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Szólj Uram!
Hallja a T e  szolgád...

Egyetértésről még egyszer
Az új Pastor Pastorum a lelkipásztorokhoz

„Egymással egyetértésben legyetek!”
Rm  12,16

Az apostoli intés időszerűségét első olvasatban is 
megértjük. Ha pedig a görög eredetijét is vizsgáljuk, ki
tűnik, hogy még többről van szó, mint egyetértésről. A 
fronein ige jelentése: valamit ízlel, észrevesz, belátása 
van, megért, megismer, fogékony valami iránt, törek
szik arra, amit Isten akar, Isten szerint gondolkozik.

Ennek alapján lehet így fordítani a mondatot: 
ugyanazt gondoljátok, Isten szerint legyetek fogékonyak 
az egyetértésre, lássátok be a harmónia szükségességét.

Vagy talán nem ismerte az apostol a gondolatsza
badság jogát? Vagy nem ismerte az életet, az embere
ket, ahol a véleménykülönbségek tarka kavalkádja teszi 
színessé a gondolkodás széles palettáját? Vagy elfelej
tette volna, hogy különbözőségünk Isten teremtésbeli 
gazdagságának a jele?

Bizonnyal mindezt Pál is tudta. Mégis egyetértésre 
biztatott. Abban a sajátos helyzetben, amelyben ma él
ünk, amikor is lehetővé vált a különböző vélemények 
szabad megszólaltatása, a robbanás erejével hat a sok
féleség. Természetes, hogy ahol megszűnt a kötelező 
igazság abszolút volta -  Istennek hála -  ott a tévedés 
esélye is sokszorozódik. Nem mintha a kötelező igazság 
leple alatt nem tévedtek volna.

Jóllehet sokkal kedvezőbb külső körülmények kö
szöntek ránk, mégis nehezebben értjük egymást. Olykor 
az a benyomás ébred bennünk, mintha nem mindig a 
legfontosabbra összpontosítanánk, azaz az evangélium
ra, hogy általa növelje Isten az üdvözülők számát a gyü
lekezetben. Mit tehetünk Isten szolgáiként?

1. Akarjuk érteni egymást! -  Talán ez az első lépés 
ahhoz, hogy később egyetértés is szülessék köztünk. 
Készséget tételezzünk fel egymásban arra, hogy képe
sek vagyunk követni a másik gondolatát. Többféle látás, 
más-más érdek, vélt vagy jogos sérelem rejtőzik külön
böző álláspontok mögött. Beszélgetések során nyilván
valóvá válik, ugyanazon szavakon mást értünk, sőt oly
kor szavak fogságában, fogalmak félelmében, s kifejezé
sek taszító hatása alatt élünk.

Hadd kérjem minden szolgatársamat, akarjuk é r- 
t e n i  egymást! Hallgassuk meg a másikat, bármilyen 
álláspontot képvisel is. Figyeljünk oda többség és ki
sebbség véleményére egyaránt. Egyértelmű beszéddel, 
kölcsönös tiszteletadás jegyében, érvek és ellenérvek

gyűrűjében lehet nyilvánvalóvá tenni, m it akarunk, mit 
szeretnénk. Legyünk készek, akarjuk érteni egymást, 
sértődés és fennhéjázás nélkül!

2. Akarjuk megérteni egymást! -  Ez lehet a máso
dik lépcső ahhoz, hogy egyetértés szülessék köztünk. Le
het, hogy nem tudunk a másikkal egyetérteni, de próbál
juk megérteni. El kell fogadnunk, hogy egy-egy élethely
zetben két ember két különböző döntést hoz, s lehet, 
hogy mindkettőnek igaza van a maga sajátos látása 
alapján. Esetleg egyiknek sincs igaza, mert egy harma
dik álláspont elfogadása lett volna a helyes. De ez csak 
„ama napon” lesz nyilvánvaló!

Döntések vállalásakor is „simul iustus et peccator” 
maradunk Isten és ember előtt egyaránt. S ez alól egyi
künk sem kivétel. A másik megértésére törekvés egyet 
mindenképp feltételez: elfogadjuk a másikat társnak, ta
lán szolgatársnak is. Nyitottak vagyunk előtte, amely 
jelzi, hátha az ö álláspontjában is van igazság, vagy 
legalább részigazság. Hiszen nem mi hordozzuk az igaz
ságot, még az emberi vagy a történelmi igazságot sem, 
sokkal inkább az Igazság hordoz minket.

Hadd kérjem minden szolgatársamat, akarjuk m e g 
é r t e n i  egymást!

3. Akarjunk egyetérteni! -  Egymás értése és megér
tése után talán megérlelődik bennünk az apostoli intés 
jogossága. Miért ragaszkodik Pál az egyetértéshez? 
Mert ahol nincs egyetértés, ott széthúzás van. A Gonosz 
lopakodik lelkűnkbe, erőnket tékozoljuk, a szíveket kese
rítjük, akarva akaratlanul a másikat megbántjuk, vélt 
igazságunk birtokában igaztalan állítások sodrásába 
keveredünk, híveinket botránkoztatjuk, az érdeklődőket 
eltaszítjuk, a kívülállókat távoltartjuk.

Sajnálkozunk, hogy hazánk nem tud szabad polgá
rokhoz méltó kulturáltsággal belépni az Európa-házba. 
Szétesünk, pártokra szakadunk, egymást nem is értve, 
meg sem értve, annál többször megsértve. -  Vajon nem 
az e világ szerinti gondolkodás szele fú köztünk a Szent
lélek egyetértésre vivő csendes fuvallata helyett? Vajon 
nem az e világ szerinti gondolkodás lopakodik közénk, 
tépázza sorainkat, bénítja szolgálatunkat, s vádaskodó 
magatartásunk hiteltvesztetté teszi az evangéliumot hí
veink szemében?

Akarjunk egyetérteni -  a Krisztusért, az evangéliu
mért, a küldetésünk hiteles betöltése érdekében!

Egymással egyetértésben legyetek! -  írja az apos
tol, s így folytatja: a kicsinyekhez tartsátok magatokat. 
Ne legyetek bölcsek önmagatok szemében.

Szebik Imre
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Tanuljuk a Krisztust!
V ________________________________________________________

P a a v o  K o r te k a n g a s

A tamperei egyházkerület püspöke

A kereszt 
teológiája 
Luthernál

Előadás Budapesten az Evangéli
kus Teológiai Akadémián,
1989. október 23-án

Amikor témául kaptam a kereszt teológi
áját Luthernál, mindenki nyilván megér
tette, hogy húsz perc alatt ezt lehetetlen 
feltárni. Másfelől észre kell venni, hogy 
ez annyira magától értetődő téma, s 
annyira ismerik minden evangélikus 
teológiai intézetben, hogy nem is szüksé
ges ezt feltárni.

Az utóbbi idők finn rendszeres teo
lógiája mégis bizonyos afelől, hogy soha
sem elég kutatni Luther kereszt-teológi
áját, és egyáltalán Luthert. A teológia tör
ténetében nem járunk egyenes és tiszta 
utat. A vonal Páltól Lutherig épp oly ka
nyargós, mint a vonal Luthertől a máig. 
Közben sok minden van -  gyakran 
olyan is, amely egyenesen gátol, hogy 
lássuk az eredetet.

Használhatom azt a hasonlatot is, 
hogy abban a Luther-képben, amely ben
nünk él, bizonyára sok van az igaziból, 
de erre ráfestettek sokféle többletet vagy 
éppen valami teljesen új képet, úgyhogy 
igen nehéz elővakarni az eredeti Luther 
teológiai képét.

A Luther utáni teológia mindenkép
pen magával hoz új, és talán Luthertől 
idegen vonásokat is. Melanchthon tol
mácsolása már hozzáadás volt Lutheré
hez, talán el is tér Luthertől, nem is szól
va a gnesiolutheránus Flaciusról. Ezután 
jött Spener pietista képe Lutherről, és 
más tolmácsolásoktól, nem is beszélve a 
múlt századi magyarázatokról.

Ebben az évszázadban mindenek e- 
lőtt Kari Holl kísérelte meg egyháztörté
nészként előhozni a valódi Luthert, és 
ebben a törekvésben volt elfoglalva a ka
tolikus Joseph Lortz is. Luthert sokat ku
tatták, de a leggyakrabban a Luther-ku- 
tatás Luther tolmácsolásának kutatása 
volt.

Ez mind minden bizonnyal sok szín
nel gazdagította Luthert, mint teológiai 
gondolkodót, de talán nem mindig adott 
helyes értelmezést az eredeti Luthernak.

A finn rendszeres teológiát Luther 
az 1930-as évektől kezdve különöskép
pen is érdekelte, részben éppen Kari Holl 
hatására. Különösen Eino Sormunen 
professzor, a későbbi püspök, kutatta és 
népszerűsítette Luthert a maga különle
ges stílusában. Más kérdés, hogy Sormu
nen megrajzolt képe tudatosan színesí- 
tett-e. A Sormunen lábnyomába, — bár 
egész más kiindulópontból —lépő, nem
zetközileg ismert Luther-kutató Lennart 
Pinomaa volt. Ő a maga részéről erősen 
kötődött a Svédországban felébredt Lut- 
her-érdeklődéshez, mindenekelőtt An- 
ders Nygrenhez, s az ő lundi iskolájához.

Ezekben az években örvendetesen 
megnövekedett az érdeklődés Luther 
iránt, különösen a finn ébredési mozgal
makban és helyesen rátaláltak Luther ta
nítására. Itt érkeztünk el ahhoz a meleg 
és szoros kapcsolathoz, amely a finn és a 
magyar evangélikus teológiában egy
más iránt kifejlődött. Amikor a húszas 
évektől kezdődően sok magyar lelkész 
találkozott a finn ébredési mozgalmak
kal, egyben az igazi lutheranizmussal 
került kapcsolatba, azzal, amit valóban a 
kereszt teológiájának nevezhetünk, a di
csőség teológiája helyett.

A finn ébredés vezető személyisége 
Ruotsalainen Pál volt, aki 1777 és 1852 
között élt. Ő éppen a kereszt teológiájá
nak lényegét találta, s tanította meg, ő, az 
írástudatlan tanult teulógusokat, akik 
csatlakoztak az ébredéshez A „tiszta" ta
nítás korára jellemző megváltástan lép
csősorát lezárta, a tant elvetette. Úgy lát
ta, hogy abban túl sok hangsúly esik az 
emberre. Abból csak emberközpontú 
vallásosság fakad, és nem keresztyén hit. 
Az ébredés tanítását sok szállóigével le
het jellemezni, mint: „az ember semmi, 
Isten minden", „én nem tudom, hogy 
üdvözülök-e, Krisztus tudja", „nézz a 
keresztre, bár lábad a poklok útján jár" 
stb. Hiszem, hogy éppen az ilyen stílusú 
gondolatokban a finn teológiát megis
merő magyarok az igazi Luthert találták 
meg, s nemcsak a finn ébredés alapjait.

Az utóbbi évek finn rendszeres teo
lógiájában világosan megfigyelhető is
mét a Luther-reneszánsz. Most különö
sen az a törekvés, hogy az eredeti Lu
therhez jussunk vissza, s nem a 
különböző Luther-kutatókhoz. Más kér
dés természetesen az, hogy lehet-e volta
képpen előfeltételezés, vagy -ismeret 
nélkül csupán Lutherhez visszamenni.

Érdekes volna megvilágítani ezt a 
Luther-kutatást, amelyet Helsinkiben az 
egyetem dogmatika professzora, Tuomo 
Mannermaa vezet. Ennek a teológiai 
analízisnek egyik tárgyköre éppen a di
csőség-teológia és a kereszt teológiája, s 
ezeknek a különbözősége Luthernál. El
őadásomban éppen ehhez a legutóbbi 
időkben folyó vizsgálódásokhoz kapcso
lódom.

A dicsőség teológiájának és a kereszt 
teológiájának a különbsége központi 
kérdés Luther hitvilágának megértésé
ben. A kereszt teológiája nemcsak egy ta
nítási pont a többi között, hanem lényeg
beli központja mindennek.

Röviden megfogalmazva a dicsőség 
teológiája és a kereszt teológiája között a 
különbség a következő: a dicsőség teoló
gusa felnéz Isten fenségére és dicsőségé
nek sajátosságaira, az ő istenségére, a ke
reszt teológusa viszont lenéz magára a 
keresztre, Isten emberségére, gyengesé
gére, sőt bolondságára.

Egy másik megfontolása e teológiá
nak Luthernél a heidelbergi vita 1518. 
áprilisában, amely a dicsőség és a kereszt 
teológiája különbözőségében, és amely
ben Luther azt mondja, hogy a teológus 
nevet nem érdemli meg az, aki megpró
bálja „Isten láthatatlan sajátosságait te
remtményeinek közvetítésével megérte
ni". Ezek a láthatatlan sajátosságok az 
erő, az istenség, a bölcsesség, igazságos
ság, jóság stb. Ezeknek az ismerete nem 
tesz sem értékessé, sem bölccsé. Ehelyett 
teológusnak nevezhető az, aki megérti 
Isten „hátulról nézett" sajátosságait, 
amelyeket azonban csak a szenvedésen 
és a kereszten át szemléli. Az így látható 
sajátosságok -  az emberség, a gyengeség 
és a „bolondság" -  éppen az ellentétei Is
ten láthatatlan sajátosságainak.

A dicsőség teológiájának és a kereszt 
teológiájának ehhez a megkülönbözteté
séhez kapcsolódik Luther tanítása a két
féle szeret étről. A dicsőség teológiájának 
alapja az emberi szeretet, míg a kereszt 
teológiájának Isten szeretete. Andreas 
Nyberg meghatározása szerint így 
mondhatnánk, hogy az egyikben az 
erőstől van szó, a másikban az agapéról.

A dicsőség teológusának sajátossá
ga, hogy nem tartja szem előtt a kereszt 
képét, hanem valami más istenről alko
tott képet lát, nagyot, dicsőt, magasztost. 
A keresztben világosabban látszik Isten 
szeretete lefelé, ahhoz, aki senki, és aki a 
rossz felé halad.

Isten Krisztusban oly mélyen hajolt 
az emberhez, hogy magára vette az em
beri létet, az egész emberiességet, a
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gyengeséget, a bűnt, sőt a poklot is, mint
ha ezek az ő sajátjai volnának. Törekvé
sében, vagyis szeretetében Isten iránt a 
keresztet mellőzve a dicsőség teológusa 
a nagyban és a látható sajátosságokban 
keresi őt. Nem észlelhető-e ez a dicsőség 
teológiája manapság is, nemcsak az ún. 
siker teológiájában, hanem másutt is? A 
dicsőség teológusa az emberi szeretet 
alapján tekintetét a keresztet mellőzve az 
Isten láthatatlan dicsőségére veti, a ha
tártalan erőre, a határtalan istenségre, a 
határtalan igazságosságra, a határtalan 
jóságra.

Az ilyen teológus nem érti azt az Is
tent, aki a kereszt gonoszságában van, és 
abban, ami semmi. A dicsőség teológusá
nak a szeretete csak arra irányzódik, ami 
valami, ami jó, de ami ugyanakkor mint
egy bezárkózik önmagába.

A kereszt teológusa a hozzánk jött 
Istenre tekint, aki éppen a szenvedésben 
és a keresztben van.

Amikor Luther arról beszél, hogy a 
kereszt teológiája egy bizonyos hátulról 
nézett teológia, utalnunk kell Mózesre, 
aki azt kérte Istentől, hogy láthassa meg 
Istent a maga dicsőségében. De Mózes 
azt a választ kapta, hogy nem láthatja 
meg Isten arcát, csak hátulról láthatja 
meg őt.

A kereszt teológiájának viszonya Is
tennel tehát abban van, hogy nem is tö
rekszik megérteni Isten fényességét, de 
megpróbálja hátulról meglátni, Isten em
bervoltát, gyengeségét és „bolondságát". 
Ezt pedig szenvedésén és keresztjén át, 
vagyis az ő embervoltán, gyengeségén és 
„bolondságán" keresztül. Krisztus ke
resztje és a keresztyén ember keresztje 
összetartoznak. Az istenülés teológiája, 
legalábbis a szó voltaképpeni jelen
tésében, ezt nem érti. Abban egész idő 
alatt törekednek mindinkább istenszerű
vé válni, tehát bölccsé, jóvá, magasztos
sá. Csak a bűnös és a rossz érti igazán bű
nös természetében meg az Istent. Csak 
maga a gyengeség fogja fel Isten erőt adó 
gyengeségét a kereszten. Istent csak ott 
lehet látni, ahol az ő teremtő szeretete 
van: lent, az emberségben, a rosszban.

Abűntelen Krisztus ily módon a leg
nagyobb bűnös. Ő belesüllyedt minden 
bűnbe és neki minden bűne elsüllyedt. 
Minden ember bűne, halála és a pokol 
így Krisztusban van, és Krisztus minden 
ember bűnében, halálában és kárhozatá
ban.

Isten szeretetének természetéből fa
kad, hogy minden tevékenysége a világ
ban keresztszerű. Isten kétféleképpen 
működik: elvezet a pokolba, s onnan 
vissza. Másképp szólva: engedi az em
bert gyengének, bűnösnek, bolondnak, 
de aztán szentnek nyílvánítja az embert. 
Ezt a módszert Luther úgy nevezi, hogy 
ez Isten balkeze munkája, az utóbbi a 
jobbkeze munkája. Ugyancsak Luther 
szerint a balkéz munkája Isten számára

lényegében idegen, míg a jobbkéz mun
kája Isten sajátja. Mindkettőre szükség 
van.

Isten idegen és saját munkája nem 
egymás mellett és után folyik, hanem 
egymásban. Isten saját munkája, tulaj
donképpeni munkája elrejtetik éppen az 
idegen munkában. Isten mindig az ellen
tétébe rejtőzik. Ez a kereszt teológiájának 
lényege. Az ő istensége elrejtett az em
berségébe, az ég elrejtetett a pokolban, az 
élet a halálban, az igazságosság a hamis
ságban, az erő a gyengeségben. Isten 
munkája nem olyan, hogy például egy
szer balkeze munkájával az embert bű
nössé teszi, s ugyanazzal folyamatosan 
megigazulttá emeli. Isten mindkét kézi 
munkájával rejti egyidejűleg és ugyan
akkor ellentétesen az embert. Isten szere
tetének állandó sajátossága épp abban 
van, hogy szereti a semmivé váltat.

A kezdetben szentté alkotott ember
nek Isten megengedte, hogy nemcsak a 
saját, de más emberek szemében is bűnös 
legyen. A kereszt teológiája ily módon a 
természetes ember szeretete oldaláról 
negatív teológia. Isten maga is erről az 
oldalról negatív lény. De éppen ebben 
óriási erő rejlik.

Isten önmagában, amint a dicsőség 
teológiája tanítja, valóban jó, igazságos, 
igaz, mindenható stb., de ugyanő az em
ber számára, vagyis a kereszten, ott ahol 
az ember van, rossz és erőtlen. Amikor 
az ember természetes szeretete folytán 
nem akarja ezt tanúsítani magára nézve, 
Isten a balkezével ilyenné teszi a konkrét 
életsorsában.

Istennek ehhez a balkezi munkájá
hoz, amely az emberhez mint bűnöshöz, 
semmit nem tehetőhöz viszonyul, csatla
kozik éppen a jobb kézi munkája, az, 
hogy Isten újat tud teremteni a semmit 
nem tehetőből, vagyis az üresből.

Luther kereszt-teológiájában az em
ber megigazulásának s a hit megigazulá- 
sának ellentétéről van szó. A kereszt teo
lógiája egy jelenség az Istenről alkotott 
nézetről, amelyet áthat az adó szeretet, 
és amely nem keresi a jót, hanem egybe
fonja a jó hiányát és a rosszat.

Ebből természetesen az is követke
zik, hogy az egyház nem a glória, a di
csőség, s az ezt képviselő állapot, hanem 
a meg nem gyógyult emberek kórháza. 
Hiszen éppen Krisztus hordozza a nyo
morúságunkat és betegségeinket. Az 
egyház feladata, hogy a gyógyulatlan 
emberek kórháza legyen. Más szóval Is
ten szeretete legyen az, ami a beteget, a 
rosszat, a semmit elvezeti erre az útra.

Finnből fordította: D. Koren Emil

Egyház,
teológia,

társadalom
A Magyar Protestáns Közművelő
dési Egyesület teológiai-filozófiai 
szakosztályának 1990. február 8-i 
ülésén tartott előadás alapján ké
szített szöveg.

Három önálló terület aktuális
kölcsönhatásban
Önmagában is előadássorozat vagy 

kötetek témája lehetne a címben szerep
lő három szó. Nem én tettem egymás 
mellé őket, nem választottam, hanem 
kaptam a témát. De izgalomba hozott és 
izgat összefüggésük, kölcsönhatásuk, vi
szonyuk -  egykor és ma. Ezen a helyen 
most csak elnagyolt megközelítés lehet
séges, nem lehet igazán mélyre ásni, 
részletekkel foglalkozni, cizellálni. 
Azonban a nagy vonalak vagy inkább 
néhány nagy vonal felvázolása is tanul
ságos lehet.

Lehet érveket felsorakoztatni, éppen 
a fentiek miatt, a témaválasztás ellen. 
Amikor azonban mint protestánsok 
egyesülete állunk egy munka kezdetén, 
ne riadjunk vissza az átfogó szemlélettől. 
Talán számtalan részlet ismert előttünk, 
de ha összetesszük mindezt, hogy „egé
szet" alkosson, kénytelenek leszünk 
úgyis válogatni, hangsúlyokat tenni.

Amikor a három szót elsoroljuk, 
azonnal érzékeljük, hogy olyan témáról 
van szó, mely érinti a politika, a történe
lem, az egyháztörténet, a szociológia, a 
filozófia kutatási körét. Feltétlenül gon
doljunk ezekre is. Bennem is ismételten 
ilyen vonatkozások kavarognak, példák 
merülnek föl a régmúlt vagy közelmúlt 
egyháztörténetéből. Nem említek példá
kat, remélem sikerül megállnom, de ide
tartoznak ezek a vonatkozások, példák, 
esetek. Szeretném, ha nézőpontom, tár
gyalásom módja mégis elsősorban és 
mindenekelőtt teológiai lenne.

A három fogalmat is tisztázni kell. 
Bizonyos fogalmi tisztázatlanság azon
ban szándékos. Egyház: Luther megha
tározásával (Schmalkaldeni Cikkek 
III,12) „a hétéves gyermek is tudja, hogy 
mi az egyház: A szent hívők és 'azok a 
báránykák, akik hallgatják Pásztoruk 
hangját' (Jn 10,3)". Mondhatnánk helyet
te a keresztyénség szót is, tehát nem ki
zárólag a szervezetre gondolok, hanem 
az Isten népére. Teológia: Isten igéjének 
tudománya, Isten igéjének gondolkodó,
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tudományos, komplex megszólaltatása, 
még az igehirdetés értelmében is. Társa
dalom: az egyházat és a teológiát körül
vevő profán világ, nemcsak mint állami 
hatalom, hanem mint közgondokodás, 
közvélemény is.

1. Társadalom és teológia
Régi vád a keresztyénscggel szem

ben, hogy a keresztyén hit elmaradott
ság, melyre a teológia szinte minden idő
ben kezét-lábát törve igyekezett bizo
nyítani korszerűségét. Amikor pedig 
azzal vádolják, hogy a keresztyén hit le
hetetlen a mai világban, a teológia min
den erővel igazolni igyekezett, mennyire 
a világba illő. Szembeötlő ez az igyeke
zet, ha visszatekintünk az elmúlt kétezer 
évre, de félelmetes olvasmány az elmúlt 
évtizedek hazai teológiai irodalma is eb
ből a szempontból: mennyire a kor szólal 
meg ebben az irodalomban, meg azok
ban az írásokban is, melyek távolról sem 
akarnak konformok lenni. Ennek vizsgá
lata segíthet más korok teológiai irodal
mát is kritikusan vizsgálni. A vizsgálat 
kérdése lehetne: miben kritizálta a társa
dalom a teológiát, és mennyiben, hogyan 
tette magáévá a teológia ezt a kritikát, 
mennyiben azonosult vele.

A társadalom azt várja, hogy a teoló
gia érthető legyen, ne absztraktum, ha
nem szóljon bele az emberi és társadalmi 
törekvésekbe. Csak így tudjuk megérteni 
-  mondja. Tessék a békéről, fejlődésről, 
munkáról, kollektív gondolkodásról be
szélni: ezt megértjük! A teológia azonban 
nemcsak hatalmi vagy ideológiai nyo
másra tette hangsúlyait így, hanem azért 
is, hogy elismerét szerezzen, sőt közért
hető legyen, ha úgy tetszik: misszió cél
jából is. Megérte?

A teológia természetesen elismerhe
ti a világ jogát és felelősségét a világ ala
kítására. Megtette sokszor kénytelenség- 
ből, hatalmi harc veszteseként, megalku
vásból vagy elkergetve, elkotródva. De 
ismerje el teológiai indokkal: Isten nem
csak a hívőkön uralkodik, Isten adott fel
adatot az embernek, a teremtménynek, 
nem egyszerűen a hívőnek, a teremtés
ben. Isten úgy tartja fenn a világ rendjét, 
hogy embereket használ fel. S tegye hoz
zá a teológia: aki a társadalomnak Ura, 
Ura a hívőnek is, amikor feladatot ad az 
embernek, akkor a hívő embernek is, s 
amikor fenntartja a világot emberek fel- 
használásával, akkor ebben benne van
nak a keresztyének is!

A teológia mutasson rá a társadalmi 
messianizmus lehetetlenségére. Auto
matikus fejlődés egyre tovább, egészen 
Isten országáig? A valóság kiábrándít eb
ből: az ember sem morálisan, de még 
technikailag sincs felkészülve. A szellem 
olykor kiszabadul a palackból és az em
ber tehetetlen. Miért csak a keserű ta

pasztalatok tanítanak meg erre, miért 
nem értettük, értjük Isten igéjét?

A teológia feladata a társada
lomkritika is. Vajon eleget tesz-e ennek a 
feladatnak? Keserves azoknak, akik ele
get tesznek! Nemcsak akkor, ha azok ér
dekében szól, akiket akaratuk ellenére, 
szabadságuktól, jogaiktól, javaiktól 
megfosztva akarnak Kánaánba elvezet
ni, -  de akkor is, ha a pénz, ez az egyéb
ként nagyon egyszerűen kezelhető sza
bályozó eszköz, lesz az egyetlen mérték, 
a javak birtoklása ad jó közérzetet, és 
háttérbe szorulnak a kicsik, az öregek, a 
gyengék.

Egyedül a teológia képes arra, hogy 
rámutasson, nemcsak az ateizmus teiz- 
mus végső gyökerében (vagyis olyan 
vallás, melyben az ember van Isten he
lyén), hanem a mammon szolgálata is 
egyfajta monoteizmus. A pluralista tár
sadalom lennea megoldás? Amúlttal ösz- 
szehasonlítva valószínűleg jobb, de attól 
kell tartani, hogy a pluralizmus az érté
kek politeizmusát jelenti, amely éppen 
úgy bálványimádás, mint az ateizmus 
vagy a mammon monoteizmusa.

2. Társadalom és egyház
A közelmúlt társadalmának egy

házkritikája rendkívül éles volt, s ennek 
az élnek hosszú a hagyománya a felvilá
gosodás óta! Sok igaztalan vád elhang
zott, elviekben is, koncepciós perekben 
is, amelyek nem állnak meg a történelem 
vagy az igazságszolgáltatás mérlegén. 
Ma felszabadultunk ez alól a kritika alól 
és ebben az eufóriában élünk, melyet 
megerősít a sajtó is sokszor, és megerősí
tenek választásra készülő szónokok, 
akik mind valamilyen módon köteles
ségüknek érzik az egyházak irányában 
tett gesztusokat. Másokkal együtt én 
sem kívánom vissza azokat az időket, 
melyek elmúltak, de arra a kíméletlen, 
tapintatlan kritikára, melyre az egyházat 
körülvevő világ képes, figyelni kellene, 
és kár lenne, ha nem hangozna, kár len
ne, ha nem lennénk készek figyelni rá.

A kezdetektől (Nagy Konstantin) 
óta a társadalom elvárása, hogy az egy
ház segítse a világot, adjon támogatást. 
Sokszor ez elsősorban a hatalomhoz va
ló igazodást, alkalmazkodást jelentette. 
Sokszor volt fenyegetés és erőszak a „vá
rakozás" mögött. S az egyház sokszor 
látta úgy, hogy a túlélés érdekében, a bé
kesség kedvéért, a szolgálat érdekében 
ezt meg lehet tenni. A mai szociológiai 
kutatások egészen más oldalról tanúsít
ják ezt a társadalmi elvárást, amikor ato
mizálódó társadalomról beszélnek, meg 
arról, hogy ilyen körülmények között a 
társadalomnak szüksége van valamilyen 
kohéziós erőre, egy kollektív tudatra, 
mely minden különbözőség ellenére is 
összefogja a társadalmat, öntudatlanul is 
elfogadtatja az együttélés elemi szabá

lyait (vö. Andorka Rudolf: Hittel vagy 
hit nélkül? Diakónia 1988,1,9-18). Akár 
külső erőszak, akár belső társadalmi 
szükséglet várakozásával áll szemben az 
egyház, mindkettőben veszedelme, 
hogy az elvárásoknak és nem küldetésé
nek tesz eleget.

Szomorú tény, hogy az egyház kez
dettől úgy is eleget tett ennek a várako
zásnak,hogy szolgálataiért benyújtotta a 
számlát: támaszt keresett a társada
lomban. Athanasius és nagy ellenfele, 
Arius éppúgy kereste az alkalmat a csá
szár megszólítására, mint ahogy jóval 
később az egyház egyik vagy másik cso
portja vagy embere támogatást, illetve 
védelmet keresett az Állami Egyházügyi 
Hivatalban. Persze nem történt semmi 
más, csak amit már Pál apostol is emlí
tett: kívülállók előtt pereskedtek (lKor 
6). Nem a múltat emlegetem fel csupán: 
jelek mutatnak arra, hogy a hívők mai 
perei is ország-világ elé kerülnek, sajtó
ba, rádióba, televízióba, pártok elé. A hit
beli kérdés teológiai kérdés: miért nem 
képes az Isten népe ezt mások bevonása 
nélkül megoldani?

A benyújtott számlához tartozik eb
ben az összefüggésben a pénzkérdés is. 
Nyilvánvaló, hogy a társadalom érdeké
ben hozott teljesítményekért (iskola, 
egészségügy, kallódók) a keresztyéneket 
ugyanolyan juttatások illetik meg állam- 
polgári jogon, mint bárki mást, és ezért 
harcolni kell, de -  tudom, ezer oka van -  
, a sajátosan egyházi szolgálat anyagi 
függetlenségének vágya -  akár az állam
tól, akár a külföldtől -, még az óhajtás 
szintjén sem vetődik fel.

A társadalom eufórikus várakozása, 
elvárásai az egyházzal szemben büszke
séggel tölthetnek el. Valahogy úgy, mint 
a 325-ös niceai zsinat atyáit, akik egykor 
üldözöttek voltak, de a császári postával 
utaztak a zsinatra és a Diocletianus által 
építtetett császári palotában szállásolták 
el őket... De roppant kérdés, hogy mire 
képes ez az egyház, a mi egyházunk és a 
mi gyülekezetünk!? Vajon a közöttünk 
levő sokféleséggel -  a hit intenzitását, a 
kegyességi típusokat, a teológiai felfogá
sokat, politikai nézeteket, egyházpoliti
kai múltat, egyéni szimpátiákat tekintve 
-  jobban megbirkózunk, mint a körülöt
tünk levő világ? Azokat a nagy problé
mákat, melyekben a társadalom őszintén 
segítségünket várja, megoldjuk-e saját 
kereteinken belül, azaz a papi családban, 
a világi munkatársak családi életében, 
saját gyülekezetünkben, a gyülekezet al
kalmazottaival való viszonyunkban, 
presbitériumban és egyházunkban? Va
lóban más a helyzet nálunk az erkölcsi 
tisztaság, a hűség, a szolidaritás, a szen
vedélymentesség, a szeretet, a megbo
csátás és az áldozatos odaadás dolgában, 
mint a körülöttünk levő világban? Félek, 
egyik kérdésre sem válaszolhatunk biz
tos igennel.
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3. Egyház és teológia
Az egyház kritikája a teológián, 

szembenállása vele nem újkeletű. Sok 
korban elmondták már, hogy a teológia 
elszakadt a hittől, hogy kimerül a kriti
kában, rombolásban, de nem épít, sőt, 
megnehezíti a hitet. Az egyház állandó 
kérdése ezért: mi a teológiai gondolko
dás mértéke? Valamilyen idea, racionali
tás, társadalmi szempontok és elvárások, 
időszerű gondolatok, vagy pedig Krisz
tus, Krisztus egyedül?!

Az egyház -  puszta létével is -  óvja 
a teológiát az egyoldalúságtól: a keresz - 
tyénség nem tan, nem az igazság mérték
adó megállapítása, hanem eleven hit és 
élet, Krisztus-követés. Ezzel az egyház 
emlékezteti a teológiát valódi feladatára: 
Isten igéjének mérlegén vizsgálni a ke
resztyén hitet, az egyházat és megszólal
tatni az evangéliumot.

A teológia kritikai munkája az egy
házon szintén jogos. Hiszen „nem a tan, 
nem a kultusz, nem a kitűnő egyházszer
vezet, hanem egyesegyedül... a győzel
mes ige... teremt igazi egyházat a világ
ban!" (Karl Barth, idézi: Nagy Gyula, Az 
egyház kincse 153). Értesse meg az egy
házzal, hogy szembesülnie kell a kor kér
déseivel, hogy ne gyermekmese legyen, 
ne is csupán a hagyomány puszta ismé
telgetése, hanem Istennek ereje. Ennek a 
kritikának nemcsak elmarasztalást kell 
tartalmaznia, hanem sok pozitív próbál
kozást is az evangélium megszólaltatá
sára.

A teológiai kritika emlékezteti az ir
galmas samáriai szolgálatába elmerült 
egyházat, hogy élete nem merülhet ki az 
aktivizmusban, a humánumban, a fele
baráti szeretetben, hanem az evangéli
ummal kell szolgálnia, vállalva Jézus 
Krisztust, a Benne kapott megváltást, és 
ezért a másságot, hogy az legyen, ami
nek lennie kell. A saját magával elfogalt 
egyházat pedig arra emlékezteti, hogy az 
egész világra küldetett el, s arra, hogy a 
hite gyümölcsöket teremjen.

A teológiai kritika, az igére alapuló 
kritika természetesen mindenről véle
ményt, ítéletet mond. De a végső szót 
mégsem a teológia mondja ki, hanem az 
igaz Bíró. Addig együtt növekedik a bú
za és a konkoly. Meg kell különböztetni, 
el kell határolódni, de vigyázat: a hatá
rok nem pusztán emberek között húzód
nak, hanem emberi szívekben. Vannak 
egyértelmű szavak arról, kik nem örö
kölhetik Isten országát -  de vajon min
den benne van-e ebben? Amit pedig mér
tékként hozzáteszünk vagy hozzászámí
tunk, amit mértékként alkalmazunk, 
azonos-e Isten mértékével?

A teológia éppúgy kemény kritika 
alá kell vegye a döntés nélküli, elkötele
zettség nélküli, langyos keresztyénséget.

Hol az új élete? Hol a hite? Hol a misszi
ója?

A teológiai kritika óv attól, hogy 
egy-egy ember igeértelmezését kizáróla
gosnak tartsuk vagy véglegesnek, de 
ugyanakkor attól is, hogy mindent elfo
gadó és mindent helybenhagyó relativiz
musban éljen az egyház.

Az optimum felé
Az egyház- és teológia történet hatal

mas példákat ismer, melyek mutatják, 
hogyan találtak keresztyének utat új 
helyzetekben, hogyan kezdtek újat meg
merevedett és formalizmusba süllyedt 
egyházi életükben, hogyan tették nagy 
teológiai kísérletek újra lehetségessé a hi
tet egy-egy korban, hogyan jelentett egy
ház és teológia újra és újra hallatlan kihí
vást is a társadalomnak, melynek követ
keztében a társadalom is változott. 
Természetesen minden nagyszerű pél
dának a gyengéjét is látjuk az idő távolá
ból, és tudunk szégyenletes megalkuvá
sokról és bukásokról is. Nemcsak az egy
háztörténetben, hanem saját életünkben 
is bizonyára.

Vizsgálódásom, tudom, töredékes: 
mindig csak két komponenst néztem, s 
nem együtt a hármat. Ez további gondol
kodást igényel még. Így is érzékelhető, 
hogy egyház, teológia és társadalom vi
szonya mindig feszültségekkel, konflik
tusokkal, kompromisszumokkal, bi
zonyságtételekkel, szakadásokkal, már- 
tíromságokkal és protestánsokkal teli út 
volt. Ma sincs másképpen. Jellemző a 
mai helyzetre, egyházi helyzetre, hogy a 
szélsőségek erősödnek: a radikalizmus 
és a fundamentalizmus.

Az előadásból bizonyára bizonyos 
szkepticizmus volt érezhető. Nemcsak a 
közelmúlttal, hanem a közeljövővel kap
csolatban is. Az egyháznak ma is vesze
delme és kísértése, hogy Isten kegyelmé
nek hangoztatása mellett valami másban 
kezdjen bízni: legyen az társadalmi té
nyező, emberi teljesítmény vagy jelszó. 
Éppígy veszedelem és kísértés, ha gyü- 
mölcstelen marad rajta az Isten kegyel
me.

Egyház, teológia, társadalom viszo
nyára nincs örök recept, mindig valami 
más kerül előtérbe, nincs statikus hely
zet, hanem dinamikának kell lennie. 
Hassanak az erők, hasson az evangélium 
ereje! így találjuk meg az egyház, teoló
gia, társadalom elviselhető, vállalható 
kapcsolatát, dinamikus egymásrahatá- 
sát.

A protestálók létjogosultságát az ad
ja meg, hogy van mi ellen protestálni, 
hangzott el egy korábbi ülésen (vö. Szi
geti Jenő: Miért protestánsok a szabad- 
egyházak? Diakónia 1989, 2,90-91). Egy
ház, teológia, társadalom viszonya szin
te mindig olyan volt, és olyan, hogy van 
mi ellen tiltakozni. Mégis úgy kell vitéz

kednünk mindezekben, hogy számo
lunk azzal a protestálással, melyre a leg
kevesebbet gondolunk, mely, ha bekö
vetkezik, történeti kataklizmákat, de 
utolsó ítéletet is jelent, vagyis azzal, hogy 
Isten protestál ellenünk.

Az egyház, a teológia és a társada
lom területén úgy kell hát forgolódnunk, 
hogy egyiken sem a magunk urai va
gyunk, hanem a szent és szerető Isten 
felé megyünk.

Reuss András

A korái 
szerepe és 

jelentősége az 
evangélikus 

egyházban
Bevezetésül tisztáznunk kell: mi a korái? 
Az evangélikus egyházban ez a fogalom 
anyanyelven énekelt, strófikus szerkeze
tű gyülekezeti éneket jelent. A követke
zőkben megpróbáljuk több oldalról is 
megvilágítani a korái szerepét és jelentő
ségét.

1. Az igehirdetés felől nézve -  a ko
rái válasz a meghallott igére, illetve pré
dikációra. „A mi Urunk szól hozzánk 
igéjében, mi pedig felelünk neki énekben 
és imádságban". (Luther) A korái tehát 
nem általános tartalmú „vallásos" ének, 
hanem kapcsolatos az élő, hirdetett igé
vel (ahogyan pl. Bach zenéje sem „vallá
sos" zene, hanem az igehallgató és imád
kozó gyülekezetnek szóló egyházi zene!)

A hangsúly azon van, hogy a korái 
gyülekezeti ének. A gyülekezet pedig el
sősorban nem egyházjogi fogalom, ha
nem az igehallgatás eseményére gyüle
kezők közössége. Maga a korái is, mint a 
gyülekezet éneke „esemény", tehát nem 
eívont fogalom, hanem „történik", va
gyis az időben megvalósul.

Az igehirdetés kapcsán kell rámu
tatnunk, hogy a korái válasz jellegű. Fe
lelet az igére (Wort -  Antwort). H. J. Mo- 
ser német zenetudós fejti ki, hogy Bach 
számára nem véletlenül lett egész életé
ben kedvelt forma a fúga, mivel a fúgá
ban is ez a Wort-Antwort kapcsolat való
sul meg. Hogy értsük ezt? A fúga témája 
a dux, amelyre a másik szólamban a társ
téma, a comes válaszol. A comes mindig 
engedelmesen dismétli a dux dallamát. 
Moser gondolatait tovább folytatva azt 
mondhatjuk: ahogy a fúgában a válasz
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engedelmesen elismétli a témát, úgy is
métli el a gyülekezet a koráiban az ige 
meghallott és elfogadott üzenetét.

2. Most közelítsük meg a korái lé
nyegét a liturgia felől. Luther előtt a litur
giát a papok (kórus) énekelték. Luther az 
istentisztelet (mise) szokásos részeinél 
(Kyrie, Gloria, Credo stb.) a papi éneket 
a gyülekezet anyanyelvű énekével cse
rélte fel. így kapott a tömeg aktív szere
pet a liturgiában.

A liturgia lényege a gyülekezet aktív 
bekapcsolása az istentisztelet eseményébe. 
Ennek legjobb, legmegfelelőbb formája 
az éneklés. Hiszen a prózát nehezebb kö
zösen mondani, mint énekelni. Feles
leges mondani is, hogy a passzív, nem 
éneklő gyülekezet nem gyülekezel többé! 
Tudatosítanunk kellene ilyen összefüg
gésben is a gyülekezeti éneklés fontossá
gát. Ha csak a lelkész mondja a liturgiát, 
akkor az istentiszteleti esemény egy fon
tos üteme marad el! A liturgia: pap és 
gyülekezet közös szolgálata.

