom így -  a hosszú évek alatt nagy ru
tint szereztek, s tudják ilyen helyzetben 
mi a teendő. Neki is látnak -  de úgy tű
nik, itt komolyabb, veszélyesebb a hely
zet. Hiába a tapasztalat, hiába a fizikai 
erőnlét, ha a hullámok nagyobbak, erő
sebbek, mint ők.

Erős, halászatban megedződött izom 
feszült meg - eredménytelenül. Nincs to
vább, elvesztünk -  gondolták. És jogos 
halálfélelem lett úrrá rajtuk.

Ekkor Jézus megszólalt, és szavára 
elcsendesedett a tenger.

A tanítványoknál nagyobb erő a vi
har -  de a viharnál is mérhetetlenül na
gyobb hatalom a mi Urunk, Jézus Krisz
tus.

Ez igénk üzenetének lényege: Olyan 
Urunk van, aki mindennél hatalmasabb!

Igen -  ilyen általános érvényű kö- 
vetkeztetéstkell levonnunk ctörténetből. 
Mert nem azért írták le az evangélisták 
a történeteket, hogy egyszerűen ámulva 
hallgassuk, mi történt egykor, s milyen 
jó volt azoknak, akik részesei lehettek 
az eseményeknek.

Az evangéliumok írói tudósítottak 
azokról a jelzésekről, amelyeket Jézus 
adott. Hiszen Urunk tetteivel, csodáival 
jelezte: kicsoda ő . Jelezte, hogy mit le
het Vele, közelében átélni, s mi vár ránk 
majd ott, ahol hatalma nyilvánvaló, lát
ható, teljes lesz Isten országában.

Ezek a jelzések érvényesek a mi éle
tünkre is, ma is, 1990-ben is.

Bizony, sokféle viharhelyzetet pro
dukál az élet. Egyéni világunkban éppen 
úgy, mint közösségi létünkben.

Egyéni életünk terén: talán lelkünk 
legmélyén -  csalódások nyomán, kudar
cok következtében, bűnök terhe alatt. Le
het, hogy kívülről nézve csak jelenték
telen viharnak tűnnek. Ahogy mondani 
szokták: vihar egy pohár vízben. Annak 
azonban, aki átéli, az életét boríthatja fel.

Ha Jézus ott áll életünk hajójában -  
akkor lecsendesedhetnek a hullámok, 
megszűnhet a vihar, kisüthet újra a nap. 
Megmenekülhet, rendbejöhet életünk.

Vihar lehet jelen szűk családi kö
rünkben vagy más közvetlen közösség
ben is. Az emberi együttlét súrlódások
kal jár. Feszültségek alakulnak ki -  s ta
lán egy ideig meghúzódnak a felszín 
alatt, de azután, előbb-utóbb viharosan 
kitörnek.

De Jézus tud segíteni. Le tudja csen
desíteni a vihart. Hiszen tud megbocsá
tásra, önzetlen szeretetre, alázatra indí
tani. Ahhoz azonban, hogy ez megtör
ténjék, Jézusnak ott kell lenni a hajóban! 
Ha eleve nem engedtük, engedjük be, 
hogyan várjuk csodálatos erejét, segítsé
gét?

A gyülekezet, az egyház életében is 
lehetnek viharok. Itt, a mi gyülekeze
tünkben is voltak, s még lehetnek, hi
szen emberek vagyunk: bűnökkel teli 
emberek.

Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunkban is vannak feszültségek, néha 
háborgó tengerhez hasonlítunk -  hiszen 
a megváltozott helyzet, az évtizedekig 
mélyben húzódó vagy visszafojtott fe
szültségek kipattannak, hullámokat kor
bácsolnak.

De ha itt van -  az egyház hajójában 
van Jézus, akkor van megoldás, van új
ra béke, nyugalom, megértés -  sőt egyet
értés. Ha viszont nincs itt Jézus a hajónk
ban, akkor elvesztünk. Hisz a hullámok 
nagyobbak, mint mi vagyunk.

S igaz ez világméretekben. Félelme
tes viharok dúlnak: nép és nép, rendszer 
és rendszer, földrész és földrész, ideoló
gia és ideológia között. A szomorú az, 
hogy a keresztyénnek nevezett Európá
ban és Amerikában is ez a helyzet...

Miért? Tegyük fel a kérdést. Őszin
tén kell választ keresnünk és adnunk.

Nem az-e a baj, hogy bár keresztyé
neknek neveznek minket, mégsincs je
len Jézus Krisztus? Mert nem engedjük, 
hogy jelen legyen. Hiszen ha itt van, az 
következményekkel jár:
-  hogy igazságosan kellene élni,
-  hogy egymást segítve kellene járni az 

utat,
-  hogy le kellene mondani az önző, ja

vakat felhalmozó magatartásról,
-  hogy az ellenséget is szeretni kellene,
-  hogy nem a másikra várni, hanem ne

kem kell először megbocsátani,
-  hogy nem jogosságot kell firtatni, ha

nem a jót kezdeményezni -  és így to
vább.

Az egyéni élet és a világ viharainak 
megoldásaegyedül Jézus.Engedjük, hogy 
jelen legyen, hiszen azért jött.

Van itt még egy fontos momentum. 
Az ti. hogy nem Jézus erőlteti rá magát 
a tanítványokra. A tanítványoknak kel
lett kérni: Uram segíts! Uram ments meg 
minket, mert elveszünk!

Nem kellett kérvényt írni, a bürok
rácia hosszú útján segítségért folyamod
ni. Egyetlen kérés és Jézus máris segí
tett.

Johann Sebastian Bach minden mű
ve elején egy kétbetűs rövidítést olva
sunk: Nem más ez, mint imádság: Jézus 
segíts. Minden művéhez így fogott hoz
zá.

Ezt jelenti kersztyénnek lenni: min
den cselekedetemben, döntésemben ott 
a kérés: egyedül nem megy, nem tudom
-  Jézuí, segíts!

Igaz volt akkor a Genezáreti-tavon, 
és igaz azóta -  s ma is, amit Jézus más
kor így fogalmazott: aki hozzám jön, 
semmiképpen el nem vetem.

Igénk egy kérdéssel zárul. Emberek, 
akik szemlélői, átélői voltak a tenger le- 
csendesítésének, kérdezgették: Ki ez, 
hogy a szelek is, a tenger is engedelmes
kednek néki?

Emberek, akik hallják, tapasztalják, 
vagy csak sejtik Jézus hatalmát kérde
zik: ki Ő? S ki mástól kérdezik, ha nem 
azoktól, akiknél otthon kellene lennie Jé
zusnak: az egyház tagjaitól.

Ez a nagy missziói feladat a mi kül
detésünk. Kérdeznek minket: Kicsoda 
Ő? -  s választ várnak. Valljuk meg hát, 
hogy Ő a mi Urunk, a mindennél, min
denkinél hatalmasabb, mindenható Úr.

... hogy egyre több életben, egyre 
több közösségben ott lehessen a vihart 
csendesítő s megszüntető Úr.

Így és csak így lehet boldogabb, 
szebb a jövőnk, békésebb a ma hábor
gásokkal teli világunk. Ámen.

ifj. Hafenscher Károly
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Elfelejtett
szolgatársunkról

Lamnek Vilmos 
evangélikus vallástanárról

A kéziratot a Diakónia szerkesztőjétől 
kaptuk, néhai Kutas Kálmán hagya
tékából. ö  írt barátjáról, néhai Lam
nek Vilmosról. (Évszám nélkül.)

Nem tudom, hogyan magyarázzam, és 
mire-kire tartsam jellemzőnek azt, hogy 
úgy és akkor értesültem LAMNEK VIL
MOS haláláról, ahogyan és amikor érte
sültem. Budapestről megírta ezt valaki 
Miskolcra és onnan Éva lányom közöl
te tegnap: Vili bácsi meghalt. Pedig szí
vemben hordoztam azt a szándékot, hogy 
a temetésére elmegyek. Hiszen ő a leg
jobb barátom volt. Életem legrégibb ide
jéből való barát. A barátok csoportjában 
az, aki évtizedeken át a legközelebb volt 
hozzám. A nagyszámú barátok és baráti 
ismerősök csoportjában koronként újab
bak is felmerültek, ebből a csoportból 
többen ki is léptek. Ő mindvégig ott ma
radt.

A barátság tartóssága kettőn szokott 
múlni. Külső viszonyokon: nem szakít
ják-e el a barátokat az életkörülmények? 
-  és: megvan-e lényükben az a tüzes, fé
nyes, lángoló valami, ami kölcsönösen 
melegíti őket, és kölcsönösen világít ne
kik? Nálunk mindkettő évtizedeken át 
kedvezően megvolt.

Középiskolás korunkbeli hittanórá
inkon a Deák-téri iskola egyik padjában 
egymás mellett ültünk. A Theológián 
összetalálkoztunk. Segédlelkészekként a 
Fasorban együtt szolgáltunk. Hosszabb 
ideig tartó jegyességi korszakom nem 
két embernek kapcsolatát jelentette. Ő, 
LAMNEK Vilmos, kettőnkkel együtt na
gyon gyakran volt együtt. Mi hárman 
egyek voltunk. Ott volt ő gyermekeim 
születésénél. Éveken, évtizedeken át ál
landó vendége, barátja volt hajlékunk
nak. Karácsony első napját budapesti 
szeretteinek szánta, karácsony másod
napjától Újévig azonban mindig a mi 
vendégünk volt. Nyári idejének egy ré
szét utakon töltötte, de az útjai után a 
Kutas családba tért meg. Súlyos beteg
ségek és halálesetek alkalmával is min
dig ott volt e baráti, családi körben. Ami 
ritkaság: barátságát a szülőkről átvitte a 
szülők gyermekeire is.