3. Ebben a pontban az egyházi zene fe
lől nézzük a koráit. Az egyházi zene felől 
nézve a korái a híd. Mit jelent ez? Az egy
kori evangélikus zeneszerzők nem a 
koncertpublikum, hanem a gyülekezet 
számára írták műveiket. A művészi zene 
és a gyülekezet közötti természetes kap
csolópont éppen a korái. Annak idején 
jól ismerték a korái dallamát és ha csak 
hangszeresen is szólalt meg a dallam, a 
gyülekezet rögtön hozzágondolta a szö
veget is. így értendők Bach gyönyörű ko- 
ráláriái is, amikor az ária dallama fölé 
egy ismert korái dallamát játszatja vala
milyen hangszerrel.

A gyülekezeti ének és a művészi 
egyházi zene viszonya nem probléma 
mentes. Meglepetéssel olvastam F. Blu- 
me 1931-ben megjelent könyvében, hogy 
már a XVI. század vége táján feszültsé
gek jelentkeztek amiatt, hogy a túl 
hosszú művész kórus éneklés sokszor ki
szorította az istentiszteleten a gyülekeze
ti éneklést. De ennek részleteibe most ne 
bocsátkozzunk.

Ma is a korálokat ismerő gyülekezet 
szinte „otthon érzi magát" Bach zenéjé
ben, mihelyt passióban, kantátában 
megszólal egy ismert koráldallam. Ha
sonló a helyzet az orgonazenében, ha 
egy-egy koráldallamot dolgoz fel, mind
járt megvan a kapcsolópont.

4. Ha az evangélikus korái történetét 
nézzük: a virágkor a XVl.-XVII. század. 
Virágkor volt nemcsak azért, mert ekkor 
születtek legszebb énekeink, hanem 
mert a korái akkoriban végigkísérte az em
beréletét. Koráit énekeltek a „kurrendán- 
sok" (diákkórus), akik házról-há/.ra jár
va énekeltek. Sokszor valaki alapítványt 
tett, hogy halála után évente szüle
tésnapján egy koráit énekeljenek a sírjá
nál. A házban, a mezőn, munkában, pi
henésben, reggeltől estig, gyermekkortól

öregkorig elkísérte a korái az evangéli
kus hívő életét.

Korálok hangzottak a templomto
ronyból is. Sok helyütt óránként zendült 
fel a toronyban levő fúvósok koráljátéka. 
Ha több templom volt egy evangélikus 
városban, „toronyrend" szabta meg, 
hogy melyik órában melyik templomban 
fújják a koráit. Így szólt bele a hétközna
pok egyhangú életébe is Isten szava 
óránként egy-egy korálon keresztül. Ha
sonlót éltem át 26 éves nyíregyházi szol
gálatom idején: az evangélikus templom 
harangjátéka óránként játszotta a „Jövel 
Szentlélek Úristen"...-t (ide kívánkozik 
A. Stier mélyértelmű teológiai fejtegetése 
arról, hogy a fúvós hangszerek elsősor
ban tekintendők az egyházi zene hang
szerei gyanánt, mert akárcsak az ének
lésnél, itt is a lélegzetvétellel kapcsolatosan 
szólalnak meg. A lélegzés pedig teremtett- 
ségünk, létezésünk alapvető ritmusával 
függ össze. Stier kifejti, hogy a lélegzés, 
kilégzés ritmusában az éneklés nem 
más, mint a kilégzés. Ha a kilégzés, vagyis 
az éneklés hiányzik: baj van az egész 
élettel! V.ö. a mai rohanó, nem pihenő, 
nem éneklő emberek...)

A XVII. században Praetorius csodá
latos evangélikus zenekultúrát terem
tett. A templom négy sarkában négy kó
rus énekli a korái négy sorát felváltva. 
Mindegyik kórust más hangszer kíséri: 
hegedűk, fuvolák, rézfúvók, esetleg lant 
vagy kis orgona. Előfordul, hogy a temp
lom karzatain különböző magasságban 
állítja föl egymásnak felelgető zenészeit 
és énekeseit. -  Schütz már nem használ
ja fel a koráldallamokat, csak a szövege
ket. Bach a XVIII. század elején újra 
visszatér a korálkincshez. Kantátáiban, 
passióiban egyre nagyobb szerepet kap 
az evangélikus korái szövege és dallama. 
Benne éri el a lutheri egyházi zene csúcs
pontját. Elmélyedő teológusként kompo
nál -  a Biblia és a korálok üzenetét önti 
zenébe az „ötödik evangélista", a „zené
lő lutheránus".

5. Az énekeskönyv (különböző korból 
származó énekek!) felől nézve azt mond
hatjuk: a korái összekapcsol őseinkkel, 
akik ugyanezeket az énekeket énekelték 
talán 100 vagy 500 évvel ezelőtt. Itt az 
ecclesia perpetuo mansura énekel. Az egy
háztörténet korszakait kapcsolja egybe a 
korái. Érdekes a szöveg és dallam olyko
rt változása, amely mindig a korszak 
szellemét, teológiáját, zenei ízlését tükrö
zi. Ma igyekszünk visszatérni az eredeti 
szöveghez és dallamhoz, nagyon vi
gyázva arra, hogy a teológiai tartalom 
megmaradjon.

6. Nemcsak időben, de térben is 
összekapcsol a korái. Kapcsolatot létesít 
a többi egyházzal a világ bármely részén, 
ahol ugyanazokat az énekeket énekli a 
gyülekezet. 1984-ben Finnországban jár
tunk. Bár nem értettem egy szót sem, de 
egy temetői kápolnában mikor a „Ki dol

gát mind az Úrra hagyja" dallama meg- 
zendült -  azonnal otthon éreztük ma
gunkat. Neumark György ősi korálja ösz- 
szekapcsolt bennünket.

7. Végül az egyházi ének, a korái ösz- 
szekapcsol minket, a földi egyházat az 
üdvözültekkel, akik már odaát énekel
nek. Hitünk szerint együtt éneklünk az 
üdvözültek mennyei seregével, akik 
éneklik a Bárány énekét.

Régi szokás az egyházat hajóhoz ha
sonlítani. Az egyház életének alapvető 
megnyilvánulása az éneklés. Ha az egy
ház hajó -  akkor elmondhatjuk, hogy ez 
a hajó nem süllyed el, amíg ezen a hajón 
énekelnek.

Gáncs Aladár
Irodalom:

Fridrich Blume: Die evangelische Kirchen- 
musik -  Potsdam, 1931.

II. J. Moser: Die ev. Kirchenmusik in De- 
utschland -  Berlin, 1954.

Jánossy L : Az ev. liturgia megújhodása, 
1931.

G. Rietschel: Lehrbuch dér Uturgik -  Göttin- 
gen, 1931.

A. Stier: Kirchliches Singen -  Berlin, 1960.

/
Éneklő-m uzsikáló

egyház
A Lelkipásztor 1990/2. számában 

olvashattunk Trajtler Gábor tollából egy 
olyan írást, mely egy ismert sportkönyv 
címötletét kölcsönözve így summázható 
számomra: Miért beteg a magyar egy
házzene?

Talán lesz még alkalom a téma más 
szemszögből való megközelítésére, s a 
konstruktív vitára, abban a reménység
ben, hogy Egyházunk új helyzetében új 
lehetőségek adódnak a musica sacra 
méltó helyének megteremtésére.

Jelen soraimban inkább néhány gya
korlati konzekvenciával összekötött elvi 
kérdést szeretnék papírra vetni.

1. A reformáció egyházában, ahol az 
egyház szüntelen megújulásának szük
sége nem korszerűség kérdése, hanem 
teológiai, tartalmi kérdés alkalomról al
kalomra, korszakról korszakra végig kell 
gondolnunk az igehirdetés ügyét. Mi 
módon tudjuk maximálisan jól, teljes 
erőbedobással, minden eszközt fel- és ki
használva hirdetni az igét.

Ha ezügyben becsületesen, tág látó
térrel gondolkodunk, s a lehetőségek 
egészét szeretnénk szem előtt tartani, ak
kor kiderül, hogy az egyházzene nem 
periférikus, hanem a lényeghez tartozó 
terület.

Ezért, ha ma a Magyarországi Evan
gélikus Egyházban az egyházi zenét 
helyre, az őt megillető helyre szeretnénk
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tenni, akkor elsősorban nem szervezeti, 
formai, egyházigazgatási dolgokon kell 
tömünk a fejünket a zenei vonalon.

Gondolkodási, teológiai vonalon 
kell előbbre lépni, alapvető dolgokat 
tisztázni.

Mindenekelőtt őszinte megújulási 
szándékra van szükség. S a megújulás 
azt jelenti, megnézem, végiggondolom, 
hogy az eddigi út helyes volt-e. S ha tisz
tában vagyok a hibákkal, akkor tudok 
korrigálni, illetve a jót megerősíteni. 
Mindezt témánkra vonatkoztatva így fo
galmazom: levetve gondolkodásom ed
digi megcsontosodott sémáit, megvizs
gálom, hogy a magam helyén, a magam 
lehetőségei közt, gyülekezetemben, egy
házmegyémben, vagy a rámbízott más 
területen megadtam-e a lehetőséget arra, 
hogy az ige hirdetésének zenei módját is 
felhasználjuk?

Gondolkodásunkat segítendő: né
hány kérdés. Segítettem-e közvetve, 
vagy közvetlenül a gyülekezet énekta
nulását? A szó erejével ismertettem-e a 
zene igehordozó jelentőségét? Megad
tam-e a találkozás lehetőségét a gyüleke
zetnek a szent zenével? Teremtettem-e 
alkalmat az egyházzenei áhítatok létre
hozására? Építettem a testvéri és a mun
katársi kapcsolatot az egyházi muzsiká
val foglalkozó karvezetővel, kántorral? 
Szolgatársnak fogadom-e el a nem lel
kész jellegű személyt -  ez esetben a más 
módon igét hirdető muzsikust? Motivá
lom-e a kántort az igényes szolgálatra? 
Nem csüggeszt-e el a tradicionális igény
telenség? Lehetne még bőven sorolni az 
egyházzenei gyónótükör különböző hely
zetben érvényes és aktuális mondatait.

A fontos az, hogy a helyzet és önma
gunk vizsgálatával az ügyet előbbre vi
gyük, s ne álljunk meg a nem túl rózsás 
képet festő jelen helyzetnél.

Úgy hiszem, hogy az egyházunkban 
végbemenő változások „egyházzene 
pártiak" s erre jelenleg ígéretbeli és sze
mélyi garanciát látunk. (Személyi garan
ciát vélek felfedezni mind az egyházi ve
zetésben, mind pedig az újonnan felnö
vő, magasabb képzettségű „fóti 
lelkületű" fiatal muzsikusokban). Ha az 
igéretbeli, s a személyi garanciák mellé 
összefogás és igyekezet társul, akkor vi
rágzó egyházzenei életet lehet felépíteni 
az előttünk álló évtizedekben.

2. Hallatlanul fontos az, hogy ezen a 
területen is megtaláljuk az identitásun
kat, hogy tisztázzuk, mit is jelent az egy
házzene. Ismernünk kell a főutcát: az 
egyházzene funkciója mindenekelőtt az 
igehirdetés. De fontosak a főutcához ve
zető mellékutak, sikátorok is: közösség
teremtés, önkifejezés, hangulatteremtés 
a szó jó értelmében (ráhangolódás az Is
ten hullámhosszára), adoráció speciális 
kifejezése stb...

3. Ehhez kapcsolódik az, hogy az 
egyházzene a maga sajátos lehetőségei

nek végtelen gazdagságával olyan örö
möt nyújthat, ami semmi más által nem 
szerezhető meg. A zene közösségteremtő 
funkciója adja ezt. S a keresztyénség lé
nyege a közösség -  Istennel és emberrel. 
S e közösségek örömét hordozza, és kife
jezi a muzsika ajándéka.

4. Mindez mégsem jelenthet valami
féle olyan magatartást, amely azt sugall
ja: bármi, bárhogy, csak zene legyen. Mi
vel szent zenéről van szó, s szentté nem 
önmagában válik, hanem az ige hordo
zójaként és a hit, a közösség kifejezője
ként, csak a SZENT-hez méltó igényes
ség jellemezheti a szolgálatát. Ez termé
szetesen nem azt jelenti, hogy egy 
bizonyos, szakértők által megszabott 
mérce engedélyezheti, vagy tilthatja az 
egyházi zenét, s csak „profi" hangok szó
lalhatnak meg templomban, istentiszte
leten, egyházi alkalmakon. Itt mindene
kelőtt az igényességről van szó. Készül
ve, igyekezve, minden erőt, lehetőséget, 
tehetséget beleadva szolgálni az Isten
nek.

De ebben az esetben a hosszú készü
lés az erőt, energiát felemésztő gyakor
lás, sokszor aránytalanul nagynak mu
tatkozó szervezési munka is más aspek
tust kap: örömmé, felemelő szolgálattá 
válik. S közben rejtett kincsek birtokosa
ivá válunk.

5. S ide kell kapcsolnom, amit így tu
dok csak bibliai kép kölcsönzésével kife
jezni, hogy a muzsikának az egyházban 
mustármag jellege is van. Több értelem
ben is használom ezt a képet.

Az egyszerű énekből indul ki az 
egyházzene, s tart a Bach-passiók felé. 
Egy kis néhány soros dallam csodálatos 
igehirdetéssé lehet. Hogy azután a hatal
mas mű hozzá tegyen ahhoz, aminek ki
fejezéséhez kevés a puszta szó. A néhány 
hangból álló zene-töredék hallatlan töl
téssel rendelkezhet, örömöt szerezhet, 
de ezt megsokszorozhatja az idő múlásá
val, az apró örömök gyűjtésével összeál
ló, egyre hatalmasabbá, áradóbbá váló 
muzsika. A gyülekezet néhány örömmel 
éneklő tagja, mustármagnyi csoportja fá
vá terebélyesdhet, ha abban az emberek 
nem dilettáns zenei próbálkozást látnak, 
hanem szolgálatot, melyben az ember 
örömöt kap, örömöt ad. A kis, harmoni- 
um pedálját el nem érő kántorpalánta 
ügyetlen kézmozdulatából igényes ige
hirdető lehet az orgona padján, ha a szol
gálatra készülés tudata motiválja. Csak 
el kell kezdeni -  és kezdettől fogva áldá
sok forrásává lesz. Csak folytatni kell, ha 
egyszer félbeszakadt, és csodákat élünk 
át.

6. Ha nem élünk az Úristen csodála
tos ajándékával, nagyszerű lehetősége
ket kínáló kincsével, akkor röviden fo
galmazva „öncsonkítást,, hajtunk végre. 
S miért ragadnánk a földhöz, ha az Úris
ten szárnyakat is adott.

Ezt abban az értelemben is vehetjük, 
ahogy Luther a mukzsika ördögűző sze
repéről szólt. A keresztyén ember harca 
egy életen keresztül a gonosszal kevésbé 
hatékony, ha lemond egy nagyszerű 
fegyverről: a zenéről. S itt már nem csu
pán az egyéni harcunkról van szó, ha
nem a ránkbízott közösség küzdelméről 
is.

7. Az egyházzene számunkra: gaz
dagodás -  gazdagítás egyszerre (Gabe -  
Aufgabe). Ha műveljük -  legyen az 
éneklés, hangszeres játék, egyéni, vagy 
közösségi szolgálat -  mi gazdagodunk 
általa. De a kapott gazdagságot tovább
adva gazdagíthatunk másokat. S ez nem 
egyszerűen esztétikai élmény átadása 
másoknak, művészi gyönyörködtetés. 
Ennél mérhetetlenül több: az igével való 
gazdagítás. A legnagyobb kinccsel tud
juk rajta keresztül megajándékozni az 
embereket.

S itt van az evangélikus egyházzené
nek a specifikuma. Mi nem gyönyörköd
tetni akarunk csupán, nem is istentiszte
letek néma perceit kitölteni, nem is emel
kedett pillanatokat aláfesteni. Igét 
hirdetni, s Istennel, emberrel kapcsolatot 
teremteni. Ez a musica sacra feladata, 
küldetése, lehetősége.

Valahol itt, ezen a nyomvonalon kel
lene elindulnunk, hogy végiggondoljuk
-  egyházunk sok más tennivalója mellett
-  az egyházzene feladatát. S ha tartalmi
lag helyére tesszük, teológiailag újra 
megfontoljuk, miért, s mire való az egy
házban a zene, akkor hiszem, az eszkö
zöket is megtaláljuk arra, hogy újra 
éneklő egyháznak hívják az evangéli- 
kusságot.

Meggyőződésem az egyház életé
nek más területével kapcsolatban, s ezt 
az egyházzene ügyére is alkalmazom, 
hogy nem a külső reformok hoznak meg
újulást, hanem a belső megújulás hozza 
meg a megfelelő formákat. Belső meg
újulást pedig a Szentlélek Úristen adhat. 
Hogy is mondja Urunk?: ... mennyivel 
inkább ad Szentleiket azoknak, akik ké
rik. Az egyházzenéét felelősséget érző 
szolgatársaimat -  lelkészeket, és muzsi
kusokat, szakembereket és a „csak" szív- 
ból-lélekből éneklőket kérem: imádkoz
zunk a megújulás leikéért, s engedjük, 
hogy megújító munkáját kezdje rajtunk -  
e téren is.

„Ein neues Lied wir heben an..." 
(Luther 1523.)

Ifi. Hafenscher Károly
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Evangélikusok a nagyvilágban

CURITIBAI
JEGYZETEK

(II. ré s z )
A világtalálkozó témáiról és teoló

giai munkájáról szóló első rész után most 
a magyar evangélikus küldöttség szere
péről, a nagyterjedelmű és sokszínű 
„Üzenet" (Message) elemzéséről, végül a 
nagygyűlés pozitív és negatív vonásairól 
kívánok beszámolót adni az olvasóknak.

Magyarok a világgyülésen
Hivatalos jelentés szerint az ezidei 

világkonferencián 105 evangélikus ta
gegyház 376 hivatalos képviselője és 34 
tanácsadója vett részt; a genfi, nemzetkö
zi és brazil helyi stáb létszáma csaknem 
200 volt; a világsajtó, rádiók és televíziók 
részéről 164 hivatalosan akkreditált tu
dósító volt jelen; a világ minden részéből 
36 fiatal (steward) segített a munkában; a 
megfigyelőkkel, hivatalos vendégekkel 
és külföldi látogatókkal együtt a résztve
vők létszáma 1300 fölött volt.

Egyházunkat öttagú magyar delegá
ció képviselte (lázas megbetegedése mi
att dr. Harmati Béla püspök, sajnos, nem 
jöhetett velünk Curitibaba). Miért ilyen 
összetételű delegáció utazott a világgyű
lésre? Sokak előtt ismert, hogy a Lutherá
nus Világszövetség szigorú követelmé
nyeket állított a tagegyházak elé: a még 
Budapesten elfogadott javaslat szerint a 
hivatalos küldöttség 40 százalékának 
női, 15 százalékának ifjúsági delegátus
nak kellett lennie, és a lelkészek és vilá
giak megfelelő aránya is fontos követel
mény volt. A nagy egyházaknál ez nem 
okozott gondot, annál inkább a kisebb 
tagegyházak delegációinak összeállítá
sánál. A hazai egyházi delegáció résztve
vőit még 1988 decemberében a LVSZ Ma
gyar Nemzeti Bizottsága jelölte ki, az em
lített előírások szerint. Delegációnk tehát 
két lelkész-bői, két világi résztvevőből és 
két ifjúsági küldöttből állt (egyikük egy
szerre képviselte a világiakat és a fiatalo
kat). A steward-résztvevő (Pángyánszky 
Ágnes teológiai hallgató) Harmati püs
pök megbetegedése miatt minősült át a 
delegáció ifjúsági tagjává Curitibában. 
Az öttagú delegáció rendkívül magas 
részvételi költségeinek legnagyobb ré
szét a LVSZ vállalta magára.

Megállapíthatjuk, hogy ez a magyar 
delegáció méltó módon helytállt mind a

világkongresszuson, mind az ezt meg
előző nemzetközi ifjúsági találkozón Bu
enos Airesben. Imponáló volt két „vilá
gi" résztvevőnk (dr. Sólyom Jenő akadémi
kus és Keveházi Klára ökumenikus irodai 
munkatárs) kiváló felkészültsége. Kitű
nően helytállt fiatal lelkésznőnk, Bre- 
bovszky Éva. Fiataljaink aktivitásának el
ismerése volt az is, hogy Pángyánszky Ág
nes teológiai hallgatónőt a stewardok 
nemzetközi csoportja javaslatára válasz
tották meg az ifjúság képviseletében a 
LVSZ Tanácsába. Mindegyik résztve
vőnk legalább németül vagy angolul, de
legációnk két tagja pedig több idegen 
nyelven is helytállt a tíznapos, reggeltől 
késő estig folyó tanácskozásokon.

De rajtuk kívül is voltak magyarok 
még a világgyűlésen, mint a genfi stáb 
tagjai (dr. Görög Tibor Európa-titkár, aki 
fontos helyet tölt be a LVSZ munkatársai 
között), vagy mint látogatók és vendégek 
a világgyűlésen (dr. Káldy Zoltánná püs
pökasszony, a LVSZ külön meghívott 
vendégeként volt jelen. Ott voltak az ülé
seken magyar kisebbségi, nyugat-euró
pai és latin-amerikai delegátusok és ven
dégek is (id. Görög Tiborék, Ráth Károly és 
Belesen Barna Säo Paulóból, Pósfay 
György Genfből, Gémes lstvánék Stuttgart
ból, Pátkai Róbert Londonból, Skalics 
Gusztáv Jugoszláviából és Raduch Zsolt 
lelkész Erdélyből).

Hét ország magyarjai rendezték meg 
azt a felejthetetlen „magyar estét" Curiti
bában, amelyen órákon keresztül szá
moltunk be egymásnak életünkről és ha
tároztuk el közösségünk további ápolá
sát és erősítését.

Az öttagú magyar delegáció ezúttal 
nem vitt magával -  az előző világgyűlé
sekhez hasonlóan -  külön magyar teoló
giai állásfoglalást. Miért? A hazai LVSZ 
Nemzeti Bizottsága ugyan korán meg
alakította erre a magyar tanulmányi bi
zottságot. Sajnos, nem készült el időre 
a LVSZ tanulmányi dokumentuma, 
amelyhez hozzá akartunk szólni, kiegé
szítve azt hazai látásunkkal és tapasz
talatainkkal. Az ígért 1989 januári dátum 
helyett csak a nyár közepére lett kész a 
tanulmányi irat; az őszi időszak pedig 
már késő volt a magyar állásfoglalás ki
dolgozásához, lefordításához és szétkül
déséhez a világ tagegyházainak. Egyéb
ként egyetlen más tagegyház sem készí
tett és hozott magával ilyen külön 
tanulmányi iratot a világgyűlés témáiról.

A magyar egyház hangja a
világgyülésen
A buenos airesi nemzetközi ifjúsági 

találkozón fiataljaink -  Stälsett főtitkár 
elismerő szavai szerint -  érett és jól felké

szült részvételükkel, beszámolójukkal jó 
szolgálatot tettek egyházunknak.

Az eddigi cikkekben már szó esett a 
magyar küldöttek aktivitásáról a négy 
szekció munkabizottságaiban és a 40 bib
liakör egy részében. Ezek a kisebb csopor
tok mindig a világkonferenciák igazi 
„műhelyei", ahol alkalom nyílik minden 
küldött igazi aktivitására, hozzájárulásá
ra. Magyar delegátusaink mindegyike el
sősorban ezekben a kisebb közösségek
ben szólaltatta meg egyházunk sajátos 
hangját, lelkészeink, gyülekezeteink, hí
veink mai gondjait és örömeit.

A világgyűlés leglátványosabb része 
természetesen a „plénumok" (a teljes ülé
sek) voltak, amelyeken -  mindig ezer fö
lötti létszámmal -  majdnem mindenki je
len volt. Ezek a „teljes ülések" voltak a vi
lágkonferencia „legforróbb eseményei". 
Kettős értelemben is. Egyfelől tartalmuk 
szerint is, hiszen itt folytak le a nagy vi
ták, sorsdöntő összecsapások és szavazá
sok. Másfelől fizikai értelemben is: a szín
hely, a hatalmas egyetemi sportcsarnok, 
hőmérséklete általában 35-40 fok körül 
volt a páratelt, zsúfolt teremben. Ezeken 
az üléseken bizony nem volt könnyű szó
hoz jutni: a sok felszólalásra jelentkező 
közül általában csak 10-15 felszólaló ka
pott szót (kivételesen fontos vitáktól elte
kintve), azt is meghatározott időre (3-5 
perc). így is három magyar plenáris fel
szólalás hangzott el: magam az elnöki és 
főtitkári jelentéshez és az „új struktúra" 
kérdéséhez szóltam hozzá, Pángyánszky 
Ágnes pedig az „Üzenet" vitájában vett 
részt. Sólyom Jenő professzor hozzászó
lására, sajnos, időhiány miatt nem kerül
hetett sor. De figyelmet keltett részvéte
lünk a „közép-kelet-európai forradal
makról" rendezett nagy esti fórumon is, 
amelyen sokszáz érdeklődő és a nemzet
közi sajtó, rádiók és TV részvétele mel
lett, magyar elnökléssel a magyar, kelet
német, litván, csehszlovák, román, 
lengyel és jugoszláv beszámolók hang
zottak el a történelmi nagy változásokról 
és az egyházak feladatairól, majd élénk 
vita következett a jelenlévők kérdéseivel 
és a válaszokkal.

A legfontosabb napi eseményekről a 
világgyűlés több nyelven szerkesztett 
napilapja, a „Jomal Evangelico", tudósí
tott. Ebből a lapból idézünk néhány rész
letet, amelyeket a magyar felszólalások
ból vett át a plenáris üléseken és a kelet
európai fórumon, s amelyek aztán az 
egyházi sajtótudósításokban és számos 
ország egyházi lapjaiban is megjelentek.

„A kelet-európai egyházak örülnek 
új szabadságuknak, de nem most kezdik 
el az életüket", -  ezekkel a szavakkal kér
te a Magyarországi Evangélikus Egyház 
püspöke, Nagy Gyula, hogy ne kívülről
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akarják megmondani ezeknek az egyhá
zaknak, mit kell most tenniük. Az egyhá
zak Kelet-Európában eléggé érettek és 
vannak tapasztalataik is ahhoz, hogy 
maguk dönthessenek' -  mondta Nagy 
püspök a LVSZ elnöke, Johannes Hansel- 
mann püspök, és Gunnar Stalsett főtitkár 
jelentésének megvitatása során... Az „új 
nacionalizmus" veszélyével kapcsolat
ban arról szólt a magyar püspök, hogy 
annak a jelentkezése a nemzeti érzések 
hosszú ideig tartó elnyomása után érthe
tő ugyan; de ezt a veszélyt meg lehet aka
dályozni, ha elismerik a kisebbségek jo
gait és hangsúlyt helyeznek azokra. Mert 
a kisebbségek kérdése lesz majd a kilenc
venes évek igazi nagy problémája (jornal 
Evangdico, febr. 2., 2. lap). Ugyancsak a 
világgyűlés lapja részletesen írt a magyar 
állásfoglalásról a „kelet-európai forra
dalmak" említett fórumán; ebből idé
zünk: „Az egyházak Keleten negyven évi 
marxista visszaszorítás után eleveneb
bek, mint valaha", -  mondta Nagy Gyu
la püspök a Magyarországi Evangélikus 
Egyházból, aki kedden este elnökölt a ke
leteurópai forradalmakról rendezett fó
rumon. Ez azt mutatja, hogy Krisztus és 
a hit erősebbnek bizonyult, mint a mar
xizmus... Nem volt igaz, hogy az egyhá
zak a föld alá vonultak -  mondta Nagy 
püspök. Templomaink mind nyitva áll
tak. Most -  jelentette ki -  egyhzainknak 
nagyon sok a tennivalója.

Legelső feladatunk, hogy több lelké
szünk és egyházi munkásunk legyen. 
Egyházainknak 'hálával kell elismerni
ük, hogy Isten az, aki a történelemben 
uralkodik'. Meg kell értenünk, hogy 
nincs megújulás bűnbánat nélkül a múlt 
bűnei fölött. És vállalnunk kell felelős
ségünket a spirituális és etikai megújulá
sáért társadalmunkban, beleértve az em
beri jogok védelmezését is„ (Jornal Evan- 
gelico, febr. 8., 5. lap).

A plenáris és fórum-felszólalások
ban természetesen más fontos kérdések
ről is szóltunk, így a szabadság bibliai ér
telméről, a „felszabadítás teológiájáról", 
az egyházak közti dialógusokról, az 
evangélium egyedül egyházat teremtő és 
fenntartó erejéről és a krisztusi szeretet 
világméretű felelősségéről az embervilág 
és a természeti környezet, Isten teremtett 
világa iránt. Az idézett szakaszok az új
ságírók kivonatai és megfogalmazásai, 
akik csak a nekik érdekeset emelik ki az 
elhangzottakból. Érdekes, hogy a „ma
gyar hangról és színről" ilyen kiemelten 
és részletesen tudósítottak, nemcsak a vi
lággyűlés lapjában, hanem más sajtóköz
leményekben is. Kétségtelen számomra, 
hogy a világ evangélikus egyházai ma a 
közép-keleteurópai egyházak elmúlt 
negyven-ötven küzdelmes éve sajátos 
teológiai látásaira és egyházi tapasz
talataira kíváncsiak, s ezután is erre fi
gyelnek majd minden lépésünkben és 
megszólalásunkban!

Mi volt a világgyülés 
eredménye?
-  Az „Üzenet” elemzése

Eltérően az előző világgyűlésektől, 
most a LVSZ világkongresszusa egy 
csaknem húsz ívoldalas, gazdag tartal
mú „Üzenetet" dolgozott ki és hagyott 
jóvá, amelyet megküldték „az evangéli
kus világ-közösség egyházainak", 55 
millió evangélikusnak a 105 tagegyház
ban (mintegy 5 millió evangélikus még 
nem tagja a Világszövetségnek). Ez a fon
tos dokumentum a világgyűlés négy 
szekciója munkabizottságainak legfon
tosabb tanácskozási eredményeit foglal
ja össze, röviden és tizenöt „elkötelezés" 
(commitments) formájában, azzal a re
ménységgel, hogy a világ evangélikus 
egyházai azt mélyrehatóan tanul
mányozni fogják és ez az „Üzenet" a kö
vetkező évek során „alakítani fogja világ
közösségünk életét". Ez az összefoglaló 
irat tehát a delegátusok közös munkájá
nak az eredménye, a gyülekezetek szint
jéről (grass-root level) jön, és érdekesen iz
galmas áttekintést ad arról, hogy milyen 
kérdések foglalkoztatják ma a világ 
evangélikus egyházait.

Az „Üzenet" rövid bevezető részből, 
négy terjedelmesebb fejezetből és befeje
ző szakaszból áll. A négy fejezet címe a 
négy altémának megfelelően: Élet közös
ségben -  Üdvösség és megváltás -  Béke 
igazságossággal együtt -  Megszabadított 
teremtettség. Nézzük a négy fejezet tar
talmát közelebbről!

Az első részben (Élet közösségben) az 
evangélikus egyházak „világ-közösségé
ről" van szó, amely több az eddigi „világ- 
szövetségnél". Teljes szószék- és úrva
csora-közösség; másfelől „lelki, szentsé
gi, hitvallásbeli, bizonyságtevő és
szolgálati közösség" Krisztus keresztje 
alatt. Ugyanakkor vallást tesz ez a fejezet 
Krisztus egyházának világot átfogó való
ságáról és teljes elkötelezettségünkről az 
egyházak egysége, a világméretű öku
menikus mozgalomban való aktív rész
vétel mellett. E szakasz ,élkötelezései" ki
mondják a tagegyházak sokoldalú és ak
tív részvételét az ökumenikus
mozgalomban; elkötelezik egyházainkat 
a közösség erősítésére a férfiak és nők 
egyenlő részvétele iránt az egyház életé
ben, beleértve a nők lelkésszé avatásának 
lehetőségét is minden tagegyházban.

A második részben (Üdvösség és meg
váltás) az egyház és a keresztyének ige
hirdető és missziói szolgálatáról van szó. 
Az egyház Isten üdvösségszerző munká
jának eszköze, a Jézus Krisztusban adott 
megváltást szolgálja a sokféle más vallás 
és a szekularizmus kihívásai közepette. 
Részletesen szól a „keresztyén bizony
ságtételről a mai szekularizált társada
lomban", és hangsúlyozza a keresztyén

diakónia nagy jelentőségét a mai világ
ban.

Az ,élkötelezések" között szerepel
nek: mindenekelőtt a hívők hitének és lel
ki életének elmélyítése (evangélizáció); a 
másfajta vallások és hitek tanul
mányozása; dialógus, együtt a misszió 
teljes gyakorlásával; az egyház tagjainak 
felkészítése a világban, a mindennapi 
életben való szolgálatra; párbeszéd a 
másfajta kultúrákkal, a tudomány és 
technika képviselőivel; végül a hívők 
„diakóniai, dialogikus és prófétai szolgá
latának végzése a világban".

A harmadik részben (Béke, igazságos
sággal együtt) arról esik szó, milyen mai 
feladatokat jelent egyházaink és a keresz
tyének számára -  együtt más egyházak
kal és vallások követőivel -  az igazságos
ság, a béke és a teremtett világ megőrzé
sének szolgálata? Két külön fejezetben 
szól az „Üzenet" a mai világban uralko
dó gazdasági igazságtalanságokról, első
sorban az „adósság-krízis" végzetes kö
vetkezményeiről a szegény országok
ban; másfelől a világban még mindig 
uralkodó militarizmusról és a békét fe
nyegető mai veszélyekről.

Az „elkötelezések" felhívnak az igaz
ságtalan gazdasági-társadalmi rend elle
ni erőszakmentes ellenállásra, a demili- 
tarizálásra, a külföldi fegyveres beavat
kozás megszüntetésére El Salvadorban 
(másutt elítéli a világgyűlés a panamai 
katonai beavatkozást is), Etiópiában és 
Guatemalában; hívják a tagegyházakat 
imádságra és konkrét segítségre a balti 
államok és Palesztina önállósági törekvé
seiben. Végül követelik a világ minden 
részében, Latin-Amerikában is, az elnyo
mott őslakosság jogainak biztosítását, a 
„harmadik világ" súlyos adósság-terhei- 
nek enyhítését, valamint azt, hogy Ame
rika meghódításának (1492) közeledő 
500. évfordulója a világban inkább a bűn
bánat, mint a triumfálás ideje legyen!

Itt említjük meg, hogy a világgyűlés 
külön részletes határozatokat (resolutions) 
hozott Brazília gazdasági és társadalmi 
kérdéseiben, Közép-Amerika, Paleszti
na, Dél-Afrika, a Baltikum és Namíbia 
nemzetközi problémáiban.

Végül a negyedik részben (Megszaba
dított teremtettség) a Lutheránus Világ- 
szövetség tagegyházai felemelik szavu
kat a világunkat fenyegető ökológiai 
katasztrófák és az emberi életet veszé
lyeztető jelenségek (pl. a gén-manipulá
ció) ellen. Ezzel együtt felhívnak Isten te
remtett világa „jajkiáltásainak" meghal- 
lására, természeti környezetünk 
megőrzésére, az emberiség közös össze
fogásával. „A katasztrófa ma még elhá
rítható!"

Az ,̂ kötelezések" között szerepel az 
egyházak világot átfogó „életmentő lán
colatának" létrehozása a teremtett világ 
védelmére, a csatlakozás az „igazságos
ság -  béke -  a teremtett világ megőrzése"
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ökumenikus-konciliáris, világméretű ke
resztyén mozgalmához, valamint külön 
is a Brazil Evangélikus Egyház mozgal
mához az Amazonas őserdő-övezete és 
az ott élő indián őslakosság megmenté
sére.

A világgyűlés „Üzenete" tehát való
ban óriási területet fog át. Bepillantást ad 
abba, hogy milyen kérdések foglalkoz
tatják ma az öt világrész evangélikus 
egyházait és híveit. És milyen feladatok 
várnak rájuk az igehirdetés, az evangéli- 
záció, a misszió, a nevelés és a diakónia 
széles területein?" Az egyház -  ezért a 
Lutheránus Világszövetség -  feladata eb
ben a döntő pillantban éppúgy, mint 
mindig: hogy hálát adjon Istentől jövő 
megigazításáért Jézus Krisztusban, mely 
arra szabadít meg minket, hogy hitünk
höz feltétlenül hívek maradjunk, az el
nyomottakkal együtt kiáltsunk, és hir
dessük azt, hogy Isten szabadítása Jézus 
Krisztusban eljött ebbe a világba" (Prae- 
ambulum).

A curitibai világgyülés
ideiglenes értékelése
Ma még nagyon nehéz lenne -  alig 

két hónap távlatából -  végleges értéke
lést adni a curitibai eseményről: jelentős 
fordulat volt-e a LV SZ történetében, vagy 
„jelentéktelen esemén"? Az egyoldalú, 
„fekete-fehér" megállapítások rend
szerint tévesek: a valóság mindig össze
tett. Mégis álljon itt befejezésül néhány 
pozitív és negatív vonás, ahogyan ma
gam láttam és átéltem előkészítéstől 
kezdve „Curitiba '90" összetett, sokszínű 
tartalmát és eredményeit.

Pozitív vonások
(1) Értékes jellemzője volt ennek a vi

lággyűlésnek nyitottsága minden irány
ban, amint ez az „Üzenetben" is tükröző
dik. Megfelelő hangsúllyal, sokoldalúan 
szerepeltek teológiai kérdések, az igehir
detés és a misszió, az egyházi nevelés, eti
kai és diakóniai feladatok ma, a világmé
retű társadalmi-gazdasági problémák és 
az egyházak, keresztyének helyi sajátos 
gondjai-örömei. Sokszínű világgyűlés 
volt!

Örömmel éltük át a nagy találkozás 
gazdag istentiszteleti életét naponként, a 
sokszínű és gazdag liturgiát, a bibliaköri 
munka jelentőségét, a spiritualitás és a 
lelki élet kérdései iránti érdeklődést. 
Ugyanakkor a Lutheránus Világszövet
ség változatlan nyitottságát az ökumeni
kus mozgalom és a mai embervilág egye
temes gondjai, „jajkiáltásai" iránt.

(1) Mivel a világgyűlés a déli félgöm
bön folyt le, érthető lett volna, ha a Dél 
mai kérdései háttérbe szorítják Észak 
gondjait és örömeit. Nem ez volt a hely
zet! A világ szegény kétharmadát gyötrő 
szenvedések, egyházi gondok mellett

szóhoz jutottak a szekularizált Európa 
és Észak-Amerika sajátos problémái is. 
Kiemelten nagy figyelem fordult Közép- 
Kelet-Európa történelmi átalakulása, egy
házai felé. Igen nagy érdeklődés kísérte 
egyházaink minden megszólalását és jö
vőnk alakulását.

(3) Nagy erővel jelent meg egy új té
makör ezen a világgyűlésen: az „ökológiai 
világprobléma", teológiai háttérrel és az 
evangélikus egyházakra váró nagy etikai 
feladatokkal ebben a rendkívül összetett 
témakörben.

(4) Pozitív vonásként értékelik a leg
többen, hogy a sokat vitatott „új struktú
ra" egyfelől erősíteni törekszik az evan
gélikus világ-közösséget (szószék- és 
úrvacsorái közösség), mégpedig a „szö
vetségből" az „egyházközösség" irányá
ban; másfelől az új szervezeti felépítés -  
egyes kritizálható részei ellenére is -  jó
val nagyobb szerepet ad a kis 
egyházaknak és főleg a „harmadik világ" 
egyházainak, mint az eddigi szervezeti 
formák.

(5) Végül a brazil evangélikus egyház 
régi fájdalmas sebét gyógyította be ez a 
világgyűlés. 1970-ben az akkori brazil 
katonai diktatúra miatt a LVSZ a legutol
só pillantban visszavonta a kisebbségi 
sorsban élő egyháztól a rendezés jogát és 
áttette a világgyűlést Európába, Evianba. 
Átéltük akkor a latin-amerikai evangéli
kusok fájdalmát! Húsz év után most vég
re megtörtént a jóvátétel, sőt dr. Gustavo 
Brakemeier teológiai professzor, egyházi 
elnök személyében kiváló brazil elnököt 
válaszod a világkonferencia.

Negatív vonások
(1) A pozitívumok mellett a kétség

telen negatív vonások közt kell megem
lítenünk, hogy a világgyűlés tartalmi-teo
lógiai előkészítése sokat késett és a helyi 
szervezés is hagyott kívánnivalókat maga 
után. Sokan emlegették a budapesti vi
lággyűlés előkészítését, a kitűnő elhelye
zést és a világtalálkozó külső lefolyásá
nak kifogástalanságát.