Ezek belső lelki szálakkal egybeszö
vődő külső körülmények voltak. A tö

mérdek apró részletet mi, az ő barátsá
gának és szellemi életének élvezői a szí
vünkben melengettük. Drága ötleteit... 
Amikor hirtelen némává lett és mozdu
latokban, taglejlésekben játszott meg 
egyes meséket, bibliai történeteket, de 
úgy, hogy a kisgyermekek le tudták ol
vasni mozdulatairól az eseményeket és 
elmondották a történetet... Meghallja, 
hogy valakinek súlyos lelki problémája 
van. Vonatra ül, s az ország túlsó feléből 
is eljön (a maga költségén), hozza ma
gával Istentől nyert különös bölcsessé
gét.

Ifjúkori élmények hatása alatt nem 
nősült meg. Így maradéktalanabbul ad
ta át magát legközelebbi családjának, 
ahol bölcs nevelő és nagyon okos és ön
zetlen gazda volt. Ebben a minőségében 
megmutatkoztak belső tulajdonságai is.

Nem magáért -  sohasem magáért -  
volt bölcs, és nem magáért volt okos gaz
da. Bölcsességét és emberi okosságát 
„felülről” nyerte. Lénye: állandó gondol
kodás és gondoskodás volt. Külső és bel
ső életrendeket igazított helyre. Zilált 
helyzeteket bogozott ki. Kétségbeejtő 
körülmények közöli ő a lelki nyugalom 
és szilárdság volt. Mindenhová többle
tet vitt: a tudás, a tapasztalat, a világot 
látott ember, a bölcsesség, a szervező és 
az alkotó rendszeretet többletét. E több
letből jöttünk rá: mily sok adatott neki. 
Emberrel, dolgokkal szemben mindig a 
b e l s ő r e  irányult a tekintete. Mert lel
ki ember volt. Ezért mindenben: ember
ben, eseményekben, dolgokban a lelket 
kereste. Hogy mennyire a dolgok belső 
lényegét kereste és látta, megmutatko
zott ez a múlt évi soproni lelkészi to
vábbképző konferencián. Az itteni fel
szólalásaiban, összefoglalásaiban. Ezért 
is érdemesítették „diplomára”. E kere
sés és látás mögött viszont ott volt sok 
évtizedes és állandó, a halálig tartó ön
művelése. Tudott németül, franciául, an
golul és olaszul. Utazásokat tett: Német- 
, Francia-, Lengyel-, Finn-, Olasz-, Tö
rökországban, Angliában,
Svédországban és Norvégiában. Afriká
ban és Kisázsiában is járt. Görögország 
romemlékeit is jól ismerte.

Lelki életének kincseit, mint a leg
tágabb körben, a tanítványai körében 
osztogatta. Bizonyos veleszületett és őt 
soha el nem hagyó naivság ellenére is -  
ami, úgy látszik, lelki tisztaságának volt 
a velejárója -  (tisztátalan dolgokat nem 
tudott megérteni, elviselni és felfogni) -  
csodálatos pedagógiai bölcsesség volt 
benne, amelyet szüntelenül lángra gyúj
tott az emberszeretet és a lelkekért való 
aggódás. S ez a bölcsesség sohasem ma
radt meg csupán a szónál. Ilyenkor egész 
lénye tűzbejött és lelki ráhatássá vált.

Benne is megvolt a nagy pedagógusokat 
jellemző meggyőző hatás. Amindig láng- 
ragyújtó lelki természet. A lelki segítés 
és a lelki nevelés vágya állandóan tevé
kenységre lendítette. Mindvégig fény 
volt és világosság. Mindvégig belső és 
külső rugalmasság volt. Mindvégig ke
dély és melegség. íz és só.

Halódása több hónapon át tartott. A 
közelgő halál nyugodt tudatával élte át 
e hónapokat. Halálos ágyán kettő érde
kelte: Szerettei körében hol nincs rend
ben a belső helyzet, hol tudna még ha
nyatló szelleme segíteni. Ilyenkor ez a 
szellem benne felgyűlt és teljes fénnyel 
égett. És imádságra vágyódott. Olyan 
imádságra, amely egyszerű... gyermek- 
i... „Mintha négyévesek lennénk, oly egy
szerűen imádkozz! és oly bensőségesen, 
mintha ágyam szélén ülne az Úr!”