(2) Sokan kritizálták a világgyűlésről 
szóló beszámolók, amit a magunk ta
pasztalataiból is megerősítünk: az „új 
struktúra" körüli éles harcok nagyon sok 
időt vontak el a világgyűlés előkészüle
teiből és a tanácskozások idejéből is. A vi
ták nemcsak a tagegyházakat osztották 
meg, hanem az egyes egyházak delegá
cióit is. A svéd érsek, a müncheni püspök 
vagy az amerikai egyház vezető püspö
ke például az új szervezet mellett adták 
le hivatalos szavazatukat, a delegációik 
egy része viszont ez ellen szavazott. Tel
jes volt a skandináv megosztottság: a své
dek és norvégek mellette, a finnek és a 
dánok élesen ellene foglaltak állást. Ez a 
feszültség sajnálatosan rányomta a bé
lyegét a tanácskozásokra. A kis egyházak 
és a „harmadik világ" egyházai jórészt az

új szervezeti forma mellett álltak és sze
rezték meg annak a szükséges kétharma
dos többséget.

(3) Eddig minden világgyűlés után 
megfogadták a felelősök, hogy a legköze
lebb igyekeznek elkerülni az áttekinthe
tetlenül sok témát és határozatot. Ennek el
lenére Curitibában sem történt másképp. 
A húsz ívoldalas „Üzenet", a nagyszámú 
határozat, a rengeteg felvetett kérdés 
most is nehéz feladat elé állítja majd azo
kat az egyházakat, amelyek kevesebb, de 
részletesebb témával jobban boldogultak 
volna. Sok panasz hangzott el most is az 
időhiány miatt. Valóban kevés idő jutott 
az igazán lényeges kérdések megvitatá
sára!

(4) Végül egy kritizálható vonása 
volt a világgyűlésnek, hogy viszonylag 
kevés alkalmat adott a brazil egyházzal, 
lelkészeivel, gyülekezeteivel való igazi 
találkozásra. Igaz, ennek az oka részben 
a gyülekezetek távolsága is volt a hatal
mas országban. Mégis hiányoltuk a bra
zil lelkészek és hívek nagyobb számú 
részvételét a világgyűlés egész ideje alatt. 
Ezért majdnem minden volt budapesti 
résztvevő nosztalgiával emlegette a ma
gyar gyülekezetekkel és lelkészekkel va
ló felejthetetlen találkozásokat.

Sokkal többet vártunk a latin-ameri
kai „felszabadítás teológiájával'' való talál
kozás vonatkozásában is. Annak egyet
len világszerte ismert képviselője (Ass- 
mann, a Boff-testvérek, Gutierrez) sem 
volt jelen; pedig erre egyedülálló alka
lom lett volna éppen Brazíliában.

Összefoglalva, mint az eddigi vi
lággyűléseknek, a latin-amerikai nagy
gyűlésnek is voltak sajátos értékei és vol
tak negatív vonásai is. Az idő mutatja 
majd meg, hogy az ott végzett munka mi
lyen minősítéssel vonul be az evangéli
kus egyházak történetébe. Azt reméljük, 
hogy „Curitiba '90" legfontosabb ered
ménye az lesz, hogy erősíteni fogja az 
evangélikus egyházak világméretű kö
zösségét, annak egyházi vonásait; 
ugyanakkor további lépést jelent majd az 
egyházak igazi ökumenikus közössége 
felé vezető úton! Ezért imádkozunk so
kan, akik átélhettük a brazíliai testvéri ta
lálkozást.

Dr. Nagy Gyula
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Találkozásom 
az ellentétek 

országának 
teológiájával

Bevallom őszintén, nem könnyen 
született meg ez a beszámoló, laikus lé
temre lelkészi szaklapban írni: merész 
vállalkozás!

Hálás vagyok azért, hogy részt ve
hettem a Lutheránus Világszövetség 
VIII. nagygyűlésén és így eljuthattam La- 
tin-Amerikába. Hiszen egy magyar szá
mára nem mindennapi esemény, sőt 
szinte elérhetetlennek számít egy dél
amerikai utazás.

Megcsodálhattuk a trópusi növény
zetet, a karnyújtásnyira lévő banánfákat; 
a milliós világvárost, Säo Paulót, amely
nek széles utcáin sétálva, hatalmas épü
leteit látva szinte elszédül az ember; jár
hattam a világ legnagyobb vízesésénél, 
az Iguazu-nál, amely mellett állva apró 
porszemnek éreztem magam. Mindeze
ket látva gyakran jutott eszembe egy ifjú
sági énekünk: „Csodákkal veszel körül 
minket, nagy jóságodnak jelei..."

Mégsem egyszerűen az egzotikus 
környezet volt az, ami megragadott en
gem. Hiszen a természet „csodái", a vi
lágvárosok fényei mellett nap mint nap 
láthattunk embereket, akik földjüktől 
megfosztva éheznek, sok esetben teljes 
elkeseredésükben egyetlen megoldást 
látnak: az alkoholt. Gyermekeik az utcán 
nőnek fel, öt-hat évesen megélhetési le
hetőséget keresnek maguknak. Gyakran 
támadt lelkiismeret furdalásom, amikor 
reggelenként bőséges reggelim elfo
gyasztása után kiléptem a négycsillagos 
szálloda kapuján és megláttam az utcán 
szaladgáló gyermekeket, akik talán már 
napok óta nem ettek. Az imént idézett 
ének így folytatódik: „Nyisd meg vak 
szemünket, hogy meglássuk mindezt, s 
jobban fájjanak bűneink."

Ebben a társadalomban a szenvedés, 
a nyomor, az éhezés, a munkanélküliség 
az igazságtalanságnak, az emberi jogok 
tiprásának élő példáját adják. Ebben a 
környezetben élnek a brazíliai evangéli
kus egyházak és végzik szolgálatukat, 
amelyhez hozzátartozik, hogy szolidari
tást vállalnak a társadalom kitaszítottjai
val, kiállnak a politikai igazságosságért.

A világgyűlés résztvevőinek több le
hetősége is volt arra, hogy megismerjék 
és megértsék, hogyan élik meg a brazil 
keresztyének tanítványságukat.

Az egyik ilyen lehetőség erre a bibli
aköri alkalmak voltak, amelyeken a ven
déglátók segítségével megismerkedhet
tünk az ún. „népszerű biblia-értelmezés
sel", nem egyszerűen elméletben, hanem 
a gyakorlatban is. Ez a módszer később 
vitákat is kiváltott, rám mégis nagy ha
tással volt, hiszen ez volt első találkozá
som a felszabadítás teológiájával. Össze
sen négy alkalommal találkoztak a bibli
acsoportok, hogy Máté evangéliuma 5-9. 
fejezeteit tanulmányozzák annak a sze
génységnek az összefüggésében, amely
ben Brazília lakosságának nagy többsége 
él.

Két brazil teológus -  az evangélikus 
Milton Schwantes és a katolikus Carlos 
Mestere -  körvonalazta e teológia lénye
gét. Schwantes szerint nem egyszerűen 
Latin-Amerika teológiája ez, hanem egy 
teológia, amely „ugyanúgy kopogtat 
olyan népek és országok ajtaján is, akik 
szemüket, fülüket bezárják, hogy ne hall
hassák az éhezők, a szegények segélyki
áltását és ne láthassák szenvedésüket."

Mestere véleménye szerint ez a teo
lógia minden ember lelki és szociális jó
létének elérésére törekszik és az emberek 
anyagi és lelki szükségleteit igyekszik ki
elégíteni. „Bibliaolvasásunk célja e talál
kozón, hogy megpróbáljuk a népek kiál
tásainak segítségével megérteni az Ige 
üzenetét, valamint Isten Igéjének segítsé
gével meghallani és megérteni a népek 
kiáltását." (Mestere)

Tulajdonképpen három fő alkotóele
me van a bibliaolvasás e módszerének: 1. 
a Biblia megismerése, 2. közösségépítés,
3. szolgálat.

E három elem szorosan összetarto
zik és egy belső dinamikával rendelkező 
folyamatot alkot. A Biblia ismerete kö
zösségi élethez vezet, a közösségi élet 
szolgálathoz és a szolgálat pedig mé
lyebb ismerethez. Ez az állandó mozgás 
megakadályozza azt, hogy az emberek 
egy bizonyos fázisnál megrekedjenek.

A kiindulópont bármely elem lehet a 
három közül az adott helyzettől, hagyo
mányoktól, kulturális háttértől, a helyi 
problémáktól függően, de lényeges, 
hogy egyik alkotóelem se maradjon el. A 
cél, amely e három összetevő által hatá
rolt háromszög középpontjában áll: Isten 
szavát meghallani, megérteni ma!

A Biblia tanulmányozása soha nem 
lehet egyszerűen információszerzés a 
múltról. Az Ige olvasásakor az emberek 
felismerik a hasonlóságot a Biblia világa 
és saját jelenlegi helyzetük között és vá
laszt keresnek kérdéseikre. Az ismeret 
azonban nem elég, közösségre van szük
ség. A közösséget az Ige hallgatása és ta
nulmányozása hozza létre és erősíti meg, 
majd állítja később a szolgálatba.

A Biblia értelmezésének ez a módja 
egy közös tevékenység, amelyben a teo
lógus vezetésével a közösség minden 
egyes tagjának fontos szerepe van. Ter

mészetesen rengeteg problémával is 
szembe kell nézniük e módszer alkalma
zóinak Brazíliában. Néhány ezek közül:
-  a szegénység miatt az emberek nem 

tudnak Bibliához jutni,
-  az éhezés -  hogyan beszélhetünk a Bib

liáról éhes embereknek, akik a mini
mális életfeltételekkel sem rendelkez
nek,

-  az írástudatlanság,
-  felkészületlenség -  hiányoznak a ráter

mett vezetők, akik tudják, hogyan vé
gezzék ezt a speciális szolgálatot.

„E módszer segítségével Latin-Ame
rika népe is megértheti: Isten az ő oldalu
kon van, meghallja népe kiáltását. Ez az 
az örömhír, amit meg kell hallaniuk és to
vább kell adniuk saját környezetükben." 
(Mestere)

Volt egy másik lehetőség is a konfe
rencia során, amikor találkozhattunk 
brazíliai testvéreinkkel és személyes be
szélgetésekben is hallhattunk az őket ag
gasztó kérdésekről, problémákról.

Vasárnap (február 12-én) a nagygyű
lés résztvevői és a vendéglátó brazilok -  
közel 7000 evangélikus -  Curitiba legna
gyobb sportcsarnokában egy közös is
tentiszteleten vett részt. Az igehirdetést 
Emilio Castro, az Egyházak Világtanácsa 
főtitkára végezte. Szolgálatának kiindu
lópontja volt: „Ne veszítsétek el a re
ményt, Isten sokféleképpen meghallgat
ja népe kiáltását és az a célja, hogy hely
reállítsa, újjáépítse, megújítsa egyházát." 
Keresztyénként nem élhetünk úgy, hogy 
nem törődünk mások szenvedéseivel. 
Hogyan is olvashatjuk úgy a Bibliát, 
hogy nem halljuk meg testvéreink jajki
áltását. Fel kell újra fedeznünk, hogy 
Krisztus egyházának elsődleges felada
ta, hogy Isten szeretetének és szabad
ságának hirdetője legyen a világban.

„Nem egyszerűen az a célunk, hogy 
a népek kiáltását meghalljuk: Isten szól 
ezeken keresztül hozzánk, ami felszólí
tássá, kihívássá kell hogy váljon minden 
keresztyén számára!"

A felszabadítási teológiát lehet vitat
ni, ahogy ez a curitibai világgyűlésen is 
történt. Engem sem egyszerűen a tartal
ma ragadott meg, hanem az a módszer, 
ahogyan ők a teológiával foglalkoznak, 
gyakrolatilag a mindennapi élettel össze
függésben.

Az európai teológia -  az én szerény 
megítélésem szerint -  sokszor még min
dig elvont, talán néha száraz is sokak szá
mára.

A felszabadítási teológia tartalmát 
vitathatjuk, a módszer azonban ránk is 
frissítően hatna.

Keveházi Klára
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Kiáltás
visszhang

nélkül?
C u r it ib a  1990

Beszámolómat két előzetes megjegy
zéssel kezdem.

1. Ritkán lelkesített fel egy világgyű
lés címe annyira, mint a Curitibában 
meghirdetetté: „Meghallottam népem 
kiáltását". Ennek megfelelően sokat is 
vártam tőle. Mivel ugyanis állampolgára 
vagyok a vendéglátó Brazíliának, isme
rem a sok jajt-bajt, amelynek hangja ép
pen erről a földről száll az Isten elé. Ha 
Isten afelől biztosít, hogy ő ezt is hallja, 
akkor az már önmagában is örömhír és 
evangélium. Nagyon örültem azért, 
hogy egy ún. harmadik világbeli ország 
nyomasztó problémái nemcsak szót kap
nak a világgyűlésen, de a 105 egyházból 
jött küldöttek, a látogatók és újságírók 
egy-két napra majd csak felfüggesztik 
fontos tanácskozásaikat, hogy ebben a 
kontinensnyi országban tényleg talál
kozzanak a kiáltó és kérdező néppel. 
Nagy szomorúság töltött el persze, ami
kor brazil barátaimtól megtudtam, hogy 
a gyűlésnek ezt a hallatlan aktualitású té
máját nem ők választották! A téma Genfből 
jött, s hogy ez valami jól átgondolt straté
gia volt, azt a gyűlés azzal is bebizonyí
totta, hogy a résztevőket nem engedte el 
a kiáltó néppel való találkozásra.

2. A curitibai világgyűlést sem nem 
delegátusként, sem nem vendégként, ha
nem újságíróként éltem át. Az ember vala
miképpen az el-nem-kötelezettek seregé
be kerül így, több szabadsággal és a na
gyobb rálátás ígéretével. Hogy az 
újságíróknak naponként előre kiadott 
sajtóközlemények már mintegy elővéte
lezik a tárgyalások eredményét, ezáltal 
az ember a kulisszák mögé is jobban be
lát. S a megfigyelt különbségek kritikai 
elemzése biztosabb összkép elkészítését 
teszi lehetővé. S ez most számomra is új 
szempont volt, mert bár vendégként vol
tam jelen a minneapolisi (1957) világgyű
lésen, Helsinkiben (1963) brazil delegá
tusként, Curitibában az Útitárs c. evangéli
umi lapunkat képviseltem. Már ez a 
háromféle részvétel is állandóan össze
hasonlításra ösztönzött és három külön
böző szempont érvényesítésére is alkal
mat adott.

Nem tagadom, hogy élesebb a kép -  új
ságíró-szemmel.

Második nekifutásra jutott el a LVSZ 
egy világgyűléssel Brazíliába. 1970-ben 
Pőrto Alegre lett volna a gyűlés színhe
lye, de két héttel (!) a kezdet előtt európa
iak megtorpedózták katonai diktatúrára,

emberi jogok lábbal tiprására és indio-ir- 
tásra hivatkozva (a helyzet pikantériája 
az volt, hogy az akkori államelnök ennek 
a katolikus országnak a történetében el
ső ízben éppen egy luteránus, Ernesto 
Geisel volt...). Andre Appel, elszászi egy
házi elnök volt annak idején a világszö
vetség főtitkára és Brazíliában sokan őt 
tették felelőssé a gyűlés Franciaországba 
való hirtelen áthelyezéséért. Appel Curi
tibában nagyon csendes volt, egyszer 
sem hallottam a szavát.

Nos, a kérdés az, hogy szerencsé
sebb volt-e a gyűlés meghívása Brazíliá
ba -  most? Az országban uralkodó hely
zet azóta sem sokat változott. Ma is gaz
dasági káosz uralkodik. Egyik oldalon a 
több mint száz millió dolláros eladóso
dás, másrészt a Sao Paulóban, de Curiti
bában is gomba módra növő 20-30 eme
letes felhőkarcolók, részben fejedelmi 
gazdagságú luxus-lakásokkal. Egyik ol
dalon egész néprétegek reménytelen el
szegényedése, másrészt a brazil tőke kül
földre menekítése. Abérek ma is minimá
lisak, a nagyvárosok peremén milliók 
laknak bádog- és faviskókban és az indi
ók sorsa sem javult. Politikailag sem állt 
be javulás, mert bár a múlt novemberi el
nökválasztáson egy fémmunkás több, 
mint harminc millió szavazatot kapott, 
ahol azonban a „baloldal" pozíciókat tölt 
be a közigazgatásban, ott az rögtön cső
döt mond és csak növeli az amúgy is át
tekinthetetlen káoszt.

Lélektani szempontból persze, hogy 
igent kell a meghívásra mondanunk. De 
a húsz évvel ezelőtti állapotok olyan 
mértékben nem változtak, hogy indokol
ták volna a meghívást.

Egy valami azonban 1970 óta nagyot 
változott: az egyházak gondolkodása. Főleg 
a római katolikus egyház (a világ legna
gyobb és szellemileg legelmaradottabb 
katolicizmusa!) állt át a feudalizmussal 
való szoros táborból és próbál a nép szó
szólója lenni. De a csaknem egymilliós 
vendéglátó egyház, Igreja Evangélica de 
Confissao Lutherana no Brasil (Brazíliai 
Luteránus Hitvallású Evangélikus Egy
ház) is sietve behozta a lemaradást. Hi
szen a déli tartományok földjét az egyko
ri német (és olasz) telepesek negyed- 
ötöd-generációi már régen, tovább már 
nem oszthatóan darabolták föl egymás 
közt. Itt már nincs több elosztani való 
föld, s az utódok Mato Grossóba, sőt Ro- 
raimába rajzottak ki, hogy az amazona- 
szi őserdőn átvágó Transamazonica ne
vű, kontinest átszelő út mellett őserdőt 
irtva, szántóföldet lopjanak a termé
szettől. A második pedig a milliós nagy
városokba özönlik és gyarapítja az 
egyébként is földuzzadt városi nincste
len proletariátust, elsüllyedve ott a név
telenségben és egyháztól elszakadva.

S mert a déliek nagy része éppen az 
evangélikus egyház tagja, ezért nem ma
rad más hátra, minthogy ez az egyház is 
teljes szolidaritást vállaljon vándorló 
nincstelenjeivel. Hogy papjai tudatosan a 
Gutierrez-féle felszabadulási teológiát űzik- 
e, az nem egészen bizonyos. Hogy azon

ban radikalitásban fölveszik a versenyt 
bárkivel, az igen. Értelmiségi egyházta
gok panaszolják a lelkészképzés ala
csony nívóját. Lelkészeiket amolyan ak
tivistáknak látják, akik mindig, mindenben 
és mindenütt a szakember szerepében lépnek 
föl, kivéve saját szakmájukat, a teológiát. A 
világgyűlés öt bibliatanulmányát is a lel
készképző „fakultás" tanítói dolgozták 
föl egy katolikus páterrel, Carlos Mes- 
ters-szel együtt. Akik viszont részt vehet
tünk a reggeli bibliatanulmányi csopor
tokban, legtöbbször igen csalódottan 
hagytuk el az összejövetelt. Az összes 
„menő" (egyébként joggal fontos) téma 
szőnyegre került ott, -  függetlenül attól, 
hogy mit mondott az éppen felovlasott 
bibliai szakasz. Barátaim tanúsága sze
rint a papjaik egyoldalúságával elégedet
lenek vagy valami -  Brazíliában minde
nütt jelenvaló -  szektába vándorolnak el, 
vagy növelik azt a fundamentalista tá
bort, amely egyházszakadásról is gon
dolkozik már.

Boldogok szigeteként
hatott a Curitibai Katolikus Egyetem 

campusza, ahol a világgyűlés -  milyen 
nemes ökuménikus gesztus! -  lezajlott. 
Az egyetem a milliós város peremén áll. 
A kapukat a katonai rendőrség tagjai 
őrizték, igazolvány nélkül nem lehetett a 
campuszra bejutni. Ott volt az étkezés is 
és legtöbbször csak későn éjjel vitték ha
za a delegátusokat hihetetlenül drága ho
telszállásukra. Ha nem szánhattam vol
na meg barátoknál, tudom hogy lelkiis
meretem nem engedte volna meg 
magamnak ezt a luxust. Már ebben is 
megmutatkozott a Világszövetség ellent
mondásossága: állandó a panasz a dol
lárromlás miatti pénzhiányra, ugyanak
kor a központ sem hajlandó elköltözni 
Genfből, a világ köztudottan egyik leg
drágább városából. Elmegy nyomorgó 
emberek országába ülésezni, delegátusai 
pedig feudálisokat játszhatnak, ha csak 
néhány napra is! Pedig egy ifjúsági kikül
dött még javasolta is, hogy a Világszövet
ség költözzék az egyesítendő Berlinbe, 
amelynek, úgymond, mégis több köze 
van Luther Mártonhoz, mint Genfnek...

A campusz kerítése és az őrség jól 
látták el szerepüket. És a gyűlés szinte a 
külvilágtól elvonatkoztatva, magasabb régi
ókban ülésezhetett. Eszembe jutott a min- 
neapolis-i nagy városi aréna és a Helsin
ki kellős közepén ülésező luteranizmus- 
, de ezek már régi reminiszcenciák 
csupán... Miért kellett ilyen izoláltságba 
elvonulnia a gyűlésnek? Talán valami új 
meditációs forma kívánta volna meg ezt? 
Sajnos, nem! Mert a 12 napos program
ban -  ha eltekintünk az istentiszteletek
től, áhítatoktól, no meg a feltűnően nagy 
számban megjelent ökuménikus vendé
gek fellépésétől (pápai levéltől kezdve el 
az országos rabbiig mindenki lerótta tisz
teletét a LVSZ érdemes intzménye előtt!), 
a gyűlés szinte csak magával foglalkozott.

Mert a Vilgászövetség újra átrendez
te a saját építményét. S tette ezt olyan ak-
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ribiával, mintha a világ üdvösségéről 
lenne szó. Nem csoda,: ha a kollégák között 
megszületett a luteranizmus 4. oszlopáról -  
„sola structura" -  szóló tanítás. Ha a 25 
plenáris ülés felhasználását nézzük, a kö
vetkező listát kapjuk: 5-5 ülés tárgyalta 
az alkotmány- és struktúra-reformot, to
vábbi ötöt vettek igénybe a bizottsági ülé
sek, szintén öt foglalkozott a gyűlés „ üze
nete" (zárónyilatkozata) megszerkeszté
sével és elfogadásával, 4 (sőt még plusz 
egy egész este) kellett az új elnök megvá
lasztásához és bemutatkozásához, 2 pe
dig az elnöki és főtitkári jelentés előter
jesztéséhez, akkor könnyű kiszámítani, 
hogy a fönnmaradó 3-4 ülés nem volt elég 
a nép kiáltásával való foglalkozáshoz!

Akklimatizálódás
Egy valamiben azonban a világgyű

lés igen hamar dél-amerikanizálódott: a 
felületességben és a pontatlanságban. Szinte 
nem volt szavazás, amelyet ne kellett vol
na javítani vagy megismételni. Amikor 
pedig az elnökválasztásnál a számok se- 
hogysem akartak szabályosan összeállni, 
akkor már-már a dilettantizmus határát 
súroló döntéssel mégis mindent szentesí
tett a gyűlés (és alig vették észre, hogy a 
jelölő bizottság etiópiai elnöknője szé
gyenében és haragjában közben hazauta
zott).

A felületességgel járt együtt az is, 
hogy talán az első olyan világgyűlése 
volt ez a LVSZ-nek, amelyen a teológia 
nem került elő. Pedig éppen az ökuméni- 
kus vendégek nagy számú részvétele an
nak a tiszteletreméltó intézménynek 
szólt, amely már évtizedek óta magas
szintű teológiai beszélgetéseket folytat - 
és nem is eredmény nélkül! -  öt feleke
zetiek a római, az ortodox, az anglikán, a 
református és a baptista egyházakkal. 
Egy jelenlevő rk. teológus arra a kérdés
re, hogy mi imponál neki a luteranizmus- 
ban és világszövetségében, ezt felelte: a 
komoly és világos teológiai munkája! Vajon 
mennyire elégedetten távozott vendé
günk erről a gyűlésről? A gyűlés zárónyi
latkozatát lehetne még elemezni. De ott 
is feltűnnek félreértésre okot adó kifeje
zések („ha az emberek jaj-át helyesen 
halljuk, Istent is halljuk"...?), nyilvánvaló 
egyoldalúságok („az élet a közösségben cí
mű fejezet örvendetesen tág ölelésű": 
Mégis a végén leszűkülnek az „elkötelezé- 
sek" a nőkre) és felületességek (az üdvös
ség és megváltás című fejezet valahogy 
felcseréli az akcionizmus és az üdvös dia
lógus sorrendjét), úgyhogy nem nevez
hető ez a zárókommüniké az evangéli
kus teológia nagy eredményének.

Elnökválasztás -  akadályokkal
Minden világgyűlés elnököt választ, 

aki a következő gyűlésig a LVSZ-t képvi
seli. Curitibában dr. Brakemeier Gott- 
fried-ot választották meg a D. Káldy Zol
tán halála következtében helyét betöltő 
dr. Hanselmann Johannes bajor püspök 
utódaként. Brakemeier 53 éves lelkész, öt

év óta a helyi egyház elnöke. Azelőtt az 
Újtestámentum tanára volt a Sao Leopol- 
do-i lelkészképző iskolán, ahová a helyi 
gyülekezet lelkészi állásából hívták el. 
Egyházában jó neve van. Különöskép
pen értékelik irénikus, ellentéteket áthi
dalni tudó képességét.

Nem ő tehet egészen róla, hogy vá
lasztásán két szépséghiba esett. Az egyik 
az, hogy a gyűlés nem tudta megtörni azt 
a „bevett rossz szokást" (Franklin Fry, 
egy régebbi elnöke a világszövetségnek), 
miszerint mindig a vendéglátó egyház 
püspöke legyen, szinte automatikusan 
az új LVSZ elnök. Csak egy testvérünk
nek és barátunknak volt mersze ezzel 
szembeszállni: Simojoki finn érsek nem 
volt hajlandó 1963-ban ennek az automa
tizmusnak engedni. A sebtiben jelölt Fre- 
derik Schiotz (USA) lett akkor az új el
nök. Ez a megjegyzés nem Brakemeier el
len irányul, akit egyháza jó munkásának 
tartanak. Inkább a Világszövetségnél be- 
idegződött és nem mindig átgondolt me
chanizmusok automatizmusához akart 
további példa lenni. Maga a megválasz
tott is élesen bírálta pontosan az ilyen 
béklyók közé szorított gyűlés lefolyását 
és sokkal több konkréciót követelt. A 
gyűlés „üzenetét" (zárónyilatkozat) köz
readó előszavában pedig „megértést, a 
munka hűséges vállalását és harmonikus 
együttműködést" kívánt. Majd azzal fe
jezte be: „Mint az LVSZ új végrehajtó bi- 
zottsága/tanácsa, elkötelezzük magun
kat mindannak hitben való végrehajtásá
ra, amire megbízást kaptunk. Kérjük 
imádságotokat, részvételeteket, támoga- 
tástokat. Nagy örömmel és hálával indu
lunk el. Istennek legyen hála!"

A másik szépséghiba a választás e- 
lőterében esett. Azt mindenki tudta, 
hogy -  az előbb említettek miatt -  a bra
zil egyházfő jelölteti magát. Jó esélyekkel 
is indult, hiszen maga mögött tudhatta a
3. világból jött delegátusok népes tábo
rát. Azonban csak a függönyök mögött 
volt ismert, hogy egy honfitársa, a sáo le- 
opoldoi Altmann Walter szívesen lenne 
az új főtitkár. Akit az alkotmány szerint 
persze nem a nagygyűlés, hanem a vég
rehajtó bizottság/tanács választ. Mivel 
pedig a szigorú regionális parcellák mi
att nem jöhet elnök és főtitkár a világnak 
ugyanazon sarkából, nem lehetett volna 
az egyik elnök, a másik főtitkár. Altmann 
egyesítette volna azokat a nem kevese
ket, akik a Dél-Amerikában ma kizáróla
gos elismerésre váró felszabadulási teo
lógia exportjában érdekeltek, másrészt 
azokat a szintén nem keveseket, akik 
Stálsett főtitkárral nincsenek megeléged
ve. Ezek az elnök-ellenkandidátus-kere- 
sésben a kanadai Sjoberg W. Donaldra 
akadtak. S mivel a belső összefüggéseket 
sokan nem ismerték, a választás majd
nem meglepetéssel végződött: Brakeme
ier 185 kapott szavazatával Sjoberg 165 
szavazata állt szemben, míg tíz szavazat 
érvénytelennek minősült.

Egy magyar delegátus kommentár- 
ja:„ilyen arányú győzelem után én nem 
fogadtam volna el az elnökséget".

De még ezt a fáradságos választást is 
technikai hiányosságok kísérték. Csak a 
küldöttek teljes kimerültségének volt kö
szönhető, hogy nagy szótöbbséggel elfo
gadták. S ez nem magától értetődő, hi
szen több szavazat érkezett be, mint 
ahány szavazó jelenleg a teremben tar
tózkodott...

Élményt jelentett
a közbeeső vasárnapi „dia da Igreja" 

(német mintára „Kirchentag"-al fordítot
ták) a város egyik sportcsarnokában. Kö
rülbelül tízezer hívő jött össze az ország 
minden részéből. Beszélgettem a Ron- 
don-i gyülekezetiekkel: fáradtan ültek a 
stadion 35 Celsius fokos hőségében, mi
után -  még nagyobb melegben -12  órát 
ültek autóbuszban ideutazva. Mégis 
örültek, hogy a kisebbség izoláltságából 
kilépve, végre hittestvérek között lehet
tek. Talán kár volt, azonban hogy az or
szág gyülekezeteire ráparancsoltak, 
hogy ezen a napon ne tartsanak istentisz
teleteket, hogy minél többen Curitibában 
legyenek. A Sáo Paulo-i magyar evangé
likus gyülekezet is istentisztelet nélkül 
maradt február 4-én.

Tetszett a fiatalság programja és ak
tív közreműködése. A döntésekben is si
került a résztvételét erősen emelnie. Per
sze, látva a genfi jól bejáratott hivatali 
mechanizmusokat, kétlem, hogy tapasz
talatlan fiatal (és nem fiatal is) ott lénye
gesen bele tudjon folyni a döntésekbe. 
Annál nagyobb döntési lehetőséget ka
pott most a 3. világ. Képviselői most a ta
nács ötven százalékát teszik, pedig a vi- 
lágluteranizmusnak csupán egyötödét 
képviselik. Hogy több vállra nehezedik a 
teher, az jó és biblikus. Hogy jó szem- 
pont-e a tagságot az 1., 2., 3. világhoz va
ló tartozás, a bőrszín, a nem, a kor szerint 
kiválasztani, azt nem feltétlenül igenle- 
ném. Tudás, rátermettség és tapasztalat jobb 
szempont lenne. De a LVSZ sem kivétel eb
ben a tekintetben: őt is elérte a tömeg- 
mozgalmak nivellálódásra törekvése. S 
nem biztos, hogy ez a javára válik. Re
méljük azonban, hogy az új tagok a tag
ság adta lehetőségekkel élni fognak majd 
és nem esetleg politikai fegyvert ková
csolnak belőle. S reméljük azt is, hogy a 
LVSZ tulajdonképpeni fenntartói nem 
játsszák a sértődöttet, ha a kiadások kb., 
hetven százalékát négy-öt ország egyhá
zaitól kérik.

Szeretnék a jövőbe látni. Kíváncsi 
lennék, hogy egy emberöltő múlva ho
gyan tekint vissza maga az LVSZ erre a 
gyűlésre? No, és az sem lényegtelen, 
hogy történetírók mit írnak majd róla? 
Magam azt mondom, hogy (túl) drága 
meditálás volt önmagáról, a brazil való
sággal való igazi találkozást elszalasztot
tá és a teológiától feltűnő absztinenciát 
gyakorolt.

Nem túl sok elmulasztott lehetőség ez 
egyszerre?

Gémes István
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Kitekintés az ökumené világába

Vajta Vilmos:

Ökuménikus tapasztalatok1 
( 1941- 1990)

I. Kisebbségi egyházból egy
többségi népegyházba

Teológiai tanulmányaimat Sopronban 
végeztem (1936-40). Svédországba kap
tam egy évi segédlelkészi szogálat után 
állami ösztöndíjat 1941-ben. Egészen 
természetes, hogy ha valaki egy kis szór
ványegyházból egy többségi népegyház
ba érkezik, tömérdek új élmény fogja fo
gadni. Nem ezekről akarok elsősorban 
szólni. Hasonló élményekben sokaknak 
része volt, ha nem is Svédországban. De 
egyet hadd mondjak el.

1941 október végén érkeztem 
Stockholmba. Nagyon vártam október 
31-ét. Kitudódott azonban, hogy ez a 
svédeknél nem ünnepnap. Nekik van egy 
reformáció ünnepük, de azt a tavasz fo
lyamán tartják országos imanapként. 
Századok óta így megy. Abban a gyüle
kezetben, melynek a lelkészénél laktam, 
ezen a napon találkoztam Nygren An- 
ders lundi professzorral, akinek „Erős és 
Agape” c. műve a keresztyén szeretet 
gondolatáról ismert az egész világon. Ő 
lett a tanárom felsőbb teológiai tanul
mányaimban, s ő lett az Evangélikus Vi
lágszövetség első elnöke is (1947-52). 
Előadást tartott egy alapvető lutheri té
máról: „Simul justus e t  peccalor” címen. 
Nygrennel szinte az első naptól való kap
csolatom nagymértékben befolyásolta 
teológiai tájékozódásomat és jövendő 
életpályámat. Erről még beszámolok. 
Azt a kérdést, hogy a svéd egyház 
mennyiben „lutheri" (evangélikus), 
most nem akarom érinteni. Legyen elég 
ez az első élményem annak jelzésére, 
hogy svéd tanítómestereim alapvető lut
heri irányítást adtak életemnek, mely be
ágyazódott az ökumenébe.

II. Az ökumenikus alapmotívum
az évtizedek változataiban
Kérdésem ezen előadásomban, 

hogy mi az az ökumenikus alapmotí

vum, mely életem során elkísért s ho
gyan fogalmazódott ez meg különböző 
variánsokban az évtizedek folyamán. 
Ötödik évtizedemet élem mint olyan va
laki, aki az ökumenikus gondolattal él 
együtt. Minden évtizedre elmondva 
megkísérlem a jellegzetes jelenségeket 
kiemelni és röviden kiértékelni.

1. Felkészülés (40-es évek)
Az első évtizedről igen röviden fo

gok beszámolni, de néhány történeti vo
natkozását a magyar egyházzal kapcso
latban lényegesnek tartom.

1947-ben fejeztem be felsőbb tanul
mányaim első részét éppen Nygren An- 
ders és kollégája, Bring Ragnar, lundi 
teológiai professzorok vezetésével a 
rendszeres teológiai szakon. A teológiai 
licenciátus megnyeréséhez két tárgykör
ből, az én esetemben dogmatika (dogma- 
történettel) és szimbolika (= ökumeni
kus egyházismeret), valamint teológiai 
etika és vallásbölcselet, vizsgáztam. Fő
értekezésem már ekkor foglalkozott Lut
her teológiájával, mely később doktori 
tanulmányaimhoz vezetett. Ugyancsak 
írnom kellett egy kisebb tanulmányt az 
egyházfogalomról.

Ebben az évben volt az Evangélikus 
Világszövetség (EVSZ) alakuló gyűlése 
Lundban. Ordass Lajos, akkori püspö
köm és Jánossy Lajos, a gyakorlati teo
lógia professzora jöttek, mint delegátu
sok. Radvánszky Albertet, akkoriban 
Franciaországban tartózkodó hívő világi 
embert szintén delegátusként jelölte a 
hazai egyház. Hozzájuk csatlakoztak a 
svédországi tanulmányúton levők közül 
Pósfay György és Leskó Béla segédlel
készek és én is. Ez volt első hivatalos 
ökumenikus szereplésem akkorban még 
a magyar evangélikus egyház szolgála
tában.

A világgyűlésről csak egy epizódot 
mondok el. A küldöttségeket az angol 
ábécé szerint állították fel. így került 
Magyarország (Hungary) és Izland (Ice-

land) egymás mellé. Ordass Lajos így is
merkedett meg az izlandi egyház kikül
dötteivel megemlítve nekik, hogy érdek
li őt az izlandi nyelv. Talán ennek ered
ménye is, hogy Ordass a későbbi 
években lefordította Hallgrimur Péturs- 
son izlandi költő passiói énekeit, három
száz éves kincse ez Izland kultúrájának. 
Még a kinyomtatás előtt a Reykjavik-i 
egyetem tiszteletbeli doktorává nevezte 
ki az akkor kényszerű visszavonultság- 
ban élő püspököt 1971-ben.

Röviddel Lund után volt az ökumé- 
nikus ifjúsági világkonferencia Oslóban. 
Érdekessége ennek, hogy a háború után 
először találkozott a világ ifjúsága. 
1938-ban volt az előbbi világkonferen
cia, melynek akkori témája „Christus 
Victor” volt Szinte azok, akik tíz évvel 
ezelőtt fiatalon tanácskoztak, most a há
ború borzalmas élményeinek hátterén ta
lálkoztak ismét. Nagy és erős volt a téma 
diadal-hangulata: Krisztus, a Győző. Itt 
is a magyar egyház kiküldöttjeként vet
tem részt.

Ezután következett az amszterdami 
világgyűlés 1948-bm, ahol az Egyházak 
Világtanácsa (EVT) alakult meg. Itt is 
mint a hazai egyház kiküldöttje jelenhet
tem meg. Hazulról nem engedtek ki sen
ki evangélikust A reformátusok nagy 
küldöttsége azonban Bereczky Alberttel 
természetesen ott volt

Már 1948 tavaszán felkérték a ren
dezők Ordass püspököt egy reggeli áhí
tat megtartására. Ő akkor jelezte, hogy 
valószínűleg nem fogja tudni megtarta
ni. Helyette én tartottam meg az igehir
detést augusztus 25-én, azaz a püspök le
tartóztatásának napján. A Lelkipásztor 
ezt leközölte „Az igaz ember a nem-igaz 
világban” címmel (1 Pt 3, 12-18 alapi
ge).

1950-ben Nygren Anders, aki köz
ben Lund püspöke lett, 60. életévét be
töltötte. Ez alkalommal egy ünnepi kiad
ványt (Festschrift) készített elő az EV SZ 
teológusok nemzetközi együttműködé
sével. Ordass püspöktől is kérni készül
tek egy cikket, de ő még börtönben volt, 
illetve éppen kiszabadult. Megint engem 
kértek föl arra, hogy helyette én írjak. Az 
akkori tanulmányom mintegy „nemzet
közi premiernek” tekintendő életem
ben.1 2 3

Az EVSZ 2. Világgyűlése 1952-ben 
Hannoverben volt. Ezen már nem mint

1 A budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián 1989. október 20-án elhangzott előadás, a díszdoktorrá avatás előestéjén. A szóbeli előadás stílusát 
megtartottam.
2 Amszterdami prédikációnk. Lelkipásztor 1948,365-367. old.
3 Vilmos Vajta: DerChrislenstand als „königliches Priesteitum,,, in: Weltluthcrtum von heule. Anders Nygren gewidmet, Stockholm Gött9ngen 1950,350-373. 
old.
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magyar lelkész, hanem a svéd egyház 
delegátusaként vettem részt. Ez év őszé
re készült el doktori értekezésem „Die 
Theologie des Gottesdienstes bei Lut
her” (Az istentisztelet teológiája Luther
nál) címen,4 s egyben megkaptam a ma
gántanári képesítést a lundi fakultáson. 
Viszont az említett világgyűlésen alakí
tották meg az EVSZ genfi főtitkárságán 
a teológiai osztályt s ennek igazgatójává 
1953. május 1-i hatállyal meghívtak. Ez
zel indult meg az én ökumenikus tevé
kenységem oly módon, hogy most már 
nem mint delegátus, hanem mint a moz
galom kérdéseivel naponként foglalkozó 
teológus részt vehettem az elkövetkező 
évtizedekben a tervező munkában. Ezzel 
az időponttal nemcsak az én személyes 
felkészülésem ideje múlt el, hanem ez az 
idő ténylegesen egybeesik az ökumeni
kus szervezetek megalakulásával és 
munkájuk előkészítő szakaszának a le
teltével.

2. Ismerkedés és azonosság
(az ötvenes évek)
A megalakult világszervezetekbe 

csoportosuló egyházak első kérdése volt, 
hogy ki -  kicsoda, tehát az ismerkedés és 
különböző egyházak azonosságának 
tisztázása.

a) Hitvallásos és ökuménikus
Az ötvenes évek első nagy témája 

az, hogy mit jelent, ha valaki ökuméni
kus. Lehet-e valaki evangélikus, lutheri 
teológus és egyszersmind ökuménikus. 
Amikor feleségemmel 1953 tavaszára 
megérkeztünk Genfbe, akkor olt az az el
képzelés uralkodott, hogy ha valaki öku
ménikus, akkor az EVT-ban kell működ
nie. Hogy valaki ökuménikus és lutherá
nus lehet egyszerre, az valamiféle 
eretnekségnek tűnt. Nem tudták elkép
zelni, hogy valaki hitvallásos teológus és 
egyben ökuménikus gondolkozású is le
het Ez nagyon lényeges kérdés, mert 
például a reformátusok, anglikánok min
dig azt állították magukról, hogy ők nem 
„hitvallásosak” (konfessionell -  confes- 
sional). Viszont az evangélikusoknak 
volt egy világszervezete s ezt tartották 
hitvallásosnak. Persze, ez nincs így. 
Minden egyháznak megvan az azonos
sága, a hitvallásos identitása. Még azok
nak is, akik tagadják, hogy a „hitvallás” 
(értsd: credo vagy egy hitvallási irat) 
hozzátartozik az életükhöz.