Valaki azt mondta: az ő  halálos 
ágyán a klasszikus filozófia haldoklik. 
Egy másik: benne a keresztyén pedagó
gia egyik valódi képviselőjét veszítjük 
el.

Haldokló alakja fölé sok barát ha
jolt. De bizonyára föléje hajolt a Böl
csesség és a Nevelés is. S abban a halot
ti menetben, amelyik a sírjához elkísér
te, bizonyára ott volt a Mester is.

+ Kutas Kálmán

Úrvacsorai
Igehirdetés

Elhangzott Budán, a LMK 1990.

február 15-1 ülésén 

Mt 20,8-15

Kedves Testvéreim!
Az elmúlt vasárnap alapigéjének ez a ki
ragadott képsora felveti előttünk az Úr 
szőlőjében dolgozók munkatársi viszo
nyának kérdését, ami kezdettől fogva ne
héz bűnökkel terhelt és nem mentes bot
rányos esetektől sem. A ritka kivételeket 
pedig mindig hálával emlegetik a gyü
lekezetek. A munkatársak viszálykodá
sa olyan bűn, amely nem az egyén tit
kolható magánügye, de a közösség kára 
is: mindig nehezíti, sokszor lehetetlenné 
is teszi a munkát. De a legrosszabb, hogy 
szégyent hoz Isten nevére is.

Akollegiális kapcsolat a tanítványok 
között sem volt példás. Jakab és János 
elsőbbséget, vezető pozíciót igyekeztek 
biztosítani maguknak (Mt 20,20-24). 
Egyszer a tizenkettő azon vitatkozott, ki 
a nagyobb köztük (Mt 18,1-5). Máskor 
egy névtelen tanítvány működését állí-
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tolták le, mert nem volt általuk hitelesí
tett jogosítványa (Mt 9,38).

A helyzet később sem javult. Pétert 
még húsvét után is elsősorban az izgat
ta, hogy a kedvenc János majd milyen 
előnyökhöz jut (Jn 21,22).

A szomorú sorban ott éktelenkedik 
a korinthusi gyülekezet kicsinyes és szé
gyenletes sztár-parádéja, a féltékenység 
és hiúság vására.

Hát ilyen a kollegiális helyzet az Úr 
szőlőskertjében a kezdet kezdetén.

Nem örvendetes kép.
A mai sem az, legfeljebb más. A 

megromlott viszonyok hátterében elfe- 
kélyesedett anyagi kérdések, égbe kiál
tó igazságtalanságok nagyságrendben el
térő fizetések, munkakörülmények és la
kásjuttatások dolgában. A háttérben 
pozícióharc, legtöbbször politikai töltés
sel, ügyeskedéssel, indulatokkal és „ter
mészetesen” bibliai megalapozással.

A háttérben sajnálatos lelki torzulá
sok, amelyek bizonnyal kontroll nélkü
li vezető szerepünk kellemetlen mellék
hajtásai. A háttérben negatív külső és 
belső adottságok, kivédhetetlen sorscsa
pások, amelyek, mint lassan felszívódó 
mérgek irreverzibilis módon hatnak.

A háttérnek ilyen, és ezekhez hason
ló sötét erői is rontják az Úr idillikus sző
lőskertjében a munkatársak kapcsolatát. 
Ám ezek az erők sem rajtunk kívül és 
nem is tőlünk függetlenül hatnak, hanem 
bennünk és általunk. Felelősségünk vi
tathatatlan. S közben az interferencia tör
vénye szerint e rontó erőhullámoknak 
amplitúdója egyre nagyobb lesz.

A kicsi megingások, kicsi hazugsá
gok, kicsi kényelmességek, kicsi becste
lenségek, kicsi önzések, kicsi sértődött
ségek, kicsi haragok, kicsi flörtök, kicsi 
képmutatások, kicsi önigazolások, kicsi 
megalkuvások, kicsi helyezkedések, ki
csi irigységek félelmetes szökőárrá nő
nek, amelyben -  úgy tűnik -  menteni 
nem, csak lehúzni tudjuk egymást.

Térjünk vissza a példázat képeihez. 
A szőlőmunkások közti áldatlan ellensé
geskedés feloldása érdekében a gazda 
adakozó jóságára hivatkozik. Nem he
lyez kilátásba megtorlást, nem hallgat
tatja el a hangoskodókat. Nem elemzi a 
helyzetet Nem szolgáltat differenciáltan 
igazságot nem finomítja a primitív ér
velést nem von felelősségre és nem re
habilitál, időt sem kér a probléma ren
dezésére -  egyszerűen csak jóságára hi
vatkozik. Apéldázatnak eza genuin jézusi 
mondanivalója: Unus est bonus, Deus = 
senki sem jó, egyedül az Isten!

Agyónásban ennek areciprokát vall
juk: Uram, nem vagyok jó. S ennek igaz
sága nem a mi belátásunk, önismeretünk, 
dicsérendő alázatunk, kegyességünk

függvénye. Ez Isten ítélete: nincs, aki jót 
cselekedne, egyetlen egy sem (Rm 3,12). 
Együtt állunk az ítélet alatt. Ezért szá
nalmas és nevetséges minden önigazo
lás. És ezért szánalmas és nevetséges 
egymás kérdőre vonása is, mert amikor 
más felett ítélkezünk, önmagunk felett 
is ítéletet mondunk (Rm 2,1). -  Aki ezt 
elfogadja, nem a kegyességnek nélkü- 
lözhetőszuper-teljesítményétnyújtja,ha
nem csupán a minimumot: igaz Uram 
ítéleted, nem vagyok jó.

Igaz Jézus szava is: unus est bonus, 
Deus. Az Úrvacsorában Isten jóságát él
jük át, amelyet az érdemtelenekre téko- 
zol. Ez a jóság valóban megtérésre indít 
(Rm 2,4). Isten jóságának misztikus erő
terében úgy folytathatjuk munkánkat az 
Úr szőlőskertjében, hogy nem egymást 
nézzük, hanem a Gazdát, akinek jóságát 
nemcsak elfogadhatjuk, de hirdethetjük, 
továbbadhatjuk egymásnak és másoknak 
is. így buzgólkodjunk az Úr dolgában 
mindenkor, tudván, hogy nem hiábava
ló a mi munkánk az Úrban (1 Kor 15:58)! 
Ámen.

Madocsai Miklós

(A kéziratot a budai LMK küldte el szerkesz
tőségünkbe. —Szerk.)

Egyházi közélet

Jelentős kezdetnek érezzük azt a Sajtó
fórumot, amit 1990. február 24-én tar
tottak a Fasori Gimnázium dísztermé
ben. Az elnöklő országos felügyelő, dr. 
Frenkl Róbert professzor megnyitó és az 
alapkérdéseket felvető szavai után az 
Evangélikus Élet szerkesztője, a Lelki- 
pásztor szerkesztője és a Diakonia szer
kesztője (távollétében Nagy László tol
mácsolásában) terjesztette elő ismertető, 
aktuális kérdéseket is tartalmazó vitain
dítóját Ezután következett a kérdésfel
vetés, hozzászólás. A mintegy 80-90 ta
gú hallgatóság élénk érdeklődése, a saj
tó ügyét szerető magatartása 
munkaüléssé tette a Fórumot. Meg
könnyítette a résztvevők tájékozódását, 
hogy mindhárom lap közreadta tájékoz
tató mondanivalóját sokszorosított for
mában. A lapunkat érintő néhány meg
jegyzést a legközelebbi Szerkesztő Bi
zottsági ülésen megtárgyaljuk.

A jó kezdeményezés folytatást vár, 
esetleg az országkülönbözőpontján meg
rendezendő Fórum keretében. Szerkesz
tők és olvasók sokat tanulhatnak az ilyen 
jellegű alkalmakon.

***

Közismert tény, hogy lehetőségeink 
az utóbbi esztendőben megnövekedtek, 
szolgálatunk előtt ajtók, kapuk nyütak: 
iskola, kórház, börtön, menekültügy, kal
lódó fiatalok között végzendő szolgálat 
stb. Ezek sorában érdekes színfolt a bu
dapesti orvostanhallgatók igénye: a 
szenvedő emberről akartak hallani egy 
professzor és két különböző felekezetű 
lelkész megvilágításában a Balassa Já
nos Kollégiumban klub est keretében. 
Mintgy 35-40 hallgaltóra számítottak, 
több mint 150-en voltak. Mit tehet az or
vos? címen dr. Böszörményi Miklós pro
fesszor tartott bevezetőt, majd „Miben 
segíthet a lelkész?” Hafenscher Károly 
evangélikus, Blankenszein Miklós rk. 
lelkész tartott ismertetést a keresztény 
álláspontról. A vártnál egy órával 
hosszabb beszélgetés követte a három 
referátumot. Az 1989. október 10. estet 
március 7-én egy új, de azonos témájú 
összejövetel követi...

H.K.