A kongregacionalisták például azt 
követelik, hogy az istentiszteletükön ne 
forduljon elő az (apostoli) hitvallás. Az 
evangélikus egyház hitvallási irataiban 
viszont ez (a két másik óegyházi hitval-

4 Stockholm-Göuingen, 1952.

lássál együtt) ökuménikus jelzővel van 
közölve! Az ilyen egyházak azonban 
maguk is vakbuzgóan „hitvallásosak” 
abban, hogy ők pedig „nem-hitvalláso- 
sak”. Az anglikánoknak is van „hitvallá
suk,,, de nincs „hitvallási iratuk” úgy, 
mint nekünk. Minden azon fordul meg 
szerintük, hogy a lelkészeiket az aposto
li successio alapján (episcopális rend) 
szentelték-e fel?

A „hitvallásos” és az „ökuménikus” 
teológia szembeállítása szerintem téves. 
A kettő nagyon is összefér. Sokat lehel
ne most arról is szólni, hogy mit jelent
het evangélikusnak lenni az ökuménikus 
mozgalomban. Röviden vázolom, hogy 
ez mit jelentett az ötvenes években (és 
ennek következményeként a későbbi év
tizedek egyházi közösségében).

b) A leuenbergi konkordia előkészítése
Már az ötvenes években elkezdődött

az evangélikusok és a reformátusok vi
szonyának felülvizsgálata. Sok reformá
tus teológus akadt, aki tisztában volt az
zal, hogy egyházuk teológiája a jelenben 
néhány lényeges ponton nem abból a re
formációi hagyományból él, amely ere
detileg „református”. Így például a pre- 
destináció, az úrvacvsora vagy az egyhá
zi fegyelem kérdései egészen más 
módon fogalmaztatnak meg az utóbbi 
időkben. Ebből a belátásból indult el az 
a folyamat az ötvenes években, amely
ből később a leuenbergi konkordia jött 
létre (1974). Ez megmondja pontosan, 
hogy vannak bizonyos kérdések, me
lyekre vonatkozólag megváltozott a re
formátus egyház tanítása, illetve olyan
ná vált, hogy ezek többé nem választják 
el egymástól egyházainkat. Jó tudni azt, 
hogy a konkordia egy húsz éves folya
matnak az eredménye. Ennek alapján le
hetséges lett a teljes egyházi közösség 
felajánlása.

c) Ökuménikus kutatóintézet
Egy további lényeges jelenség az 

EVSZ 1957-ben, Minneapolisban 
(USA) tartott világgyűléséhez kapcsoló
dik. Ennek a keretében hangzott el a ja
vaslat, hogy egy ökuménikus kutatóinté
zetet hozzon létre az EVSZ, mégpedig 
azért, hogy elsősorban a katolikusokkal 
folytatandó teológiai párbeszédet segít
se elő. Akkoriban egyes egyházi embe
rek számára képtelenségnek tűnt, hogy a 
katolikus teológiával párbeszédet lehet
ne kezdeni. A javaslat 1957-ben ezért 
okozott nem várt nehézségeket. Szinte 
úgy hittük, nem is fog létrejönni. De vol
tak olyanok, akik nagyon jól ismerték a 
jelenkori katolikus teológiát (pl. H. Di- 
etzfelbinger német püspök, Skydsgaard

koppenhágai professzor, Lindbeck pro
fesszor a Yale egyetemről (USA). Ezek 
arról tettek tanúságot, hogy a katolikus 
teológiában óriási változás megy végbe. 
Meg kell tehát ezt ismerni, mert ellenke
ző esetben szélmalom-harcot fogunk 
folytatni.

Mindez a figyelmeztetés szükséges 
volt, mert a karizmatikus pápa, XXIII. 
János, 1959-ben meghirdette a vatikáni 
zsinatot. Mindenki csodálkozott a meg
híváson, mert csaknem egy évszázada 
nem volt zsinat. Ezért vált a minneapoli- 
si javaslat egyszeriben érdekessé és je
lentőssé. Úgyannyira, hogy a kutatóinté
zet 1964-ben (két évvel a zsinat megnyi
tása után) el is kezdhette működését 
Strasbourgban. Ennek első igazgatója 
lettem. Első feladata a katolikus (zsina
ti) teológia megfigyelése lett, de lassan
ként kibővült a reformátusokkal, angli
kánokkal, ortodoxokkal való párbeszéd
re is.

d) A Luther-kutatás világkongresszusa
Az ötvenes évekre esik a Luther-ku- 

tató világkongresszus elindulása is. 
1956-ban az EVSZ-ben jött létre a kez
deményezés. A gondolat az volt, hogy 
mindazokat a kutatókat, akik Lutherrel 
foglalkoznak, gyűjtsük egybe. 1988-ban 
Oslóban már a 7. ilyen kongresszus volt 
együtt. A különböző teológiai tudo
mányoknak (Ó- és Újszövetség, vallás- 
történet stb.) van hasonló nemzetközi ta
nácskozó szerve. A  Luther-kutatásban is 
óriási a múlttal szembeni különbség. Ma 
már nem lehet olyan jelszavakkal Lut
herre hivatkozni, mint kétszáz-három
száz évvel vagy csak egy nemzedékkel 
ezelőtt is tették atyáink. Ma már vannak 
Luther-kutatók különböző tudo
mányágakban, akik jobban ismerik Lut
hert, mint az evangélikusok. Vannak pél
dául olyan marxisták, akik sok evang
élikus teológusnál behatóbban 
tanulmányozták Luthert. Az 1983-i Lut- 
her-jubileum alkalmával, az erfurti 
kongresszuson, maguk a marxisták 
Luther-kutatása volt a nagy meglepetés. 
Ezekkel is párbeszédet kell kezdenie a 
teológusoknak. Sőt, ma már ott tartunk, 
hogy a katolikus Luther-kutatók olyan 
számos és alapvető tanulmányokat kö
zöltek, hogy mondanivalójuk Luther 
ökuménikus jelentőségét új módon aktu
alizálta. Szükség van Luther-kutatókra 
az evangélikus teológia mai, új ökumé
nikus feladatainak megoldásánál is.
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3. Kiszélesedés és beszűkülés
(a hatvanas évek)
Megkísérlem megmagyarázni, hogy 

miért jelent ez az évtized ilyen dialekti
kusjelenséget.

a) Az ortodox egyházak
csatlakozása az EVT-hoz
Az ökuménikus mozgalom 1948- 

ban szervezetileg egy fordulóponthoz 
jutott az EVT megalakulása által. 1961- 
ben volt a 3. Világgyűlés Új-Delhi-ben. 
Az történt, hogy azok az ortodox egyhá
zak, melyek addig nem voltak tagegyhá
zak, most beléptek ebbe a közösségbe. 
Elsősorban ez a moszkvai patriarkátus 
döntése volt, mely magával hozta a ke
leti ortodox egyházak (román, szerb, 
bulgár stb.) csatlakozását is. Ennek el
sődleges következménye teológiai (és 
ezzel természetesen velejáró kegyessé- 
gi, liturgiái és kulturális) kiszélesedés 
lett A keleti egyházatyák teológiai ada
léka erősebbé vált, mivel ezek az egyhá
zak ezt a hagyományt hozták magukkal 
és élénken érvényesítették a meginduló 
párpeszédben. De ez csak egyik része az 
ortodoxok aktiválódásában.

Az orosz egyház részvételével be is 
szűkült az a látóhatár, amelyikben az 
ökuménikus mozgalom eddig működött. 
Arra gondolok, hogy az ötvenes években 
még eléggé kötetlenül lehetett arról is 
nyíltan tanácskozni, milyen az egyházak 
élete Nyugaton és Keleten, Északon és 
Délen. De az orosz egyház tagsága révén 
bizonyos kérdések tiltott témákká vál
tak. Például már nem lehetett arról kér
déseket feltenni, hogy milyen volt az 
egyházaknak az élete azokban az idők
ben, melyeket most „sztálini korszak
nak” neveznek. Megnyitás történt 
ugyan, s az ortodoxokkal való új kapcso
lat szinte a legnagyobb élmények közé 
sorolható az ökuménikus mozgalomban. 
Ugyanakkor azonban „hivatalos” rész
vételük kitérést is jelentett konkrét kér
dések elől. Mihelyt ilyen problémákat 
valaki felvetett, mindjárt az a vád érhet
te, hogy az ún. hidegháborús mentalitást 
szólaltatja meg a testvéri hang helyett. A 
valóságban persze nem erről volt szó, 
hanem olyan tényekről, amelyekről ma 
-  a „glasnost” idejében -  mindenki nyíl
tan beszélhet. De a hatvanas években ez 
még a magyar ökuménikus vezetők vé
leménye szerint sem volt alkalmas meg
említésre! Figyelmet érdemlő tények.

Példaként említem: ma Magyaror
szágon azt kérdezik, hogy miért nem le
het az EVT-ben vagy az EVSZ-bcn arról 
szó, hogy magyarok tízezrével menekül
nek Romániából az emberi jogok ottani 
eltiprása miatt. Miért nem emelik fel

ezek a szervek a hangúkat az üldözöttek 
megvédésére? A válasz meglepő lehet: 
azért történhet ez, mert a magyar egyhá
zi vezetők maguk is évtizedeken keresz
tül megkívánták azt, hogy nem volt sza
bad arról beszélni, ami egy népnek és 
ezen belül egy „keleti” egyháznak az ún. 
belső ügye. Tehát: nem szabad Romániá
ról, az erdélyi magyarság meneküléséről 
nyilvánosan szót emelni, mert ez belső 
ügy. Helyette a titkos diplomácia mód
szerével lehet csak megpróbálkozni a 
szín mögött. Ebbe a magyar egyházak 
képviselői is mindeddig beleegyeztek, s 
csak most, amikor magyar véreinkről 
van szó, döbbennek rá ezen „beszűkülő” 
diplomatikus magatartás végzetes kö
vetkezményeire. Most hazaérkeznek és 
csodálkoznak azon, hogy az ökuménikus 
szervek nem hallgatnak kérésükre s nem 
szólaltatnak meg tiltakozást. A függöny 
mögötti megoldásba pedig a magyar 
egyházi vezetők mindeddig beleegyez
tek. Ezt azért kell elmondanom, mert itt
hon valószínűleg senki sem adja meg a 
magyarázatot arra, hogy amiben eddig 
magyar egyházi vezetők maguk is hall
gatást kívántak (mert a múlt évtizedek 
magyar helyzetét is így védték!), most 
egyszerre elfogadhatatlan, káros mód
szerré vált, amely saját testvéreik ellen 
hat. Most azon kellene sírni, hogy egy 
korábbi magatartás „belső ügynek” mi
nősített egyes „keleti” egyházak számá
ra kényes kérdéseket s ennek következ
ménye, hogy nem hallgatnak rájuk most, 
amikor saját ügyükről van szó. Az öku
ménikus diplomácia eddig jóváhagyott 
rendjét kellene megsíratni s ezzel elis
merni, hogy saját maguk okozták a mos
tani hallgatást is. Ez a bűnbánat szavahi
hetőségét hozhatná magával.

A hatvanas évek ökuménikus ta
pasztalatairól nem lehet az akkori politi
kai megítélések felől a jelenbe is kiható 
káros következmények említése nélkül 
szólni.

b) A második vatikáni zsinat
1962-65 között óriási jelentőségű 

nemcsak a katolikus egyház, hanem az 
egész keresztyénség jövője szempontjá
ból. „Ökuménikus” zsinat volt a római 
kánonjog szerint. De igazában csak ak
kor lett volna az, ha minden egyház részt 
vehetett volna rajta. Mégis minden egy
házra kihatott az, hogy a katolikus egy
ház zsinatot tartott. Mi történt ugyanis a 
jelen évszázadban ebben az egyházban? 
A biblikus tanulmányok megújulása, az 
egyházatyák teológiája újból figyelem
ben részesült. Nem Aquinói Tamás és a 
skolasztika az egyeduralkodó, mégha 
sok helyen még mindig így is tanítják. A 
katolikus egyházban világvonatkozás

ban ténylegesen van olyan teológiai plu
ralizmus, amelyről idehaza is sok szó 
esik. A skolasztikus teológia mellett más 
irányzatok is megszólalhatnak még ak
kor is, ha a vatikáni kúria nem is egyezik 
meg a véleményükkel. De a biblikus és 
patrisztikus teológia megújulása révén 
az egyházi tanítás is lényeges hatáskört 
kapott. Újból orientálódott. Ennek bi
zonysága a vatikáni zsinat.

Mindez az evangélikus egyház éle
tében is jelentős változást jelent. Ugyan
is a pápa, minden más egyház részéről is 
megfigyelőket hívott meg a zsinatra. 
Nem tudom, erről hogyan számoltak be 
Magyarországon. Én ott voltam az 
EVSZ megfigyelőjeként. Úgy még nem 
hallgattak evangélikus teológusokra a 
katolikus egyházban, mint ezen a zsina
ton és azután is. Megnyíltak tehát a lehe
tőségek arra, hogy az evangélikus teoló
gia alapvető mondanivalóját interpretál
juk a reformációt egykor elutasító római 
egyház felé. Minden zsinati dokumentu
mot megbeszéltek a megfigyelőkkel és 
szabad volt elmondanunk minden kriti
kánkat. Tehát nemcsak a katolikus püs
pökök ajánlhattak javításokat, hanem a 
többi egyházak jelenlévő megfigyelői is. 
Csak mi a megjegyzéseinket nem a gyű
léseken, a Szent Péter bazilikában mon
dottuk el, hanem az Egységtitkárság ál
tal egybehívott összejöveteleken testvé
ri hozzászólásként. Nem is szólva arról, 
hogy mi történt a Szent Péter bazilika 
mellékhajójában felállított eszpresszók
ban (egyik oldalon a Bar Jona, másikon 
a Bar-abbas). A brazíliai kávé élvezése 
mellett jó volt a zsinati atyákkal így is ta
lálkozni. Szóba kerülhettek az összes zsi
nati kérdések, melyekről a megfigyelők
nek lényeges megjegyzései voltak. Nem 
volt aztán meglepetés, ha egyik-másik 
ilyen szövegkiegészítést vagy -javítást 
később maga egy 'zsinati atya’javasolta 
az aula-ban, tehát a főhajóban folyó tár
gyalásokon. Minderről sokat írtam, de 
sajnos magyarul eddig semmi sem jelen
hetett meg.

Annyi nyilvánvaló, hogy ez a zsinat 
lehetővé tette a római egyház ökuméni
kus érdekeltségének nagy mértékben va
ló kifejezését. De amilyen kiszélesedést 
jelent ez a jelenség, olyan ellenhatást is 
váltott ki. A katolikus ökuménizmus be
szűkülést is jelentett, mégpedig a római 
pápa fennhatóságának feltételét, melyet 
a katolikus résztvevőknek a jövőben is el 
kellett fogadniok ökuménikus részvéte
lük áraként.

c) Az egyház és a társadalmi
problémák
Az ökuménikus mozgalom lényeges 

komponense a Life and Work (Élet és
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Munka) neve alatt taglalt problémakör. 
1966-ban az „Egyház és Társadalom” cí
men összehívott genfi konferencia és az 
1968-ban tartott EVT-világgyűlés Upp- 
salaban erősen előtérbe állította ezeket a 
kérdéseket. Ez az az időszak, amikor az 
ún. „forradalom teológiája” volt erősen 
divatban. Erről annak idején sokat írtak, 
a társadalmi problémákkal erősen tusa- 
kodtak az ökuménikus vita elengedhe
tetlen részeként.

Kissé sikeresebben „szekuláris öku- 
menizmusnak” neveztük a felvetett 
problémát, tehát alapvetően azt a meg
győződést, mely Magyarországon épp
úgy, mint Svédországban elfogadott 
igazság, hogy az egyháznak e világban, 
a társadalomban való szolgálatával fog
lalkozni kell. „Szekuláris” ugyanis nem
csak azt jelentheti, hogy „elvilágiaso- 
dott”, hanem hogy a világ és a társada
lom kérdéseivel szembesülnünk kell. De 
ezek -  ahogy most Kierkegaard monda
ná -  mellékvágányt jeleznek. Ugyanis 
csak következményei lehetnek annak, ha 
elmondottuk a főmondatot, ti. hogy hit 
által, Krisztus által egyedül kegyelem
ből, nem pedig az etikai cselekmények 
és teljesítmények alapján fogunk üdvö
zölni. Az egyháznak nem az az igazi 
szolgálata, hogy milyen nagyszerű cse
lekedeteket tud létrehozni, hanem az, 
hogy tud valami olyasmit hirdetni, amit 
senki más ebben a világban nem tud el
mondani. Az a tendencia, hogy az egy
ház a társadalmi kérdésekben még egy
szer maga is elmondja azt, amit már a kö
rülötte levő társadalom mond, a hatvanas 
évek második felében bizony elég veszé
lyes ökuménikus kísértés volt.

Az ilyen kísértések idején jelentek 
meg az ún. kisközösségek, melyek egy- 
egy társadalmi probléma megoldásának 
kísérletei. Csoportok, melyek sokszor 
nem is a hivatalos egyház égisze alatt 
szervezkedtek, hanem ezen kívül, külön
böző érvényű problémák megoldását ke
resték, kisebb körben. Ehhez épp úgy 
hozzátartoztak az egyház hivatalosaival 
ellenszegülő, de lényegében hitépítő 
csoportok, mint a társadalom országos 
vagy nemzetközi viszonyban megoldat
lan kérdéseit programjába vevő csopor
tok (környezetvédelem, béke, szociális 
gondozás stb.).

A bibliakörök, ifjúsági munka, ve
gyesházasságban élők mint kis közössé
gek kerestek maguknak menedéket a tár
sadalom és az egyház használhatatlan 
struktúráinak peremén. Mindennek öku
ménikus jelentősége van, mert például a 
strasbourgi tartózkodásom alatt (éppen a 
zsinat hatására) létrejöttek ilyen kis kö

zösségek vegyesházasságban élő házas
társak között. Megkísérelték, hogy egy
más tapasztalatait kicseréljék, azaz el
mondják egymásnak, hogyan lehet egy 
családban élni, noha különböző feleke
zetekhez tartoznak.

A kisközösségeknek az a nagy jelen
tősége ökuménikus szempontból, hogy 
nem kérdezik, mit mond a pápa, vagy az 
egyházi felsőbbség, hanem kicserélik ta
pasztalataikat és olyan megoldásokat ke
resnek, melyeket talán még a helyi lel
kész sem enged meg, de hitük alapján 
döntve el tudják viselni még azt is, hogy 
egymástól elszakadt egyházban éljenek.

Akisközösségek ilyen részérdekelt
ségekkel foglalkoznak és keresik a társa
dalomban a megoldások útját nemcsak 
az ún. felekezeti kérdésekben, hanem a 
nagy politikai kérdésekben is (pl. „poli- 
tisches Nachtgebet” Németországban).

Summázva az egyház viszonyát a 
társadalmi problémákhoz ezt lehet meg
állapítani: a hatvanas években kiszélese
dett az ökuménikus mozgalom érdeklő
dése. A kezdettől létező társadalmi ori
entáció most mintegy elragadtatta az 
egyházakat és közös megoldások kere
sésében nyilvánult meg. Ez a kiszélese
dés azonban a beszűkülés kísértését is 
magával vonta. A társadalmi problémák 
annyira előtérbe kerültek, hogy az egy
ház elsődleges szolgálata mintegy hát
térbe szorult, mert (természetes feltétel
ként?) -  kimondatlan maradt. „Az embe
riség nagy problémái” -  ahogyan a mai 
szóhasználat meghonosodott -  mintha 
figyelmen kívül hagynák a bűnbocsánat 
és megtérés üzenetét, melynek hitbeli el
fogadása nélkül az emberi szeretet hitből 
fakadó gyümölcsei is elsorvadnak. Az 
evangélium főmondatát nem lehet mel
lékmondatként hirdetni, mintha az etikai 
cselekvés világi sikere adná meg az egy
ház létjogosultságát. Ez a probléma az 
elkövetkező évtizedekben döntően ki
élesedett. Az etikai cselekvés következ
ménye kedvezőbb üzenetként csengett a 
világ érdeklődésének fülében, mint az 
egyedül kegyelemből való bűnbocsánat 
öröm üzenete egy teljesítményektől 
tönkretett, reményeiben csalódott embe
riség számára. De hogy ennek belátásá
ra eljusson az ökuménikus mozgalom, 
még egy évtized dialógusára volt szük
ség az egyházak között.

4. Mozgalom és reflexió (a
hetvenes évek)
Az ökuménikus mozgalom egyik 

megfigyelője ilyen címen írt könyvet: 
„Mi mozgatja az ökuménikus mozgal

mat?” (Was bewegt die ökumenische 
Bewegung?). Sokan azt állították ebben 
az évtizedben, hogy egy bizonyos stag
nálás következett be, főleg katolikus és 
protestáns viszonylatban. A vatikáni zsi
nattal kapcsolatos nagy reménységek 
mintha nem következtek volna be. Sőt 
egyesek szerint kimondottan visszatar
tás, sőt húzódás volt észlelehtő. Én azt 
tartom, hogy nem következettbe stagná
lás, egy helyben topogó pangás, hanem 
mint mindig, amikor nagy dolgok történ
nek, egy nagy nyitás például, akkor utá
na bekövetkezik a reflexiónak, nyugodt 
átgondolásnak és kiértékelésnek az ide
je. Mi az, ami történt velünk? Valahogy 
szükség van a meditációra, a megnyug
vásra, arra, hogy ne csak állandó hajszá
ban éljünk. Mert az ökumenizmust sem 
lehet hajszában megvalósítani. Ezért 
szeretnék a hetvenes évekből két nagyon 
jelentős ökuménikus reflexióra rámutat
ni.

a) A meginduló interkofesszionális
dialógus
A vatikáni zsinat eredményeként 

kell felfigyelnünk arra, hogy a római ka
tolikus egyház hamarosan szinte minden 
felekezettel dialógust kezdett, s ezeket 
mindmáig kiszélesítette és elmélyítve 
folytatja. Evangélikus részről is azt tar
tottuk, hogy ha valaki felelős azért, hogy 
a nyugati keresztyénség életében törés 
következett be, akkor elsősorban a luthe
ri reformáció örököseinek a feladata, 
hogy ezzel a problémával újból elkezd
jenek foglalkozni. Ennek az eredménye 
volt, hogy megindult elsőként a római 
Egységtitkárság és a világ evangélikus- 
sága (EVSZ) közötti dialógus. Megin
dult ezután az évek folyamán az angliká
nokkal, a Disciples of Christ közösségé
vel és egyebekkel a római egyház 
párbeszéde. Még a baptisták és a pün
kösdisták sem (noha leginkább tartózko
dók az ökuménikus kapcsolatokkal 
szemben) tudtak ellenállni a dialógus le
hetőségének. Vonzóerővé vált a hetve
nes években!

Ez az interkonfesszionális dialógus, 
mely bilaterális, azaz két-két félre kiter
jedő jellegűvé vált, dominálja a hetvenes 
éveket. A problémát a dialógussal kap
csolatban gyakran úgy fogalmazzák 
meg, hogy bilaterális vag ymultilaterális, 
tehát több félre kiterjedő legyen-e. Az 
egyoldalú gondolkodás, mely minden 
ökuménikus kezdeményezést az EVT ré
vén tud csak elképzelni, a mindenki dia
lógusát mindenkivel követi. Ez azonban 
nem olyan egyszerű. A szétszakadt egy
házak azonossága is azt követeli, hogy 
egymással szemtől-szemben, konkrét
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történeti helyzetek figyelembevételével 
tisztázzák a tanítás és kegyesség külön
bözőségének alapvető kérdéseit. Ez tör
tént az evangélikus és katolikus egyház 
közötti nemzetközi párbeszédben5 Egy 
sereg dokumentum ennek bizonysága: 
Evangélium és egyház (Málta, 1972), Az 
Úrvacsora (1978), Egy Krisztus uralma 
alatt (Az Ágostai Hitvallás 450. évfordu
lójára, 1980), a Közösség útján (1980), 
A lelkészi hivatal (1981), Luther Márton 
-  Krisztus tanúja (1983), Eldőttünk az 
egység (1984).6

Mindez egy hosszú dialógusnak az 
eredménye, melyet nem lehetett egyik 
napról a másikra elérni. Tehát nem annak 
egyszerű elsóhajtásáról van szó, hogy 
„hiszen Krisztusban mindnyájan mindig 
egyek vagyunk”. Előttünk van még a 
dialógus, mely azt kérdezi, hogyan val
lottál Krisztusról, hogyan érted ezt, ma
gyarázd meg nekem mi az, amivel a má
sik nem tudott együtthaladni, s mi az, 
amit én szeretnék a másiknak elmonda
ni vagy tőle megtanulni. Az evangélikus 
és katolikus dialógus egészen szembe
szökően mutatja meg, hogy nemcsak az 
adott ismereteink elmondásáról van szó, 
egymás felé. Hanem elkezdünk egymás
sal beszélgetni. Ez ugyanis az igazi plu
ralizmus, amikor mindkettő egyenlő fél
ként („par cum pari” -  így mondja az 
ökumenizmus-dekrétum is!) mondhatja 
el azt, amit ő a történelem folyamán is 
mindig el szeretett volna mondani. Nem 
az a pluralizmus, amikor ugyan minden
ki elmondhatja egy-egy zugban a maga 
mondanivalóját, de csak egy áll a közé
pen és csak neki szabad a hangszóróban 
beszélnie. Ez igen lényeges az ökuméni- 
kus mozgalomra vonatkozólag. Tehát: 
beszélgetés, a párbeszéd, megnyílás, 
megismerni és megemészteni azt, amit a 
másik mond.

b) Az egységmodell kérdése
Ide vezet el a dialógus: mikor párbe

szédet folytatunk egymással, azt kérdez
zük egymástól, hogyan képzeljük el azt, 
hogy az egység létrejöhet. Gyakorlati 
megoldást kell találni arra, hogy a párbe
szédet milyen célkitűzés ösztönzi.

Tudjuk, hogy a római katolikus tra
dícióban milyen lényeges az a feltétel, 
hogy az apostoli successio által felszen
telt püspökök láncolatával és a római pá
pa felsőbbsége alatt hozzák létre az egy
séget. A mi kérdésünk persze ehhez az, 
hogy hivatali folytonosság vajon biztosí
thatja-e azt, hogy az evangélium folyto
nossága maradjon meg. Ezért kérdezik a 
különböző egyházak ma egymástól,

hogy az egység milyen mintaképet kö
vetve valósulhat meg.

Az 1984-ben megfogalmazott róm. 
kát. -  evang. közös szöveg („Előttünk az 
egység”) erre vonatkozólag is tesz javas
latokat. Nehézségek vannak az úton? A 
párbeszédnek éppen az a jelentősége, 
hogy az egymással szembesült testvérek 
el tudják viselni, hogy véleményeik kü
lönbözhetnek. Ez még nem jelenti annak 
szükségét, hogy a másik véleményét át 
kell vennie a partnernek, hanem ahogy 
Martin Buber, a nagy zsidó filozófus 
mondotta (s őt szívesen idézem): amikor 
az én és a te találkoznak, akkor egy mi 
(többesszám!) jön létre. Ebben a töb
besszámmá vált mi-ben -  így mondanám 
teológiailag, -  a Szentlélek fogja meg
mutatni a különböző kegyelmi ajándé
kok hitépítő lehetőségét, azaz a közösség 
érdekében való felhasználhatósága felől 
dönt. Az ilyen dialógus fedezte fel azt, 
hogy különbözőségek, melyeket az egy
mástól külön élő felekeztck tanításbeli 
hagyományaiként ellentéteknek tekin
tettek, mégse tekinthetők ab ovo kien- 
gesztelhetetleneknek. Nem osztják meg 
szükségszerűen az egységet, hanem rá
döbbentenek az igazság tartalmi gazdag
ságára, melyet sokféleképpen próbálhat 
meg az emberi agy a nyelv korlátái kö
zött kifejezésre juttatni. Ez a reflexió 
igen eredményesnek tűnt egy korábban 
alig alkalmazott egységmodell kifejtésé
re. A kiengesztelt különbözőségek egysé
ge ezzel az ökuménikus gondolkodás 
középpontjába került. Modellként tekin
tik.

5. A közös hitvallás és a
világnézetek (nyolcvanas évek)
Az ökuménikus gondolkodást eb

ben az évtizedben két nagy kérdéstömb 
foglalkoztatja: a közös keresztény hitval
lás és az egyházak viszonyulása azokhoz 
a kérdésekhez, melyek az emberiség e vi
lágban való létét meghatározzák. Ez 
utóbbi kérdés mint egy „keresztény vi
lágnézetre” összpontosítja a figyelmet és 
ezzel egyszersmind a jelen világban ha
tó világnézetekkel is érintkezésbe kerül. 
Ennek a vonatkozásnak most csak az 
ökuménikus mozgalomban felszínre ju
tott fő áramlatát fogom érteni.

A nyolcvanas éveket két nagy tanul
mányi terv dominálja. Az egyik a Hit és 
Egyházszervezet keretében folyik. Két 
ága van: az egyik a közös keresztény hit
vallás lehetőségét keresi, ennek útját ír
ja le, s ennek mint részletkérdését veti fel 
a keresztény egység ősi problémáit a

„Baptism, Eucharist and Ministry” (rö
vidítve BEM, azaz Keresztség, Úrvacso
ra és Papi szolgálat) című dokumentum
ban. Mindkettővel behatóan foglalko
zott a mozgalom 1989 nyarán 
Budapesten tartott nagygyűlése.

a) A közös keresztény hitvallás
Ugyanazon problémához tér vissza, 

mint amelyeket az ötvenes évek jellem
zőjeként már említettem (fent 2a). Ehhez 
ezért nem térek vissza. Jellemző vonása
ként azonban megemlítem, hogy a dialó
gus ma már oda vezetett,, hogy a niceai 
hitvallás jelen aktualitását erősen előtér
be helyezik, s a benne kifejezésre jutó hi
tet mint egyetemes keresztény hitvallást 
értékelik.

ABEM-dokumentum már 1982 óta 
forog közkézen (Líma-i dokumentum
nak is nevezik, mert első vázlata ott szü
letett meg). Óriási érdeklődést keltett az 
EVT tagegyházaiban, melyek közül 
többszázan válaszoltak a kiküldött szö
vegtervezetre. Ma ennek kiértékelése fo
lyik.

Ez a szöveg alapvető, szinte gyakor
lati kérdéseket érint. Nemcsak a kereszt
ség esetében. Hanem például az úrvacso
rára vonatkozólag is. Közös ünneplésé
nek lehetősége szinte első perctől fogva 
vált az ökuménikus mozgalom kulcskér
désévé. Mert, ahol különböző egyházak 
tagjai egybejönnek, a közös istentiszte
let esetében éppen az úrvacsora válik a 
szétszakadottság leleplezőjévé. Vegyük 
az evangélikus és katolikus egyház viszo
nyát, mint kirívó példát. Így szoktam 
mondani katolikus testvéreimnek: ha én 
bemegyek egy katolikus templomba és 
részt akarok venni az úrvacsora ajándé
kában (ők úgy mondják, hogy „áldozni” 
kívánnék), akkor senki se fog megakadá
lyozni ezen szándékomban. De hogyha 
egy evangélikus és katolikus hivatalos 
egyházi, teológus-csoport találkozik, 
adott esetben éppen dialógust folytatva, 
akkor nem szabad nekem a mise kom- 
munióján résztvennem. Viszont ők sem 
jönnek evangélikus úrvacsorához. 
Mindez nagyon kellemetlen lelki élmé
nyeket is jelenthet, melyeket mindkét ol
dalon fájdalmasan érzünk. Példaként 
említsem, hogy ezt a katolikus testvére
ink is gyakorlatilag áthidalni próbálják. 
Előfordult (mint pl. Salamanca-ban egy 
ilyen közös szeminárium alkalmával), 
hogy katolikus testvéreink a nagymise 
után megkérdezték az evangélikus teoló
gusokat, hogy miért nem jöttek a kom- 
munióhoz? A válasz erre az volt, hogy ezt 
Róma megtiltotta. „Viszont mi elegendő 
ostyát szenteltünk fel, hogy Ti is részt ve
hessetek!” Tehát lehetett volna, csak hi

5 Tájékoztatást ad Hafenscher Károly rövid áttekintése: Tízéves a Közös Római Katolikus -  Evangélikus Bizottság, in: Diakónia, 1983/2,55-57. o.
6 A szövegek megtalálhatók H. Meyer kiadásában in: Dokumente Wachsender Übereinstimmung, Padrbom-Frankfurt a.M. 1983. Későbbi kiadásban jelent 
meg Eidnheit vor uns, Paderbom-Frankfurt a.M. 1985, ahol a Lutherról szóló nyilatkozat is megjelent.
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vatalosan nem volt szabad! Ez a botrán- 
koztató különbség. Előfordul persze, 
hogy evangélikus úrvacsorához is jön
nek katolikus hívek. De hivatalosan nem 
lehet! Ezt a kettősséget kell minden egy
házban egyszer megkérdőjelezve meg
ingatni. Ne egyet mondjunk kifelé, vagy 
törvényszerű kánonjogban, de csendben 
eltitkolva szabadságot adva más gyakor
latra is. Legyen az igen: igen és a nem: 
nem.

A keresztségről is azt állítjuk, hogy 
egységünk alapjául szolgál. Igen. De 
kérdezzük meg a baptistákat, vagy a ka
tolikus többségi országokban levő pra
xist, amikor előfordul, hogy újból meg
keresztelnek evangélikusokat is, főleg 
áttérések esetén. Nem tartják eléggé tisz
tázottnak, hogy a Szentháromság egy Is
ten nevében történt-e a keresztség.

Ezért nem egyszerű az a probléma, 
amit a BEM fölvet a világ keresz
ténységének lelkiismeretében. Remél
jük azonban, hogy éppen ezeken a pon
tokon is előbbre fog jutni Krisztus egy
házának az egysége láthatólag.

b) „A zsinati folyamat"
(igazságosság, béke és a teremtés)
Említést tettem a vatikáni zsinatról. 

Ennek mint az egyházi megújulás mód
szerének is lenyűgöző hatása volt az 
egész kereszténység életében. Ezért ve
tődött fel az a kérdés, hogy nem lehetne- 
e ténylegesen egy egyetemes keresztény 
zsinatot (minden egyház részvételével) 
egybehívni. A javaslat Vancouver-ben 
1983-ban hangzott el az EVT világgyű
lésén. A „zsinat” jelensége azonban ekk- 
leziológiai problémát jelent (főleg orto
doxoknak és katolikusoknak). Ezért e 
helyett „Zsinati folyamatról” (conciliar 
process) kezdtek el beszélni. Ez jelenleg 
erőteljesen folyik. 1989 májusában volt 
Baselben az első kontinentális konferen
cia, Szöulban 1990 márciusában lesz a 
nagy világkonferencia.

Az egész tervnek három nagy téma 
ad összefoglalást: igazságosság, béke és 
teremtés (Justice, Peace and Integrity of 
Creation, rövidítve: JPC). Most csak az 
a nagy kérdés, hogy e három, alapvető 
témáról immanens módon, azaz világi 
keretben fog-e az ökuménikus mozga
lom megszólalni. Hiszen mindenki más, 
még a nem-keresztény is tud az igazsá
gosságról (földi, szociális viszonylat
ban) beszélni. Abékéről hasonlóan. A te
remtés védelmét szolgáló ökológia (kör
nyezetelmélet) is ma mindenki ajkán 
van. Lehet erről társadalmi leszűkítés
ben is szólni, amikor különböző világné
zetek versengenek abban, hogy felvetett 
javaslataikat támogassák. A keresz

ténység és benne az ökuménikus mozga
lom számára a kérdés az lesz, hogy ezen 
a három kérdésen keresztül ludunk-e 
majd arról szólni, amit csak az egyház 
tud az evangélium küldetésében elmon
dani. Mert: az evangéliumnak van egy 
több-igazsága; és hirdet egy olyan bé
kességet, amely nem abban az álomban 
merül el, hogy minden nép egymással 
békében fog élni a földön; és tud egy 
olyan teremtésről, amely új teremtés, 
azaz új ég és új föld.

El kell olvasni az eddig megjelent 
dokumentumokat ezen zsinati folyamat
ról és feltenni a kérdést, vajon mit emlí
tenek Krisztus dicsőségben való vissza- 
jöveteléről, amikor eljön ítélni élőket és 
holtakat? Krisztus parúziája ugyanis el
engedhetetlen része Isten üdvtervének s 
ezzel az emberiséggel való közösségé
nek. A Feltámadott és Megdicsőült Ur a 
földi valóság végső beteljesedése (1 Kor 
15). Ezért kell a felvetett témával kap
csolatban megkérdezni: kit érdekel még 
ma Isten azon igazságossága, mely a bű
nöst fogja megigazítani; ki beszél ma ar
ról, hogy még az utolsó időkben is hábo
rúskodni fognak a népek; földrengések
ről, kozmikus változásokról szól 
Krisztus, mikor a jelen föld jövőjéről 
szól -  nem pedig a teremtés olyan fejlő
déséről, mely az emberi teljesítmények 
folyamán ígér jólétet az emberiségnek 
(Mt 24 pár). Mi történik ezen „zsinati fo
lyamatban” közöttünk: hol kapunk arra 
támogatást, hogy egy megtévesztő „ke
resztény” álommal szemben az evangé
lium hangját halljuk meg? Lehet ezt a je
len világot olyan ígéretekkel megváltoz
tatni, hogy emberi felelősségünk 
aktiválásával ezt a világot mindenki szá
mára boldoggá és széppé változtathat
juk? S mindezt a kereszténység nevé
ben? Hol marad a kataklizmának a nagy 
igazsága, hogy „ég és föld elmúlnak”? 
Mindez számomra -  az eddigi tapasz
talatok szerint! -  a ránk köszöntő kilenc
venes éveknek radikálisan keresztény 
problematikája.7

III. A jövő egyetlen ökuménikus
kérdése (kilencvenes évek)
Előadásomban többször ejtettem 

szót arról, hogy az egyháznak Krisztus 
küldetésében olyan mondanivalója van, 
amit senki más el nem tud mondani he
lyette. Ha ezzel adósa marad az emberi
ségnek, akkor csak azt mondja, amit 
mindenki más is, néha talán sokkal job
ban, el tud mondani. Az egyháznak nincs 
szabadalma világi kérdések megoldásá
ra. De van szava ahhoz az emberiséghez, 
mely e világban küzd emberi létének em

berséges megoldásáért. Ez a Szó, amely
nek kimondására egyedüli, kiváltságos 
küldetése van, az e világban megszólalt 
Igéből, a testté lett Krisztusból mint az 
eljövendőbői (Mt 11,3) olvasható le 
egyedül, „Őt hallgassátok!” (Mt 17,5). 
Az egyháznak tehát az a küldetése, hogy 
ne e világ (esetleg még egy, jobb világ”), 
hanem az eljövendő világ hírnöke le
gyen.

Szeretném egyszer Luthernak a fel
támadásról szóló teológiájára is felhívni 
a figyelmet. Ebben nagy különbséget 
tesz a mostani élet (heac vita) és az eljö
vendő élet között (vita futura). Ez utób
bi nem álom, nem illúzió. Az egyházat 
sokszor ugyanis azzal vádolják, mintha 
eljövendő ábrándossággal kísérelné meg 
e világ problémáiról elvonni a figyelmet, 
elnémítani a társadalom problémáit. 
Megtévesztő az, ha még az egyház is el
hiszi azt, hogy neki egy jobb e világot 
kell hirdetnie. Már szájába is adják azt, 
amit minden „jóakaratú emberrel” 
együtt kellene mondania. (Micsoda 
visszaélés a „homines bonae voluntatis” 
angyali üzenetével Lk 2,14!). Az egyház 
csak el tudja mondani azt a Szót, mely 
újjá teremt, s maga is csak ebben a meg
újhodásban tud élni.

Ez lesz az eljövendő kilencvenes 
években az egyetlen ökuménikus kérdés. 
Ezen fordul meg az egyház jövője is. 
„Egy a szükséges dolog” (unum est ne- 
cessarium), vagy amint az új bibliafordí
tás mondja: „sok mindenért aggódol és 
nyugtalankodol, pedig kevésre van szük
ség, valójában csak egyre”. Válaszút e- 
lőtt áll az ökuménikus mozgalom is. 
Nem mintha Márta valami rosszat tett 
volna. De az adott helyzetben „Mária a 
jobbik részt választotta, amelyet nem 
vesznek el tőle soha” (Lk 10,4 lk).

A maga idejében a reformáció is vá
laszút előtt állott, s az egyház jövője ér
dekében egyetlen Szóra tette a hang
súlyt: solus Christus, sola fide, sola gra- 
tia, sola Scriptura. Talán az e világban 
föltömörülő aggodalmak és nyugtalan
kodások között ezt a hangsúlyt újból 
meg kell szólaltam. Van jövőnk. Ezt még 
a keresztrefeszítés óráján alig hiszik a ta
nítványok. De a Feltámadott és Megdi
csőült Krisztus nevében az egyház csak 
ezt az egyet hirdetheti sajátos üzenete
ként az elmúló világban.

Tiszteletben tartottam, hogy a szerző a nálunk meg
szokott LVSZ rövidítés helyett következetesen 
EVSZ-t használ.

Szerk.

7 A „zsinati folyamatnak” a keresztény teológia szempontjából mutatkozó hiányosságaira a közelmúltban több tanulmány figyelt fel. Ld. aMartin-Luther-Bund
évkönyvét Lutherische Kirche in dér Well, Folge 36, 1989, Erlangen 1989, (elsősorban J. Heubach és R. Slenczka tanulmányait) és R. Slenczka, Das Fórum 
„Gerechtigkeit, Frieden und Bewahruzng dér Schöpfúng”. Dogmalische Beurteilung eines ’konziliaren Prozesses’, in: Kerygma und Dogma, Jg. 35, Göttingen 
1989,316-335. o.
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Tanít az egyháztörténet...