+ Újhelyi Aladár
(1920-1989)

Hatvanban született, Újhelyi Béla és Ko
zák Anna gyermekeként. A trianoni or
szághatárok megvonása után gyermek
korát Kárpátalján tölti, és középiskolai 
tanulmányai alatt jó szlovák és orosz 
nyelvtudásra tesz szert. A Hittudományi 
Kart már Sopronban végezte. 1944 má
jusában avatta lelkésszé püspöke. Előbb 
Ózdon segédlelkész, majd Arnóton he
lyettesít rövid ideig. 1947 nyarán kötött 
házasságot Miskolcon Monostori Már
tával. 1948-ban kezdte egri szolgálatát 
ebben a nagykiterjedésű Heves megyei 
szórványgyülekezetünkben. Egész élete 
odaadásával szolgált hozzá mindvégig 
hűséges hívei között 41 éven á t  Nyuga
lomba 1988 nyarán vonult mind jobban 
súlyosbodó betegsége miatt. Közleke
dési baleset áldozata lett 1989. július 30- 
án.

Házasságukat Isten tíz gyermekkel 
áldotta meg. Közülük egy párnapos ko
rában elhunyt. Kilenc gyermeket azon
ban nehéz időkben nagy áldozattal ne
veltek fel. Hátvédként azonban mögöt
tük, mint nagy lelki család, ott volt m indig 
a gyülekezet áldozatos szeretete is. Ezért 
sem vágyódott nagyobb helyre. 25 évig 
járta a Mátra és a Bükk meredek útjait 
biciklijével, legtöbbször egy-egy csalá
dért vagy gyermekért csupán. Ez a ke
rékpár ma is ott van a parókia padlásán, 
mint a letűnt idők emléke. Később rész

103



ben gyermekei, részben autós hívei se
gítették abban, hogy idősödő korában is 
felkereshesse azt a harminckilenc falut, 
mely gondjaira volt bízva.

Amikor rá emlékezünk, nem szabad 
elfelejtenünk, mennyit fáradozott azon, 
hogy a nagy finn segítséggel megépült 
kis egri templom a soktornyú és sok- 
templomú érseki székvárosban egyik 
ékessége legyen Egernek. A parókiára a 
gázt is bevezették, a templomban pedig 
üvegfallal elkerített fűthető kis bibliaó
rai termet -  helyiséget -  alakítottak ki. 
Családját és gyülekezetét a szeretet szi
gorával és sajátos humorával páter fami- 
lias-ként irányította. Mindenki szerette 
s feltekintett rá. Tréfásan „evangélikus 
egri érseknek” is titulálták. A gyüleke
zetben többen apaként emlegették, ezzel 
is jelezve, mennyire közel állónak tar
tották hívei. Energikus, erélyes igeszol
gálata és lelkigondozói a  unkája nyomán 
laikusmunkatársak szegődtekmellé.Csa- 
ládi otthonában sokan élvezhették a ven
dégszeretet őszinte megnyilvánulását. 
Olyan átfogó bibliaismerete volt, hogy 
ez egyenesen bámulatba ejtette az egri 
másvallású kollégákat, akikkel gyakran 
folytatott párbeszédet. A Szentírást ere
deti nyelven olvasta és tanulmányozta. 
Az egri zsidótemető mártíristentisztele
tein héberül mondta a vigasztalás igéit. 
Egyházmegyénk lelkészi gyűlésein dol
gozatai mindig továbbgondolkodásra 
késztettek. Egy cikluson át egyházme
gyei főjegyző, espereshelyettes is volt.

Temetésén ott volt az egri gyüleke
zet sok-sok híve, az egyházmegye és az 
egyházkerület képviselete, sok más val
lásit lelkész is, meg a város többszáz hí
ve. Az ország különböző pontjain élő 
gyermekek hazajöttek édesapjuk teme
tésére, csak Márton fia nem tudott ott 
lenni. Ő vállalati kiküldetésben volt ép
pen akkor Szíriában. Fájdalom, hogy hőn 
szeretett felesége és Ibolya leánya sú
lyos műtét után kórházban feküdt. Ők 
csak távolból tudták áldó imádsággal kí
sérni őt az utolsó földi úton, a Hatvani 
úti temetőbe.

Akik ismertük, szerettük és becsül
tük, abban a hitben búcsúztunk tőle, hogy 
Urunk beteljesíti rajta azt az ígéretét, 
hogy a kevésen való hűség után sokra 
bízza a mennyei hazában.

Pásztor Pál

A musica 
sacra 

elkötelezettjei...

Kihalóban van az áldozatkészség az em
berekből, különösen is a fiatalokból -  
hangzik sokszor a keserű megállapítás. 
Nem szállók szembe vele, mert vannak 
tények, amelyek úgyis ellene szólnak.

Ilyen tény, hogy van például 50 olyan 
egyházzenével foglalkozó fiatal kis egy
házunkban, aki tud anyagi, fizikai, szel
lemi áldozatot hozni a kántorképzésért, 
az evangélikus kórus ügyéért.

Tizennégy éve fogalmazódott meg 
először a gondolat: jó lenne összefogni 
aszívesenéneklőkántorképzősöket.Egy- 
egy tanfolyam három hét kemény ének
kari munkája a ködbe vész, emlékké si
lányul, ha nincs folytatás. Márpedig két 
egyforma összetételű tanfolyam nincs. 
A vágy így hangzott: egy alkalmanként 
összegyűlő, azonos összetételű gárda 
képviselhetné a kántorképzés munkáját 
és örömmel szolgálna, ha igény van rá.

Kértük -  nem engedték. Hosszú idő 
után nyílt most lehetőség arra, hogy ka
rácsony és újév között megalakuljon a 
Kántorképző Énekkara ötven fiatallal, 
Ecsedi Zsuzsa és Hafenscher Károly ve
zetésével.

Áldozatos munkát jelentett az első 
találkozó és a február végi második „pró
ba-hétvége” is. Az ország több, mint har
minc (!) gyülekezetéből érkező fiatal ma
ga vállalta az útiköltséget, a szállás és 
ellátás díjat (egy fillér támogatás nélkül!) 
és a három napi kemény munkát (8-10 
óra éneklés), amelyet otthon hteken ke
resztül tartó szólamtanulás előzött meg. 
S mivel a Kántorképzésnek semmiféle 
sokszorosítási lehetősége nincs (!!!) a 
kották is (eddig közel 30 000.- Ft érték
ben) adományként készültek.

A közösségben, a szolgálatra készü
lésben, s a megszólaló harmóniákban 
azonban érezzük: megajándékozottak va
gyunk.

A piliscsabai -  most újjáéledő kon- 
ferenciaközpontideálishátteretadottfeb- 
ruár második felében -  abban az időben, 
amíg igazi otthonunk a fóti Mandák vil
la új orgona építése miatt foglalt volt 
Köszönet a vendégszeretetért!

Terveink: sok munka,az ügyhöz mél
tó színvonalas szolgálatok. Most még 
töltekezünk. Évi öt-hat hétvégét töltünk 
együtt, hogy azután gyülekezetekben, 
egyházmegyékben vagy országos alkal
makon énekelhessünk Urunknak, s egy
házunknak.

Jelentjük: vagyunk! A kántorképzé
sért, az egyházzene ügyéért, Egyházun
kért.

Ifj. Hafenscher Károly
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Szerkesztői üzenetek
-  Anyagtorlódás miatt már csak a következő számban tudjuk hozni az itt felso

rolt cikkeket. Evangélikus bibliafordítások Magyarországon, A Magyar Protes
táns Közművelődési Társaság Nyilatkozata, Kortekangas püspök előadása (for
dítás finnből), a Szöul 1990 EVT Konferencia előkészítő és tényleges anyaga, 
a Lelkipásztor Imádsága (Ritter-Tekus) könyv története, az Aktív Nyugdíjasok 
sorozat első darabja, ökumenikus helyzetkép 1990. Morális zűrzavar társadal
munkban lelkész szemmel. Tallózás az egyházi és nem egyházi sajtóban témá
jú cikkeket...

-  Továbbra is reméljük, hogy a cikkek nem terjedelemben, hanem mélységben 
erősödnek. A fegyelmezett, tömör írások lehetővé teszik, hogy még több írás 
színesítse lapunk tartalmát...

-  Fiatalok változatlanul nem jelentkeznek írásokkal, várom a következő nemze
dékek aktív közreműködését, olyanokét, akik nemcsak véleményt alkotnak, ha
nem közhasznú cikket is...

-  A határidők pontos megtartását újra kérem azzal a kiegészítéssel, hogy az utol
só percben (vagy még ezután) befutó cikkeket lakáscímemre küldjék (1052 Bu
dapest, Deák tér 4.), mert a Teol. Akadémiára küldött expressz ajánlott külde
mények péntek és hétfő között például nem kerülhetnek a kezembe.

-  Kézírásos cikket nem tudok elfogadni (nincs gépírónőnk és írásszakértőnk). Ha 
csak lehet, alaposan végignézett kéziratot küldjenek a szerzők. Az írásjelek hi
ánya, a körmondatok sokasága nehezíti a megértést és a munkánkat...

-  A Szerkesztő Bizottságban változás lesz az Északi Kerület püspökváltásával 
összefüggésben. Az április 3-i Szerkesztő Bizottsági ülés után közöljük a sze
mélyi változásokat.