Evangélikus
bibliafordítóink

„Ó vala az égő szövétnek és az fénylő.
Tü kedig nem akaratok egyideig vigadnotok
6 fényességében."

Jn  5,35

Kevés népnek adatott meg, hogy már a középkorban, vagy 
akárcsak az újkor hajnalán is anyanyelvén olvashassa a Szent
írást. Magyar népünk számára a huszita Pécsi Tamás és Újlaki 
Bálint szerémségi papok hitvalló ajándékként hagyták kézirat
ban -  mint ízes lelki eledelt -  az utóbb három kódexben fenn
maradt bibliarészeket. A fenti idézel a müncheni Kódexből va
ló.

A Károli Gáspár által szerkesztett Vizsolyi Biblia megjele
nésének idei, 400 éves jubileuma során többekben felvetődik a 
kérdés: milyen más bibliafordítások előzték meg e nagyszabá
sú vállalkozást a reformáció századában és annak szellemében.

Ismeretes, hogy Nádasdy Tamás országbíró anyagi és szel
lemi támogatásával 1541-ben Sárvár-Újszigeten látott napvilá
got az első hazai kiadású magyar nyelvű Újszövetség Luther és 
Melanchthon wittenbergi tanítványának, Sylvester Jánosnak 
(1505-1552) a gondozásában. A Szatmár megyei Szinerváral- 
ján született fiatal tudósnak már öt évvel korábban készen volt 
a testes kézirata. Ezt onnan tudjuk, hogy sárvári tudós reformá
tor társa, Dévai Mátyás 1535. december 3-án urának, Nádasdy 
Tamásnak címzett levelében arról ír Nümbergből, hogy „az Új 
Testamentumot ki lehet itt nyomatni magyarul, ugyanis Ottó 
barátom elvállalná a munkát.”1

Nemcsak tudományos akribia, hanem missziói tűz és re- 
formátori indítás is vezette Sylvestert e nagy munka során. A 
két évvel korábban kiadott Grammatica Hungaro-Latina -  
amelynek unikus példányát az Országos Széchényi Könyvtár 
őrzi és tavaly jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia Iro
dalomtudományi Intézetének gondozásában a hasonmás kiadá
sa2 -  is azt a célt szolgálta már, hogy minél többen értsék és ol
vassák a Bibliát. Az Újszövetség ajánlása pedig egyenesen 
Krisztus követésére akart serkenteni: „Próféták által szólt rigen 
néked az Isten/, Azkit igirt, ime vigre megadta Fiát. Buzgó li- 
lekvel szól most es néked ezáltal, Kit hagy, hogy hallgass, kit 
hagy, hogy te kövess..."

A latin nyelvű prózai ajánlása Ferdinánd királynak és fiai
nak szól. Benne elmondja, hogy fordításával az állandó török 
támadásoktól zaklatott magyar nemzetnek kívánt vigasztalást

nyújtani. „Úgy láttam -  írja - ,  hogy ha valamikor, hát akkor ép
pen c században van szükség erre az isteni törvényre, mely visz- 
szaiarthalja a nemzetet mindenféle gonoszságtól és szabados
ságtól, és visszavezetheti, sőt föllelkesítheti az igaz kegyesség
re, amely a háborúknak e nagy zűrzavaraiban szinte 
elenyészeU”. Az az igaz kegyesség (vera pietas), amelyre itt 
Sylvester céloz nem más, mint az Erasmus által újra képviselt 
középkori vallásosság, az ún. devotio modema.3

Az evangéliumi lelkületű humanista Sylvester gazdag szó
kincsű, szabatos mondatai mellett felfigyelhetünk tudományos 
és egyben építőjellegű magyarázataira és stilisztikai fejtegeté
seire is. Újszövetségének hatása felért egy reformátor munká
jával, bár nem a reformáció gyümölcse még, hanem azt inkább 
a magyar humanizmus vallhatja magáénak.

Nem tudunk könnyen és egyértelműen választ adni arra az 
ezután jogos kérdésre, hogy melyik volt az első, kifejezetten 
ágostai hitvallási hátterű magyar evangélikus bibliafordítá
sunk. Kevesen figyeltek fel ugyanis arra az előszóra, amelyet 
a még alább tárgyalt Torkos András féle -  és az adatot tőle át
vett Bárány György féle Újszövetség tartalmaz. Torkos András 
fia és Újszövetségének kiadója, Torkos József soproni lelkész 
ugyanis ezt írja apja fordításának előszavában 1736. pünkösd 
napján: legelőször a Csepregi Lutheránus Collegium Ma
gyarrá fordította az Új Testamentumot: de ugyan azon Collegi- 
umnak keserves esete, és a Protestantesek sok siralmas hábo
rúsági s üldözlelési miatt annyira el fogyasztattanak ezen 
Exempláriumok, hogy azoknak tsak nyomdoki is alig találtas
sanak...”4 Sem ő, sem Bárány és fordítótársa, Sartorius Szabó 
nem ad bővebb felvilágosítást erről a máig is homályban lévő 
adatról, a Csepreg reformációját alaposan tárgyaló Payr Sán
dorunk sem említ semmit e neves XVI. századi iskolaváros ál
lítólagos Lutheránus Collegiumáról.5 Hacsak Melanchthon tol
nai tanítványára, az 1565-től csepregi rektor Sibolti Demeter
re, a később is neves semptei lelkészre, majd püspökre nem 
gondolhatunk?6 Mindez további egyháztörténeti kutatást igé
nyel.

A Vizsolyi Biblia megjelenése (1590) előtt a lutheri refor
máció több jeles hazai képviselője igyekezett magyar nyelvű 
bibi iarészt adni a nép kezébe. Benczédi Székely István (+1563) 
-  Károli gönci elődje -  Zsiványi Jenő adatai szerint is készült 
a Biblia lefordítására, ő  1548-ban Krakkóban magyarázatos 
prózai zsoltárfordítást adott ki. A szép, fametszetes mű teljes 
példánya a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában ta
lálható.

A Szikszón keltezett Zsoltárkönyvet Székely egy vitézlő, 
nemes férfiúnak, Gávai Lukácsnak ajánlja. Az előszóban szé
pen írja, hogy „elméje ösztövér volta miatt” csak nehezen és 
sokak sürgetésére vette vállára a fordítás és kiadás terhét. Az 
viszont ismét a talányok világába tartozik, mit érthetett ama 
mondatán, hogy ha patrónus szívesen fogadja, úgy „hat rövid 
napon mind az egész Bibliát Istennek segítségéből kibocsájt-

1 Karácsonyi-Bunyitay: Egyháztörténet! emlékek a magyarországi hitújítás korából. Budapest, 1906,110-111.
2 Bibliotheca Hungária Antiqua XXII. Szörényi László tanulmányával, Bp. 1989.
3 Balázs János: Sylvester János és kora. Bp. 1958,240.
4 A mi Urunk Jézus Kristusnak Új Tesamentoma, görög nyelvből magyarrá íordíttatou a meg nem másolt Augustana Confessio szerint való Győri Eklésiának 
mostani Prédikátora Torkos András által. Wittenberg, 1736, Elöljáró beszéd 10. p.
5 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, I. kötet. Sopron, 1924.73 kk.
6 Uo. 835-836.
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ja”. Néhai Bottyán János, a neves református bibliaszakértő is 
azt írja, hogy ez az állítás annyira meglepő, hogy azt -  bár so
kan sokféleképpen próbálták megfejteni -  de „senki sem bírt 
határozott értelmet kihámozni belőle”.7

A szász eredetű Heltai (Helth) Gáspár (1510-1574) -  aki 
csak 1536-ban kezdett magyarul tanulni -  élete derekán, más
fél évtizeden keresztül páratlanul gazdag irodalmi termést 
nyújtott Erdély olvasóinak. Nyomdásztársa az egyesek szerint 
wittenbergi, valószínűbben azonban brassói származású Hoff- 
greff György (1558) volt. Georg Haner szász egyháztörténész 
„História ecclesiarum transylvanicarum” című, 1694-ben meg
jelent munkájából tudjuk, hogy Heltai alig egy évvel Witten- 
bergből való visszaérkezése után, már 1546-ban -  Luther pél
damutatásának hatása alatt -  megszervezte és megkezdte a Bib
lia magyarra fordítását. Ennek első, 1551-ben Kolozsvárott 
kiadott részének előszavában ezeket olvashatjuk: „Niha hár
man, s niha négyen is voltunk együtt e munkába...” Neveket is 
említ: Gyulai István magyar prédikátort, valamint két -  bizo
nyára ugyancsak kolozsvári iskolamestert: Ozorai Istvánt és Ví
zaknai Gergelyt. Többek feltevése szerint azért nem került ko
rábban kiadásra a közös munka, mert amikor Martinuzzi 
György bíboros püspök értesült a tervről, kemény büntetést he
lyezett kilátásba.8

Heltai második bibliafordítása egy több, mint ezer oldalas 
Újtestamentum 1562-ben jelent meg ugyancsak Kolozsváron 
özv. Majláth Istvánné Nádasdy Anna költségén. A sokoldalú 
polihisztor közben újra megjárta Wittenberget, ahonnan csa
lódva jött vissza, majd 1557-ben utódjával, Dávid Ferenccel 
együtt a helvét, 1568-ban pedig az antitrinitárius irány buzgó 
híve lett. Az evangélikusok medgyesi zsinata (1560) meg is bé
lyegezte már első pálfordulását is.

A következő években mindennek ellenére Heltai rendíthe
tetlenül folytatta bibliakiadásait. A még 1560-ban kiadott ma
gyar zsoltárfordítása után 1565-ben az Ószövetség több más 
könyvét adta ki, aszerinti különböző formátumban -  hol nyol
cad-, hol negyedrétben - ,  hogy munkatársai milyen papírt szál
lítottak neki. Sorozata mégsem lelt teljes: a Krónikák, Esdrás, 
Nehemiás, Eszter és Jób könyveivel nem készült el. Horváth 
János neves irodalomtörténészünk azt feltételezte, hogy Heltai 
vallásváltoztatásai miatt hívei bizalmatlanok lettek hozzá, ez 
elkedvenítette volna, s a továbbiakban inkább más irányú köny
vek kiadását szorgalmazta.9 10

A gazdag kolozsvári bibliafordítások szerzősége felől már 
eddig is gyakran folyt egyháztörténeti vita. Annyit biztosan tu
dunk, hogy az említett három fordítótárson kívül Egri Lukács, 
a későbbi ungi unitárius esperes(+1574), Szegedi Lajos dézsi 
főlelkész -  akinek fordításáról kedvezőtlen ítéletet mondott 
Sylvester -  munkálkodtak Heltai mellett, további patrónus pe
dig bizonyos Csáky Mihály földesúr volt. Ezen kívül apokrif 
ószövetségi iratrészletek is megjelentek e nyomdában, így pél
dául Jézus Sirah könyve. Ennek az az érdekessége, hogy a hí
res, utóbb törökök által elfoglalt Tolna városának evangélikus 
reformátorai fordították. Feltehetőleg ott is működött ugyanis 
egy csepregihez hasonló prédikátori kollégium: csak annyit tu
dunk bizonyosan, hogy a fordítók egyike Sztárai Mihály buz

gó munkatársa: Eszéki (Zigericus)Imre vörösmarti lelkész volt, 
a másik pedig Tövisi (Muceius) Mátyás tolnai prédikátor 
(+1551). Heltai bibliakiadványainak jó része tehát nem saját 
fordítás volt, és vallásváltoztatásai ellenére zömében az Ágos
tai Hitvallás tudós lelkészeinek a buzgalmát és tudását dicséri.

Külön érdekességre tarthat számot a lángoló lelkű nagy 
evangélikus szuperintendens, Bornemisza Péter egyik utalása. 
A felvidéki Semptén sajtó alá rendezett, majd Detrekőn 1579- 
ben kiadott Postillája kiadása során a következő sorokat írta 
Máriássy Pálnak: „Ezek után kezde az Úristen hódítani néhány 
fő emberek által... egy nihány ájtatos keresztény uraim és pré
dikátor uraim által... az Bibliának épen való ki nyomtatására... 
Rüber urammal... jó volna jövendőn emlékezni, hogy ha Sárost 
adhatnák oly módon, hogy a Bibliát ott nyomtatnám ki és ha ő 
maga is segíthetnéje költséggel... Erről írtunk Erdélybe is. De 
mind ezek fü képpen hagyjuk az Úr Istenre”. Megjegyezte még, 
hogy véleménye szerint négyezer forint költségkiadás lenne a 
bibliakiadás során, de ez utóbb meg is térülne.

Végül is nem Bornemisza, hanem a gönci, helvét hitvallá
sú prédikátor és esperes -  eredeti nevén Radics, közismerten a 
nagykárolyi szültésű Károli Gáspár (1530-1591) nevéhez fű
ződik az első teljes, magyar nyelvű Biblia kiadása 1590-ben Vi
zsolyban. Az evangélikus szuperintendens és a református es
peres munkássága között az összekötő hidat Bornemisza egy
kori munkatársa, Károli nyomdásza a lengyel származású 
evangélikus Manlskovit (Farinola) Bálint (+1597) képezte. A 
vizsolyi Bibliához különben ő írta az előszót is.11

A XVIII. században mind a Felvidéken, mind a Dunántú
lon több neves tudósunk serénykedett, hogy a magyar, szlovák 
vagy vend evangélikusok anyanyelvükön olvashassák a Szent
írást. Bél Mátyás (1684-1749) Pozsonyban rendezte sajtó alá és 
Lipcsében, 1717-ben. E revíziószerű kiadásról Torkos András 
1736-os megjegyzéséből tudunk meg -  a kutatók számára má
ig bizonytalan -  adatokat. Azt írja Torkos, hogy „Tisztelendő 
és igen érdemes Bél Mátyás uram, a posoni A. C. szerint való 
Sz. Eklésiának hívséges Lelki Pásztora, látván a Magyar Evan
gélikusok között e nagy lelki fogyatkozást, Károli fordítását a 
Görög Textus szerint és a hitnek regulája szerint emendálván, 
Krisztus Urunk születése után 1717. esztendőben Lipsiában ki
nyomatta”. Bottyán János ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy 
az „emendálni” igét a Javítani” helyett használták őseink, így 
ez a mondat azt jelentette, hogy Bél a lutheri hitelvek szerint 
javította ki azokat a bibliai helyeket, amelyeket Károli szerin
te kálvini módon fordított.12 A vitatott kérdés történeti és teo
lógiai feldolgozását közelebbről Sólyom Jenő professzorunk
nak köszönhetjük.13

Krmann Dániel püspökkel (1663-1740) közös kiadásban 
ugyancsak Bél Mátyás nyomatta ki Halléban, August Hermann 
Francke alapítványának támogatásával a Králici Bibliát 1732- 
ben „Biblia Sacra to jest Biblj Svata” címen. A hazai szlovákok 
századokon át ezt, a hazai németek pedig mindvégig Luther 
szentírásfordítását forgatták.

Győr városának már említett, neves pietista lelkésze, Tor
kos András (+1737) görögből fordított Újszövetsége halála e- 
lőtt egy évvel Wittcnbergben, majd utóbb fia, Torkos József

7 Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai. Bp., 1982,42.
8 Fitz József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Bp., 1967, 163.
9 Horváth János: A reformáció jegyében. Bp. 1957. 374.
10 Országos Levéltár, Máriássy levéltár, Missilisek 158-as évek csomója. Közli Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Sopron-Budapest-Győr, 1939,373-374.
11 Gulyás Pál: Mantskovit Bálint, a Vizsolyi Biblia könyvnyomtatója. Protestáns Szemle, 1929.
12 Bottyán János i.m. 75-76: Bél Mátyás revíziójának rejtélye, 1717.
13 Sólyom Jenő: Bél Mátyás, a magyar Biblia történetében. lelkipásztor, 1956.
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gondozásában 1803-ban Pozsonyban jelent meg.14 Fia elősza
vából megtudjuk, hogy atyja Bél Mátyás nyomdokait követte 
és szintén a görög textus kútfejéből merített. Hátul ószövetsé
gi perikópákat és rövid imádságokat is közölt, hogy a lelkészek 
a templomi szolgálatnál más könyvre ne szoruljanak. Torkos 
sok más irodalmi alkotása mellett legnépszerűbb imakönyvé
re, a még 1709-ben Halléban kiadott Engesztelő Áldozatra kell 
felfigyelnünk.

A magyar nyelvű evangélikusság XVII. századi mulasztá
sa után a legkorábbi Halle-látogató, Torkos András nagy tudás
sal és mély hittel látott neki a bibliafordítás munkájának. Úgy 
tűnik viszonylag szűk körre korlátozódott térben és időben 
egyaránt ez a kísérlet. Pedig példamutató akart lenni több te
kintetben is. Egyik e századi méltatója jól látja, hogy „költői 
érzékkel megírt szívből fakadó imáiban felismerhető az őszin
te és közvetlen imádkozásra való példaadás célzata.”14 Ez a 
megjegyzés nemcsak a sokat forgatott Engesztelő Áldozatra, 
hanem az Újszövetség végén található imádságokra is érvé
nyes.

Torkos irodalmi munkásságát is túlszárnyalta lelkésztársa 
és közeli barátja, Szeniczei Bárány György (1682-1757).15 
Rendkívül gazdag könyvkiadása közül is kiemelkedik a nemes- 
csói prédikátor-társával, Sartorius Szabó Jánossal (1695-1756) 
közösen végzett szentírásfordítása. A kiadás egyik érdekessé
ge, hogy magyarázatos Újszövetség, a másik pedig, hogy a ki
adás helye: Lauban feltehetően fedőneve egy titokban protes
tánsbarát győri nyomdának.

Bárány és Sartorius Elöljáró Beszéde Torkos Újszövetsé
géhez hasonlóan sok értékes adatot és építő jellegű megjegy
zést tartalmaz. Nagy értéke a nehezebben érthető versek ma
gyarázata. Ehhez felhasználták több német pietista teológus eg- 
zegézisét, így Feltner, Láng, Heidinger és Christoph Starke 
kommentárjait. Tudjuk, hogy a szerzők kézirataikat folyama
tosan elküldték Fábry Gergelynek Vadosfára, Perlaky József
nek Nemeskérre, Miskey Ádámnak Nemesdömölkre és Né
meth Sámuelnek Győrbe. Ha igaz, többnyire időhiányra hivat
kozva vonakodtak a kritikától, mások pedig utóbb támadták 
orthodox részéről a pietista fordítást.16 Ettől függetlenül mind
két szerző és a Johann Amdl-fordítás során 17 hozzájuk csatla
kozó Vásonyi Márton vadosfai lelkész hatalmas szolgálatot tet
tek azzal, hogy lelkipásztori és diakóniai munkájuk mellett bá
mulatos irodalmi tevékenységet is folytattak. A szentírással, 
kátéval, hitvallási iratokkal, imakönyvekkel és építőjellegű írá
saikkal felbecsülhetetlen értéket hagytak az utókorra. Haláluk 
után több évtizedes üldözés és lelkészhiány következettbe, eza
latt pedig a hívek -  főként a Dunántúlon -  ezzel a szellemi-lel
ki táplálékkal tudták átvészelni a nehéz évtizedeket.18

Meg kell még jegyeznünk, hogy Bárány és Sartorius lefor
dították az Ószövetséget is, ennek kiadására azonban anyagi 
okokból sajnos nem kerülhetett sor.

A XVIH. századról szólva még egy hazai evangélikus bib
liafordításról is meg kell emlékeznünk. A Somogy megyei Surd 
tudós lelkésze, Kuzmics István (1723-1779) vend nyelvre for
dította az Újszövetséget. A Halléban 1771-ben kiadott könyv 
előszavát Torkos József soproni lelkész írta. Máté evangéliu

mát külön is kiadták Pozsonyban 1817-ben, s a teljes vend Új- 
teslamentumnak négy kiadásáról tudunk. Az utolsó már e szá
zad közepén, 1940-ben jelent meg.

Kuzmics e sok energiát igénylő munkához nemcsak az ere
deti görög szöveget használta fel, hanem a latin és az elérhető 
szláv fordításokat is. Tervbe vette vend énekeskönyv kiadását 
is, de ebben halála megakadályozta.19

A múlt század vége felé, majd jelen századunk elején fő
leg Pozsony teológiai professzorai buzgólkodtak ezen a téren. 
Kámory Sámuel (1830-1903) előbb Ruth könyvét (1860), az 
Énekek Énekét (1861), Jeremiás Siralmait (1861), Mózes és Jó- 
zsué könyveit (1864), végül a teljes Szentírást (1870) és az 
ószövetségi apokrifusokat (1877) fordította magyarra és adta 
ki Pozsonyban. Szigorú bírálóival, köztük Ballagi Mórral éles 
polémiát folytatott a Honi Közlöny (1871-72) hasábjain.20

Masznyik Endre (1857-1927) pozsonyi teológiai tanár és 
akadémiai igazgató ugyancsak sokat tett a bibliafordítás érde
kében. 1917-ben az evangéliumot, 1925-ben pedig a teljes Új
szövetséget újra fordította és kiadatta. Utóda, Hornyászlcy Ala
dár (1873-1939), a göttingeni egyetem díszdoktora a követke
ző szentírási részeket fordította és adta ki: Ésaiás könyve 
(1916), a Római levél fordítása és magyarázata (1936) és for
dításrészletek az ószövetségből, ugyancsak 1936-ban. Po
zsonyban volt budapesti lelkészsége és bányakerületi püspök
sége előtt 12 éven át teológiai tanár Raffay Sándor (1866-1947) 
„atyánk”. 1905-ben az Apostolok cselekedeteit, 1905-ben az 
Újszövetségi apokrifusokat, 1912-ben Nikodémus evangéliu
mát, 1929-ben pedig a teljes Újszövetséget fordította le és adat
ta ki.

A második világháború előtti és az azt követő években egy 
nem-teológus, a kiváló jogászelme, báró Kaas Albert (1885- 
1961) nyúlt hozzá alázatosan, de biztos görög tudással az Új
szövetséghez. Az egykori József nádor (ma Budapesti) Köz- 
gazdasági Egyetem alkotmányjogi professzora hosszas tudo
mányos előmunkálatok után a háború éveiben, majd az alföldi 
kitelepítése, megaláztatásai közepette titokban gépelte kézira
tát. Az elkészült teljes magyar Újszövetség-fordítás utóbb kéz
iratban megjárta Ausztráliát is, ahol a báró öreg korában előa
dott Perth egyetemén. A munka most idehaza várja kiértékelé
sét. Köszönjük ezúton is az egykori Luther Szövetség 
elnökének és egyházmegyei felügyelőnek ezt az egyházának 
szánt nemes ajándékot!21

Jelen nemzedékünk közös protestáns bibliafordító bizott
ságot hívott életre a háború után. Ennek evangélikus tudósai 
közül a már elhunyt Dr. Deák János, Zászkaliczky Pál, Bo- 
tyánszlcy János, dr. Pálfy Miklós, valamint a köztünk élő dr. 
Prőhle Károly, dr. Muntag Andor és dr. Cserháti Sándor pro
fesszorainak nevét kell hálával megemlítenünk.

A bibliafordítók halandók. De Isten Igéje megmarad örök
ké.

Dr. Fabiny Tibor

14 Szentiványi Béla: A pietizmus Magyarországon. Bp., 1936, 68.
15 Uo. 69kk. -  Payr Sándor: Magyar piclislák a XVIII. században. In: Magyar Protestáns Egyháztörtcneti Monográfiák, I.k. Bp. 1989. 97kk. -  Schmidt János: 
Szemezd Bárány György élete és munkássága h. n. (1939).
16 Schmidt i.m. 49. -  Zoványi Jenő: Tájékozódás a Sartorius Jánosok között. 'Hicológiai Szemle, 1940.
17 Az Igaz Keresztyénségről írott négy könyv. Jena, 1740.
18 zágon 1521-1945. Bp. 1985. 160kk.
19 Pusztay László: Vend, szlovén evangélikus kapcsolataink Magyarországon, lelkipásztor 1990/2,49.
20 Homyánszky Aladár: Jelentés a Kámory hagyatékról. Pozsony, 1910.
21 A család ajándékaként jelenleg az Evangélikus Országos Múzeumban.
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A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Hogyan segíti a 
pszichológia a 

lelkipásztor 
működésének 

hatékonyságát?
Tisztelt „Lelkipásztor” Szerkesztő

sége!
Véghelyi Antal nemrégen megje

lent cikkéhez az alábbi gondolatokat 
szeretném fűzni.

Vannak olyan területei a hittudo
mánynak, így az istenhittel kapcsolatos 
kérdések, a hívő ember kötelezettségei, 
amelyek nem tartoznak a pszichológus 
hatáskörébe. Például a bűn nem pszi
chológiai fogalom, de mivel ennek át
élése legtöbbször mélyen foglalkoztatja 
az emberi pszichét, így ez a pszicholó
gust is érdekli. Igaz, más a megítélése a 
bűnnek a lelkipásztor és a pszichológus 
szemében. A pszichológus soha nem íté
li el az embert és talán több enyhítő kö
rülményt talál a bűn elkövetőjének vé
delmében, mint a lelkipásztor. Ezek a 
körülmények adódhatnak az illető kör
nyezetéből, a társadalmi helyzetéből, s 
nem utolsósorban a személyiségének 
torzulásaiból.

Mind a lelkipásztor, mind a pszi
chológus tanácsokat ad és lelki támaszt 
nyújt a beteg lelkű embernek, tehát a két 
hivatás kiegészítheti egymást az embe
riség szolgálatában. A pszichológusnak 
ismernie kell a hívő ember cselekvései
nek korlátáit. A lelkipásztornak pedig 
olykor bele kell mélyednie a „bűnös” 
cselekedetek tudattalanjába, hogy a 
megértés, a tanácsadás és a megbocsá
tás terén könnyebben eligazodjon és 
célravezetőbben munkálkodjon.

Nem szabadna megtörténnie annak, 
hogy egy vallásos életre áhítozó lány 
öngyilkossági kísérletet kövessen el, 
mert együtt él a szerelmével és nem kap 
feloldozást. Nem szabad, hogy egy 
gyermek lelki válságba kerüljön azért, 
mert megtagadták tőle a keresztséget a 
szülők templomi házasságának hiányá
ban.

A pszichológiának is van erkölcsta
na és azon munkálkodik, hogy a hívő 
ember lelkiismeretének szava kongru
ens legyen azokkal a tanácsokkal, ame

lyekkel a pácienseinek szolgál. Nincs 
olyan pszichológus, aki támogatná a 
kasszafúrót vagy az agresszív cselekmé
nyeket, de arra törekszik, hogy ezek az 
impulzusaikat jó cél szolgálatába állít
sák, szublimálják. Tehát a pszichológus 
is pozitív energiák feltöltésére igyekszik 
tevékenysége közben és ezzel azonos 
célokat követ a lelkipásztorral.

A pszcihológus nem hisz abban, 
hogy Freud, Jung, Adler stb. könyvei 
abszolút igazságokat képviselnek. A 
pszichológia létjogosultságát nem a 
könyvekből vett idézetek, hanem a min
dennapos tapasztalat igazolja.

A pszichés kezelés sohasem pesszi- 
misztikus jellegű és sohasem szuggerál- 
hatja azt, hogy semmit sem tehet a pá
ciensének talpraállílása érdekében, ha 
nem is hangsúlyozza annyira az erkölcsi 
felelősséget, mint a lelkipásztor. Olyan 
pszichológust nem ismerek, aki helyte
lenítené azt, hogy páciense a vallását 
gyakorolja. Erkölcsi és szakmai vétsé
get követne el az a pszichológus, aki le
beszélné a betegét arról, hogy súlyos ál
lapotában papot hívasson.

A lelki beteg hívő rászorul a krisz
tusi kegyelemre, de éppen úgy rászorul
hat a pszichológus segítségére is. A 
pszichológus nem akar agymosást vé
gezni, hanem a személyiség egész
ségesen maradt magvaiból próbál a be
teg hathatós közreműködésével új sze
mélyiséget kialakítani, de mindenkor 
tiszteletben tartja páciensének vallásos 
meggyőződését.

A pszichiáter nem nagyobb mágus, 
mint a pap. Intelligenciájánál, tehetsé
génél, hivatásánál lógva természetes, 
hogy ténykedése során fölérendeltségi 
viszonyba kerül a pácienssel, illetve a 
hívő emberrel szemben, bárhogyan is 
törekszik a mellérendeltség állapotának 
elérésére. Ez a viszony azonban min
denkor a két fél individuális adottságai
tól függ és attól a céltól, amit el szeret
ne érni.

Csak néhány gondolatot emeltem 
ki, amely a lelkipásztor és a pszicholó
gus jobb megértéséhez vezethet.

Dr. Németh György főorvos

Pünkösdi ének:

A Lélek
Dallam: Mi Atyánk, ki vagy 

mennyekben (72)

7. A Lélek elhív, összegyűjt, 
Kigyújtja pünkösd lángjait.
Szív, melyet bánat, gond megült, 
Sok testvérszívre várhat itt:
Ez Krisztus gyülekezete,
Isten ujjának műhelye.

2. A Lélek lángja mint a tűz 
Perzsel, fájdalmat is okoz,
De megtisztít, démont kiűz, 
Meghátrál tőle a gonosz.
A zajló szívre béke száll,
Mihelyt bűnétől tiszta már.

3. A Lélek Krisztushoz vezet, 
Mindent az övéből merít, 
Bocsánatot ad, életet,
Örömre indít, felderít,
Az Úrhoz visz, ki nem halott, 
Halott volt, ám feltámadott!

4. Az élő Krisztus küldi el 
Lelkét ma is, mint valaha
S vígasztal, gyámolít, nevel 
Az egyházban ö  általa!
Hol Krisztus Lelke van jelen, 
Újult fán jó  gyümölcs terem.

5. Gyümölcse ízes, száma sok: 
Hűség, szelídség, szeretet... 
Szegények mind, sőt koldusok, 
Kikben ezt föl nem lelheted 
Dúsak viszont, sőt kincsesek, 
Kikben pünkösdi bor pezseg.

6. Ó, Szentlélek, te szállj közénk! 
Lásd, egybegyűltünk várva rád! 
Érints meg Isten ujjaként,
Heved bensőnket járja át.
Készíts mibennünk tűzhelyet
S leszünk élő gyülekezet!

1985.

Scholz László
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Fórum
Ponicsán Imre

A kiskőrösi 
evangélikusság 

szlovák háttere és 
kegyessége

Különös látvány filmet visszafelé pergetve végignézni! 
Nagy élmény végigkísérni a mai naptól visszafelé 272 eszten
dőnek egyháztörténeti eseményeit!

A Duna-Tisza közének ez a része mindig alkalmas volt ar
ra, hogy az ember itt megtelepedjen. E tényt a régészeti feltá
rások igazolják. A török hódoltság idején feldúlt és lakatlanná 
vált pusztaságot 1718-ban Vattay János és István földbirtoko
sok az ország felső megyéiből szlovák ajkú és csak evangélikus 
vallású lakosokat telepítettek le. Az akkori időben a vallásül
dözés miatt ide költözött családok igazi vezetéknevüket is ti
tokban tartva, származási helyük nevét saját családi névként 
vették fel. így pl. a még ma is domináló kiskőrösi családi ne
vek: Opauszki-Opaváról, Szudóvszki-Szudról, Litauszki-Lita- 
váról, Szenohradszki-Szenohrádról, Teszárszki-Teszárról, Du- 
bóvszki-Dubováról költözött az „új" világba: Kiskőrösre. A 
„tót" nyelvet beszélő, szegény zsellérekből álló, tiszta evangé
likus telepesek a futóhomokon való verejtékes munka megkez
désekor azonnal gondoskodtak arról, hogy legyen a kis telepü
lésükön evangélikus lelkész és evangélikus tanító. Így került 
első lelkészként Kiskőrösre Bartholomeidesz Ádám, tanítóként 
pedig Szabatka György. A szegényes ekhós szekerek -  amelyek 
az akkori idők egyszerű közlekedési eszközei voltak -  mind
egyikében ott volt a féltett „kincs" az evangélikus egyházi Éne
keskönyv: „Cithara Sanctorum", amelynek szerzője Tra- 
novszky György lelkész, a liptószentmiklósi egyház lelkipász
tora volt. Ez az énekeskönyv az idők folyamán bővült, és ma 
ezernél is több éneket foglal magába. Bátran mondhatom, hogy 
ez a könyv a tiszta forrása a szlovák nyelvű evangélikusság ke
gyességének. Ötven évvel ezelőtt, amikor még végeztem szlo
vák nyelvű liturgiát a kiskőrösi templomban, gyakran megfi
gyelhettem, hogy a Tranoszcius énekek nyomán idős asszonya
ink és férfiaink szemében megcsillant a könny, elővették 
éneklés közben a „rucnik"-ot (zsebkendőt), letörölték a köny- 
nyeiket és utána békesség és belső öröm költözött a szívekbe. 
Meggyőződésem, hogy amint a Biblia az élet minden területét 
felöleli, úgy az Ige igazságai, az Ó- és Újtestamentum törté
netei, példázatai, hasonlatai mind benne vannak ebben a köl
tőien megírt énekeskönyvben. A kegyelmes és irgalmas Isten
hez emeli minden ének a hívőt. Néha jellemzője ezeknek az 
énekeknek a tiszta egyszerűség, mondhatnám igénytelenség, 
néha pedig a művészi választékosság és emelkedettség, de 
mindenütt a Krisztus vérével megváltott, alázatos ember val
lásos érzelmeinek őszintesége és mélysége jellemzi ezeket a 
buzgó énekeket, fohászokat, imákat. Vannak igen hosszú 30-35 
versszakos énekek, ezek egyrészt igyekeznek pótolni minden

más vallásos írást, mert akkor még nemigen lehetett ilyen jel
legű írásokat beszerezni, másrészt jelzi, hogy volt idejük, nyu
galmuk, figyelmük minden vers végigéneklésére, nem éltek ro
hanó világban!

Az első vertfalból épített kicsi templomban az első gyer- 
mek-keresztelést 1720. április 10-én végezte Bartholomeidesz 
Ádám lelkész és az anyakönyvezés azóta hiánytalanul mind 
megvan a lelkészi hivatalban. Az iskola is megépült 1720-ban, 
ahol szlovák nyelven folyt az oktatás. Itt kell megjegyeznem 
azt a különös jelenséget, mely szerint az iskolai oktatás során 
semmiképpen nem sajátíthatták el a gyermekek a gót betűk is
meretét, nyilvánvaló tehát, hogy az édesanyák és nagyanyák 
tanították meg a gót betűvel írt cseh biblikus nyelvű énekes
könyvből, a Tranosciuszból gyermekeiket, unokáikat.

A jól megszervezett és példásan megindult egyházi élet 
nem maradhatott fenn sokáig. 1730-ban ugyanis pünkösd haj
nalán Kalocsáról a klérus által fanatizált emberek a földdel tet
ték egyenlővé első templomunkat, elűzték a lelkészt és tanítót. 
53 éven át (!) nem lehetett a gyülekezetnek sem lelkésze, sem 
tanítója. A több mint félévszázados nehéz esztendők alatt az 
akasztói és a keceli plébános végezte a kereszteléseket, esketé- 
seket és a temetéseket. E két plébánia anyakönyveit megtekint
ve erről mindenki meggyőződhet. A kiskőrösi evangélikusok
nak nem lehetett istentiszteletet tartani, sem gyermekeket 
evangélikus hitben oktatni. A magam meggyőződése, hogy 
ezen nehéz 53 évnek „ex lex" állapota ellenére mégis élt, mun
kálkodott Isten Szentlelke, annak tulajdonítom, hogy a szlovák 
érzelem, lelki emóció sokkal mélyebb gyökereket ereszt éppen 
a Tranoszciusz énckeskönyv kincse nyomán. Érdemes megem
lítenem, hogy a „gyászévtized"-ek alatt három iparosember: 
Kvacska András, Kocka András és Smelik János titokban taní
totta a gyermekeket mégpedig az egyetlen „tankönyv", a sokat 
emlegetet Énekeskönyv alapján az írásra és olvasásra, no meg 
a hittanra! Ennek alapján tanultak meg a gyermekek imádkoz
ni, bibliai történeteket szívükbe zárni, Istent megismerni és Jé
zust követni! A felnőttek, amikor vágyódtak istentiszteletre, úr- 
vacsoravétclre, akkor a lassú ekhós szekérrel Dunaegyházára, 
vdagy Apostagra „utaztak", s vették a fáradságot. Mély vallá
sos igényük kielégítésére volt idejük, áldozatvállalásuk, lelki 
éhségük a kb. 40 kilométeres út megtételére, hogy bizonyítsák: 
„Nemcsak kenyérrel él az ember..."

Itt mintha megállna a visszafelé pergő film -  legalább egy 
pillanatra -  mert egy nagy történelmi esemény megváltoztatja 
a szomorú emlékű üldöztetésnek kitett gyülekezetünk életét. 
II. József ugyanis kiadja a Türelmi Rendeletet 1781-ben. A kis
kőrösiek 1783-ban már építkezni kezdenek, igaz, hogy csak a 
legmocsarasabb, legzsombékosabb területen kapnak építési 
engedélyt. De az öregek emlékeznek arra, hogy fenn, északon 
van olyan fenyőfa, amely ha iszapba kerül, nem rothad el, ha
nem megkövesedik, mint a mai vasbeton, oly szilárddá válik. 
Ilyen iszapba vert facölöpökön nyugszik ma is a hatalmas 
templomuk! Az új templom felszentelésére 1798-ban kerül sor, 
amikor is a szent szolgálatot Hamaljár Márton püspök végzi. 
Ekkor a hívek száma már: 6695 lélek.

Figyeljünk fel egy különös könyvre, amely 1790-ben jelent 
meg Bécsben. Szerzője: Dr. Decsy Sámuel. Többek között eze
ket írja: „Négy anya nyelvek vágynak Európában, u.m. Görög, 
Deák, Német és Tót... Ezek a Slávusok (Tótok) mint az özön
víz, úgy ellepték egész Európát és azt az egész földet, melly a 
Szarmátniai-Közép-Hadriánum (Adriaticum) Fekete és Caspi- 
um tengerek között fekszik, elfoglalták." Véleményem szerint
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aktuális számunkra ma is az az intelme, mely így hangzik: „Bár 
csak ne tanulnának a tótok a magyaroktól olyan ocsmányul ká
romkodni, átkozódni. Elég förtelmes a szlovák átkozódás és 
csúnya beszéd, de a magyar még sokkal ocsmányabb! Bárcsak 
mindenki a szigorú isteni intelemre, fenyegetésre gondolna!" 
(II. Móz. 20,7 vers). Decsy könyvének címe: Pannóniái Féniksz, 
avagy hamvából feltámadott Magyar Nyelv, melyet írt Dr. 
Decsy S. Bétsben)

Érdemesnek tartom a kiskőrösi gyülekezetben egymás 
után szolgáló lelkészek közül kiemelni Leska István nevét, aki
ről a Pallas Lexikon így ír: „LESKA ISTVÁN cseh-tót író és kis
kőrösi ág.ev. lelkész. Szül. 1757, meghalt 1818. Ő alapította és 
egy ideig szerkesztette Pozsonyban 1783-ban az első tót hírla
pot e címen: Prespurské Noviny. Számos egyházi iraton kívül 
írott művei: Basne Prilezitostné (Alkalmi költemények) 
Vysvestleni slov. ev. Biblie Palovicovej). (Palkovics szlovák bib
liája szavainak magyarázata.) 1808. Elenchus vocabulorum Eu- 
ropeorum imprimis Slavicorum Magyarici usus -  halála után 
jelent meg Budán 1825-ben." Eddig a lexikoni idézet. Igaz, 
hogy a Pallas Lexikon 1895-ben jelent meg, éppen ezért fella
poztam egy egészen új kiadású lexikont is, mégpedig a Világ- 
irodalmi Lexikont, amely 1982-ben jelent meg az Akadémiai 
Kiadónál. Ez is hasonlóan méltatja az irodalommal is foglalko
zó Leska lelkészt. Ismeretes, hogy Leska István 1792-ben prá
gai lelkész és később az egész cseh evangélikusságnak superin- 
tendense, püspöke lett. Tizenkét esztendeig tölti be püspöki 
tisztét, s a cseh királyságból 1798-ban visszahívják Magyaror
szágra. Előbb Dunaegyházán lelkészkedik, az 1809-es év végé
ig. Kiskőrösre 1810-ben érkezett és itt szolgált nyolc éven át ha
láláig, mely 1818. II. 25-én következett be. Több éneke találha
tó meg a Tranosciusz énekeskönyvben. Leska István volt az, 
aki először írta meg Kiskőrös városának és evangélikus egy
házközösségének a történetét. Engem személy szerint érdekelt, 
hogy Leska István miért hagyta el prágai püspöki székét és cse
rélte fel Dunaegyházával, majd Kiskőrössel? A Pozsonyi Tudo
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének vezetője, 
dr. Jozef Ambrus 1979. II. 12-i levelében e kérdésemre ezt a vá
laszt adta: „Ami az Ön kérdését illeti, miért ment Leska Prágá
ból, ahol püspök volt az akkori Magyarországra, a mostani is
mereteim alapján csak annyit mondhatok, hogy Prágában nem 
volt anyagilag megfelelően ellátott. Hét gyermeke volt és gyen
ge jövedelme, súlyos gondjai voltak. Ugyanebben az időben 
szlovák és magyar prédikátorok azonos okokból tértek vissza 
Magyarországra!"

Nem tudom elhallgatni azt a tényt sem, hogy Leska István 
felesége: Laucsek Rebeka, melegszívű, jóságos papnéja volt a 
gyülekezetnek és mint bábaasszony sok gyermek világrajöve
telénél „bábáskodott"! De amiért e ténykedését megemlítem, 
azért teszem, mert nagy költőnk megszületésénél is segédke
zett! „Legyen áldott emlékezete, mint a földi működése áldott 
volt!" Nagyon mebecsülte a gyülekezet e papnéját, lakást biz
tosított számára ingyen 38 évi özvegysége alatt és komoly se
géllyel támogatta, hogy anyagi gondjai ne legyenek!

De ha már megemlítettem városunk szülöttjének, Petőfi 
Sándornak a nevét, hadd emlékeztessek arra, hogy szlovák 
származású a költőnk. Illyés Gyula regényében így emlékezik 
meg édesanyjáról, aki szülés közben, fájdalmában ezt a két szót 
mondta szlovákul: Boze moj, Boze moj! (Jaj Istenem...) Költőnk 
talán gyermekkorában beszélt szlovákul is és magyarul is. De 
a hívő, vallásos környezetben a vére átitatódik a Biblia szelle
mével, s ezért senki nem tudja rajta kívül úgy megfogalmazni 
a IV. parancsolatot, mint nagy költőnk:

„...S anyánkat, ezt az édes jó  anyát,
Ó Pistilcám, szeresd, tiszteld, imádd!
mi ö  nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom..."

Az egy gondolat bánt engemet c. versét 23 éves korában 
írja, számomra ez minta imádság, amit Isten döbbenetesen 
hallgat meg. Petrovics István vigyázott arra, hogy fia evangé
likus iskolába járjon. De jó hitoktatója lehetett poétánknak...! 
Valláserkölcsi egyéniség volt!

Utoljára hagytam a speciális kiskőrösi szlovák ajkú evan- 
gélikusság sajátos kegyességi megnyilvánulásait!

A mély vallásosság talaján élő családi élet tiszta. A gyer
meket valóban „gyermekáldásnak" tekintették. Nem volt ritka 
egy családban 10-14 gyermek vállalása, mert ahová Isten ad bá
ránykát, ad oda legelőt is! Szívbe írott magatatás volt, szülés 
után az anya addig ki nem ment az utcára, nem is igen dolgo
zott, míg a keresztelés és aztán az ún. „asszonyavatás" a temp
lomban meg nem történt. Ezt nagyon komolyan vette az evan
gélikus család. A gyermeket a bába vitte a templomba, az anya 
letérdelt az oltár előtt, a lelkész hálát adott a gyermek szüle
téséért, az anya megmaradásáért és kért Istentől áldást, hogy 
anyai hivatását Isten akarata szerint tudja betölteni. Ez ma is 
megmaradt, ha nem is abban a szigorú formában, hogy addig 
nem távozhat otthonából, míg a gyermek nincs megkeresztel
ve. A gyermekek magázták a szülőket, sőt a kisebb testvér az 
idősebb testvérét sem tegezhette!

A konfirmáció nagy esemény még ma is a gyülekezetben. 
Régen ez jelentette a felnőtté válást. Amikor „lekonfirmált" a 
fiú vagy a leány, akkor már be is állt szolgálónak, cselédnek, 
béresnek. A konfirmandusok szép népviselete is nagyon látvá
nyos volt. A lányok színes szoknyát és négy-öt alsószoknyát, 
kötényt és fejükön szalagot viseltek. A haj fésülése is kicsipké
zett frizura volt, amit a fejtetőn lévő szalag rögzített. A nyakon 
gyöngysor és a kézben zsebkendő ékeskedett. A fiúk a hímzett 
bársony „halenát" viselték, amit tarka hímzéssel díszítettek. A 
leányok 2-3 egyidős barátnőkként „szervezkedtek", ezeket ne
vezték „mátkának". Ruházatuk mindig egyforma volt, együtt 
jelentek meg a templom oltára körül az istentiszteleten. Szép 
látvány volt, amikor elhangzott a lelkész felszólítása: imádkoz
zunk! -  egymásra figyelve, egyszerre hajtottak fejet és térdet, 
amíg az imádság tartott, utána fegyelmezetten egyszerre álltak 
fel. A ruházatuk színe alkalmazkodott mindig az egyház litur
gikus színeihez. A mátkaság jelentősége különösen a lakoda
lom során érvényesült. Az esküvő előtti vasárnapon, a harma
dik hirdetéskor a menyasszony a két „mátkájával" együtt vo
nult a templomba, középen állt a menyasszony teljes díszben. 
Legjellegzetesebb és leglátványosabb ruhadarabja a színes, flit- 
teres párta-koszorú volt, a fátyol helyett lecsüngő finom kis 
gyöngyszemek felfűzve ereszkedtek le körben az arcra.

A lakodalom előkészítésének oroszlánrészét a vőfély és a 
násznagy végezte. A vőfély kapott egy hosszú botot, melynek 
végén színes szalagok és egy zsebkendő lengtek, s ezzel jelent 
meg azoknak az otthonába, akiket vagy a menyasszony vagy 
a vőlegény szülei meghívtak gyermekük lakodalmára. A „rig
mus" versbe szedett, de mindig bibliai tartalommal megtöltött 
hívás volt. A násznagy szerepe a menyasszonyi kikérésnél, a 
szülőktől való búcsúztatásnál is mindig igei alapon, nagyon 
komolyan, meghatóan történt. Jó előkészülete volt a templomi 
szertartásnak. Szlovák nyelven történt sokáig a násznagyi és 
vőfélyi szolgálat még az 1930-as, 40-es években. Azután már 
csak magyar nyelven. Igen hosszadalmas a régi lakodalmas ce
remónia, amit meg kellett tanulnia a násznagynak is és a vő
félynek is. Birtokomban van szlovák és magyar nyelvű „litur
giája" e ceremóniának. Egyszerű földműves ember kézirata az 
1920-as évekből. Nagy értéknek tekintem, hiszen ma már ez a 
népi szokás teljesen kiment a divatból. A lakodalmas ház szo
báit kiürítették, csak a padok, és az asztalok maradtak bent. 
Helyi szokás volt az ún. „podoblok", ami azt jelentette, hogy a 
meg nem hívottak az ablak alatt kíváncsiskodtak, nézték, ho
gyan szórakoznak a bent lévők. Csodálkoztam, hogy a legmos
tohább időjáráskor is sokan érdeklődtek az ablak alatt. A ház 
gazdája az ablak alatt lévőket egy-egy pohár borral és kalácsai 
kínálta meg. Éjfélkor a menyasszonyt átöltöztették menyecske
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ruhába, a fejét „bekötötték", majd a násznagy köszöntötte az 
újdonsült menyecskét, megszegte az öröm-kalácsot és minden
ki kapott egy-egy szeletet. Valahányszor meghívott vendég
ként jelen lehettem ilyen esküvői ünnepélyen, mindig úgy 
éreztem, hogy megérdemli népünk ezt az ünnepi együttlétet, 
nemes szórakozást, jól megterített asztalt, mert nagyon meg
dolgozott mindig Kiskőrös népe a mindennapi kenyérért. A fu
tóhomokból aranyhomokot varázsolt! Természetesen az ételek 
tálalása során a vőfély kedélyes, néha kicsit sikamlós mondó
kát is megeresztett a fiatalság örömére. (Sokszor kellett az utób
bi évtizedekben elvállanom a násznagyságot, mert már alig 
volt vállalkozó, aki e kérésnek eleget tegyen. Persze én a ma
gam megfogalmazása szerint mondtam el a menyasszony, 
vagy vőlegény búcvsúztatását, szülőktől, nagyszülőktől, ke
resztszülőktől való bocsánatkérés szavait. Csak azért vállal
tam, mert ezt is szolgálatnak tekintettem, különösen akkor, 
amikor volt olyan eset, hogy nem merték vállalni a templomi 
esküvőt politikai okokból.)

A menyecskék ruhája a lányokéval azonos volt, a különb
séget közöttük csak a fejviselet mutatta. A lányok hajukat ko
szorúba fonták, olajjal, zsírral és korommal „kezelték", s az így 
ragadóssá vált hajból elől vagy sütővas segítségével ceruzavas
tagságú hurkácskákat, vagy ujjheggyel hosszas, gondos mun
kával cikk-cakkokat képeztek. A menyecskék fejét konty takar
ta. A fejre előbb vatelinnal bélelt egyszerű főkötő került, majd 
arra ráhúzták a hímzéssel és csillogó flitterekkel ékesített főkö
tőt, mely utóbbi volt a menyecske öltözékének legfőbb dísze. 
A lányok és menyecskék felső ruhadarabjai a szoknya és a blúz 
(halenka) többnyire virágdíszes nehéz kasmír, brokát vagy 
könnyebb selyem anyagból készültek

Karácsonykor és Szilveszterkor -  éjfélkor! -  a toronyban 
szokás volt az éneklés. Fiatalok, lányok, fiúk egyházi énekek
kel köszöntötték a város népét. Azután csoportokat alkotva 
mentek az egyes házak ablakai alá és ott is énekeltek. Égő gyer
tyával jelentünk meg az ablakban és így köszöntük meg e szép 
ünnepi köszöntőt. A Betlehemezés régebben nagy szerepet töl
tött be a fiatalok körében, de bizony ma már ez a szokás is csak 
a múlté.

Végül a temetésről még néhány gondolatot. Régebben az 
emberek többsége még otthon született és otthonában is halt 
meg. Ma a születést és a halált is, a meghalás „látványát" kór
házak, klinikák, elfekvő intézetek, szociális otthonok falai rej
tik el. Az 1940-es években még a család jelenlétében történt a 
családtag agonizálása, utolsó lélegzetvétele. Az elválás, a bú
csúzás, a szív és kéz közelsége megkönnyítette a haldokló 
gyötrelmét és félelmét, de felejthetetlen élmény maradt az itt 
maradott családtagok részére is. Milyen nehéz a magányt elvi
selni egészségesen is, hát még haldoklás óráján? Ma a kórház
ba került beteg halálhírét táviratilag közük a családdal és mire 
a hozzátartozók megérkeznek a kórházba, addigra a drága ha
lott már a „hullakamra" lakója!

Régen „virrasztásra" gyülekezett össze a család, a rokon
ság, a szomszédok. A felravatalozott koporsó körül, mely nyi
tott volt, a gyászoló család tagjainak kérésére énekeltünk több 
éneket, amelyek esetleg a halottnak voltak a kedves énekei, 
vagy a jelenlévők kérését teljesítve, sok éneket énekeltünk, 
majd igehirdetés és imádkozás következett. Sok esetben a hívő 
családtagok közül is hangosan imádkoztak, hálát adva Isten
nek azért, hogy eddig is övék lehetett a kedves családtag, aki 
már hazaérkezett. Voltak olyan presbitereink, akik komoly 
szolgálatnak tekitették a virrasztás funkcióját. Ma már teljesen 
kiment a „divatból" ez a régi szép egyházi szokás.

Régi szokás volt templomunk harangjának megszólalása 
hajnalban 4 órakor. Az öregek keveset alszanak, s amikor meg
szólalt a hajnali harangszó, összekulcsolták kezüket és imád
koztak családjukért, önmagukért, a napi munkához szükséges 
erőért stb. A mindenkori harangozok vállalták ezt a nehéz szol
gálatot télen-nyáron, pedig akkor még nem volt villamosítva a

harang. Mennyi megkopott, meredek lépcsőt kellett megtenni 
a hajnali harangszóért?

Szép emlékem még az 1940-es évekből, hogy este, amikor 
segédlelkészi kis szobám felé gyalogoltam, sokszor meg kellett 
állnom, mert a szerény kis ablakokból kihallatszott az esti 
ének, a zsalu hézagjain át együtt láthattam a nagyszülőket, 
gyermekeket, unokákat énekelni, majd imádkozni.

Befejezésül álljon itt Leska István lelkész 233 évvel ezelőtt 
írt énekverse, mely magyara fordítva így hangzik;

Védd, ó Istenem ezt a várost 
Minden bajtól, veszélytől.
Sok jót adtál minekünk most,
Sőt arról is meggyőztél,
Hogy jó  Atyánk akarsz lenni,
Jövőben is védelmezni 
Méltóztass hát velünk lenni,
A bajt tőlünk messze űzni,
Engedj majdan is ujjongni,
Hogy ez a nép kiskőrösi.

Csepregi Zsuzsanna

A mezőberényi 
német hátterű 

evangélikusokról
Néhány évvel ezelőtt egy fiatalember állított be a Mezőbe- 

rény I. kerületi evangélikus lelkész hivatalába. Hóna alatt két 
könyv, újságpapírba csomagolva. Az újságpapír már sárga és 
töredezett. A két könyv a mezőberényi német énekeskönyv és 
a mindenki által csak „Starck's Buch"-ként emlegetett áhítatos- 
és imakönyv. A könyveket egy ház bontásakor találták a pad
láson, a kémény mellé rejtve.

Ebben a lelkész számára megrázó történetben, mint csepp- 
ben a tenger, benne van a mezőberényi német evangélikusság 
története.

Mezőberénybe 1725-ben érkeztek az első evangélikus né
met telepesek. A bevándorlás még évtizedekig eltartott. Több 
család jött hartai, soltvadkerti, vagy Tolna-, illetve Baranya me
gyei kitérővel (Gyönk, Izmény, Hidas, Apáti, Tófű, Mekényes, 
Felsőnána, Kistormás stb.). Talán ez a tény is magyarázza, hogy 
a mezőberényi német családok emlékezetében nem maradt 
meg, hogy őseik Németország mely részéről származnak.

A községben az első német családok érkezésekor már vol
tak szlovák telepesek, néhány évvel később pedig megindult a 
magyarok visszatelepülése is. így tehát Mezőberény három 
nemzetiségű (magyar, német, szlovák) és két vallású (evangé
likus és református) községgé vált. Kezdetben a felekezeti ho
vatartozás volt erős. A németek és szlovákok egyetlen evangé
likus gyülekezetben szerveződtek. (A XVIII. századi szlovák 
lelkésznek nem jelenthetett gondot németül prédikálni és pász
toraim.) Sőt valószínűnek tarthatjuk, hogy néhány magyar 
evangélikus család is csatlakozott ehhez a gyülekezethez. A né
metek aztán külön papot kaptak (hozattak?); Johann Rudolph 
Waithert, aki korábban Gyönkön és Kistormáson lelkészkedett. 
1789-ig, míg fel nem épült a német templom, még közös temp
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lomot használt a két gyülekezet. A három nemzetiség 200 évig 
jól megfért egymással.

Figyelemre méltó munkát végzett a gyülekezetben a már 
említett J. R. Walther, aki megszervezte az önálló egyházköz
séget. Oertel Zakariás szolgálatának első éveiben épült a temp
lom. Neki is része volt abban, hogy az egyházmegye 1802-ben 
épp Mezőberényben indított gimnáziumi oktatást. Lelkiségük
ről, teológiai felfogásukról szinte semmit sem tudunk.

Máig él viszont Petz Gyula lelkész emléke. 1853-tól szol
gált a gyülekezetben. Győrben született 1821-ben. Apja, Petz 
Lipót szintén lelkész, testvére és fia ugyancsak az. Győrben, 
Sopronban és Halléban tanult. Szolgálati ideje alatt ad ki e- 
lőször énekeskönyvet a mezőberényi gyülekezet. Ennek az 
énekeskönyvnek a Marburgi Énekcskönyv az alapja. Az újabb 
kiadások újabb és újabb toldalékkal jelennek meg. Ezt az éne
keskönyvet használják Mezőberényen kívül Vadkert (Soltvad- 
kert), Harta, Bulkesz, Szemlak és Gyoma német evangélikus 
gyülekezetei is. (Szemlakra a XVI1I-X1X. század fordulóján, 
Gyomára az 1830-as években költözött tovább a mezőberényi 
németek egy-egy csoportja. Itt kell megjegyeznem, hogy a Ro
mániában fekvő Szemlak evangélikus gyülekezete nem szlo
vák, ahogyan azt a Lelkipásztorban olvashattuk, hanem né
met.) Az énekeskönyvben imádságok mellett a vasárnapi és 
ünnepi perikópák is szerepeltek. Ugyanígy egyéni és családi 
áhítat segédkönyve volt a Starck's Buch, amit Lackner Aladár 
már bemutatott a Tolna megyei német gyülekezetekről írt cik
kében. Petz Gyula konfirmációi kátét is írt, alapos lutheri ve
rettel. Ezt a kátét (korábban nevelő, illetve gimnáziumi tanár is 
lévén) jól meg is tudta tanítani. Bizonyos, hogy 1882-ben, ha
lálakor imádkozó, Bibliát olvasó, a lutheri tanítást jól ismerő 
gyülekezet volt a „Mezőberényi német ajkú Evangélikus Egy
ház".

Erre az alapra építettek utódai, köztük Bárdy Ernő, aki 
1893-tól segédlelkészként, 1903-tól 1945-ig parókusként szol
gált a gyülekezetben. Határozott, tekintélyt parancsoló egyéni
ség. De a konfirmációi istentisztelet után együtt játszik a gye
rekekkel a parókia udvarán. Ő is jó pedagógus. Gyakori csa
ládlátogatásaikor a gyerekeknek föl is kell mondani egy-egy 
éneket vagy bibliai történetet. Egész heti passió-rendet állít ösz- 
sze a nagyhét minden napjára. Ezt a rendet (Leidensgeschich- 
te...), valamint az istentiszteleti rendet -  az énekeskönyvet 
többször is -  kiadja a gyülekezet. Jellemző, hogy a gyülekezet 
kedves éneke máig is a „Ki dolgát mind az Úrra hagyja" és a 
„Mit Isten tesz, mind jó nekem" mellett a „Keresztfán én üd
vösségem" és a „Szívből szeretlek, Jézusom". Az imádságok 
közt pedig elmaradhatatlan: „Blut Jesu Christi, Sohnes Gottes, 
macht mich rein von allén Sünden." (Jézus Krisztusnak, Isten 
Fiának vére megtisztít engem minden bűntől).

A közelmúlt lelkipásztora, Kun Kaiser József volt. Ő maga 
is mezőberényi. Nagyanyja Petz Gyula neveltje... Édesanyja 
együtt imádkozik fiaival a háborúban katonáskodó édesapáért. 
Dániai tanulmányai során megismerkedik az északi evangéli- 
kussággal. Mezőberényben az úrvacsorát megelőző gyónás a 
szombat esti istentisztelet keretében volt, ezt megelőzően pe
dig a magángyónást lehetett végezni. A korábban használt (né
met nyelvű) liturgikus rendet énekelte a gyülekezet az isten
tiszteleteken később magyarul is.

A mezőberényi német gyülekezet (a múlt század vége óta 
hivatalos neve: I. kerületi evangélikus gyülekezet) ki volt téve 
társadalmi és politikai hatásoknak is. A századfordulón többen 
keresték Amerikában boldogulásukat. Az Amerikából hazatér
tek magukkal hozták a szekularizáció szellemét is. Az első vi
lágháború poklában sok katona megkeményedett. Ezek „csa
ládfőként" már nem tanították házuk népét. A század elején új, 
nagyobb templomot készül építeni a gyülekezet. Az összegyűj
tött pénzt elviszi a hadikölcsön. A háború után újból elég nagy 
a templom! A gyülekezet kétnyelvűvé válik. A háromnemzeti
ségű községben a magyar a közvetítő nyelv. A második világ
háború után pedig a községen belül is a németekre osztják a

bűnbak szerepét. Százak menekülnek Nyugatra a szovjet had
sereg bevonulása előtt. 1945 januárjában 550 fiatal nőt és férfit 
hurcolnak kényszermunkára a Szovjetunióba. 1946-ban ismét 
csak százakat telepítenek ki Németországba. Az utcán nem 
szabad németül beszélni. -  Ekkor kerül az oly7 drága énekes
könyv és imakönyv gondosan becsomagolva a padlásra. A csa
ládban nem beszélnek németül, a gyermekeket sem tanítják 
meg a szülők anyanyelvére. A német nyelven élő kegyesség nem, 
vagy csak kevéssé hagyományozódik át. Az 1950-es években a gyü
lekezet még népegyházi keretek között él. De 1962-től már ra
dikálisan csökken az esküvők, később a kereszteltek és a kon
firmáltak száma. (Mezőberény Békés megyében, a Viharsarok
ban fekszik!)

Ha a lelkészeknek fontos szerep jut a kegyesség kialakítá
sában, akkor a mostani és a következő lelkészek nagy feladata 
a tanítás és nevelés.

A fenti írás elkészítésekor felhasználtam Ledig Mihály ku
tatásainak eredményeit a mezőberényi németek eredetéről, id. 
Magassy Sándor feljegyzéseit a gyülekezetben szolgált lelké
szekről és Köhler Júlia információit a gyülekezet múltjáról.

Javaslat
Tisztelt Tanár úr!
„Már teológus korom óta figyelem a lelkészkollégák köny

vespolcait. Az, aki nem tud egyetlen idegen nyelvet sem, vagy 
nincsenek jó külföldi kapcsolatai, nélkülöz minden használha
tó irodalmat, mert magyarul alig valami jelent meg, és nagy
részt már ez sem hozzáférhető.

Ezért javaslom egy magyar nyelvű kommentár sorozat is
mételt kiadását, tudva, hogy a testvéregyházak sincsenek túl
ságosan eleresztve ilyenekkel, nem is beszélve a határokon tú
li magyar lelkészekről. Látva, hogy a német nyelvterületen is 
kiadnak 50-60 éves műveket, a következő sorozat tervet javas
lom

1. Újszövetségi bevezetés: Pröhle Károly (a teológiai jegy
zet) Újszövetségi kortörténet: Karner Károly (Hellenizmus, Ró
ma...)

2. Mt Kamer — Mk Dóka
3. Lk Pröhle — Jn Karner
4. Acta ... (Tudomásom szerint Dóka egyszer már elkezd

te) — Rm Karner — lKor ... (tudomásom szerint Pröhle egy
szer már elkezdte) — 2Kor ... (ua.)

5. Gal Kiss vagy Cserháti — Fil Cserháti — Kol Cserháti 
(Flm-nal együtt) — Ef Balikó — IThessz... — 2Thessz... — 
1Tim... — 2Tim... — Tit... 6. Zsid... — Jak Groó — lPt... — 2Pt... 
— ljn  Veöreös — 2Jn Veöreös — 3Jn Veöreös — Júd... Jel Kar
ner (Apokalipszis)

A hiányzó tagok megírására fel lehetne kérni mindazokat, 
akik az Újszövetséggel komolyan foglalkoznak, volt ösztöndí
jasaink közül például Brebovszky Évát, Fabiny Tamást, de az 
idősebb nemzedék tagjaiból is minden erre alkalmas személyt, 
Veöreös Imrét, Dóka Zoltánt, Pröhle Károlyt...

Az 1-3. kötetek teljesek, az 5. és 6. sem túl hiányos, a 4. 
igényli a legtöbb munkát, de remélem, egy-két év alatt az is el
készül.

Tudom, hogy ez nem kifejezetten a Lelkipásztor profilja, 
de a továbbképzés, illetve a mindennapi munka számára talán 
nem lenne ez a vállalkozás sem teljesen haszontalan.

Tanár úr türelmét köszönve, tisztelettel"

Lackner Pál
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Az igehirdető műhelye

Húsvét utáni 2. vasárnap
1 Pt 2,21-25

„Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a ma
ga útját járta" (Ézs 53,6) -  emlékezik ezen a vasárnapon az egy
ház népe. S kifejezi örömét -  énekben és imádságban -, hogy a 
juhok nagy Pásztorához, Jézus Krisztushoz, az egyetlen, az iga
zi Pásztorhoz térhettek. (Nem feledhetjükezen a napon azt, 
amit Luther a Schmalkaldeni Cikkekben ír: „Istennek hála! -  a 
hétéves gyermek is tudja, hogy mi az egyház: A szent hívők és 
'azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját' (Jn 
10,3)") Pásztor és juhok! Olyan kifejező erő van ebben a kép
ben, amit a 20. századi technokrata szemlélet és gondolkodás 
sem tudott mindenestől megerőtleníteni.

Jézus Krisztus a nyáj pásztora. Ez nem egy idilli bukolikus 
kép. Jézus nyájához tartozni szenvedést is jelent. Sőt igénk sze
rint egyenesen erre a szenvedésre hívattunk el! A szenvedés
ben kell „nyomdokait követnünk". -  De a levél írója, nem álta
lános értelemben beszél az emberi szenvedésről, hanem a ke
resztyének Krisztusért viselt szenvedéséről szól. Igen fontos az 
összefüggés! Arról a szenvedésről van szó, amikor 1./ az „Is
tenre néző lelkiismeretünkért" viselünk sérelmet (19. v.: 8ux 
ouvei&noiq úeou vagy más kéziratok szerint: a jó lelkiismere
tünkért; 2/ s azért, mert kitartóak vagyunk a jó cselekvésben 
(20. v.: aTaúoTtotowtec) Nem viszonozzuk a rosszat rosszal, 
hanem türelemmel elhordozzuk és meg vagyunk győződve a 
jó erejéről. Az aTorfkmoiouvTEt; szó azt jelenti, jelzi: életfor
mánk a jó cselekvése. A Krisztus nyájának szenvedése, ebben 
az értelemben tehát „igazságtalan szenvedés".

Lehet, hogy ennek nem érezzük ma az aktualitását. Az el
múlt évtizedekben -  ez fontos üzenet volt. Ezt a „szenvedést,, 
nem csak az egyház mártírjai élték át, nem csak azok, akiket 
meghurcoltak s esetleg börtönbe is vetettek. Valójában átélte 
mindenki, aki lelkiismeretében Istenhez igazodott.

Végre nem kell félnünk! Bátran és szabadon cselekedhet- 
jük Isten akaratát és tehetjük a jót! -  Ezt én nem hiszem. Ezt 
gondolni -  naivitás. Az bizonyos, hogy a „tudományosan meg
alapozott ateista érvelések" mint az üres léggömbök szétpuk
kantak. A hatalom önkénye -  megszűnt. De a világ világ ma
radt. Ma is igaz Jn 1,11: „saját világába jött, és az övéi nem fo
gadták be őt". -  Nem utasítja el talán durván a krisztusit, de 
nem is engedi igazán hatni és érvényesülni. Lehet, hogy több 
mindent szólamként ajkára is vesz, de azok a krisztusi igazsá
gok soha nem lesznek igazán meghatározó erővé. Pesszimista 
vagyok?!

Számomra a textus evangéliuma a fontos: a Pásztor Jézus 
Krisztus segíteni tud és segíteni akar érte szenvedő nyáján. Se
gít: példájával. A D7ioypappo<; szó -  előírást, mintát, példát je
lent. Azt a példát, amit mi az evangéliumokból ismerhetünk 
meg. -  Jézus szenvedésében valósággá váltak a prófétai mon
datok: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta 
ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely 
némán tűri, hogy nyírják" (Ézs 53,7).

Jézus példája két vonatkozásban is tanít és bátorít minket:
a) Ö nem viszonozta a gyalázást, nem fenyegetőzött, ha

nem cselekedte a jót (aToBonoiouiöTEc), hordozta bűneinket;
b) Istenre bízta az igazságtevést.
Nem könnyű egyiket sem megtennünk. De csak ezen a 

magatartáson van áldás és ezt igazolja az Isten.
Ha erőnk feletti ez az igazságtalan szenvedés, s ha képtele

nek vagyunk a jézusi példából erőt meríteni -  s elesünk, elbu

kunk. A Pásztor Jézus, akkor úgy segít: megbocsát. „Az ő sebei 
által gyógyultatok meg."

A bűnbocsánatban pedig mindig átéljük hitben Isten te
remtő erejét. Meghalunk a bűnnek és az igazságnak élünk.

Bizony a Jó Pásztor vasárnapján csendesítheti örömünket, 
kedvünket szegheti ez a péteri gondolat és üzenet: Jézus nyájá
hoz hozzá tartozik a szenvedés. Szenvedés Jézus Krisztusért. 
Ez a felismerés nem más, mint amit Luther döntőnek tartott: 
theologia crucis. Ez az egyház igazi ismertető jele! -  De Luther 
boldogan vallotta azt is, hogy nemcsak „keresztre" van, hanem 
benne jelen van Isten ereje és dicsősége is.

Pintér Károly

Húsvét utáni 3. vasárnap
1. Péter 2,11-20.

Az apostol nem hiába int türelemre. Türelem kell a perikó- 
pa-rend megértéséhez és elfogadásához is.

A mai vasárnap igéje közvetlenül kapcsolódik az előző va
sárnap textusához -  csak szokatlan sorrendben. Ez annak az 
eleje. Vagyis: a múlt héten fejeztük be azt a gondolatsort, ame
lyet most elkezdünk. Ez a tény ismétlésekhez vezet. Talán ép
pen ezt akarták kivédeni német testvéreink, amikor az alapigét 
lezárták a 17. versnél. így még véletlenül sem tévedhet át vala
ki a 21.-be. Pedig textusunkból legjobban ez a vers hiányzik. 
Alig hagyható ki, hiszen egy megkezdett mondat folytatása, 
megkezdett érvelés befejezése.

Az ismétlések elkerülésére most már csak azt tehetjük, 
hogy továbbra is hátulról haladva előre, fokozottan figyelünk 
az alapigét megelőző versekre, illetve a levél egész üzenetére.

Az apostol, a megszólított gyülekezet tagjait, a 9. versben 
királyi papságnak, szent nemzetnek nevezi, akiknek feladatuk 
Isten nagy tetteinek a hirdetése. Ezt a hirdetést -  a levél írójá
nak egyedülálló szóhasználata szerint -  a hívők „ige nélkül" is 
végezhetik (3,1). A magatartásuk lehet Isten szószólója, ékes ta
núja. Vannak esetek, amikor más érvelés nem is használ, szóba 
sem jöhet. Ilyen a helyzetük a pogányok között szétszórtan élő 
kis keresztyén közösségeknek. A rágalom és gyanú légkörében 
kell bizonyítaniuk -  hirdetniük Isten dolgait. Nem tehetnek 
okosabbat, minthogy az „élet beszédét" tárják elébük, -  ami itt 
szó szerint az életükkel való bizonyságtevést jelenti. Ehhez vi
szont állandó vigyázásra, belső küzdelemre van szükség. Meg 
kell fékezniük a testi vágyakat, amelyek a lélek fölé kereked
hetnek (11. v.). A fejezet elején nagyon szemléletesen és józanul 
fejtegeti az apostol, mi mindenből kell a „szent nemzetnek" ki
verekednie magát, hogy teljesítse küldetését. Le kell vetkőzni
ük „minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, 
irigységet, és minden rágalmazást." A szentségért való ilyen 
küzdelemben születik csak meg a különös, némán is beszédes 
és hathatós igehirdetés.

A harc tétje nagy. A pogányok eljuthatnak általa tudatlan
ságukból Isten felismeréséhez, dicsőítéséhez. így majd a meg
látogatás, vagy számonkérés napja számukra nem az ítélet ide
je lesz, hanem az örömnek, hálaadásnak nagy pillanata.

Ehhez a gondolathoz kapcsolhatjuk a vasárnap introitusát: 
Jubilate! „Örvendj Istennek egész föld!" -  Istennek az az akara
ta, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére el
jusson. Ennek a dicsőséges és győzelmes tervnek a szolgálatá
ban áll Istennek földön küzdő népe.

A textusban ezután következnek az alapos nehézségek. 
Mivel a gyülekezet szent életmódja nemcsak a maga megtartá
sára szolgál, hanem arra, hogy mások is megmentessenek -  az
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apostol, szinte észrevétlenül, egyre keményebb, járatlanabb 
utak megtételére ösztönzi olvasóit. A látszólag értelmetlen 
szenvedések vállalására. Jézus szavaival élve: a második mér
föld megtételére. Váratlanul találjuk magunkat ilyen követel
mények közt: ...„Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek 
az Úrért... Ti szolgák... uraitoknak, ne csak a jóknak, hanem a 
kíméletleneknek is." És ettől kezdve nincs másról szó, mint tű
résről, szenvedésről -  hozzátéve, hogy ez kedves az Úrnak.

Ha Péter apostol írta ezeket a sorokat -  amit némelyek két
ségbe vonnak, akkor ez az ember, az evangéliumi tudósítások
hoz képest hatalmasat változott. Hiszen ő tiltakozott legjob
ban Jézus igazságtalan szenvedése ellen. A tűrést gyengeség
nek látta, a szenvedést gyalázatnak tartotta, méltatlan -  főleg 
Isten fiához méltatlan állapotnak ítélte. Ezért ragadott kardot a 
Gecsemáné kertben, ezért tagadta meg Jézust. Joggal kérdez
zük: így megváltozott Péter, vagy szenvedélyes természetével 
megint végletekben gondolkodik? Bennünket mindenesetre itt 
a huszadik század végén ez a Péter zavarba hoz, sőt irritál.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a keresztyének minden időben 
készek voltak a néma tűrésre. Rabaut, az üldözött hugenották 
prédikátora írja: „... Egy elhagyott helyen valami tízezerén 
gyűltünk egybe. Éppen beszélni kezdtem, mikor a körülvevő 
magaslatokon a Perissac-féle hadtest jól ismert egyenruháját 
pillantottam meg. Puskák dördülnek el és ebben a sűrű tömeg
ben egy golyó sem téveszt célt... A katonák újra töltenek és lő
nek -  négyszer egymásután. Nem voltak többen 15-20-nál. Ha 
egy szót szólok, darabokra vagdaltathattam volna őket. De 
nem, mindig türelmet prédikáltam, most is azt állítottam elé- 
bük szent kötelességként. Sebesültjeinket és halottainkat fel
szedve gyorsan útnak eredtünk. A menekülő tömegből még itt- 
ott felhangzott a félbeszakított zsoltárnak egy-egy verse."

Visszatérve Péter levelére -  bárki írta is -  akár maga az 
apostol, vagy megbízásából a tanítvány, Silás -  a fontos az, mit 
tart lényegesnek elmondani önmagáról. Az 5. rész 1 versében 
olvassuk: ...„én... Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljö
vendő dicsőségének is részese..." A textus megértéséhez ebből 
a megjegyzésből érdemes kiindulni. Aki tehát itt megszólal, látta 
Jézust szenvedni és ezért arról is tanúskodhat, mit végzett el ben
ne ennek a mérhetetlen szenvedésnek a látványa. Ha nem is 
rögtön, de később. Neki bizonyította Isten kegyelmét, Jézus 
végtelen szeretetét. Neki a sebek gyógyulást szereztek. Krisz
tus keresztje előtte a szenvedés sohasem képzelt értelmét tárta 
fel. Azt a felismerést, hogy a méltatlan szenvedésben erő van. Igaz
ságot bizonyító, életet formáló erő. Az önként vállalt kereszt a 
szeretet legcsodálatosabb megnyilatkozása és egyben a legha
talmasabb fegyvere. Megadásra, befogadásra készteti a legma
kacsabb ellenállókat. Az ilyen szenvedés az eljövendő győzel
met és dicsőséget rejti magában. Az ártatlanok türelme mindig 
missziónál.

Ezért a megbotránkoztatónak látszó kifejezés: „ez kedves 
Istennek" -  a levél írója számára nem volt már megbotránkoz
tató, mégha az lett volna is valamikor. A világ olyan sötét, az 
ember bukása olyan mélységes, önzése olyan feneketlen, hogy 
szükség van a megrázó jelre: a szeretetből önként vállalt szenve
dés jelére -  a kereszt jelére.

Az ilyen jelek megtételére pedig azok képesek, akik ma
guk már a sötétségből világosságra jutottak: a megmentett nép, 
királyi papság tagjai. Akik tudják, hogy tőlük semmit el nem 
vehetnek, mert övék Krisztus, vele övék minden. Vagy más
képp kifejezve, ők annak az Úrnak a tulajdonai, akié a föld és 
minden élet. Ezért a királyfiak fölényével és szabadságával jár
nak. Kapnak erőt letenni az életüket. Mint Jézus, kötényt köt
hetnek és elvégezhetik a világért a rabszolgamunkát. Mert ők is 
tudják, hogy Istentől jöttek és Istenhez mennek.

Bonhoeffer börtönbeli vallomása, hogy némelyek úgy lát
ják őt, mint aki fogolyként is a várúr biztonságával lép ki cellá
jából, ad valami ízelítőt abból a lelki felemelkedettségből és 
szabadságból, amelyet a hívők Jézus mellett élhetnek át. Remé- 
nyik verse is ezt a lelkületet idézi: „Szól az élethez: engem nem 
zavarsz /  Szeresd az Istent és tégy, amit akarsz."

Huszadik századunk sem kérdőjelezheti meg a szenvedés 
értelmét. A mi gondunk inkább az lehet, meddig jelentsen a ke

reszt vállalása csupán passzív tűrést, elhordozást. Mikor kell 
éppen felebarátunk érdekében magunkra venni egy aktív be
avatkozás szenvedését.

Erre a kérdésre a textus nem adhat feleletet. Hauck jegyzi 
meg az NTD kommentárban, hogy a Péter-levél még a nagy ül
dözések előtt (64 előtt) íródott. Itt még csak a rágalmak és gya
nakvás árnyéka vetődik a keresztyénekre. A később keletkezett 
Jelenések könyvében -  az üldöztetések után és között -  János 
apostol már nyilvánvaló haraggal, megítéltetést várva beszél a 
világi hatalomban megtestesülő gonoszról. Sokkal keményebb 
szavakat használ és nyilván más hatást kockáztat.

A mi textusunk apostoli szerzője nem adott örökérvényű 
receptet arra, mikor, milyen úton járjanak a gyülekezet tagjai. 
Csak arra mutat rá, mi legyen ami motiválja őket. Ez pedig a külde
tésük. A cél, hogy minden módon hirdessék Isten nagyságos 
dolgait. Ennek kell megfelelniük, Krisztus nyomát követve, ha 
kell szenvedést vállalva.

A világon átzengő tiszta szép éneket: „az Úré a föld és an
nak teljessége", mindig -  különös módon azok a keresztyének 
hallották a legvilágosabban, akik már nem is ehhez a világhoz 
tartoztak. De éppen ezért tudtak vándorként is teljes hűséggel 
áldozatos szeretettel szolgálni a földön.

Pintér Károlyné

Húsvét után 4. vasárnap
Jak 1,16-21

Az alapigéről
Alapigénk tulajdonképpen két parainézis. Az első (16-18, 

versek) a kísértés témájának gondolatkörét zárja le. A másik 
(19-21. versek) az ige hallgatásának a mikéntjére való intésnek 
a kezdete. Ez utóbbi a 22. verssel folytatódik, s a következő Ro- 
gate vasárnapjának az alapigéje. A problémánk és feldatunk 
az, hogyan tudjuk alapigénket egy összefüggő egészben meg
szólaltatni.

Luther szerint a textus summája kettős: 1. int, hogy meg 
kell maradnunk a hirdetett ige mellett, és 2. megmutatja az ige 
erejét és hatalmát.

A textus kijelölésénél a 18. és 21. vers összekapcsolása mu
tatja az alapigét meghatározók, illetve helyesebben az óegyhá
zi tradíció szándékát, hogy az új életet teremtő ige álljon a kö
zéppontban.

Az alapige feldolgozásai megjelentek a Lelkipásztor kö
vetkező számbaiban: 1947. április -116 k.lpk., 1974. április -232 
kk. lpk., 1983. március - 187 kk. lpk., de Groó Gyula: Jakat 
kommentárja mellett a legrészletesebb és alaposabb magyará
zatot a Lelkipásztor 1966. márciusi számának 168 kk. lapjair 
találunk.

Igei csomópontok,
amelyek az igehirdetés egyes pontjai is lehetnek.
1. Istenünk gazdagon ajándékozó Isten. Életünk minden jó 

adománya és tökéletes ajándéka Őtőle származik. Amikor Ja
kab apostol arról ír, hogy minden jó „onnan felülről" száll alá 
akkor nem térbeli irányra gondol, hanem inkább származási és 
minőségi megfogalmazás ez. Hiszen vannak bizonyos lelki va
lóságok, amelyeket csak képekben tudunk kifejezni. Más sza
vakkal körülírva: Életünk kincsei és adományai nem mindig 
onnan erednek, ahová testi vagy lelki szemeinket irányítjuk. A 
jó adományok mögött mindig Isten, a világosság Atyja áll. Am 
Tőle, „felülről" származik, az mindig jó és tökéletes. A rossz éí 
a gonosz „alulról" jön, a Gonosztól van. Ebben nem szabad té 
vedni, mert az tévelygés. Ha itt nem látunk tisztán, akkor éle 
tünk és hitünk dolgában nincs szilárd alap a lábunk alatt.
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Az az Isten áll minden jó adomány mögött, aki a világos
ság Atyja. A fény Istenre utal, a sötétség a gonoszra. Ahogyan 
egykor a csillagok fénye igazította el az embert a szárazföldön 
és a tengeren, úgy tájékozódási pont, a Fény számunkra az Is
ten. A kísértésben, az életben és az örökkévalóságban.

2. Isten jó adományai és tökéletes ajándékai közül a legna
gyobb és leggazdagabb az Ó igéje. Általa manifesztálja, nyilatkoz
tatja ki önmagát, adja tudtunkra, hogy kicsoda Ő tulajdonkép
pen. Igéje által ismerjük meg a testté lett Igét, Jézus Krisztust. 
Az igazság igéje (Áxyyoa aX,T)0aaq), mert a valósággal, Isten Jé
zus Krisztusban megjelent szeretetcvel ismertet meg bennün
ket. És általa szül újjá minket. Általa, az Ő akaratából leszünk 
keresztyénekké. Az igazság igéje Isten új embert teremtő cse
lekvésének az eszköze. Ezért az igazság igéje nem csupán Isten 
ezerféle ajándékainak egyike, hanem az igazi jó adománya és a 
tökéletes ajándéka.