-  Az 1990/91. évi gyülekezeti munkatervvel kapcsolatban június 30-ig küldhetők 
be ötletek, javaslatok, esetleg már bevált munkatervek. Tekintetbe kell venni a 
megnövekedett lehetőségeket is. Az igehirdető műhelye rovat cikkíróit szeptem
ber közepéig már fölkértem.

-  Továbbra is várom fordítói munkára vállalkozó kollégák jelentkezését.
-  Több érdekes megjegyzést, bírálatot, javaslatot kaptam a Lelkipásztor első két 

számával kapcsolatosan (1990 január-február). Hamarosan közlök egy csokor
ra valót Még várom az észrevételeket.

Abban a reménységben kívánok áldott böjti, nagyheti, húsvéti szolgálatokat hogy 
a Lelkipásztorban már eddig is segítségre, sőt jó barátra leltek:

A Szerkesztő

Pályázati felhívás
A Magyarországi Evangélikus Egyház Ösztöndíjtanácsa pályázatot hirdet a 

következő ösztöndíjakra: 1. A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (NSZK) tanul
mányi ösztöndíja 1990/91 tanévben (Münster vagy Bielefeld). 2. Az Egyházak 
Világtanácsa ökumenikus intézetében egy féléves ösztöndíj (Bossey) 1990 ok
tóberétől.

Pályázhatnak azok a lelkészek, teológiai hallgatók, akiknek német illetve az 
EVT-ösztöndíjnál

—  német, angol vagy francia középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
—  Az illetékes püspök illetve a Teológia Tanári Karának hozzájárulását meg

kapták.
—  Tanulmányi tervet készítettek és ezt a szaktanár jóváhagyta.

A jelentkezéseket április 20-ig lehet leadni a 
Teológiai Akadémia dékáni hivatalában.

Nyílt nap
a Teológiai Akadém ián

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
április 5-ón (csütörtökön) nyílt na
pot tart. Szeretettel hívjuk azokat a 
gimnáziumi tanulókat, akik a teológia 
munkája után érdeklődnek. A nyílt nap 
reggel 3/4 8 órakor kezdődik, áhítattal.

Kérjük, hogy ebédről mindenki ma
ga gondoskodjék!

Nyílt ajtókkal, meleg testvéri szívvel 
várják az érdeklődőket a hallgatók és 
professzorok.

Dékán

Corrigenda
1990 januári számunkban:
A tartalomjegyzékből kimaradt a 

Szólj Uram... rovat (belső borí
tó)

Benczúr László igehirdetésének 
címéből az idézőjel zárása „ 
'77.1.

A Tanuljuk a Krisztust! rovat cik
ke Lelkipásztor 1990 pont nem 
kell a cím után.

A tanítunk örömmel, felelősen, 
gondokkal küzdve címben el
maradtak a vesszők (,)

Madocsai Miklós igehirdetése 
utáni imádság első mondata 
így kezkődik helyesen: Bocsásd 
meg... 5. oldal

A belső borító (hátsó oldal) hirde
tései között a dátum helyesen 
9.18 óra (h), -  a szövegben: ön
kéntes megajánlások -  a helyes

1990. februári számunkban:
Tartalomjegyzékben:
Részlet egy levélből: Protestantiz

mus? a teljes cím 52. oldal 
Lesz-e újra MELE? (nagybetűs 
rövidítés) 63. oldal.

A tartalomjegyzékben használjuk 
a doktori titulust, a cikkek ele
jén vagy végén a szerző aláírá
sa szerint.

A status qohn helyett status quon 
olvasandó 35. oldal -

A cikkíró véleményével ellentét
ben az 5. és nem a negyedik va
sárnap (a nagyböjti időszak
ban) az ún. fekete vasárnap 57. 
kk...

A folyóirat-jegyzék idegennyelvű 
anyagában (német, angol, fran
cia, skandináv) több hiba csú
szott be. Kérjük idegen nyelven 
olvasó kollégáinkat maguk ja
vítsák ki a sajtóhibákat. Kö
szönjük.
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Dr. Vámos József
Ezékiel
Magyarázatok és elmélkedések 
a próféta 1-24. fejezete alapján
125 oldalon — Ára: 190 Ft

az ftu rr  könyve

Keken András
Deák téri esték
355 oldalon — Ára: 160 Ft

Turóczy Zoltán

Posztillás könyv
a magyar perikoparend 
evangéliumi sorozata alapján
242 oldalon — Ára: 150 Ft
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Ferenczy Erzsébet ós 
Ferenczy Zoltán
Az élet könyve
Evangélikus hittankönyv 
Bibliaismeret
168 oldalon — Ára: 100 Ft

Fabiny Tamás - 
Tekusné Szabó Izabella
Nézz föl!
90 oldalon — Ára: 50 Ft

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

FELVÉTEL A TEOLÓGIAI 
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.