3. E tények ismeretében lesz igazán komollyá és súlyossá a 
felszólítás: „legyen minden ember gyors a hallásra!" Az összefüg
géséből kiragadva ugyan, lehet csupán az emberek közötti ma
gatartásunkra érteni. Lehetséges, hogy Jakab apostolnak is ez 
volt az egyik szándéka. Hiszen jól ismerte a nyelv bűneit -  le
vele további részében bővebben ír is róluk -  s tudta, mennyi 
haragot, hántást, bűnt el lehetne kerülnünk, ha gyorsak len
nénk a hallásra, viszont késedelmesek a meggondolatlan be
szédre és a haragra.

Szavai mögött azonban nyomosabbnak tűnik -  az össze
függésében olvasva és megértve -  az Isten igazságának az igé
jét érteni. Hiszen itt nem csupán a „ne szólj szám, nem fáj fe
jem" bölcsességéről van szó, hanem arról, hogy még az ember
társaimhoz való viszonyomban is „felülről" való eligazítást 
kell kapnom, hogy helyesen éljek és szóljak.

4. Ezért legyünk gyorsak a hallásra, Isten igéjének a meghallásá- 
ra. Mi mai emberek szinte tragikus mértékben elveszítettük a 
„hallást", az Isten és a másik ember meghallgatását, a reájuk 
való odafigyelést. Elveszítettük a külső és belső csendet és ezál
tal sok áldott forrást és lelki erőt. Agyonbeszélt emberek va
gyunk, s mi magunk is meggondolatlanul árasztjuk mások felé 
szavainkat. S ennek következtében gyakran már az akaratot és 
készséget is elveszítettük a hallásra, Isten igéjének és embertár
sunk szavainak a meghallására.

5. Pedig szükségünk van a „gyors" hallásra és az ige készsé
ges, szelíd befogadására, mert

a /  Isten igéje által szül minket új emberekké. Egyre több ember 
veszi újra kezébe a Szentírást, s ennek örülünk. De tudnunk 
kell, hogy Isten igéje nemcsak szép gondolatokat és hasznos is
mereteket ad, hanem új életet is teremt. Mi magunk ugyan nem 
rendelkezünk szabadon az eletet teremtő igével, mert Isten 
Szentleikével ott és akkor teremt új életet, ahol és amikor akar. 
Mégis „az tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige
hirdetés üdvözítse a hívőket" (1 Kor 1,21). Ezért ma is nagyon 
időszerű a buzdítás: legyünk gyorsak, készségesek, minél 
gyakrabban odaülni a bibliai Mária módjára az ÚR lábaihoz. 
Nyitott füllel, éber elmével és nyitott szívvel.

Tudatosítani kell templomtól, istentisztelettől, igehallga
tástól elszokott gyülekezeti tagjainkban a „hallás", az igehall
gatás nélkülözhetetlenségét. Ma is csak az igazság igéje szül új
já, teremt új életet, s újítja meg gyülekezeteinket és egyházun
kat. Ez egyaránt érvényes a gyermekekre, az ifjúságra és az 
életbe belefáradt öregekre. Az igét még nem ismerőkre és az 
igét már elfelejtettekre.

b /  Az ige segít el a helyes önismeretre és óv meg a tévedésektől 
és tévelygésektől. A szívünk olyan gyakran úgy tele van saját 
gondolatainkkal, gondjainkkal, sok lelki lim-lommal, hogy 
nincs már benne helye sem Istennek, sem a másik embernek. 
Beszélgetésünkben pedig hasonlítunk az olyan telefonálóhoz, 
akinek a partnere nem jut szóhoz a vonal másik végén. A jaka- 
bi intés fordítottja szerint élünk: gyorsak vagyunk a szólásra és 
a haragra, s lusták, késedelmesek és süketek a hallásra. Ezért 
van bennünk sok fel nem ismert tisztátalanság és jóságnak 
vagy önzetlenségnek álcázott gonoszság. Ezen az állapotun
kon csak az igazság igéjének a terápiája segít. A helyes diagnó
zisban és a gyógyulásban is.

c / Az igazság igéje formálja az újjászületett ember gondolko
dását és mindennapi életét. „A lelki újjászületés nem egy pillanat 
műve" -  mondja találóan Kálvin. Luther pedig arra mutat rá, 
hogy Isten, aki elkezdett minket „faragni, építeni, formálni", 
nem akarja ezt abbahagyni, oda akar eljuttatni, hogy egészen 
megújultak és tökéletesek legyünk. Aki azonban azt véli, hogy 
ő már tökéletes vagy nem ér rá az ige hallgatására, mert sietős 
a dolga másoknak beszélni és másokat tanítani, azt ma nagyon 
komolyan inti az ige: először légy készséges komolyan hallgat
ni és újra meg újra nyitott szívvel befogadni az igét. (Ez reánk 
igehirdetőkre fokozottan érvényes!) A „halláshoz" türelemre, 
szelídségre és befogadásra való készségre van szükségünk. Is
ten készséges „belénk oltani" igéjét. Ezt tette már keresztsé- 
günkben is és ezt teszi mindig, amikor életté lesz bennünk igé
je. De éppen ezért joggal várja tőlünk, hogy legyünk gyorsak és 
készségesek a hallásra. Egy életen át. Mi mindannyian csak 
„kezdők" vagyunk a hallásban. Egy hosszú élet sem elegendő 
Isten jó, tökéletes és gazdag adományainak a megismerésére, 
elfogadására és a velük való töltekezésre.

Az újjászületett ember is még csak zsenge. „Isten azért 
adott új életet igéjével gyülekezetének, hogy a világban az Ő te
remtményének zsengéi legyünk. A zsenge az érkező tavasz el
ső kedves üzenete. Valami friss íz, jó újság, amire mindenki ar
ca felderül. Zsenge, vagyis mintadarab, amin az emberek ízlel
hessék Isten jóságát, szeretetét. Minő roppant feladat ez a ma 
élő gyülekezetek számára!" (Groó Gyula). Mindnyájan, mint 
keresztyének Isten teremtményei vagyunk, „akiket Ő maga te
remt, ... mégis úgy, hogy ez most még csak a kezdet és zsenge, 
amelyen Isten naponként igazít, mindaddig, míg tökéletes iste
ni teremtmény lesz, amely bűn és fogyatkozás nélkül isteni sze- 
retetben ég tisztán, fénylőn, miként a nap" (Luther). Amíg a tel
jesség el nem érkezik, naponta szükségünk van Isten igéjének 
hallására, mert csak ez tudja megtartani lelkünket.

Ha az igazság igéjének hallgatói és meghallói vagyunk, tu
dunk szívből eleget tenni a mai vasárnapi zsoltár felszólításá
nak is: Énekeljetek az ÚRnak új éneket! Az ige által „beoltott" 
szívű ember ajkáról fakad fel boldog, hálás bizonyságtétel Isten 
sokféle jó adományáról.

Sárkány Tibor

Húsvét után 5. vasárnap
Jak 1,22-27

Ez a textus 1983-ban szerepelt utoljára igehirdetési alapi
geként Rogate vasárnapján. Akkor szintén én írtam az előké
szítőt erről a Lelkipásztorban. Az ott leírtakat nem akarom 
megismételni. Megtalálható benne részletes egzegézis, néhány 
kapcsolópont a mai problémákhoz és egy majdnem teljesen ki
dolgozott igehirdetés.

Ezzel az előkészítővel néhány új szempontot szeretnék ad
ni. Melyek azok a kapcsolópontok, melyek ezt az igét ma aktu
álissá tehetik? Hogyan lehetünk az igének nemcsak hallgatói, 
hanem megtartói is, ahogy Jakab mondja.

1. Teljesítményre orientált társadalomban élünk. Első hallásra 
kétféleképpen reagálhat a mai ember. Jakab levelében is teljesít
ményről van szó?! Megszoktuk ezt a gondolkodásmódot. Ma 
mindenütt teljesítményeink, felmutatott munkánk, eredmé
nyeink szerint minősítenek bennünket. A keresztyén élet sem 
kivétel? Itt sem elég a hit? Fel kell sorakoztatni életfolytatásunk 
látható eredményeit? Erre gondol Jakab, amikor azt hangsú
lyozza, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói, 
tevékeny megvalósítói legyenek a keresztyének? Pál és Luther 
tanításán nevelődött evangélikusoknak különben is gyanúsan 
csenghet, hogy a levélben látszólag a hitről a cselekedetekre to
lódik a hangsúly. Mégis valamiféle „belépőjegyet"jelentenének 
cselekedeteink Isten országába? Nem Jézus az egyetlen, aki
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nem kér tőlünk teljesítményeket s/.eretetének feltételeként, ha
nem elfogad bennünket, ahogy vagyunk?

Itt is teljesítményről van szó?! Ez a gondolat sok igehallga
tót visszariaszthat Jézus követésétől, a keresztyén élettől. Még 
egy plusz terhet vegyek magamra? Nem elég mindazt teljesíte
ni, amit a család, a munkahely, a társadalom elvár tőlünk? Még 
az igehirdetésben is azt halljuk, elvárások vannak velünk kap
csolatban?

Ha figyelmesen olvassuk az apostol szavait, észre kell ven
nünk, hogy nem egyszerűen valami hasznos, aktív tevékeny 
életre akar ösztönözni. Arról pedig végképp nem beszél, hogy 
cselekedeteinkkel valami érdemeket szerezhetnénk Isten előtt. 
Arról sincs szó, hogy az igehallgatásnál fontosabb, ha a min
dennapi élet gyakorlatára tesszük a hangsúlyt.

Jakab azt hangsúlyozza: az igét kell megtartani, megvalósí
tani. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha figyelünk rá, ha hallgat
juk, ha állandóan alakítja, irányítja életünket. Ha merjük ma
gunkat megméretni általa, annak következménye meglátszik 
az életünkön. Enélkül lehetek becsületes, szorgalmas, mások 
előtt tiszteletben álló ember, de nem vagyok keresztyén, Krisz
tus követője. Nem külön teljesítményekre buzdít az apostol, 
hanem arra, hogy az igazi igehallgatás által nyitottak legyünk 
Isten szeretetének elfogadására, akaratának komolyan vételé
re. S ezt tükrözze egész életünk. Ahol ezt tehernek, külön fel
adatnak érezzük, ott vagy nem hallottuk meg az igét, vagy el
felejtettük. Az állandó kapcsolat, hűséges igehallgatás azonban 
lehetőséget ad mindig a megújulásra.

2. Keresztyének szólásszabadsága. A közelmúlt és a jelen 
egyik központi témája a szólásszabadság. Az alapvető emberi 
jogokhoz sorolják. Hiánya megnyomorítja az egyéni életet, 
gúzsba köti a társadalmat. Világszerte sok szó esik róla. Fontos 
dolog a keresztyének számára is, hogy szabadon megvallhas- 
sák hitüket, kinyilváníthassák véleményüket az élet és a világ 
dolgairól. Isten felől nézve mégsincs a keresztyén embernek teljes 
szólásszabadsága, hívja fel rá a figyelmet Asmussen. Erre figyel
meztet Jakab, mikor a nyelv megfékezéséről, kontroll alatt tar
tásáról beszél. Kijelentése nagyon kemény, amikor azt mondja: 
ennek elmulasztása az egész kegyességet hiábavalóvá, haszon
talanná teheti. Miért éppen ezt a veszélyt emeli ki, ami hitel 
nélkülivé teheti és a képmutatás szintjére süllyesztheti a ke
gyességet? A zabolátlan nyelv különösen is a hívő ember kísér
tése. Magában rejti az ítélkezés, s ezzel együtt mások lenézésé
nek, a magunk fölényességének veszélyét. Az ilyen beszéd az 
emberi irgalmatlanság kifejezője, ahelyett, hogy Isten irgalmát 
adná tovább (lásd: irgalmatlan szolga). Az átgondolás és mér
legelés nélküli beszéd nemcsak sebez, de meg is zavarhat má
sokat. Nem biztos, hogy kegyes szavak áradatával segítünk 
meg másokat. Istenre figyelve, Isten igéjéből merítve bölcsessé
get, oda illő, megfelelő szóra van szükség mások hitre segítésé
hez.

3. Állandó önkontroll. Szerte a világon ma a keresztyének 
többsége nem keresztyén környezetben él. Mint Jakab levelé
nek olvasói is. Hogyan kell élnünk? A világtól való elfordulás 
helyett ma egyre inkább a „világias" keresztyénség megélését 
igenük egyházon belül is. Tehát: benne élni a világban. Nem a 
külsőségeket hangsúlyozó, törvényeskedő, kegyes frazeológiá- 
jú keresztyének lehetnek ma hiteles tanúk, hanem akik benne 
élnek a világban. Jézus maga is így imádkozott az övéiért: 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg 
őket a gonosztól." (Jn 17,15) Az ige hallgatása és megtartása is 
ezt a védelmet, őrzést (mindkét helyen a téreo görög ige szere
pel) segíti. A világban élünk, de ez állandó veszélyt jelent a hit
től való elszakadásra. Gyakran vesznek körül olyan emberek, 
akik Isten nélkül élnek. Meddig mehetünk el velük a gondolko
dásban, magatartásban anélkül, hogy veszélybe kerülne hi
tünk? Hol a határ, ahol nemet kell mondanunk? Néha nem 
könnyű ezt a határt meghúzni. Hol vagyunk indokolatlanul 
törvényeskedők, hol tagadjuk meg a hitünket, nehogy maradi
nak tartsanak? Hol a határa az anyagi javak jogos, egészséges 
élvezetének és hol kezdődik az „aranyborjú" körüli tánc a ke
resztyén ember életében? Ezekben a helyzetekben csak akkor

tudunk megállni, megőrizni magunkat, ha az ige tükre világít 
ja meg életünket.

4. Boldog szolgálat. A 27. vers üzenetét sokszor szűkítették  
a szeretetotthonokban végzett egyházi szolgálatra. Minden 
fontossága mellett, itt többről van szó. Az árvák és özvegyei 
kiemelése csupán arra emlékeztet, hogy a szolgálatunkat min 
dig a szeretetre, segítségre legjobban rászorulók felé kell végez 
ni. Ehhez azonban észre kell venni őket. Erre a „szabadság tö 
kéletes törvénye"-e, vagyis a szeretet törvénye tesz képessé. A; 
ige hallgatásán keresztül ismerjük meg ezt a törvényt, helye 
sebben Jézust, a testet öltött szeretetet. Az ige hallgatása nem
csak megismerteti velünk az igazi szeretetet, Jézust, hanem raj
ta keresztül szívünkbe árad szeretete. így lehetséges, hogy a 
mások szolgálata nem teher, kényszerű kötelesség, hanem bol
doggá teszi, aki ezt végzi (a makarios görög szó nemcsak túlvi- 
lági, de evilági boldogságot is jelent). Helyesen mutat rá Born- 
kamm, hogy ez a szolgálat „meglátogatni az árvákat és özve
gyeket" -  az időnk helyes felhasználása utáni kérdezősködést 
jelent. Néha nem könnyű megállapítani a sorrendet: mi a fonto
sabb? Ebből fájdalmas konfliktusok adódhatnak. Egyszerre 
nem tudunk kétfélét csinálni. Pedig „vannak idők, amikor ép
pen azok megértésére és elnézésére szorulunk, akikkel szem
ben valamit elmulasztottunk". Ilyenkor magunk szenvedünk a 
szolgáló szeretet hiányától.

5. Az imádság hídja. Nem szerepel az imádság szó ebben a 
textusban. Mégis szoros a kapcsolat a benne mondottak és az 
imádság között. Azért, hogy az igének ne csak hallgatói, ha
nem megtartói is legyünk, lehet és kell szüntelenül könyörög
nünk. Új szívet és új életet csak Isten adhat nekünk. Minél ki
tartóbb ez a könyörgés, „annál szélesebbre tárul az ajtó, melyen 
Isten be tud lépni az életünkbe" (Bornkamm). Ez az a kérés, a 
Szentlélekért való könyörgés (Lk 11,13), amit Isten mindenek 
előtt, bizonyosan meghallgat!

Sárkányáé Horváth Erzsébet

Mennybemenetel ünnepe
Csel 1,1-11

A lukácsi irodalommal foglalkozó kutatók régóta vitáznak 
azon, hogy Jézus mennybemenetelének leírása vajon valós tör
téneti eseményt örökít-e meg, vagy inkább szimbolikus megje
lenítése a ténynek: Jézus státusza, s így a tanítványok helyzete 
valami módon megváltozott. E vita hevében azonban -  akár 
pro, akár kontra foglalunk állást -  könnyen elsikkad magának 
az „eseménynek" a jelentősége. Valami végérvényesen véget ért, 
s valami új veszi kezdetét, de úgy, hogy a kettő elválaszthatat
lanul összekapcsolódik. Jézus, testi valójában nincs többé a ta
nítványok között; az a biztonság, amelyet a Mester kézzelfog
ható közelsége jelentett, a múlté. A tanítványoknak hirtelen 
„nagykorúvá" kell válniuk, az Evangélium „felelőssége" mos
tantól az ő vállukra nehezedik; ez így van akkor is, ha majd Is
ten megígért Lelke termékenyíti meg szolgálatukat. A legfonto
sabbról -  hogy Jézus él -  meggyőződhettek, de vajon ezután 
miképpen lesz élő, jelenvaló „az ő számukra is"? És kérdésük 
eleven, sőt kínzó kérdés minden azóta született keresztyén szá
mára. Noha igaza lehet Kierkegaardnak, amikor óva int, hogy 
azt képzeljük, könnyű lehetett Jézus tanítványának lenni; még
is, melyikünk ne vágyna vissza néha az evangéliumi időkbe, 
amikor Jézus közelségében minden (ha könnyen emészthető 
nem is, de legalább) egyértelmű volt. Mennybemenetel ünne
pének nagy kérdése tehát: Hogyan van -  és tegyük hozzá -  ho
gyan nincs jelen Jézus a gyülekezet, az egyes hívő ember életé
ben? Mi a különbség a mi helyzetünk és a Jézust testi valójában 
ismerő tanítványok helyzete között? Hogy idén az ünnep „ala
pigéje" került sorra, különösképpen is arra indít, hogy ezt az 
eleven teológiai problémát vigyük a gyülekezet elé.
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A fejezet első három verse perikópánkhoz tartozik, de kü
lönálló egység; Lukács „második könyvének" bevezetése. Az 
evangéliumi történet dióhéjban, egy egy igével jelezve Jézus 
művének legfontosabb mozzanatait (tett, tanított, szenvednie 
kellett, megmutatta, hogy él, megbízást adott az apostoloknak 
és felvitetett az Atyához). Mivel a történet folytatásáról, „máso
dik részéről" van szó, a puszta irodalmi igény is indokolja ezt 
az emlékeztető összegzést; ebben az esetben azonban teológiai 
szándékról is beszélhetünk. Az „előzmény" a történeti kauzali
táson túl, mélyebb értelemben is meghatározza a folytatást. A 
Cselekedetek könyvének nincs önálló élete; a misszió, a születő 
gyülekezet Ura az evangélium Jézusa.

Lukács az evangélium végén egy ízben már beszámol Jé
zus felemeltetéséról. Az ismétlést önmagában magyarázhatja 
az evangélistának az a szándéka, hogy a két könyvet ily módon 
egy közös történettel is összekapcsolja. E. Franklin azonban -  a 
két változat eltéréseit elemezve -  figyelemre méltó következte
tésre jut („Christ the Lord" London, 1975): A két beszámoló két 
különböző nézőpontból közelít az eseményhez; kicsit leegysze
rűsítve, ott Jézus, itt a tanítványok szemszögéből. A mennybe
menetel ott Jézus „pályájának" következménye, földi küldeté
sének lezárása; itt az az esemény, amely a világtávlatú missziót 
elindíthatja és lehetővé teszi. Ha elfogadjuk Franklin érvelését, 
hallatlanul félértékelődik Jézus fel emeltetésének eseménye. 
Lukács számára ez jelenti a Jézus-esemény és az apostoli 
misszió történeti és egyben teológiai kapcsolópontját, azt a 
„pillanatot", amely egyszerre jelzi a változást és a kontinuitást.

A tanítványok, az egyház jövőjére nézve, rendkívül hang
súlyos a Lélek szerepe; Jézus két ízben is utal eljövetelére. Mi
vel azonban a Szentlélek a következő ünnepünk fókuszában 
áll, itt elég két lényeges „jelzésre" kitérnünk: 1. A Lélek kitölte
tése, jelenléte feltétele a „folytatásnak", az apostoli szolgálat
nak, az egyház létének. A tanítványok és utódaik olyan megbí
zatást kapnak, amely saját erejüket meghaladja. 2. Jézus világo
san megmondja; a Szentlélek ajándéka a róla való tanúságtétel
re adatik. Nem szabadon felhasználható természetfeletti erő, 
amelynek birtokában az ember mindenféle attrakciókra képes, 
ami akármilyen célra alkalmas, amelyre akármilyen összefüg
gésben hivatkozhatunk. És ami talán még fontosabb, nem az 
„új titkok szelencéje", további kinyilatkoztatások médiuma, 
hanem lényege szerint erő, amely megeleveníti tanúságtételün
ket. Amit Isten nekünk szánt, azt „elmondta" a Jézus-esemény
ben, a mi feladatunk erről tanúskodni. A jézusi mű a mértéke a 
Lélek munkájának: Jézus előbb volt, mint a Lélek keresztsége, s 
ennek nem csupán kronológiai jelentősége van. Ha úgy tűnik, 
hogy mindez a Szentlélek szerepének leszűkítése, gondoljunk 
arra, hogy épp így lesz Isten Lelke némelyeket megillető „ki
váltság" helyett hitéletünk minden mozzanatának hordozója. 
Ő eleveníti meg az Evangélium drámáját a mi életünkben is; ál
tala válhat a názáreti Jézus személyessé a kései utódok számá
ra is; ő győz meg arról, hogy Jézus megtérésre hívó és bűnbo
csátó szava közvetlenül nekünk is szól; neki köszönhető, hogy 
a keresztség, az úrvacsora több puszta jelképnél, hogy a prédi
káció több lehet puszta emlékbeszédnél. Így válik lehetővé az 
eleven teológiai gondolkodás is, hiszen nem vagyunk kizáró
lag az ősökre, teológiai tradíciókra utalva; a Lélek ösztökél, 
hogy újra és újra az eredeti eseményhez forduljunk és azt faggas
suk fáradhatatlanul.

Hogy mennyire szükség lesz a Lélek ajándékára, a tanítvá
nyok kérdése tanúsítja: „Ugye, mostanában állítod fel Izrael
ben újra a királyságot?" Kíváncsiságuk lényegében érthető, hi
szen az izraeli hagyomány szorosan köti a Lélek kiáradását Is
ten királyi uralmának megvalósulásához. Itt azonban egy érde
kes -  inkább érzékelhető, mint nyilvánvaló -  analógiát fedez
hetünk fel. Néhány héttel korábban, útban Jeruzsálem felé a ta
nítványokat ugyanez a gondolat foglalkoztatja és Jézus reakci
ója is hasonló. Nem utasítja el egyértelműen a tanítványok spe
kulációit, de másfelé irányítja figyelmünket. Ott közelgő szen
vedéseire figyelmeztet, itt az apostoli szolgálatot állítja e- 
lőtérbe. Mintha csak azt mondaná: Igen, így lesz, de egészen 
más módon, mint gondolnátok, s a fontos, hogy erre a „más
hogy"-ra koncentráljatok. (Úgy tűnik egyébként, hogy ez az

„igen, de másképp" az izraeli tradíció és a Jézus-esemény kap
csolatának majd minden mozzanatára érvényes.)

Textusunk még egy érdekes analógiával szolgál. Nem csu
pán a két fehérruhás férfi megjelenése, de a jelenet (9-11. v.) at
moszférája is emlékeztet a feltámadást követő történetre (Lk 
24,4-7). Ugyanaz a derűsen korholó kérdés és magyarázat, amit 
-  persze a derűt feláldozva -  így értelmezhetnénk: Nem a való
ságnak megfelelően viselkedtek. Ez ebben az esetben azt jelenti: Ne 
álljatok itt tétlenül. Jézus egyszer majd visszatér, de most ideje 
a tőle kapott feladathoz látni. Mégis, épp az analógia késztet a 
megállapításra: A férfiak mondata, az ellentétes értelem ellené
re sejteti, hogy Jézus -  ha új módon is -  mégiscsak velük marad. 
Távozása nem azt jelenti, hogy magukra hagyja tanítványait.

Egy korszak valóban lezárult. Jézus nincs többé testben a 
tanítványok között. Már nem elég egy oldalra vetett pillantás, 
ha a tábori nyoszolyán rossz álomból riadnak; nincs, aki nyom
ban korrigálja tévedéseiket; nem jön azonnal felelet kérdéseik
re. A választ most már keresniük kell. Jézus nem hagyott rájuk 
aprólékos etikai kódexet, dogmatikát, részletes missziói prog
ramot, csak hároméves együttlétük emlékét. Példázatokat, ta
nításokat, csodás tettek, gyógyítások élményét, elejtett meg
jegyzéseket, gesztusokat, beszégletések hangulatát. Ezekből 
kell most -  egymást is kérdezgetve, kijavítva -  feleleveníteniük 
Jézus alakját és testamentumát. Mert nemcsak a közvetlen 
együttlét, de Jézus „megismerésének" ideje is véget ért. Ettől 
kezdve már csak „ráismerni" lehet, de éppen ez a mennybeme
netel következménye és Pünkösd ajándéka: Ráismerhetnek Jé
zusra azok is, akik nem ismerték földi küldetése idején. Fel
emeltetésével túllépi az emberi dimenzió korlátáit, és jelenva
lóvá lehet már nemcsak a tanítványok, de minden új generáció 
bárhol élő tagja számára is. Jézus alakjának „kánona" lezárult, 
de élete, szolgálata tovább folyik. Változatlan, hiszen így is
merhetünk rá, így van kire ráismernünk, így tudjuk, hogy kire 
ismerünk rá. Változatlan, mégis élő módon van jelen a gyüle
kezet, a keresztyén ember életében, hiszen ráismerünk; egy- 
egy igehirdetésben, imádságaink vagy éppen megszégyenülé- 
seink nyomán; amikor az Írás egy-egy mondata hirtelen meg
elevenedik, amikor egy felebarátom váratlan gesztusa gondol
kodóba ejt. És ami a döntő; így van akkor is, ha szituációmra 
nincs pontos analógia az evangéliumi történetek közt. Jézus
nak élete, története van valamennyiünk életében.

Jézus élő jelenléte azonban szorosan összefügg tanúságté
telünkkel. Az, hogy a 8. vers Jézus utolsó földi mondata, külö
nösképpen felértékeli annak üzenetét. (Az első mondat, ahová 
talajt vesztve visszatalálhatunk..) Nem csupán arról van szó, 
hogy a tanítványok feladatot kapnak, amelyet ha nem teljesíte
nek, haszontalan szolgák. A Lélek munkájára csak akkor szá
míthatunk, ha életünk gondja (és kínja) valóban a Jézus-ese
mény minél jobb megértése és közvetítése. Gyakran hallani in- 
nen-onnan a panaszt: Hiányzik az igazi spiritualitás. Jézus 
megelevenítő jelenléte. A hibát ilyenkor általában a magunk, 
de még inkább mások „keresztyén minőségében" keressük, pe
dig talán csak a kérdést kellene feltennünk: Valóban a Jézusról 
való minél hitelesebb tanúságtétel motivál, köti le akarásunk, 
tölti be mindennapjainkat? És ha igen, akkor vajon a Jézus-ta
núság címkéje alatt, nem inkább önmagunkról teszünk bizony
ságot? Nemcsak Jézus utolsó mondata sokatmondó, de rendla- 
vül jellemző a tanítványok magatartása is. Hányszor nézünk 
mi is feszülten, vágyakozón az ég felé; hányszor kutatjuk mi is 
az Isten hatáskörébe eső dolgokat ahelyett, hogy magunk elé 
néznénk. Nem azért, hogy elforduljunk Isten dolgaitól; épp el
lenkezőleg, hogy a tanúságtevés döntő pillanataiban az élő Jé
zussal találkozzunk. Amikor saját sebeinket nyalogatjuk, ami
kor igehirdetésünk kimerül a „körön belüliek" önbizalmának 
erősítgetésében, amikor Jézus helyett az egyház érdemeiről és 
jogairól teszünk tanúságot; akkor minket is csupán Izrael ki
rálysága (értsd: „az egyház jól-léte") foglalkoztat, és elszalaszt- 
juk azt, amire pedig annyira vágyunk; Jézus éltető jelenlétét. A 
keresztyénség történetének gyötrő tanulsága: Amint az egyház 
önmagára „koncentrál", értelmét veszti, üres vázzá válik. A Jé
zusról való tanúság az egyház kritériuma, és nem fordítva.
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A mennybemenetel Jézus győzelmét jelenti. Az Atya jobb
jára emeli; így téve bizonyságot arról, akinek élete és halála Is
tenről való bizonyságtétel volt. Ettől fogva ő Istenhez tartozá
sunk sarokköve, az új Szövetség záloga; övé megítéltetésünk és 
ő maga a kegyelem. Győzelem tehát, de mintha erre is állna; 
„másképp, mint gondolnátok". Jézus felemeltetésének leírása -  
s ez mindkét változatra érvényes -  az esemény horderejéhez 
képest rendkívül „visszafogott". Ott van a felhő, Isten közvet
len cselekvésének, jelenlétének ószövetségi szimbóluma, de az 
egész jelenet csendes, majdhogynem intim benyomást kelt. Jé
zus valóban győzött, de győzelme nem annyira tömeggyűlé
sek, parádék, stadionevangélizációk alkalmával; sokkal inkább 
életünk meghitt, sokszor jeltelen pillanataiban válik érzékelhe
tővé.

ifi. Cserháti Sándor

Húsvét után 6. vasárnap
1 Pt 4,7-11.

Az 1. Péter levél és a textus
A Kisázsiában élő, főleg pogányokból lett keresztyének 

sokszor kerültek összeütközésbe azokkal, akik megmaradtak 
pogányságukban. A gyülekezet tagjai befogadták Krisztust, és 
ezzel új élet kezdődött számukra. Elhagyták a pogány hitet, 
szertartást és erkölcsöt. Nem vettek részt a bálványimádásban 
és a kicsapongásokban, s emiatt szidalmazták, rágalmazták 
őket. Mikor hívőkké lettek, azt gondolták, hogy életük minden 
tekintetben jobbra fordul. Bizonyos mértékben az ellenkezőjét 
tapasztalták. Feszült helyzet alakult ki a vegyesházasok között, 
a kívülállók és a gyülekezet tagjai között. Megaláztatásban és 
szenvedésben volt részük. A rabszolgák helyzete sem lett 
könnyebb attól,hogy hívőkké lettek. Sokaknak megingott Is
tenbe vetett hite, felvetődött a pogány szertartásokon való rész
vétel gondolata. Péter tanítást ad a szenvedéssel kapcsolatban.
A szenvedés nem Isten hatalmának vagy szeretetének hiánya. 
Aki ártatlanul szenved, tekintse azt kiváltságnak, mert ez 
Krisztus szenvedésében való részesedés, mely Krisztus megje
lenésekor a tanítványokat örömmel tölti el. Az eljövendő öröm 
pedig már most, megpróbáltatások között is örömmel tölthet 
el. Nagy szenvedések küszöbén különösen is fontos Isten népé
nek megtanulni, hogy szenvedések között is élő reménységben 
éljenek. A szenvedő Krisztusra kell tekinteni, így az ő példája 
határozza meg magatartásukat és nem környezetük ellenséges 
magatartása.

Textusunk első szavai különös módon nyújtanak segítsé
get a levél olvasóinak. Nem tart vég nélkül a szenvedés, a hát
ra lévő kis időre kell csupán koncentrálni, és életfolytatásukkal 
Istennek dicsőséget szerezni. A világ végkifejlet előtt áll, „Min
dennek a vége pedig már közel van". Ennek felismerése segít
het a földi dolgok átértékelésében. Könnyen el lehet hordozni a 
szenvedést. Jobban kell mérlegelni a jelentéktelen és a fontos, 
az ideig és az örökké tartó között. Végül fel kell szabadulni az 
önmagunknak élésből az aktív keresztyén életre. Textusunkkal 
kapcsolatban fontos még figyelni arra, hogy a bölcsesség és jó
zanság nem a konkrét feladatok felé fordít, hanem az imádko
zás felé. Imádság által áll helyre az ember Istennel való kapcso
lata. Az Istennel való kapcsolatban megerősödik a belső ember, 
megszűnik a félelem és a világ vonzása megerőtlenedik. A hívő 
alkalmas lesz Isten dicsőségének szolgálatára. Ezt a szolgálatot 
a szeretet megélésében és a lelki ajándékokkal való gazdálko
dásban határozza meg igénk.

A ma gyülekezete (a ma egyháza)
Egészen más ma Magyarországon a szituáció, mint volt a l 

levél megírásakor Kisázsiában. Ma a társadalom mec,be.s“.lés- j

sel és várakozással tekint az egyházra. A megbecsülés jólesik, 
amiért Istennek kell hálát adni, hiszen ha van valami igazán ér
tékes az egyházban, az nem emberek hősiességének, vagy rá
termettségének, hanem Isten munkájának a gyümölcse. A fel
énk forduló várakozás megrettent. Úgy érzem, nem tudunk en
nek megfelelni. Sokszor nem is azt várják, ami küldetésünkből 
következik, nem is tudhatják. És mi?

Gazdaságilag, politikailag, társadalmilag és erkölcsileg ne
héz, bonyolult helyzetben élünk. Be kell ismerni, hogy egy se
reg dologhoz nem értünk. (Természetesen az is segítség ha az 
ilyenekbe nem szólunk bele.)

Van valami, ami közös az akkori gyülekezet helyzetével. 
Tudjuk, nagyon nehéz idők következnek ránk. Azt viszont nem 
tudjuk, hogy mindennek vége milyen közel van, ezért nem is 
nagyon számolunk vele. Talán ezért hiányzik a bölcsesség és a 
józanság amiből következik, hogy nem imádkozunk eleget.

Így aztán nem tudunk szeretetben megbocsátani és jót cse
lekedni, helyette adjuk a magunk igéjét, a magunk bölcsességét 
és erejét. Elhomályosítjuk az Isten dicsőségét, és még az a csa
lódás is fog érni, hogy minket sem dicsér senki.

Vázlat

Mindennek vége már közel van, ezért

1. Vedd komolyan az imádkozást!
2. Gyakorold magad a szeretetben!
3. Szolgálj Istentől kapott ajándékaiddal!
Bevezetőben cl lehet mondani, mit jelent a Krisztus utáni 3.

évezred küszöbén a mindennek vége már közel van. Mindene
kelőtt ezt szó szerint is lehet érteni, minden szektás belemagya- 
rázás nélkül. Háborús és békés atomkatasztrófák, környezet
szennyeződés nagyon is elképzelhetővé teszik a vég lehetősé
gét. Lehet még egy évezrede a világnak, de lehet, hogy nem. Az 
idős, halál peremére sodródott ember világa beszűkül, vágyai 
nagyon szelektáltak, még egy kicsit élni, még egy kicsit örülni. 
A „mindennek vége közel" nem beszűkült, hanem kitágult 
perspektívát állít elénk.

1. Agyon hajszolt, időhiányos életünkben józanul végig 
kell gondolni, hova jutunk, mi lesz mindennek a vége. Józan 
megfontolás és bölcsesség segít megérteni, hogy az imádkozás 
nem időpocsékolás. Az emberiség minden problémája abból 
adódik, hogy elszakadt az Istentől. Ez a kapcsolat Krisztusban 
áll helyre, aki által, akinek nevében egyedül érdemes és lehet 
Istenhez, mint Atyához fordulni.

2. A szeretetnek két vonatkozása áll előttünk. A megbocsá
tó szeretet az első. Ez abból táplálkozik, hogy Krisztus szeret 
minket és meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jó 
példa van erre Einar Lyngar: A gyermekek áhítatkönyve 60. o. 
c. könyvben. A szeretet másik vonatkozása a vendégszeretet. 
Talán jobb lett volna a zúgolódás helyett morgás nélküli ven
dégszeretetet fordítani. Engem így jobban eltalált az ige.

3. Mivel az eredeti szövegben a karizma szó szerepel, kí
sérthet egy karizmatikusok elleni megnyilatkozásra. Ez az ige 
éppen abban segíthet, hogy elmondjuk különböző isteni ado
mányokkal rendelkezünk, amelyeket szolgálatra, gyülekezeté
pítésre kaptunk. Nem birtokosok vagyunk, hanem gondno
kok, sáfárok. Az ige, az erőm, az anyagi javaim mind Istené. 
Akkor leszek gazdag, ha mindezt így kezelem és mások szol
gálatába állítom.

Befejezésül, akkor él az ember helyesen a rövidre szabott 
földi életidővel, ha az embertársai Jézus után kérdeznek tőle és 
Istent látják nagynak.

Bozorády Zoltán
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Dr. Nagy Gyula 
püspök 

nyugalomba 
vonult

Közel fél évszázados aktív egyházi 
szolgálat után, 72. évében a megérdemelt 
pihenés esztendei érkeztek el püspökünk 
életében. Az utód köszön el elődjétől a 
püspöki szolgálatban. Annak tudatában 
írja e sorokat, mint aki tanítvány is volt 
teológiai tanulmányainak öt esztendeje 
alatt, s a rendszeres teológia szcretctét a 
professzor-püspöktől sajátította el.

Ha visszapillantunk dr. Nagy Gyu
la püspök szolgálatára egyházunkban, 
akkor négy szakaszra oszthatjuk lelkészi 
tevékenységét. A kezdeti segédlelkész 
évek, a berlini és hallei tanulmányi csz- 
tendők-Berlin egyetemén filozófiai dok
torátust is szerzett -  után a pécsi gyüle
kezet vallástanára, majd a győri Diako
nissza Anyaház igazgatója. Közben a 
soproni teológián doktori vizsgát tesz. 
Alapos felkészülés és elmélyülés a teoló
giai munkában a jellemzője első korsza
kának, amely a pályakezdés jegyében telt 
el.

1950-ben, fiatal, mindössze 32 eves. 
Teológiai tanárként ekkor kezdi meg szol
gálatát olyan nagynevű professzor örö
kébe lépve, mint id. D. Dr. Prőhle Károly.

Nemzedékeket nevel a lelkészi szol
gálatra, formálva személyiségüket, tanít
ja hitünk kérdéseire a választ és a mo
dem kor etikai kihívásaira adja meg a 
feleletet előadásaiban. Nyugat-Európa ki
váló tudósainak állásfoglalásai általa vál
nak ismertté a szisztematikus teológia 
tárgykörében.Logikusgondolkodásmód, 
összegező látás és a lutheri teológia kö
vetkezetes képviselete széles szellemi lá
tóhatárának jellemzője. Igényes önmagá
val szemben, de hallgatóitól is mély tu
dást és hitismeretbeli jártasságot követel. 
1966-ban jelenikmegSzociáletikac. köny
ve elsőként a magyar teológiai szakiro
dalomban. Mind hazai körökben, mind 
külföldön felfigyelnek munkájára. 1971- 
ben kezdődik életének harmadik szaka
sza, amikor a Lutheránus Világszövetség 
Tanulmányi Osztályára kap meghívást. 
Kitüntetés ez személyének és elismerés 
a magyar evangélikus egyház iránt is. A 
lelkészképzés és továbbképzés témában 
kutat, előadásokat tart öt kontinens evan
gélikus egyházaiban. Ismertté válik a ne

ve Új Guineában éppúgy, mint Izland szi
getén, az USA-bán éppúgy, mint Indoné
ziában. Később az Európai Egyházak 
Konferenciájának tanulmányi igazgató
ja. Tudományos tevékenysége egyház
diplomáciai munkával párosul. Nevet és 
hírnevet szerez egyházának világtávlati 
tevékenységével, de szolgálata bizony
nyal azáltal nyer igazi értéket, hogy ha 
egy név, Jézus Krisztus neve mindennél 
fényesebben ragyob különböző jellegű 
megnyilvánulásaiban.

Közel tíz évi genfi szolgálata után 
hazatérve, 1982-ben az Északi Evangéli
kus Egyházkerület gyülekezeteinek pres
bitériumai egyhangúlag püspökké vá
lasztják. Életéneke negyedik szakasza ta
lán a legrövidebb, de tartalmában a 
legszélesebb színskálát mutatja. Gyüle
kezetlátogatás, anyagi ügyek intézése, 
teológiai konferenciák szervezése, képvi
seletnemzetközi egyházi szervezetekben, 
lelkészek napi gondjainak meghallgatá
sa csak jelzés a sokrétű munkából. S köz
ben rendszeresen prédikál a budavári 
szószéken s figyelemmel kíséri a püspö
ki gyülekezet életét.

Ellentmondásos, feszültségekkel te
li nyolc esztendőt tölt a püspöki székben, 
1986-tól vezető-püspökként. Higgadtsá
ga, toleranciája és hűséges szorgalma jel
lemzi elsősorban szolgálatát. Közben a 
kor kényszerpályáján haladva ország- 
gyűlési képviselői örökséget is kap D. 
Káldy Zoltán püspök elhunyta után. Ta
lán ezen a területen a legnehezebb helyt
állnia.

Köszönjük a nyugalombavonulásal- 
kalmából fél évszázados aktív teológiai 
szolgálatát egyházunkban. Urunk gaz
dag áldása kísérje széles körben kifejtett 
külföldi és hazai jó munkáját, s kívánjuk, 
hogy a nyugalom éveiben is végezhes
sen -  jó egészségben eltöltött esztendők 
idején -  termékeny teológiai szolgálatot 
magyar lutherániánk lelki-szellemi erő
södésére, Urunk dicsőségére.

Szebik Imre

Hittant tanítok 
a fasori 

gimnáziumban

(1)
A tanév egyik első hittanóráján tájé

kozódó kérdéseket tettünk fel a diákok
nak motivációjukról és várakozásaikról. 
A 3. osztály 28 jelenlevő evangélikusa ta
nulságos válaszaiból érdekes szemelgct- 
ni, hét hónap elmúltával is.

-  „Milyen egyházi alkalom jelentett szá
modra legnagyobb élményt?" -  egy nyári 
tábor (általában Gyenes) 10; ifjúsági bib
liaórák: 7; Fót: 2; eddigi hittanórák: 2; ta- 
izéi találkozó: 1.

-  „Otthonosan vagy idegenül érzed ma
gad a templomi istentiszteleten?" -  ottho
nosan: 15 (valaki: „a templom falait, illa
tát is szeretem"); idegenül: 3; továbbá: 
„nem otthonosan, de jól", „egyelőre ide
genül", „csakmint szemlélő veszekrészt", 
„örülök a prédikációnak, nem örülök az 
álszent templomba járóknak".

-  ,Miért jelentkeztél egyházi gimnázi
umba; mit vársz az iskolától?" -  más szel
lemű, mint a világi iskolák: 8; erős isko
la, magas képzés: 5; erkölcsi nevelés: 3; 
máshol nem megoldott a hitoktatás: 3; 
továbbá: „egyházamnak akarok ezzel 
szolgálni, mert vallásos vagyok"; „itt to
lerancia érvényesül majd, fantáziámat 
nem korlátozzák"; „a tehetségkutatás és 
nevelés régi protestáns iskolai hagyo
mány".

-  fontosnak tartod-e a hittanórákat; 
mit vársz tőlük? Valamennyi (28 jelen
levő) diák fontosnaktartja! - a  Biblia meg
ismerését: 8; hozzátartozik a műveltség
hez: 7; hitben erősödést, lelki támaszt: 3; 
továbbá: „megismerem az egyháztörté
netet és más vallásokat"; „fölfed néhány 
homályos foltot"; „nem árt"; „elmélyü
lést várok"; „választ kapok 'istenes' kér
déseimre"; „erkölcsi nevelést, útmutatást 
várok".

Ezek a sokféle válaszok is mutatják 
a diákok sokféleségét, ami a harmadiko
sokra különösen markánsan érvényes. 
Volt, aki tíz éves iskolai hittannal a háta 
mögött érkezett ide, másoknak szinte 
minden új volt. Ebben az évfolyamban 
volt a legkevésbé szükség és lehetőség 
szűrésre, aminek következtében erősen 
szekularizált fiatalok is bekerültek. Fel
tűnő és ijesztő továbbá, hogy milyen so
kan érkeztek szétesett családból, kisebb- 
nagyobb lelki sérülésekkel. Ez utóbbi te
szi szükségessé, hogy a hitoktató fokozott 
mértékben legyen lelkigondozó is, ami 
azt jelenti, hogy a heti két órát messze 
meghaladóan jelen kell lenni az osztály 
életében, rendelkezésre állva személyes 
beszélgetésre, tanácsadásra is. Ilyen szem
pontból is rendkívül jelentős volt az a két 
és fél nap, amit januárban Gyenesdiáson 
töltött -  lelkigyakorlaton -  az egész osz
tály, az osztályfőnökkel és a hitoktatóval. 
Diákok és hitoktató gondolata találkozott 
abban, hogy hetente egyszer közös bib
liaórákat is tartunk, a tanítás után, fele- 
kezetre való tekintet nélkül. A gyüleke
zeti munkában való részvétel némelyek
nél nagyon jó, többen azonban 
gyakorlatilag gyülekezeti háttér nélkül 
érkeztek. Az ő beépítésük az egyházba, 
megnyerésük Krisztus ügyének fontos 
feladatunk.

A tanítás kezdetén sikerült eloszlat- 
n i azokat az esetleges félreértéseket, hogy 
a hittan egyfajta melléktantáigy lenne az 
iskolában.Megfelelő tankönyv hiánya 
azonban fokozott energiaráfordítást igé
nyel diáktól és tanártól egyaránt. Élmény 
számomra az öt evangélikus, illetve az 
egy-egy református és katolikus hitokta
tó egymást segítő csapatmunkája, továb
bá az a felismerés, hogy a többi tanár is
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mennyire igényli segítségünket: diákok
kal vagy éppen önmagukkal kapcsolat
ban.

A gimnázium szellemi és lelki arcu
latának formálása most folyik. A lelkész
kollégák türelmét és segítségét kérjük. 
Érezzük, hogy lelkészképzésünkben a ka- 
techetikai és pedagógiai képzés háttérbe 
szorult, ezen jó volna segíteni.

Nagyszerű érzés, de rémisztő fele
lősség is itt tanítani.

Fabiny Tamás

(2)
A Lelkipásztor januári számában 

részletesebben írhattamkatechetikai szol
gálatunk gondjairól és örömeiről. Ezek a 
gondok és örömök koncentráltan jelent
keznek a gimnáziumi hitoktatásban.

Hadd kezdjem a pozitívumokkal. 
Négy évtized után végreaz „elviselt, meg
tűrt" kategóriából normális tantárggyá 
lépett elő a hittan. A tanrendbe szerve
sen beépítve, kedvező időpontban (első 
két órában) hetente kétszer, az osztályo
zás sokak által vitatott „fegyverével" is 
élve taníthatunk. Pozitívum, hogy a hit
oktatók és a fasori gyülekezet lelkésze
inek váltott szolgálatával minden hetet 
hétfőn reggel liturgikus istentisztelettel 
intonálhatunk. A diákok és tanárok rész
vételi aránya ezeken az alkalmakon elég 
jónak mondható, és a visszajelzések sze
rint is sokaknak jelent igazi alapozást, 
hogy a templomból indulhatunk a hét 
feladataiba.

De ezzel a pozitívummal már egy 
negatívumot is jeleztem, ugyanis a hét
kezdő áhítaton kívül, a hittanórák mel
lett alig találkozunk a diákokkal. Igazi 
lelkigondozói munkáról aligha lehet be
szélni, hiszen mind az öten gyülekezeti 
és egyéb szolgálatok mellett másod-, har
mad-, negyedállásban végezzük ezt a 
nem könnyű munkát. Őszintén remélem, 
hogy ez csak átmeneti szükségmegoldás, 
hiszen a felfutó létszámú Gimnázium fel
tétlenül megérdemelne főállású hitokta
tót, esetleg kettőt is... Tudom, hogy ez 
csak olyan áron lehetséges, hogy a gyü
lekezetből vonunk el munkaerőt, de a jö
vő evangélikus ifjúsága nem maradhat 
hosszú távon pásztor nélküli nyáj. Ezzel 
kapcsolatban külön érdemes lenne meg
vizsgálni a Gimnázium együttélési lehe
tőségéta fasori gyülekezettel (kevés, hogy 
a templomban otthon érezzük magun
kat...)

Feszültséget jelent a hittanórák egy
fajta identitászavara. Sokan, diákok, szü
lők, de lelkészek is, egyfajta hitébresztő, 
hitmélyítő munkát várnak tőiünk, in kább 
ifjúsági bibliaórát, semmint iskolai tanó
rát. Ugyanakkor elképesztő a fiatalok is
merethiánya, s ezzel most nem a kritizá
ló szülőknek, lelkészkollégáknak akarok 
visszavágni, de hamisnak érzem a hit és 
tudás, a lelki munka, az ismeretátadás és 
számonkérés szembeállítását. Egyik sem

nélkülözheti a másikat. Ezt a törekvést 
tükrözi az a rend, amit bevezettem a má
sodikosok hittanóráin: minden második 
órára a diákok hoznak bevezető áhítatot, 
ők választanak igét, imádságot, éneket, 
a közbülső órák igei alapozása pedig a 
hitoktató feladata. Csak ezek után és ezek 
alapján fordulunk a tananyag felé, mely- 
nektöbbéveskoncepciójajankönyvimeg- 
alapozottsága enyhén szólva még hiá
nyos... Másodikban úgynevezett Biblia
év van, ahol Groó Gyula 1957-ben (!) 
megjelent könyvére vagyunk utalva, va
lamint a Zeneműkiadó (?) gondozásában 
megjelent „A Biblia világa" című köny
vet használjuk. Segítség lenne Ferenczy 
Erzsébet és Zoltán „Az élet könyve" cí
mű hittankönyve is, de ez sajnos későn 
jelent meg, így igazán csak a jövő tanév
től adhatjuk kézbe.

Summázva: öröm, hogy újra tanítha
tunk gimnáziumban is, gond, hogy újra 
olyan szolgálatot kell végeznünk, mely
re nem vagyunk felkészítve. Ehhez ké
rünk több megértő segítséget a Szolgatár
saktól is!

Gáncs Péter

(3)
Problémáimról és célkitűzéseimről 

szeretnék írni.
Problémát okoz az, hogy egy házunk

ban évtizedek óta nem folyt tanítás „kö
zépiskolás fokon". Csak alsón (általános 
iskolai hittan, gyermekbibiaóra, konfir
máció oktatás) és felsőn (Teológiai Aka
démia).

A tanulók a többi tantárgyat az álta
lános iskolában 4-7 éven át tanulták,hit
tanból 14-15 évesen is nagyobb részük 
kezdő.

Az egyházi közvélemény részéről 
olyan elvárással találkoztam, hogy az 
evangélikus gimnáziumban a hitoktatás
nak elsősorban evangélizálnia, hitet éb
resztenie kell.

A tanulók elvárása az, hogy a hitta
nórák a jó hangulatú ifjúsági órákhoz ha
sonlítsanak, amelyeken nem szükséges 
szellemierő feszítésekettenni,hanemmin- 
denki elmondja a véleményét.

A tanév elején tanítványaimmal ab
ban állapodtunk meg, hogy a hittanórák
tól az ismeretek gyarapodását, a jellemük 
fejlődését és az Istennel való találkozás 
élményét várjuk. E három közül az első 
talán elsősorban a tanáron múlik, a má
sodik elsősorban a diákon, a harmadik 
azonban egyikünknek sincs a hatalmá
ban, hanem az Isten ajándéka lesz.

Az ismeretek gyarapítása tekinteté
ben a gimnáziumi hitoktatásnak szerin
tem azt a célt kell maga elé tűznie, hogy 
az érettségizetteknek a keresztyén mű
veltsége azonos szintű legyen a többi 
tárgybanigényeltéselértműveltségszint- 
jével. Azaz annak a fiatalnak, aki érettsé
giig hittant tanult a bibliai, az egyháztör
téneti, az evangélikus keresztyén dogma
tikai és etikai ismerete ne legyen 
mennyiségilegkevesebb, minőségilegala-

csonyabb szintű, hézagosabb, hián; 
sabb, esetlegesebb és naivabb, mint ai 
lyen a többi tantárgyban elsajátított 
dása.

Nagyon fontosának tartom, hogy 
pet kapjon a gimnáziumban hittant 
nuló arról, hogy mi minden tartozik a 
resztyén ismertek területére. Azután 1 
sa világosan, hogy ebből a nagy egész! 
mit és mennyit sajátított ő el. Tapaszta 
meg, hogy tud valamit; és hogy az an 
tud, fontos, hasznos, mérhető és konki 
ismeret. Legyen azonban tisztában az2 

is, hogy nem tanulta ki az egészet, ne 
fejezte be, nem perfekt, ahogyan a töb 
tárgyban sem. Kapjon kedvet és szere 
zen képességet ahhoz, hogy tovább lé 
jen a keresztyén művelődésben.

Ugyancsak fontosnak tartom, hog 
a hittanórák olyan felnőtt keresztyénsé; 
re segítsék el a tanulókat, hogy képese 
legyenek vallási és hitbeli dolgaikre 
problémáikról és élményeikről beszélge 
ni is. Ne szégyelljenek beszélni ilyesmil 
ről, ne legyen számukra tabu az ilyen tt 
ma, és tudják magukat ebben a témaköi 
ben olyan színvonalon kifejezni, arc 
korukhoz és műveltségükhöz illik.

Az iskola, az Evangélikus Gimnázi 
um azonban nem tudja pótolni a tanul 
számára a gyülekezetét és a hitoktató sen 
az otthoni lelkészt.

A második félév elején levelet irat 
tam az egyik osztályomban arról, hogy 
mi a véleményük a hittanórákról. Mi az 
amit vártak és nem kaptak meg és mi az 
amit jobb szeretnének, ha nem lenne? Az 
kértem, hogy a levél szóljon az otthon 
lelkészüknek,vagy barátnak,barátnőnek 
vagy nekem. Meglepett, hogy egyikük 
sem írt az otthoni lelkészének, pedig bi
zonyára mindegyikük kapott annak ide
jén lelkészi ajánlólevelet.

Egy következő alkalommal szívesen 
bepillantást engednék a tanulók írásbeli 
megnyilatkozásaiba.

Takácsné Kovácsházi Zelma

(4)
„Legyen gondod a felolvasásra, az ige
hirdetésre, a tanításra"

Innen (lTim 4,13) kell kezdenem, mi
vel még mindig hallani olyan véleményt, 
amelyek vitatják a Fasor, az evangélikus 
iskolák létjogosultságát és a főállású hit
oktatók szükségességét, a nyomasztó lel
készhiány miatt; noha mindennek a biz
tosítását, nagyon szűk keretek között, 
még az az Egyezmény is ígérte, amit egy
házellenes szándéka miatt mostanában 
nyilvánítottak semmisnek.

A fasori diákok körében végzett fel
mérésünk segítségével összegzem gon
dolataimat.

Szórvány-tapasztalataim mellett 
nagy élmény a hétfő reggeli áhítat, ami
kor a tanuló ifjúság zöme együtt van a 
fasori templomban és az, hogy 30-40 fia-
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tallal foglalkozhatom rendszeresen he- 
tetnte két alkalommal. Ezeken az órákon 
a tananyagon túlmenően, igénylik az 
éneklést, az igemagyarázatot és -hallga
tást. Nem is tekinthetem másnak az osz
tályt, mint „réteg-gyülekezetnek", ami 
nem akarja helyettesíteni „a" gyülekeze
tét, hanem éppen annak a kovásza lehet: 
magja egy ifjúsági körnek, vagy később 
segítség agyülekezeti szolgálatban. Azok 
után a szülői és nagyszülői nemzedékek 
után, melyek az egyházi megújulás mun
kásai lehetnének.

Természetesen tudom, hogy a fasori 
diákok esetében is azok a gondok jelent
keznek, amik a mai oktató-nevelő mun
kát általában jellemzik: fegyelem, figyel
metlenség, a teljesítmény, stb. kérdései, 
sőt ezen felül a keresztény erkölcsi nor
mák elismerése. Ehhez szükséges a ne
velés és lelkigondozás türelmes és szívós 
végzése csoportosan és egyéni-személyes 
formában. Alkalom nyílik a fiatalságot 
érintő kérdések megbeszélésére, össze
kötve ezt az iskolán kívüli életükkel, egé
szen a családlátogatásig.

A hittan tananyag is, amit olykor sok
nak tartanak a fiatalok. Könnyíteni lehet
ne a diákok tanulásán, ha a tananyagot 
több évre lehetne beosztani, amennyiben 
számolni lehetne evangélikus általános 
iskolákkal is. E nélkül ugyanis a rend
szeres hitoktatás nem valósítható meg or
szágosan, e nélkül a gyerekek tudása za
varóan hézagos marad. Nagy sgítség vol
na a korszerű hittankönyv, amit 
sokszorosított anyag formájában igyek
szem pótolni. A diákok a dia, videó és 
film bemutatását is igénylik. Ehhez azon
ban több megfelelő anyagra lenne szük
ségünk. Bizonyos segédeszközöket ka
pott már a gimnázium (pl. külföldről 
könyveket), amiket akkor tudnánk iga
zán hasznosítani, ha a hazai hitoktatást 
- lehetőségeiben és színvonalában - sike
rül külföldi szintre hozni. Az első lépés 
természetesen a korszerű hittankönyv 
megjelentetése volna - minden tanév kez
dete előtt, amihez - összeállításához és 
megírásához - lehetőséget kellene bizto
sítani a hitoktatóknak.

Rözse István

(5)
Újra megnyílt iskolánkkal kapcsolat

ban tapasztalható volt kezdetben egy cso
davárás lelkesítő hangulata is, amelyik 
mára már elveszítette varázsát, sőt átcsa
pott csalódottságba, olykor éles kritiká
ba. Érthető természetesen az el kcseredett- 
ség a most is fel nem vettek magas lét
száma miatt, elsősorban az érintettek 
részéről, de a jövő tanév három I. osz
tályának 120 helyén 121 eva ngél i ku s még
iscsak ott van, s csak „létszámfelettiként" 
a kisszámú másvallású. Ki tehet a fel nem 
vehető százakról? -  Csalódottságot takar 
a feltételezés: a vidéki gyerekek biztosan 
hátrányban vannak, a gimnázium egy

„budapesti elit", és nem az ország evan- 
gélikusságának iskolája. Itt újra a számok 
cáfolnak: az új tanévre 59 vidéki nyert fel- 
vétdt, több, mint budapesti. Csak a ráter
mettség volt a döntő, s ha megfelelt, mit 
sem számított a felvételinél azősztől szük
ségszerűen hatványozottabban jelentke
ző kollégiumi gond. S a vidéki, falusi 
gyermekek útját segítette a nekik vala
mivel könnyebb írásbeli is. -  Sok a kriti
ka a felvételi rendszerével kapcsolatban 
is. Elhúzódása és egyéb emberi korlátái 
a felvételiztetek számára is gondot oko
zott, de belülről nézve a legigazságosabb
nak ismertem meg, amennyire ez embe
rektől elvárható. Csodákra senki sem ké
pes, csak arra, hogy megtegye, ami tőle 
legjobb lelkiismerete szerint telik.

A csodavárás a hittannal kapcsolatban 
is jelentkezett. Eszerint megtért, hívő fia
taloknak kell majd az iskolát elhagyni
uk. Szívesen tanulok attól, aki ezt gyüle
kezetében garantálni tudja. Én nem tu
dom a gimnáziumban sem. Csak azt 
tudom, hogy -  az idei tananyag során -  
a két osztályban eddig 106 órán keresz- 
tülbeszéltemjézusról.Természetesen tan
anyagként is azzal az igénnyel, hogy ben
ne hinni szép és érdemes, s remélem, 
személyes hitem és meggyőződésem an
nak hangsúlyozása nélkül is átsüt szava
imon. A többi az Úristen kegyelme a Fa
sorban is.

Külön alkalmak a hétfő reggeli áhíta
tok. Ennek öröméről szólnak bizonyára a 
többiek is. Sokadszorra is megrendítőcn 
szép feladat alkalmanként mintegy 150- 
200 gimnazistának prédikálni. A kény
szerítés nélküli döntés szabad ságá t a rész
vétellel kapcsolatban a diákok is értéke
lik. S ha olykor, a hittanórák 
beszélgetéseiben a tanítványok maguk 
visszautalnak egy-egy hétfői prédikáció 
mondanivalójára, ez a magvetőt a csüg- 
gedéstől is óvó ajándék.

A talajok itt sem jobbak a példázat
belinél. Miért lennének, hogyan is lehet
nének eleve különbek, nyitottabbak, tö
kéletesebbek az ide beiratkozottak, mint 
kortársaik? Itt sem jogosult a csodavárás. 
Ha a hitoktató-lelkész mellett az iskola 
folyosóján papgyerck is elmegy köszö
nés nélkül, mit várjon az ember a többi
től? Az év eleji felmérésből kitűnt, hogy 
egy részük a hittant nem is tartja fontos
nak, s csak elviseli „ha már egyházi is
kola, kell lennie" alapon. Vigyázni kell a 
helyes arányra is: hogy meglegyen a tan
tárgy komolysága is dolgozatokkal, je
gyekkel, osztályzással is -  de ne váljék 
riasztó nyűggé sem a hittan tantárgy jel
lege.

Az egyikosztályom bibliaórákat is igé
nyel. Vállalják, hogy szerdánként fél órá
val korábban jönnek, olykor a fél osztály 
is. A többiek azt, hogy a folyosón várják 
meg a bibliaóra végét, az órakezdést. Két 
tanárnővel felváltva vagyunk együtt a 
diákokkal, Bibliával a kézben.

Hittanfeladatként jelentkeznek a 
tantárgyak és a hit kapcsolódási pontjai. Az 
emberré válás leszármazási táblázatát a

diákok egy része visszautasította a törté
nelemórán: „Minekezt megtanulnia Bib
lia egyszerűbb". Az osztályfőnök segít
séget kért, ő is jelen volt azon a két órán, 
amikor az evolúció és a teremtéstörténet 
viszonyáról volt beszélgetés.

Egyetlen egyházi iskola sem tudja 
helyettesíteni a diákokat konfirmáló, ld- 
bocsátó gyülekezet. Az iskolai célok mel
lett meg kell maradnia annak is, hogy az 
otthoni gyülekezetben is figyeljenek rá
juk, ott is maradjanak meg, vagy oda 
épüljön be mindenki, ahonnan a lelkészi 
ajánlólevelet kapták. Ezen a téren felelős
ségünk is csak közös lehet.

Zászkaliczky Péter

Kérdések a hittan területéről
1. jársz-e templomba?

a /  Karácsonykor, húsvétkor 
b / Körülbelül havonta 
c / Minden vasárnap

Más egyéb alkalomra jársz-e?
d /  Ifjúsági vagy serdülő óra 
e / Gyenesi ifjúsági konferencia 
f / Más egyházi táborok 
g / Énekkar 
h / Fóti kántorképző 
i/  Egyéb, éspedig:

2. A felsoroltak közül melyik jelentette eddig 
a legnagyobb élményt számodra és miért?

3. Otthonosan vagy idegenül érzed magad a 
templomi istentiszteleten? Mi az, aminek 
örülsz benne és amit elhagynál belőle?

4. Mire gondolsz vissza legszívesebben a 
konfirmációddal kapcsolatban?

5. Vettél-e úrvacsorát konfirmációd óta? Mi
lyen gyakran?

6. Miért jelentkeztél egyházi gimnáziumba? 
Mit vársz az iskolától?

7. a/ jártál-e előkonfirmációi oktatásra?
b/ jártál-e i s k o l a i  hittanra? Ha igen, 

hány éven át?
cl jártál-e a múlt tanévben g y  ü l  e ke ze- 

t i hittanra?
d/ jártál-e gyermekbibliaórára vagy gyer

mekistentiszteletre, ha igen, hány éven át?
8. Fontosnak tartod-e, hogy gimnáziumunk

ban hittanórák is lesznek? Mit vársz a hit
tanóráktól?

9. Sorolj fel néhány példázatot, amit jézus 
mondott és más jézusi tanítást, mondást!

10. Miért kellett jézusnak kereszten meghal
nia? Milyen váddal ítélték halálra?

11. Milyen fontos történések fűződnek Mó
zes nevéhez?

12. Milyen történeteket ismersz Dávid ki
rályról?

13. Szoktad-e olvasni a Bibliát? Mit olvastál 
el már belőle? Olvasod-e rendszeresen?

14. A keresztyén egyház útjának jelentős ál
lomásai voltak:

Jeruzsálem
Konstantinápoly
Róma
Wittenberg
írd le mindegyikről, hogy miért!

141



15. Mi az evangélikus egyház legfontosabb 
tanítása?

16. Milyen egyházakat ismersz?
17. Milyen vüágoallásokat ismersz?

Kórházi
szolgálatunk

Az egyház negyven évi pusztai 
vándorlása államilag rendelt kény
szerfogyókúrának is beillett: ha csak lel
készeink számát vesszük, az mintegy fe
lére csökkent. Természetesen örülünk a 
visszanyert lehtőségnek, csak éppen sok
szor nem tudjuk, hova rohanjunk hama
rabb (néha már siralmas belső nehézsé
geinkről nem is beszélve, amiről itt csu
pán annyit, hogy semmiféle 
voluntarizmus nem kecsegtet épüléssel).

Talán ott a legnehezebb a szolgála
tunk, ahol a legtöményebben találkozunk 
az emberi szenvedéssel és a halállal, a 
kórházban. „Ott is az Igét kell hirdet- 
nünk"-hangzikamegcáfolhatatlanalap- 
elv, csakhogy egy pontosan citált vagy 
recitált bibliai mondás még lepattanhat 
a beteg dobhártyájáról, főleg ha azt csak 
úgy odamondjuk neki, s ő sem az embert 
nem érzi emögött, sem önmagát nem ér
zi megértettnek. Hogy is érezhetné ma
gát bele a páciens bőrébe az, aki volta
képpen csak arra vár -  s ezt önmagának 
sem vallja be talán -, hogy melyik pilla
natban adhat le egy pneumatikus pisz
tolylövést, amitől legalábbis a saját lelki
ismerete nyugodtabb lesz (önmagámmal 
is ironizálok).

Először találkozom a beteggel. Mi
lyen alapon várhatom el, hogy maradék
talanul megbízzék bennem, s feltárja leg
keservesebb érzéseit, félelmeit, keserű lá
zadását kegyetlen sorsa s talán az Isten 
ellen?

Honnan tudnám, milyen hatások ér
ték gyerekkorától fogva mindmáig, ame
lyek eléggé meghatározzák, hogy mit 
vár(hat) tőlem vagy mitől tart részemről? 
Vajon mit olvas le akaratlanul is a test
tartásomról, gesztusaimról, hangom szí
nezetéből, szemem állásáról, arcizmaim
ról (=metakommunikációmról) stb., ami- 
nekő a tanúja, nem én? S ha méltat kezdeti 
bizalomra, megsejtem-e, ami szavai kö- 
zött-mögött vibrál? Jézusi töltéssel közele
dem-e hozzá? Lesz-e számára fülem, iga
zán fóntos-e nekem ő, ami belőle 
buggyan ki, amit ő szeretne, az a satu, 
amelybe személy szerint őt szorította bele 
a fájdalom, a leterítettség, a kétségbeesés, 
a közeli halál réme? Vagy egyszerűen az 
orvosok fenyegetőnek tűnő titkolózása, 
hozzátartozóinakátalány-biztosítása, ne
talán a kölcsönös hazudozás riasztja, ami
kor annyira magára marad, hogy kény
telen belemenni a fedezetlen vigaszok 
látszólagos elfogadásába, mintha nem 
tudná, hogy rövidesen meg kell halnia, 
de tetejébe még neki kell tekintettel len
ni arra, hogy hozzátartozói képtelenek 
emberien beszélni vele a halálról -  akkor

ettől a hirtelen felbukkanó paptól mit vár
hat?

Nem tekintem társmegváltónak a 
pasztorálpszichológiát -  mint ahogy az 
írni-olvasni tudást sem -, de az immár 
aligha nélkülözhető segítséget nyújthat 
nekünk. Ezért nagy dolog, hogy megje
lent ref. kiadásban Dr. Hézser Gábor lel
kész, pszichoterapeuta és szupervizor 
könyve magyarul: A pásztori pszichológia 
gyakorlati kézikönyve (364 oldal, 150 Ft). 
Addig kellene beszereznün k, a m íg el nem 
fogy, mert kapkodják. A fentiekben valós 
problémáinknak csak egy darabkáját ve
tettem föl -  Hézser könyve főleg tájékoz
tatni akar. Egyébként 1989. tavaszán há
romhónapos Clinical Pastoral Training- 
en (CPT) vehettem részt Hannoverben az 
egytemi klinikán dr. Hans-Christoph Pi- 
per professzor vezetésével, miután kilenc 
évvel korábban két hat-hat hetes kurzu
son Dortmundban, illetve Stuttgartban 
már megismerkedhettem ezzel a lelki
gondozói irányzattal. Dr. Piper az egyik 
legkiválóbb szakírója ennek a teológiai
lag és lélektanilag egyaránt jól megala
pozott s rendkívül gyakorlati látásmód- 
nak-mozgalomnak, amelynek a megis
merésében mi magyarok a legelső 
lépéseknél tartunk, s fölényes bírálóink 
máris vannak (vö.: Dr. P. Tóth Béla: „Ki
nek van útjában a pásztorálpszicholó- 
gia?" Ref. Egyház, 1989. nov.)

Érdeklődésemre Piper professzor fel
ajánlotta, hogy ha könyveiből valamit 
magyarra akarunk fordítani s itthon meg
jelentetni, szűkös anyagi viszonyainkra 
való tekintettel ő nem kér szerzői díjat, s 
ha erre hivatkozom, akkor az illetékes ki
adók is ilyen álláspontra helyezkednek. 
Ezen azalapon két kisebbfüzetre(„ Krank- 
sein", illetve „Krankenhausseelsorge he- 
ute") már meg is kaptam a kiadói hoz
zájárulást, s az elsővel kapcsolatban Saj
tóosztályunk döntésére várok hónapok 
óta, hogy ki akarják-c adni. Németül ki
fogástalanul tudó s elsőrendű magyar stí- 
lusérzékkelbírófordítókkerestetnek(más 
felekezetekből is), és persze egyházi ki
adók. Ennek természetesen folytatása kö
vetkezhet.

Itt van például a Predigtanalysen (Van- 
denhoeck et Ruprecht, Göttingen, karölt
ve a Herder Verlag Wiön-nel, 1976). Al
címe: Kommunikation und Kommunikati- 
onsstörungen in dér Predigt. Nem csupán 
a könyv alapján, de CPT-tapasztalatból 
mondhatom: bámulatos, sőt elképesztő, 
hogy számos igehirdetésnek egésze vagy 
pár részlete mennyire más hatást vált ki, 
mint ahogy azt a prédikátor akarta, s a 
hiba sokszor nem a „vevőben" van, in
kább „adáshiba" történt. Ennek utána le
het, sőt érdemes nézni, s keservesen bár, 
de a magunk megégetett körmén tanul
juk meg -  mondjuk: valamelyest -  ennek 
háttérvilágát megismerni önmagunkban. 
És akárhányszor nem a „szöveg" a baj 
forrása, hanem a „melódia": a metakom
munikáció, melyet maga az igehirdető 
nem, vagy csak elégtelenül érzékel.

Gesprüchsanalysen (szintén Vanden- 
hoeck, 1988 5): ugyanez, az egyházi mun
kás különböző helyzetekben folytatott 
beszélgetéseire nézve. Az exponálás ele
ven, láttató -  nem ritkán egy „véletlen" 
szón, hangsúlyon múlik, hogy lesz-e a 
szavakból kapcsolat, megérkezik-e az 
üzenet a címzetthez. És egyáltalán: meg- 
érzi-e a lelkigondozó beszélgetőpartne
rének látens igényét, baját, s kap-e arra 
olyan visszajelzést, amelyre már nyugod
tan belefoghat kényesebb témájába? Pél
dául: kórházban a lelkigondozói ügye
letre egy páciens jön, s előadja egy hoz
zátartozójának nem csekély problémáját. 
Ezt tíz perc alatt megbeszélik. S kiderül: 
ez, ha nem is kitalálás, mégis inkább 
„agyaggalamb" volt, mert csak ez után 
rukkol ki a beteg a saját, jóval keserve
sebb bajával. Előtte szondázott, értetlen- 
re nem akarván bízni nyomorúságát.

Schwestern reden mit Patienten (Van- 
denhoeck, 1988 5). „Ein Arbeitsbuch für 
Pflegeberufe im Krankenhaus" -  ennek 
Piper professzor felesége, Ida Piper a társ
szerzője. Tartalma: tipikus helyzetek -  s 
melléfogások vagy sikeres segítség a be
tegágynál. -  Százegynéhány oldalasok 
ezek a könyvek, s külön erényük a vilá
gos, jól érthető fogalmazás. Dr. Piper úgy 
ír, tudatos műgonddal, hogy azt „laiku
sok" is megérthessék, ami tőle igényel 
energiatöbbletet s nem az olvasótól. Akik 
egyébként a CPT (vagy CPE: Clin. Past. 
Education) teológiai-elméleti alapjaival 
akarnak közelebbről megismerkedni, 
azoknak elsősorban Kommunizieren ler- 
nen in Seélsorge und Predigt című könyve 
ajánlható(Vandenhoeck,1981).Szerzőnk- 
nek más könyvei is jelentek meg. Felaján
lása értelmében nem élezhetem mentes
nek magam a mások által végzett fordí
tás színvonalának felelőssége alól sem. 
Elég kemény, több éves „iskolában" ta
nultam meg, hogy mekkora a különbség 
az egyházakban általában még elfogadott 
és a nem egyházi kiadóknál többnyire 
megkövetelt nívó között. A lényeg az, 
hogy a remélhetőleg elkészülő fordításo
kat kvalifikált személy szerkessze, nézze 
át gondosan. (Ajánlatos egy elkészült fe
jezetet előre megmutatni a szerkesztő
nek, mert ezzel sok későbbi bajlakodás 
előzhető meg.)

Egyébiránt az is üdvös lenne, ha nem
csak kivételesen akadnának olyanok, 
akik elvégeztek egy CPT (németül KSA 
= Klinische Seelsorgeausbildung) tanfo
lyamot. Ilyen jellegű oktatás már Bécs- 
ben és Grazban is folyik.

Nem rajzolhattam kerek képet, im
pulzusokat igyekeztem adni. Vigyük to
vább az ügyet, nehogy maga a lelkigon
dozás kerüljön betegágyra.

Bodrog Miklós
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C o r r i g e n d a
A Lelkipásztor folyóirat 1990 februári számában:
Vend-szlovén evangélikus kapcsolataink Ma

gyarországon c. cikkében: 49. oldalon a 2 ha
sáb 3. sorában XII. helyett VII. a helyes. 
Ugyanott a 2. bekezdés 17. sorában. ... Tót- 
ság genannt után pont (.) van és új mondat 
következik.

50. oldalon az első hasáb 2. bekezdése 8. so
rában 1525. és 1526. helyett 1625. és 1625. 
a helyes. Ugyanott a 3. bekezdés 2. sorában 
Nádasdi helyett Nádasdy a helyes

51. oldal 1. hasáb 3. bekezdése 4. sorában 
egyházigazgatás a helyes szó.

51. oldal 2. nasáb 10. sorában a mondat he
lyesen így szól: „szlovén részről Luthár Ádám 
méltatta'.

A felhasznált irodalomnál Mesterházi helyett 
Mesterházy a helyes.

A Lelkipásztor folyóirat 1990 márciusi számá
ban:

74. oldal utolsó bekezdésének 7-8. sorában he
lyesen: „ne féljünk szót kérni, ha van monda
nivalónk.'

Szívesen teszünk eleget Lehel Ferenc ny. lel
késztestvérünknek, amikor közöljük az általa 
fordított könyv (Válogatás Bonhoeffer legis
mertebb műveiből. Bp. 1988. MEE Sajtó Osz
tály f.hibajegyzékétj

A Bonhoener-válogatás legfontosabb nyomda
hibái és elírásai:

Rővidftések: o = oldal, s = sor, f = felülről, a = 
alulról

7. o.l.s.: fegyelem/ré/(nem fegyelemmel)
4.s.: bizton (nem biztosan)
8. s.: mórt (nem miért)
14.s.: tehetetlen (nem tehetlen)
11.0. 3.s.a.: igyekezett szó törlendő
14.0. 15.s.f.: szüksége van
20.0. 5.s.a.: tud szó törlendő
33.0. 13.s.f.: esd? (nem edőt)
34.0. 11.s.f.: íg y lnem egy)
55.0. 6.s.a.: embereknél
64.0. 11.s.f.: többségnél:/
69.0. 6.s.f.: tekin/etünk
71.0. 3.s.a.: megsemmisítet/eví:
77.0. 2.bek.6.s.a.: önmagámmal való egységre 

hfv a Jézus Krisztusba/?
94.0. 16.s.a.: rf(nem  O)
107.0. 18.s.f.: c (nem C)
112.0. 6.s.f.: istennélküli (egy szó)
120.0. 2.bek.2.s.: összefüggésben, hogy
125.0. 6.s.f.: ő{nem 0 )
133.0. 5.s.a.: anmorum
140.0. 1.s.a.: do^etista
148.0. 4.s.a.: háború fogja megsemmisíteni
156-157.0.: a 2 felső sor törlendő
161.0. 3.s.a.: kérdést veti fe lui.: zsarnokgyilkos 

(egy szó)
165.0. 3.s.a.: szíves (nem szigorú)
A Mellékletben található Bonnoeffer levél 7.s.: 

tisztán nyelvileg (nem nyelvileg tisztán)
13,s.: eszmecsere (nem vita)
u.i.: alaposan elmélyedt az anyagban (nem be

lemélyedt az anyagba)

LELKI SOS. szolgálati
éjoaka 20*t6tCf7Élg f 

'  A REMÉNYSÉG HANG),
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Bálintné Kis Beáta:
Tóvá lesz a délibáb...

Az elmúlt év karácsonya előtt szép és kedves könyvvel lepte meg Sajtóosz
tályunk evangélikus egyházunk népét. Örömmel vettem kezembe Bálintné Kis 
Beáta könyvét, mert több szempontból is hézagpótló mű került közre.

Talán mindjárt a legfontosabb szempontról szeretnék szólni, s ez a misszió. 
Tudomásom szerint hosszú idő óta ez az első magyar könyv, amely tapasztalat 
alapján mutat be valamit abból, ami az egyháznak elsődleges feladatai közé tar
tozik, s amit a Lutheránus Világszövetség közreműködésével vállalt a Bálint há
zaspár. A szolgálat, amelyet Bálint Zoltán vízmémök vállalt nem a szó szoros 
értelmében vett misszió, de ahogy e kis könyvecskét olvasgattam, egyre inkább 
bizonyossá vált bennem, hogy az ige missziói szolgálatát nehéz különválasztani 
(vagy talán nem is lehet?) a kezek missziójától. A Lutheránus Világszövetség 
Világszolgálat Osztályának szervezésében víztározók építésére érkezett családjá
val együtt Zimbabwébe, ahol fő feladata mellett bizonyságtevésre és a szere
tetszolgálat gyakorlására is bőven akadt lehetősége. A könyv az első három évi 
afrikai tartózkodás élményeiből merít s ebből megtanulhattam, hogy az ökoló
giai, társadalmi, hitbeli elmaradottságba hogyan lehet sok hittel, az egyenrangú 
testvér szeretetével, fáradságot nem ismerő lendülettel világosságok az ige, a kul
túra, a munka világosságát bevinni. A misszió -  most látom igazán -  igen szé- 
lesölelésű fogalom: beletartozik a víztározók építése egy sivatagosodé, kiszára
dó természeti környezetben, a jelenleginél modernebb téglatűzhelyek építésének 
megtanítása éppen úgy, mint a karácsonyi igehirdetés, a rongyokban lévők ru
hával való ellátása, vagy a ruhavarrás tanítása.

Örömöm másik forrása az, hogy emberközelbe kerül a leíráson keresztül az 
az ismeretlen világ, amiről ugyan már sokat olvastam, de ilyen egyszerűen, ilyen 
tényszerűen és mégis sok szeretettel még nem.

Nyugat-Zimbabwe éghajlatáról, növényzetéről, a gyümölcsökről és állatokról 
csakúgy szól, mint az emberek betegségeiről, anyagi nyomorúságukról, szellem- 
i elmaradottságukról, szokásaikról. Az epizódok, melyek a Bálint család hétköz
napjainak eseményeiből állnak össze, olyan elevenen tárulnak elénk, hogy ma
gunk előtt látjuk a szereplőket és önkéntelenül részesei leszünk a történéseknek. 
Nem útikönyv ez a szó valódi értelmében, mégis rengeteg ismeretet közöl, a 
könyv írója saját tapasztalatán átszűrve. A mű végén függelékben szereplő 73 
színes fénykép nagyban hozzájárul az ismeretlennel való ismerkedéshez.

Végül azért is öröm a könyv megjelenése, mert hitébresztö írás. Célkitűzésé
ben sehol sem ír erről, de érezhető, és tapasztalható, hogy a szerzőt a bizony
ságtétel szorongató szükségessége vezette zimbabwei szolgálatában csakúgy, 
mint a könyv megírásában. Olyan légkört áraszt minden oldala, amit talán okos 
istentiszteletnek lehetne nevezni. Ez az istentisztelet az írónak éppenúgy jót tesz, 
mint mindenkinek, aki a könyvel végigolvassa.

A Bálint család azóta Kelet-Zimbabweba költözött és ott folytatja szolgálatát. 
Jó lenne, ha Bálintné Kis Beáta a könyvírás szolgálatát is tovább folytatni

A könyv a gyülekezet minden rétegében ajánlható olvasásra.
Dr. Hafenscher Károlyné

Ker. Ökumenikus Baráti Társaság 
április -  májusi találkozása

(Ökumenikus csoport)

Május 21. Deák téri gyülekezeti terem 
(V. Deák tér 4./6 óra)

Külföldi Magyar Ökumenikus 
Találkozóról
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Turóczy Zoltán

Posztillás könyv
a magyar perikoparend 
evangéliumi sorozata alapján
242 oldalon — Ára: 150 Ft

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

Magyarázatok és elmélkedések 
a próféta 1-24. fejezete alapján
125 oldalon — Ára: 190 Ft
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Ferenczy Erzsébet és 
Ferenczy Zoltán
Az élet könyve
Evangélikus hittankönyv 
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---- ------- !

NÉZZ FÖL

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

Dr. Vámos József

Ezékiel
Magyarázatok és elmélkedések 
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Bálintné Kiss Beáta
Tóvá lesz a Délibáb!
120 oldalon több mint 
70 színes fotóval 
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FELVÉTEL A TEO LÓ G IA I 
AKADÉM IÁRA

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 használatra1' 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 ós 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 ós 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.


